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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats. Començam el plenari
d’avui amb el primer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant
el ple. 

I.1) Pregunta RGE núm. 5485/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació del sector
audiovisual de les Illes Balears. 

Primera pregunta RGE núm. 5485/21 relativa a situació del
sector audiovisual de les Illes Balears que formula el diputat Sr.
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Fuster. 

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Moltes gràcies, Sr. President. ¿Qué valoración hace el
Govern de las declaraciones hechas por el sector audiovisual de
las Illes Balears en relación a la situación que padecen?
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública... No?

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura. 

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

Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades. Moltes
gràcies, Sr. Diputat per la pregunta. 

La Conselleria de Cultura ha acompanyat des del primer
moment al sector cultural i evidentment també especialment al
sector audiovisual. Hem executat un programa de sosteniment
de la indústria cultural, com la cobertura de les despeses
estructurals, i el sector audiovisual compta per primera vegada
amb línies d’ajudes pròpies. 

Aquest any ja hem mantingut evidentment diverses reunions
amb el sector audiovisual, som conscients de les peticions i de
les qüestions que afecten a aquest sector i per tant treballam de
manera conjunta per identificar les àrees de millora que no
sempre comporten qüestions de pressupost i aquest govern
evidentment reivindica el paper de la indústria cultural en
general, de la indústria audiovisual en particular, i treballarem
conjuntament per superar les qüestions que reclamen i que
aquest govern està compromès a poder solucionar. 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Company, el pasado 25 de
mayo los representantes de distintas asociaciones del sector
audiovisual de las Islas Baleares exigieron al Govern que
acabe, y cito literalmente, con los recortes en IB3.

Las productoras de aquí -las nuestras- afirman que la
cantidad asignada a la producción de contenidos se reducirá en
3 millones de euros respecto al presupuesto del año pasado y en
1 millón de euros respecto a lo prometido, a lo prometido por
ustedes. 

El sector no entiende que IB3, si mantiene el mismo
presupuesto que el año 2020 para la producción de contenidos,
se haya bajado su cuantía. Los representantes del sector
afirman, y cito literalmente de nuevo, que en reuniones
mantenidas previamente con la consellera de Presidencia” -es
decir, la persona que no ha querido contestar a esta pregunta-
y el director general del Ente no han aclarado esta cuestión.
Ahora tiene la oportunidad de hacerlo, Sr. Company, en sede
parlamentaria. 

Pero, Sr. Company, le voy a decir cual es la realidad del
sector audiovisual de las islas Baleares. Primero de todo,
ustedes incumplen el Plan de actividades del ente, que
establece que se ha de promover el desarrollo industrial
audiovisual dinamizando un sector con un gran potencial de
futuro. Ustedes incumplen la Ley 15/2010 que establece que
IB3 ha de procurar el desarrollo del sector audiovisual desde el
punto de vista de su mejora a la contribución de la economía de
la comunidad autónoma. Ustedes -la Sra. Garrido, usted y todos
ustedes- están enterrando vivas a las productoras de esta tierra.
Decís que queréis potenciar el talento de aquí cuando hacéis
todo lo contrario, lo buscáis fuera y pagáis precios desorbitados
cuando, en Baleares, hay sencillamente un potencial
extraordinario. 

Vuestra hipocresía pone en riesgo la supervivencia del
sector y sobre todo el de más de mil familias y trabajadores que
dependen de él. Pero sinceramente a vosotros os importan muy
poco los trabajadores. 

Sr. Company, nunca un gobierno había despreciado tanto a
las productoras de aquí y eso que os gusta decir que sois
progresistas, nacionalistas e incluso algunos independentistas.
Pero la realidad es la que es y la realidad es que a más
Armengol, más mala gestión y, por desgracia, menos IB3 y
menos productoras. Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Començam forts, avui, eh? 
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Vegem, Sr. Fuster, ve a donar vostè lliçons de gestió d’ens
públics especialment d’ens de suport cultural i audiovisual quan
no hi ha estat ni se l’ha esperat, quan no hi és ni se l’espera. Per
tant, no sé vostè quines lliçons ve a donar. 

La realitat, la realitat és que amb totes les dificultats, i jo he
assumit a la meva primera intervenció que hi ha reclamacions,
que hi ha peticions del sector que s’han de treballar i que s’han
de veure polítiques reforçades en aquest sentit, des de l’Institut
d’Indústries Culturals, que vam crear nosaltres, vosaltres no
perquè vosaltres al final en qüestió de diversificació
econòmica, suport a la cultura, suport al sector audiovisual...,
ja li ho he dit abans: ni hi és ni se l’espera; la creació de línies
específiques per a audiovisual, el reforçament de l’Institut
d’Indústries Culturals per guanyar agilitat i proposar mesures
cap al sector, cap a tots els ens que afavoreixen a aquesta
indústria cultural i audiovisual, aquest govern ho ha fet realitat
i aquest Govern ho impulsarà. 

Si haguéssim de fiar-nos de vostès, otro gallo cantaría, per
no entrar en detalls que sinó cada vegada em menj el temps. Per
tant manco lliçons, més feina, més suport al sector cultural i
audiovisual, que quan van tenir l’oportunitat no ho van fer i si
hi fossin ara segurament amb els seus socis de VOX tancarien
IB3, tancarien l’ICIR, tancarien tot allò en el que no creuen.
Per tant, aquí serem per fer feina. 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 5495/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a certificat COVID. 

Segona pregunta, RGE núm. 5495/21, relativa a certificat
COVID que formula el diputat Sr. Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el
Sr. Gómez.  

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president, molt bon dia a tothom. Des de l’inici de
la vacunació Balears ocupam el darrer lloc d’immunització i
com a consol sembla que anàvem a ocupar una posició de
privilegi per convertir-nos en la primera regió espanyola en la
qual es comencés a provar l’anomenat passaport de vacunació
de la Unió Europea, tal com ens va anunciar aquí al mes de
març la ministra Maroto. 

Des de fa mesos el meu partit demanam la implementació
d’aquesta acreditació única des d’una base de dades nacional
i necessària per fer funcionar el certificat verd digital, facilitar
la mobilitat, fomentar la confiança i aconseguir la reactivació
turística interior i anterior. 

Consellera, garanteix als ciutadans que l’obtenció i la
utilització del certificat es farà tal com ho han anunciat vostès:
àgil, útil i segura?

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. Crec que no podem
dir el contrari, Sr. Diputat, atès que la setmana passada vàrem
explicar aquest procediment.

Hi ha en el portal web del Servei de Salut, en el Portal del
pacient, tota la informació al voltant del certificat digital.
Explica què és, quin format té, quina validesa té, com es pot
sol·licitar i som la primera comunitat autònoma que el fa servir
per entrar -diguéssim- a la nostra comunitat, és a dir, és vàlid
emès a qualsevol comunitat autònoma tant si el que es vol
acreditar és la vacunació com haver passat la malaltia o tenir
una prova diagnòstica. 

Per tant és un certificat que serveix per viatjar entre països
de la Unió Europea però se li poden donar altres usos. Ahir en
el Consell de Govern vàrem aprovar la resolució enviada al
Tribunal Superior precisament que inclou que es pugui utilitzar
per qualsevol ciutadà d’Espanya i entrar a la comunitat
autònoma. 

Per tant pensam que sí, que s’ha avançat, que s’ha avançat
ràpid, que es pot recollir qualsevol de les tres situacions i en
aquest camí estam treballant. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Miri, consellera, jo li explic el perquè feim aquesta
pregunta. A l’ib-salut a la seva web informa que no és un
passaport, que no és un document de viatge, que no és un
requisit per viatjar, que no és vàlid el desplaçament entre
comunitats autònomes -això, quan el varen posar en marxa-, i
el Govern diu que estudia encara la viabilitat del certificat per
facilitar els controls de passatgers a l’entrada a les Illes. 

El que volem..., quan i com ho faran?, és el que volen saber
els usuaris. És evident que el problema començà quan li dèiem
a això un passaport, amb les connotacions que té per a una
persona que entén que és un visat obert. No és d’estranyar que
ara, la confusió de ciutadans, que veuen limitats o almanco
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molt condicionats i que se’ls satura d’informació constantment
rectificada. 

Hem de seguir el que informa la premsa o el que informa
l’ib-salut, consellera?

Informen també que dia 1 de juliol totes les comunitats
autònomes podran emetre certificat a qualsevol ciutadà
espanyol que el sol·liciti independentment de la comunitat
autònoma on s’hagi vacunat o realitzat la prova diagnòstica, i
per què vostès diuen a la web que és preferible sol·licitar-lo -al
certificat- a la comunitat on s’han vacunat, on s’han fet els
tests. 

Actualment aquí encara no és possible el certificat d’una
persona estrangera ni resident d’una altra comunitat autònoma
i els residents estrangers aquí que s’han vacunat al seu país,
però que són residents aquí o els treballadors que s’han
desplaçat durant molt de temps aquí i s’han vacunat a la seva
comunitat autònoma quina garantia tenen? Han posat en marxa
realment un certificat que dificulta la mobilitat interior per part
d’aquest tipus de residents? 

Una altra pregunta, si el Tribunal Superior de Justícia li ha
permès el control fins a 31 de juliol, pot assegurar que es
puguin fer controls reals, efectius i segurs dels viatgers que
entren quan presenten el certificat digital, que no s’atomitza,
que no es produiran aglomeracions incomplint la distància de
seguretat i que té el personal suficient tant propi de la
conselleria com la col·laboració -que li hem demanat moltes
vegades el meu partit-, en sanitat exterior?

Miri, consellera, també és important un certificat de
confiança que mostri imatge de gestió, rigor, coherència,
previsió, provisió i, en definitiva, seguretat. Això té una
oportunitat avui d’explicar als usuaris. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Es veu que m’explic molt malament
perquè els ciutadans de Balears ja s’han descarregat més de
12.000 certificats a dia d’avui a les vuit del matí. És a dir, és un
certificat que es pot obtenir de diverses maneres: una, entrant
en el portal web amb DNI digital o amb sistema Clave; dues, es
pot sol·licitar i anar a recollir a un punt de recollida; tres, es pot
sol·licitar a un punt de recollida i recollir al mateix moment, el
punt de recollida són els halls dels hospitals i ja estan habilitats
des d’ahir i es pot recollir; es pot rebre per correu postal, això
sí, pot tardar una setmana o deu dies, per tant, un ha de tenir
clar quan el necessitarà. Després, estam desenvolupant una app
amb la Fundació BIT que s’espera que estigui operativa el dia
1 de juliol. 

Les comunitats autònomes, però, són les que emeten aquest
certificat, els països són els que emeten el certificat. Alemanya
emetrà els seus, Espanya emetrà els seus a través de les

comunitats autònomes. Nosaltres no podem emetre un certificat
d’un alemany perquè les dades estan registrades en el servei de
salut, o sigui, a cada servei de salut: a Galícia, a Madrid...,
Madrid encara no ho té, a Catalunya, a altres comunitats
autònomes. És a dir, cada un es pot descarregar el certificat i
l’utilitza per als requisits que estan prevists.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.3) Pregunta RGE núm. 5475/21, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a vacunació d’empleats de
grans empreses. 

Tercera pregunta, RGE núm. 5475/21, relativa a vacunació
d’empleats de grans empreses, que formula el diputat Sr. Sergio
Rodríguez Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Gómez, ¿por qué no permite el
Govern que las grandes empresas vacunen a sus empleados
como hacen ya otras comunidades autónomas?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Buenos días, Sr. Diputado. En esta
comunidad..., en aquesta comunitat autònoma se segueix
l’estratègia nacional acordada amb les comunitats autònomes
i prevista pel ministeri. Es va considerar que els trams etaris
eren més igualitaris, més equitatius i més senzills al final
l’operatiu per vacunar. 

Jo li deman, per què s’han de vacunar a les grans empreses,
els treballadors de les grans empreses, i no als de les petites
empreses? Per què no els taxistes o els comerciants i sí els
d’una gran cadena? 

Per tant, nosaltres..., el que li puc dir és que el pla avança,
avança a un bon ritme, a un millor ritme ara aquest mes que
tenim quasi la meitat de les persones que són població diana a
aquesta comunitat autònoma amb una sola dosi, 266.000
persones ja amb dues dosis, que aquest mes -ja li dic-,
avançarem de manera més ràpida i el que volem és que tothom
es vacuni amb les mateixes garanties de seguretat i d’equitat.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, Sra. Consellera, la realidad
es la que es, la realidad es que sólo hay en estos momentos un
27% de la población completamente inmunizada, de esa
población diana, unos 267.000 sobre el objetivo, que ronda el
millón. Seguimos a la cola de España, seguimos en el furgón de
cola de España. Usted me recuerda siempre a los malos
estudiantes que cuando llegan estas fechas dicen, es que el
profesor me tenía manía, es que no se sabe explicar, es que la
materia no me gusta. Usted siempre ha tenido una excusa. 

Y el problema, Sra. Consellera, es su falta de transparencia,
su opacidad. Ustedes han tomado una serie de determinaciones
como el no permitir, como otras comunidades autónomas, que
se vacunen las grandes empresas respetando los tramos de
edad, que es como se está haciendo en otras comunidades, y no
sabemos por qué. Es que de verdad, Sra. Consellera, a mí me
gustaría saber por qué, el porqué no sólo de esta decisión de
rechazar la colaboración publico-privada, como ha rechazado
usted colaborar con la sanidad privada, como ha rechazado
usted colaborar con las farmacias en la realización de tests.
Usted se ha negado a todo en base a los criterios científicos de
lo que usted siempre habla, pero, de verdad, no sabemos a día
de hoy cuáles son esos criterios, esos criterios que usted ha
utilizado para cercenar derechos y libertades. 

Es que además miente porque usted nos dijo en su momento
que estaríamos a estas alturas ya con una inmunidad de grupo
que no tenemos. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, que
Inglaterra, que Gran Bretaña no permita que vengan aquí los
turistas, en contra de lo que nos dijo el Sr. Negueruela, que se
ve que había tenido una entrevista en Buckingham Palace de la
misma intensidad que la que tuvo ayer el Sr. Sánchez con
Biden asaltándole en un pasillo. 

Y al final, al final, lo que crean ustedes es desconfianza
hacia el sistema. Si ustedes fueran transparentes y explicaran el
porqué de sus decisiones y dejaran de tratarnos como a
parvulitos a lo mejor lo entenderíamos, pero usted nunca ha
querido decir cuáles son los criterios científicos en los que se
basan sus decisiones. Nosotros, comprenderá que visto lo visto
y visto estos dos años de nefasta gestión, empezamos a dudar
de sus criterios, de los suyos y de los supuestos científicos.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Mire, en un rato se presenta un acuerdo
con la Clínica Vilas, una clínica privada para ayudar en la
vacunación en la isla de Ibiza, por ejemplo. Eso es una realidad

y como esto se presentarán muchos otros proyectos. Por tanto,
no nos digan, no nos digan ni qué tenemos que hacer ni cómo
lo tenemos que hacer porque hay muchísimos profesionales
trabajando para que las cosas salgan bien, Sr. Diputado, y las
cosas están saliendo bien. 

Ahora somos la primera comunidad autónoma que, por
ejemplo, estamos vacunando a las personas de 35 a 39 años,
hemos sido los primeros en vacunar esa franja de edad. De 40
a 49 seguimos siendo la comunidad autónoma que más vacunas
ha puesto. Todas estas personas esperemos que tengan trabajo
y que estén trabajando, en grandes o en pequeñas empresas.
Los grupos etarios son mucho más equitativos que el ir empresa
a empresa y mucho más fácil el gestionarlo también. 

El proceso de vacunación es un proceso tremendamente
complicado, tremendamente complicado. Claro que seguimos
trabajando y ponemos 16.000 vacunas en un día y este mes
recibimos 420.000 vacunas, se están recibiendo más. Cuando
podemos dar unas fechas concretas y una garantías concretas
las damos, mientras tanto seguimos trabajando para vacunar a
la población y para que las cosas vayan bien. Aquí la nefasta
gestión hace que esta comunidad autónoma sea la de menos
incidencia de toda España.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 5483/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou centre d’educació
infantil i primària d’Es Mercadal. 

Quarta pregunta, RGE núm. 5483/21, relativa a nou centre
d’educació infantil i primària d’Es Mercadal, que formula la
diputada Sra. Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Vostè,
conseller, va afirmar dia 19 de novembre del 19 en aquest ple
que la nova escola d’Es Mercadal estarà operativa el curs 21-
22. Té intenció de complir aquest compromís quan l’IBISEC
encara està redactant el projecte? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. 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. Pons,
gràcies per la seva pregunta que em permet donar tota la
informació que hi ha sobre aquesta qüestió. 
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És evident, Sra. Pons, que el compromís d’aquesta
conselleria de fer aquest centre hi és. Miri, només li donaré una
sèrie d’exemples. És evident que el tema d’Es Mercadal
d’aquest centre ha estat complex perquè havia de tenir una...,
el tema del solar, que ha estat complicat per part de
l’ajuntament tenir-ho, i això que jo vull destacar de forma clara
i manifesta el gran treball que fa el batlle d’Es Mercadal, el Sr.
Francesc Ametller, que ha fet d’aquest centre una voluntat
política total.

Miri, ahir, ahir, en el portal de l’Estat va sortir publicada la
contractació per una quantitat de 625.000 euros per tal de dotar
de servei de clavegueram, de serveis elèctrics, d’una via per a
bicicletes, etc., per tal de posar el centre en disposició de poder
ser construït. 

Per tant, des del primer moment en què vàrem signar el
conveni entre l’ajuntament i la Conselleria d’Educació no hem
fet tant l’ajuntament com la Conselleria d’Educació... de fer
feina, vàrem aplicar el decret autonòmic per tal de possibilitar
que fos un espai, un solar per construir-hi un centre educatiu i
ara estam en la fase que a final de més, a finals d’aquest any -
perdó- estarà feta la dotació de servei del centre i mentrestant
evidentment la Conselleria d’Educació a través de l’IBISEC
està acabant, està realitzant el projecte de centre educatiu que
era una necessitat perquè vostè sap que el centre CEIP d’Es
Mercadal, que és un centre que està molt bé, no té la capacitat
necessària per ser un centre del segle XXI.

Per tant, és evident que avançam, és evident que no a la
velocitat que volíem, però sí que hi ha la voluntat política
perquè això s’està fent, hi ha un conveni i evidentment el que
resulta evident és que al curs de l’any que ve no només hi haurà
el projecte sinó que es començarà a construir aquest centre.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Quina casualitat, efectivament, la
Plataforma de contractació de l’Estat va publicar ahir l’obra
d’accessos i dotació de serveis, però aquestes obres vostè
mateix ha dit que no estaran acabades fins a final d’enguany i
ningú no sap quan s’inaugurarà aquesta escola. 

Sr. March, ja no ens valen disculpes i excuses. Ens trobam
davant un altre incompliment del Govern Armengol que falta
al respecte als menorquins en anunciar inversions i millores que
no fan mai.

Avui ho denunciam amb l’escola d’Es Mercadal com també
el centre d’FP d’Hostaleria de Ciutadella que ja fa vergonya,
acumula una demora de quatre anys. No han fet el conservatori
de música, tampoc no sabem res, per exemple, de les obres del
Port de Son Blanc ni del pla estratègic per a la ramaderia, està
sense executar mentre el sector desapareix. 

Patim la incompetència del Govern de la Sra. Armengol
incapaç de resoldre els problemes dels ciutadans, amb un
vicepresident que només sap insultar els que fan la seva feina
perquè aquest senyor desconeix la feina de l’oposició, una
incompetència que demostren amb la seva ineficàcia i els seus
incompliments, ho pretenen tapar amb fotos, amb titulars i falsa
propaganda. Ara veurem quantes PIME rebran l’ajuda dels 855
milions que vostès tan pregonen. 

Miri, conseller, d’aquesta pandèmia ens recordarem tota la
vida, però d’aquest govern també. Com més govern Armengol
manco escoles i pitjor per als ciutadans de Balears.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Sra. Pons, encara me’n record de
vostè quan governava Educació, encara me’n record, encara ho
tenim molt clar. Miri, a Menorca hem fet inversions a un 75%
de CEIP i al cent per cent de centres de secundària i, perdoni,
d’això del pla de ramaderia no sé si era per a mi, però la veritat
és que jo no hi tenc cap competència.

I li diré dues coses més: que ahir sortís aquest pla per fer la
licitació no és casualitat, Sra. Pons, és funció d’una feina feta
i no és per la seva pregunta, sinó perquè el Sr. Batlle d’Es
Mercadal fa una feina constant...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 5482/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a resultats de la reactivació
econòmica previstos al Decret Llei 8/2020 i a la Llei 2/2020. 

Cinquena pregunta, RGE núm. 5482/21, relativa a resultats
de la reactivació econòmica previstos al Decret Llei 8/2020 i a
la Llei 2/2020 que formula la diputada Sra. Maria Salomé
Cabrera i Roselló del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. Conseller, titular
del Ultima Hora del pasado día 7 a raíz de una pregunta del
Grupo Parlamentario El Pi: “La inversión en reformas hoteleras
se desploma tras el cambio de normativa”. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105482


5050 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 84 / 15 de juny de 2021 

Es decir, con la normativa del Partido Popular la Ley
8/2012 y con herramientas como la disposición adiciona cuarta
se impulsó la inversión en proyectos por más de 1.000 millones
con miles de puestos de trabajo se avanzó de manera real por
la calidad en la reconversión de zonas y establecimientos
turísticos hacia la sostenibilidad contra el turismo de excesos
y para el reposicionamiento del destino. 

Con ustedes esa inercia positiva acabó, en 2016 se cargan
el marco normativo del Partido Popular y dejan el sector y en
especial a pequeños y medianos establecimientos sin la
posibilidad de reconvertirse. Los datos confirman que desde
2017 sumieron ustedes a Baleares en un letargo inversor y que
su Decreto 8, luego Ley 2, ha producido en este año solo un
10% de la inversión que se generó con la normativa del Partido
Popular en 2015.

Sr. Conseller, ¿qué valoración hace del resultado de su
normativa?

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Me imagino que usted sabe, Sra.
Cabrera, que estamos en pandemia, que el sector turístico ha
caído bastante, más de lo esperado en este año y por tanto han
tenido que utilizar más las reservas para invertir. Creo que
eso..., si no lo puede preguntar a cualquier hotelero, las
inversiones ahora mismo están también retrasadas por cómo
está la situación del sector.

El Decreto ley 8 va mucho más allá de la pura inversión
turística. Creo que ustedes hacen una pregunta, pero no habla
del conjunto de la reactivación económica de nuestras islas, con
lo cual no sé si no lo han mirado o no han valorado el conjunto
del impacto del Decreto ley 8 que podremos desde luego
detallar como se está produciendo y lo que está permitiendo,
sobre todo es sostener al sector de la construcción que era una
de... lo que establecía el preámbulo y desde luego se ha
producido ese mantenimiento de la actividad de la construcción
con datos en la mano que luego le podré decir en la réplica.

En todo caso, pero, también usted debería valorar que
prácticamente toda la reforma hotelera ya se hizo en los
primeros años del decreto ley Delgado y que después no se
suprimió, caducó porque el plazo que ustedes dieron era un
plazo de finalización y por tanto, finalizó el plazo que ustedes
habían fijado. Se hicieron todas las reformas e incluso en la
situación en la que nos encontramos le puedo decir que ahora
mismo hay 22 peticiones de reforma por valor de 38 millones
de euros, lo cual es un valor importantísimo para las empresas
del sector turístico que estando en la situación que están pueden
hacer reformas, por cierto, avaladas por el conjunto del sector,
del Decreto ley 8.

Por tanto, si el propio sector avaló el cómo realizar esas
reformas creo que ustedes lo que deberían valorar es la
situación global en la que se encuentra el sector turístico para
poder acometer reformas en nuestra isla, Sra. Cabrera.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presiente. Mire, Sr. Conseller, la realidad es
que sus políticas de reactivación económica y turística son un
fracaso, Baleares sigue con los peores indicadores.

Usted me habla de los hoteleros y la construcción, pues los
hoteleros y la construcción ya le dijeron que la Ley 2 no
serviría y así ha sido: una caída del 23% en 2020 en la
construcción y un 44% en proyectos de turismo, sin cambio de
uso para la vivienda social y son esos 37 o 38 millones de
proyectos de los que no sabemos cuántos se harán en realidad
por los problemas burocráticos que su normativa genera y muy
lejos todavía de los 3.500 millones que ustedes anunciaron y
lejos de los 31.000 puestos de trabajo que se iban a movilizar,
pero es que a usted también se le acaba el tiempo, Sr.
Conseller, y es que ustedes venden humo y engañan
constantemente. 

Engañan también cuando dicen que hacen una moratoria del
alquiler turístico a unifamiliares en Palma para arreglar el
problema de la vivienda y la semana pasada mentía cuando dijo
que Baleares era el único destino abierto del Mediterráneo. 

Sr. Conseller, usted ha perdido la oportunidad de ser
valiente, de hacer lo correcto y de ofrecer a la ciudadanía una
posibilidad real de recuperarse con una normativa útil y al final,
¿qué es lo que ha resultado?, ¿cuál ha sido el resultado?, pues
que a más Armengol menos calidad, menos inversión y más
mala gestión.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. De todas las cosas que ha dicho
creo que lo que usted ha hecho hoy aquí es un perfecto bullit,
de todo un poco, pero sin decir nada porque no tienen ni como
atacar, Sra. Cabrera. Es lamentable la posición del Partido
Popular al respecto...

(Remor de veus)
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Sí, no sé si escuchó el domingo pasado que sí somos el
destino del Mediterráneo más abierto, lo somos; somos el
primer aeropuerto de España; somos el sexto aeropuerto de
Europa. Son los datos reales. Lo puede consultar.

Y también le diré dos cosas: el sector de la construcción en
Baleares tiene un incremento de la filiación respecto al año
pasado en los meses de abril y mayo porque el decreto ley ha
permito agilizar muchas obras, no solo las turísticas y, por
tanto, el sector de la construcción genera más empleo que hace
un año lo cual es una realidad gracias al Decreto ley 8, tenemos
más empleo, estamos generando ya más ritmo de recuperación,
mucho más que en la anterior crisis económica y ustedes lo
saben. 

La recuperación ha empezado porque se han hecho las
cosas bien. Se han mantenido las medidas que había que
hacerse, se han aprobado los ERTE, los ICO, los 855 millones
y un proceso de apertura. Somos el destino más seguro del
Mediterráneo y ustedes deberían valorar...

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 5486/21, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació dels apartaments
Don Pepe a l’illa d’Eivissa. 

 Sisena pregunta, RGE núm. 5486/21, relativa a situació
dels apartaments Don Pepe a l’illa d’Eivissa que formula la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Muchas gracias, presidente. Buenos días, diputados,
diputadas, personal de la casa. Sr. Conseller de Movilidad y
Vivienda, ¿qué opinión le merece la situación actual de los
apartamentos Don Pepe?

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sra. Marí,
gràcies per la pregunta, que demostra un interès en aquest tema
per part, almanco, de vostè.

No sé si em fa la pregunta en qualitat d’exalcalde de Sant
Josep o com a conseller d’Habitatge, sigui el que sigui li diré
amb molta preocupació que en la meva opinió la situació
urbanística d’un edifici fora d’ordenació, sense llicència i amb
una situació tècnica que demostra patologies greus en aquest

lloc, composen un estat general d’aquesta qüestió, d’aquests
apartaments que és molt preocupant. 

Com vostè sap, conec molt bé aquesta problemàtica, ja
supòs que ho sap. M’ha ocupat i preocupat molt, em segueix
preocupant per les persones propietàries i que viuen allà,
algunes que conec que hi tenen tot l’esforç posat de la seva
vida, jo he fet, faig i faré tot el que pugui per alleugerir la
càrrega que suposa aquesta situació per a aquesta gent. 

També em faig solidari amb les actuacions que fa
actualment l’ajuntament de Sant Josep, que ha fet una actuació
-crec- correcta, en interès de les persones i en interès de la
seguretat de les persones i que, ara, es dirimirà lògicament
judicialment si aquesta actuació és correcta o no, com vostè
sap. 

Per tant, preocupació en aquest tema dels apartaments i
recerca de solucions des d’allà on estigui, des de la meva
responsabilitat juntament amb tot aquest govern per una
situació preocupant que ens ocupa.

Gràcies.  

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Sr. Conseller, junio de 2020, fecha en que empezó el drama
de las familias que viven en los apartamentos Don Pepe de Es
Codolar. Se trata de un edificio -como usted bien sabe- de casi
60 años de antigüedad con una solicitud de licencia de 1964,
que ustedes duden de que existe esta licencia y de que no se
encuentre no quiere decir que no exista.

Desde junio del año pasado las familias que allí viven están
pasando por un auténtico calvario gracias a su mala gestión y
la falta de voluntad política en arreglar el tema de sus vecinos
de San José. Usted estaba de alcalde cuando ocurrieron los
primeros hechos pero se fue por la puerta de atrás y dejó el
marrón en manos de otros. Así y todo es el actual conseller de
Vivienda con lo que no puede desentenderse del tema.

Pero hay algo que quiero que quede bien claro: para el
Partido Popular ante todo está la seguridad de las personas.
Con lo que no estamos de acuerdo es con su hipocresía con las
familias que allí viven. Familias que tienen cara y nombre:
Vicente, Fernando, Eva, Fuensanta y muchos más, míreles a la
cara, si quiere, aquí tengo unas cuantas fotos.

Llevan ustedes un año mareando la perdiz, engañando a
todos. Ahora lo que pretenden es que abandonen el edificio a
cambio de una más que miserable indemnización económica:
20.000 euros y dos meses de alojamiento en un apartamento.
Esto, para los vecinos, es una auténtica ofensa. ¿Cree de
verdad, Sr. Conseller, que esto es de justicia? Si se tratara de
alguno de sus familiares, ¿pensaría igual? Estoy segura de que
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no. Lo que falta aquí es voluntad política y menos engaños y
mentiras. 

Hay que buscar soluciones válidas para todas las familias,
no dejarlos tirados con una pequeña propina con la que no
podrán ir a ningún sitio. Usted sabe que hay familias que llevan
allí más de 30 años viviendo. Saben, además, que es posible
rehabilitar el edificio pero esto no entra en sus cuentas y no me
diga que no es posible. Ya el PP presentó una alegación de
modificación de la Ley 12/2017, de 29 de septiembre, en julio
de 2020 para que edificios e instalaciones que pudieran estar
fuera de ordenación pudieran ser rehabilitados en casos
excepcionales, como puede ser este. Y ustedes votaron en
contra. 

Y no me diga que es por el tipo de suelo o zona porque el
artículo 108 de la ley urbanística de Catalunya no hace
referencia a ello. No mientan, no engañen más. Se lo vuelvo a
decir: falta de voluntad política. 

Van a dejar tiradas a más de 50 familias en la calle. Son los
reyes ustedes del desahucio. Míreles a la cara, de verdad se lo
digo. ¿Saben lo que les digo? A más Armengol, más fracaso de
la política de vivienda y más mala gestión. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Marí, la veritat és que em
produeix molta tristesa aquest debat. No hauríem de fer un
combat polític amb això, Sra. Marí. 

(Alguns aplaudiments)

No, no, no m’aplaudiu. És que crec que no s’hauria
d’aplaudir en aquest tema, aquí. Perquè, què és el que
aplaudim? Qui es llueix més aquí?, sobre un drama social de la
gent? Això és del que feim?, això és del que feim? Sobre un
drama de molta gent venim aquí a veure qui és més hàbil
dialècticament per fer-se l’agost? 

Les respostes són molt complicades, aquí. El que passa és
que vostès ho fan tot fàcil i tot senzill. És molt complex i fa
molt de temps que estam treballant per no deixar a la gent
desemparada però també per a la seguretat d’aquest edifici. 

I això... No em digui que no hemos encontrado la licencia,
per favor! Qui és que fa demagògia, aquí?

En fi, Sra. Marí, jo la veritat lament, m’agradaria...

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 5487/21, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a prohibició de la venda de
vehicles dièsel el 2025. 

Setena pregunta, RGE núm. 5487/21, relativa a prohibició
de la venda de vehicles dièsel el 2025, que formula el diputat
Sr. Sebastià Sagreras i Ballester del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el diputat Sr. Sebastià Sagreras. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Gràcies, president. Bon dia, diputats. Bon dia, Sr. Yllanes,
esper que estigui millor que la setmana passada, que s’hagi
recuperat respecte de dimarts passat i que avui pugui venir amb
tota tranquil·litat a parlar dels problemes que afecten els
ciutadans de les Illes Balears. 

Per això, el Partit Popular després de la poalada d’aigua
fresca de la ministra i la seva visita a les Illes Balears fa quinze
dies, avui li volem demanar si vostè continua pensant a prohibir
la circulació dels dièsel i, en conseqüència, la seva venda a
partir de 2025 a les Illes Balears, amb la llei que va aprovar la
presidenta Armengol i que nosaltres consideram que serà un
problema per als empresaris que tenen concessionaris de
cotxes, per als seus treballadors, per a les benzineres i sobretot
que suposarà un cost molt important per als ciutadans de les
Illes Balears quan hagin de canviar els seus cotxes. 

I sense acritud, Sr. President, jo som el primer interessat
que vostè no torni a fer un espectacle com el que va fer el
dimarts passat i, per tant, si vostè a aquestes alçades és incapaç
de controlar els seus impulsos jo li diria que senzillament
llegeixi la resposta que li han preparat els seus assessors. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

 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 tothom. Bon dia, Sr.
Sagreras, gràcies per la seva pregunta i gràcies per recordar-me
que quan anava a escola hi havia una assignatura que es titulava
Urbanidad i pel que es veu vostè és professor, d’Urbanidad.

Sí, evidentment el Govern donarà acompliment a la Llei de
canvi climàtic i transició energètica i per tant prohibirà la
circulació de vehicles dièsel a les Illes Balears l’any 2025. És
molt senzill, estem ja en una fase de mitigació i adaptació als
efectes del canvi climàtic. I la mobilitat és la que més emet
gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera i per tant gasos

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105487


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 84 / 15 de juny de 2021 5053

contaminants. No tenim més remei que aplicar solucions a
aquest tema.

I la primera solució que aplicarem serà precisament prohibir
la circulació de vehicles dièsel a Balears l’any 2025 perquè
creiem que és una mesura que està prevista, primer, per la
disposició addicional tercera -que és una disposició addicional
que està en vigor- i per tant lògicament donarem compliment a
la llei. 

I, efectivament, jo esper que el Partit Popular estigui també
en aquesta preocupació pel medi ambient, per la qualitat de
vida dels ciutadans i ciutadanes de Balears. Supòs que serà així. 

Moltíssimes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Sí, gràcies per la seva resposta, Sr. Yllanes. Jo no sé si
vostè viu en el mateix món que vivim la resta de ciutadans de
les Illes Balears o on era vostè quan va venir la ministra i el va
desautoritzar a vostè i a la presidenta Armengol, a poder aplicar
la llei que vostès mateixos havien fet no fa gaire. Però li he de
dir una cosa respecte d’això, jo, que som el primer que els acús
a vostès de callar davant Madrid, a la presidenta Armengol
d’acotar el cap davant Madrid, sobretot amb demandes de
coses molt importants com les vacunes o com el finançament
necessari per a les Illes Balears, aquesta vegada, i sense que
serveixi de precedent, els he de dir tot el contrari, aquesta
vegada acotin el cap davant Madrid, callin i facin el que
Madrid els diu, perquè és molt més coherent que les propostes
que té el Govern de les Illes Balears.

Sabeu què ens diuen els ciutadans d’aquesta terra aquests
dies? Això d’aquest govern és de cum laude, o sigui, volen
prohibir el dièsel, entre d’altres coses perquè diuen que
contamina, quan hi ha informes que diuen que contamina molt
menys que la benzina i també perquè és més barat, fan un
programa per prohibir el dièsel cap a l’any 2025 perquè
haguem de comprar cotxes elèctrics, però a la vegada
augmenten el 50% cada any el preu del corrent elèctric i a l’any
2025 els ciutadans es fan aquesta reflexió: els costarà més
carregar el cotxe amb el corrent elèctric que amb el car que és
el dièsel omplir el dipòsit en aquests moments.

A més Armengol més riure-se’n dels ciutadans i més
butxaques foradades per als ciutadans de les Illes Balears.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de
Transició Energètica, de 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. Tenia la sospita que, efectivament,
el Partit Popular no es troba per a aquesta tasca, però bé, ja l’he
confirmada.

I ja després de veure una piulada que va publicar el seu
portaveu, qui serà el seu portaveu, que jo el tenc com a un
polític d’alçada, el tenc com a un polític molt seriós, i és que
realment el que va dir la ministra era que era molt prematur
parlar d’aquest tema i de l’aplicació de l’article 14.4 de la Ley
de cambio climático y transición energética estatal, això és el
que va dir la ministra.

Nosaltres ja li havíem demanat començar les converses per
a la prohibició del dièsel el 2025 i no sols això, sinó la
prohibició de la benzina en el 2035. Veuran, Gran Bretanya,
que crec que és un exemple perfecte d’un estat no
intervencionista i, a més, d’un estat conservador, ara mateix és
el partit conservador qui governa a Gran Bretanya, prohibirà el
2030 la circulació de vehicles de benzina i de vehicles dièsel.
Per tant, jo crec ens trobam en sintonia amb les polítiques de
tota Europa i que, efectivament, la mitigació i l’adaptació als
efectes del canvi climàtic demanen aquestes mesures.

Per tant, el Govern de les Illes Balears prohibirà la
circulació de vehicles de motor moguts per dièsel a l’any 2025.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.8) Pregunta RGE núm. 5484/21, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a modificació de la Llei de coordinació de
policies locals.

Vuitena pregunta, RGE núm. 5484/21, relativa a
modificació de la Llei de coordinació de policies locals, 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:

Gràcies, Sr. President. L’exconsellera Cladera ens va
vendre la moto que la modificació de la Llei de coordinació de
policies locals seria un èxit i resultaria que podria resoldre la
problemàtica de les policies locals de les Illes Balears.

Li record, Sra. Garrido, que des del 2017 la taxa de
reposició de les policies locals ja pot arribar fins al 120%.

A l’any 2015 hi havia 2.589 policies, memòria de l’ISPIB;
a l’any 2019, hi havia 2.286 policies, memòria de l’ISPIB. Per
tant, retallades Armengol, de 303 policies, segons l’ISPIB, a
l’any 2019. Però vostès, a dia d’avui encara no han estat
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capaços de publicar la memòria del 2020, per tant, parlam de
retallades de molts més policies locals.

Vostè, dia 20 d’abril, al Diari de Sessions poden vostès
comprovar-ho, va afirmar que la mateixa setmana signaria un
conveni amb la FELIB, un conveni que la FELIB, des del dia
20 de juliol: “La FELIB reclama una solució a la manca
històrica de policies locals dels municipis”. Per tant, Sra.
Garrido, ens va mentir aquí a tots.

Sabia vostè també, dia 20 d’abril, que no se celebraria la
tercera promoció de policies prevista per al mes d’octubre, ens
ho va ocultar, dia 13 de maig, en el BOIB ho va anunciar.
Vostè encara troba que la modificació de la Llei de coordinació
de policies va per bon camí, va ser un èxit?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Esper, Sr. Camps, que la
moto fos elèctrica.

La modificació de la Llei de coordinació de policies locals
el que va fer va ser fer desaparèixer 500 places de policies
interins i en aquest moment queden 25 places de policies
interins. Per tant, sí, sí va ser un èxit aquella modificació de la
Llei de policies locals.

Li record, Sr. Camps, però ja li he dit en diverses ocasions,
i sembla que això no li queda, que les places de policies locals
les treuen els ajuntaments, el Govern de les Illes Balears fa els
cursos de policies locals. En aquests moments es fan cursos de
policies locals, dos de Palma i un unificat de distints municipis.
En el mes de setembre s’iniciarà el curs de policies locals a
l’illa d’Eivissa dels municipis de l’illa d’Eivissa, que és un curs
unificat. No es fa el del setembre perquè no hi ha massa crítica
per fer el curs, perquè les policies locals ni han fet una
convocatòria unificada ni l’han feta per separat, per tant, si no
tenim policies als quals fer el curs no cal fer un curs, vostè
convindrà això amb mi. O fem cursos perquè hi vaig vostè? Si
és que li fa ganes això, perquè sembla que ens trobam en aquest
punt.

Vostè el que ha de tenir en compte és que, independentment
de la taxa de reposició, el que hi ha en aquest moment és que
els ajuntaments han de treure les places, si els ajuntaments
treuen les places el Govern de les Illes Balears farà el curs.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Te la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Sra. Garrido, la modificació de la Llei de coordinació de
policies locals jo li afirm que és un rotund fracàs. Vostès,
davant la seva incompetència de poder organitzar cursos des de
l’EBAP i l’ISPIB, van fer aquest gest agraciat de
municipalisme, que cada ajuntament campi pel seu vent, i
vostès açò va ser un flac favor que van fer als municipis, si no,
no hi hauria aquests 303 policies manco en els municipis de les
Illes Balears. Demani-ho a qualsevol cap de policia, demani-ho
a qualsevol alcalde d’aquestes illes si estan desesperats o no,
han de contractar seguretat privada; tenen torns que no els
poden cobrir el vespre perquè ja no tenen efectius, hi ha
policies que han fet 28 torns de feina durant un mes.

Vostè, açò és aquesta conciliació familiar que tenen des del
Partit Socialista? Açò és una vergonya, Sra. Garrido.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Per tant, senyors del Govern, des del Partit Popular ens
preocupen les policies locals, la seguretat de les persones, totes
aquestes normes que vostès fan contra l’oci nocturn van en
contra d’aquests drets; per tant, com més Armengol els
ciutadans de les Illes Balears més inseguretat, més retallades,
més delinqüència i més mala gestió.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, ara els han dit,
han rebut un correu electrònic i els han dit: cada vegada han de
dir: com més Armengol menys no sé què, li ha quedat
fabulós,...

(Alguns aplaudiments)

... té vostè una oratòria brutal, perquè... s’ho “curri” una mica
més d’aquí al setembre, en què hi tornarà haver període de
sessions, crec que li sortirà una mica millor.

Miri, Sr. Camps, qui va perdre policies pel camí mentre era
batle va ser vostè i, per tant,...

(Remor de veus)

... vostè em demanava: com ho fèiem, com ho va fer per perdre
policies pel camí? Per què no va fer la tasca que li corresponia
fer? El Govern de les Illes Balears va fer una modificació de la
Llei de coordinació...
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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputat, per favor. Senyor diputat, per favor! Sr.
Camps, a veure, Sr. Camps.

Continuï, Sra. Consellera.

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

Moltes gràcies, Sr. President. El Govern de les Illes Balears
jo li afirm -escolti, Sr. Camps-, jo li afirm que la modificació de
la Llei de coordinació va ser un èxit, un rotund èxit, i que la
que farem en aquest moment i que hem iniciat ja el tràmit,
també serà un èxit, el problema que tenim aquí és que vostès es
troben en el cuanto peor mejor, aquesta és la seva posició, s’ho
facin mirar.

Per ser una oposició responsable...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.9) Pregunta RGE núm. 5488/21, presentada per la
diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a incompliment per part del
Servei de Salut dels acords de contractació amb els
treballadors.

Novena pregunta, RGE núm. 5488/21, relativa a
incompliment per part del Servei de Salut dels acords de
contractació amb els treballadors, que formula la diputada Sra.
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, per quin motiu incompleix el Servei de Salut
de Balears els acords laborals amb els treballadors?

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, president. Sra. Diputada, quan em faci la pregunta
més concreta li podré donar una resposta més concreta,
mentrestant el que li puc dir és que els acords de contractació
se segueixen per a les borses de contractació i que,
evidentment, ens trobam en una pandèmia, que encara algú
sembla que no s’ha adonat, que les decisions que s’han de

prendre són molt complexes i que hi ha situacions excepcionals
que requereixen mesures excepcionals.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, no han respectat
drets laborals fonamentals, deuen centenars d’hores
extraordinàries, els sindicats abandonen o s’abstenen de les
negociacions. No perdi la credibilitat que li queda.

És cert que s’han introduït els darrers anys millores, però
insuficients. També és cert que la COVID va arribar per
sorpresa, que ningú no estava preparat per afrontar aquesta
pandèmia, però, Sra. Consellera, els seus companys sanitaris
descriuen una realitat molt dura i s’han sentit abandonats pel
seu govern.

El passat mes de març deien: “Hemos visto suprimidos
derechos civiles y laborales, un régimen pseudomilitarizado al
amparo del estado de alarma que nos ha cancelado permisos
personales, días libres, vacaciones e incluso permisos de
conciliación de vida familiar y laboral, como la reducción de
jornada por cuidado de hijos o permisos por lactancia.”

Alguns sindicats sanitaris, com SATSE i SIMEBAL,
coincideixen en l’escassetat de professionals que patim a
Balears, que tenim plantilles d’infermeres amb més d’un 50%
de temporalitat, sense incrementar suficients places, sense
estabilitzar plantilles, sense treure professionals d’altres indrets
i amb contractes precaris entre 1 i 3 mesos.

I això no ve de fa quinze mesos perquè abans de l’arribada
del coronavirus ja ho patíem. Els darrers anys no han sabut
incentivar l’arribada de més professionals formats fora de
Balears, no han ofert contractes estables, tampoc condicions de
feina atractives, ni han compensat suficientment el cost de la
insularitat, i han votat en nombroses ocasions en contra de les
propostes del Partit Popular com ara l’equiparació de la
indemnització per residència amb Canàries.

És evident, i així ho han denunciat els mateixos
professionals, que l’arribada de la COVID deixarà i deixa
seqüeles entre els sanitaris, que precisen, ara més que mai, de
suport psicològic perquè es troben físicament i emocionalment
esgotats. Segons les dades ofertes per SATSE, 8 de cada 10
infermeres pateixen trastorn d’estrès posttraumàtic, És
fonamental que des del seu departament treballin per oferir una
millor assistència sanitària al ciuta...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.
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(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la consellera de Salut i Consum.

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

Gràcies, president. Li puc assegurar, Sra. Diputada, que
treballam i treballam cada dia i el moviment es demostra amb
fets i els fets són que amb sis anys de govern progressista en
aquesta comunitat autònoma en el Servei de Salut hi ha 2.800
contractes estables més que en el 2015, 2.800 persones més.

(Alguns aplaudiments)

Un altre fet determinant, i és la preocupació per les
persones. Mirin, vostès no feien ni contractes de gestió, ja li
vaig dir, per pagar productivitat als treballadors, per agrair el
compromís amb els objectius de l’empresa i amb l’empresa ni
tan sols els feien, ni tan sols els feien perquè no els ha importat
mai la sanitat pública.

(Remor de veus)

Però miri, el compliment dels contractes de gestió per als
quals teníem 2 milions d’euros, aquest govern ha fet un esforç
i en lloc de 2 milions se’ls paguen 10 milions a la nòmina
d’aquest mes, 10 milions, Sra. Diputada. Jo crec que és una
forma també de compensar i d’agrair i un esforç per part del
Govern, perquè també hi ha molts de treballadors públics que
també s’han esforçat i també ho han fet molt bé, i està clar que
ho han fet molt bé Sra. Diputada.

Però el primer de tot és donar resposta a la ciutadania i ens
trobam en una pandèmia i hem contractat més professionals, és
clar que sí, i avui mateix sortia una notícia al diari, que deia que
hi ha moltes més col·legiacions de metges durant el 2020, per
exemple, això vol dir que hi ha més metges aquí que a l’any
2019, però sobretot n’hi ha molts més que el 2015.

I crec que hem d’agrair als professionals, però jo li faré el
resum aquest que fan vostès cada dia, a més govern de la
presidenta Armengol, més drets, més professionals, més
inversió i més seguretat per a tothom.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.10) Pregunta RGE núm. 5489/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a turisme d’excessos.

Desena pregunta, RGE núm. 5489/21, relativa a turisme
d’excessos, que formula la diputada Sra. Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sr. Negueruela, en enero de 2020
elaboraron un decreto ley para evitar el turismo de excesos, los
botellones, las borracheras, el balconing; seis meses después,
en verano de 2020 se constató el fracaso total de su decreto ley,
precisamente en las calles restringidas donde se aplicaba, las
imágenes de botellones dieron la vuelta al mundo y usted pasó
al auténtico método Negueruela: cerrar las calles que nos
molestan y todos sus locales; como no queremos estos
empresarios, les cerramos los negocios y asunto arreglado, eso
sí, con mucho diálogo social y tal.

Ahora, un año después, no tenemos muchos empresarios
porque han quebrado, tampoco tenemos turistas porque no nos
hemos inmunizado a tiempo, pero sí tenemos los excesos,
tenemos los excesos sin turistas.

¿Es consciente, Sr. Negueruela, de que ha fracasado
rotundamente en su estrategia?

Gracias.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Silenci, per favor.

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

Gracias, Sr. Presidente. Agradezco que la primera pregunta
que me haga usted sea de esta línea, porque no he entendido
nada, a lo mejor no estoy acostumbrado a su tono o a su forma
de explicar las cosas, a lo mejor... le pediré a Martí que me
eche una mano en ese sentido, pero usted ¿me dice que hay
turistas o que no hay turistas?, por entenderlo, o sea: ¿hay
turistas o no hay turistas y cómo funciona entonces el turismo
de excesos? Porque si dice que el turismo de excesos no se está
limitando, pero no hay turistas, creo que usted entra en una
contradicción en sí misma, como entra en muchas otras
consideraciones en sí misma.

Si el año pasado hubo turismo, pero se acabó con el turismo
de excesos, entonces ¿en qué quedamos, hubo algo de
temporada el año pasado o, como decía su compañera, no hubo
temporada el año pasado, va a haber temporada esta? En qué
quedamos con ustedes.

Ustedes lo que pasa es que quieren que las cosas vayan mal
y eso es una pena de la oposición que están haciendo y el
espectáculo lamentable que están dando al conjunto de la
sociedad, deberían alegrarse del empuje que está haciendo el
sector para poder abrir, para recuperar el empleo, para que los
trabajadores se incorporen y del conjunto de medidas que se
han dotado para que eso funcione. Y deberían tener un tono,
por una vez, patriótico en ese sentido y no lo que hacen ustedes
continuamente, tildar de lo que hacemos, atacar a las empresas,
atacar lo que se está haciendo y desde luego ir en contra de los
intereses de estas islas, eso es lo que hace el Partido Popular.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. Negueruela, parece que tampoco ha entendido a los
tribunales, porque han tumbado su toque de queda y entonces
ha salido la gente a la calle, con más botellón, más fiestas en
viviendas, más excesos, casi sin turistas, eso sí, pero excesos sí,
sobre todo después de que el turismo británico no viniera aquí,
porque no estamos nosotros precisamente en una situación
inmunizada, lo que ha hecho polvo las expectativas del sector.

Pero mire, tenemos botellones con gente de todas las
edades, y ¿sabe por qué? Porque sus prohibiciones a la libertad
de las personas han generado el efecto rebote.

Y ahora se sienta usted con el sector a negociar a ver qué
hacemos. Esperemos que no siente 30 segundos, como hace el
Sr. Sánchez, con Biden. Y ¿qué ha hecho durante este año, Sr.
Conseller, aparte de encerrar la gente en sus casas? Porque el
sector lleva meses haciéndole propuestas a usted: ampliar
horarios en terrazas, abrir interiores, permitir salas de fiesta
para diversificar la oferta, controlar la venta ambulante. Pero
usted ha ido a lo cómodo, que es prohibir a la gente.

¿Sabe que mi grupo parlamentario le ha ofrecido multitud
de propuestas? A lo mejor no las ha entendido, pero le hemos
invertir los fondos europeos en reconvertir hoteles, como
hacemos cuando gobernamos, con una ley para mejorar la
oferta turística, para mejorar la plantilla hotelera, para
reconvertir la Playa de Palma, una ordenanza cívica en el
Ayuntamiento de Palma, que, por cierto, ustedes se cargaron en
el 2015 por razones puramente ideológicas.

Mire, Sr. Negueruela, lea nuestras propuestas, escuche al
sector y si no se lleve a la Sra. Armengol de copas, se la lleve
a ver si se le ocurre alguna brillante idea o en alguna cena de
trabajo, porque de momento con ella lo que tenemos es más
excesos y menos turismo. Ustedes estarán muy divertidos en el
Consolat, pero la gente no tiene nada que celebrar.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. 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. Si este es el nivel del Partido
Popular, la verdad es que es lamentable...

(Remor de veus)

..., es lamentable y una pena para la democracia que el principal
partido de la oposición haga estos debates. Es absolutamente
lamentable.

No sé si han visto ustedes ayer lo qué sucedió en el Reino
Unido y por qué Reino Unido decide prorrogar los 4 meses. A
lo mejor deberían haber escuchado a Boris Johnson, cosa que
no han debido hacer, porque ha señalado que tienen un
problema interna con la cepa india y manifiestan que prefieren
retrasar su apertura. Usted y la Sra. Cabrera me han dicho
muchas veces de otras islas. No han abierto nada en Europa,
nada, ni una isla, no han individualizado...

(Remor de veus)

... ningún país de ningún estado. No han diferenciado ninguna
subregión de ninguna estado y esa es la verdad de lo que ha
sucedido. Por tanto, ustedes vienen aquí no sé a qué.

Segundo, si hay turismo ahora mismo en la Playa de Palma
sí o no, sí lo hay, sí lo hay. Somos el primer..., no haga usted
así, como que no hay, claro que sí, porque somos el primer
aeropuerto de este país y somos el sexto de Europa y están
viniendo. ¿Y sabe por qué están viniendo? Porque se han hecho
las cosas bien, los empresarios están de acuerdo ahora porque
han visto que se han hecho las cosas bien. El ritmo de afiliación
se está incrementando, la reducción de empleo, lo verán la
semana que viene o en dos semanas, como se está reduciendo.
No vamos a llegar a los récords del paro del Partido Popular,
no vamos a llegar...

(Remor de veus)

Se ha estado mucho mejoren esta situación. Se ha
gestionado mucho mejor estas crisis, cayendo un 23%, ya
estamos en recuperación sin llegar a los niveles de desempleo
del Partido Popular...

(Contiua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats!

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

... que fueron récord en esta comunidad autónoma. 

Ustedes sumen, sumen y apoyen lo que hace este gobierno
para poder abrir y lo que hacen los empresarios y trabajadores
y si no, estarán muchísimos años en la oposición...

(Se sent el timbre de tall del micròfon) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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Senyors diputats, senyores diputades, els record que cada
diputat que intervé té el seu moment per formular la seva
pregunta i cada membre el seu temps per contestar. I que no és
un debat interactiu. Jo els pregaria a tots silenci i respecte mutu.

I.11) Pregunta RGE núm. 5480/21, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a reinici de l’activitat
del sector d’oci nocturn. 

Onzena pregunta, RGE núm. 5480/21, relativa a reinici de
l’activitat del sector d’oci nocturn que formula el diputat Sr.
Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sr. Conseller, estamos asistiendo noche
tras noche a espectáculos lamentables de botellón en nuestras
playas, sumado a fiestas ilegales que incumplen las medidas
sanitarias. Nos encontramos por tanto, ente un problema de
orden público y como en toda la pandemia el Govern siempre
va un paso por detrás, mientras otras comunidades ya han
preparado protocolos para la reapertura inminente del sector
del ocio nocturno, ustedes marean la perdiz y bueno, sí, se van
a reunir esta semana.

Un ocio nocturno que da trabajo a unos 20.000 trabajadores
en nuestras islas y que está formado por 1.100 empresas. Sr.
Conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, ¿cómo
valora el Govern el reinicio de la actividad del sector del ocio
nocturno en las Illes Balears?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Pérez-Ribas, como en la
desescalada del resto de sectores, una desescalada prudente,
que se ha hecho trabajando desde el diálogo social, con las
organizaciones sindicales y empresariales de esta comunidad
autónoma; una relación directa con las asociaciones de ocio,
con ocio de Ibiza, como ha visto, que se pactó cómo va a ser la
desescalada y se les dio el comunicado y dijeron que ellos
apuestan por esta desescalada lenta, progresiva para poder abrir
sus locales, ocio de Ibiza que representa al mayor ocio de este
país y de este estado, la asociación ABONE, con la que se está
trabajando también en esa desescalada y que anunciaremos las
medidas que se van a articular, como está pasando en otras
comunidades autónomas que van a un ritmo muy similar. Todas
las comunidades autónomas van a ir a un ritmo muy similar de
apertura, nosotros nos reunimos en la mesa de diálogo social,
el viernes se tiene que aprobar en Consejo de Gobierno y
vamos en la linea que van muchas comunidades autónomas con
ese sector.

Hemos dicho que una desescalada lenta y progresiva para
poder tener actividad, para poder salvar vidas y para poder
empezar a recuperarnos. Eso es lo que está sucediendo en estas
islas, gracias al esfuerzo de empresarios y trabajadores.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. Conseller, tras un año y pico cerrados, las empresas del
ocio nocturno serán las últimas en abrir y abrirán sin ayudas,
sin ayudas para las reformas necesarias para adaptarse a los
protocolos de seguridad sanitaria, sin ayudas por ejemplo para
adaptar la maquinaria de ventilación a los nuevos protocolos y
estándares, ayudas que sí reciben otros sectores.

Pero si hay un sector de la cadena de valor de la industria
turística de las Illes Balears, que realmente es líder, es el sector
del ocio nocturno, con discotecas de nuestras islas reconocidas
en todo el mundo, con marcas muy populares en las que los
mejores DJ suspiran para hacer sesiones en vivo.

Su responsabilidad como Govern es trabajar para que este
liderazgo cimentado en años de innovación constante, se
mantenga en la era post COVID. Deben liderar la recuperación
del ocio nocturno y no dejar de lado a un sector generador de
riqueza y trabajo. Elaboren de una vez, esta tarde, en
colaboración con el sector, los protocolos de seguridad
sanitaria que posibiliten la reapertura de los establecimientos
del sector del ocio nocturno. Eviten así desórdenes de orden
público provocados por botellones. Ayuden al sector a poder
adquirir maquinaria de ventilación de última generación y sobre
todo empaticen con los autónomos, con los pequeños
empresarios, con las empresas punteras que llevan más de un
año con cero ingresos y eviten que el sector cierre seis de cada
diez negocios antes de final de año, que son las previsiones y
desde luego no nos lo podemos permitir.

Muchas 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. Creo que usted sabe que llevamos
reuniéndonos con el sector del ocio muchos meses, los
protocolos no se hacen en una tarde, no se van a hacer hoy. Si
leyó la carta abierta de ocio de Ibiza, por mucho “bua” que diga
el Partido Popular, que están muy nerviosos hoy, si leyó usted
la carta abierta de ocio de Ibiza, dice que se están haciendo las
cosas bien y que se está trabajando en el Govern en los
protocolos de seguridad, sí, sí lo dicen, lo dice una carta que
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han publicado y que han pasado a todos los medios, para dejar
claro que se está haciendo de forma colaborativa con el
Govern, porque a todo el mundo le interesa que la desescalada
sea realmente la apertura y no haya ningún paso atrás y no va
a haber pasos atrás, porque se están haciendo las cosas bien. 

El principal sector que cree que hay que ir de forma lenta es
el sector del ocio, porque ellos mismos creen que tenemos que
ir desescalando para que no haya ningún paso atrás y se va a
hacer así, con el trabajo de ellos. Y las ayudas son 855 millones
que desde ayer se pueden presentar y no fue con el voto
favorable la última vez de su partido.

Por tanto, yo creo que las ayudas van a ayudar y van a
servir y ya están tramitándose y desde ayer se pueden presentar.
Y con la Asociación de Ocio de Mallorca también se está
trabajando, hubo reuniones la semana pasada, esta semana, la
semana anterior, están prácticamente los protocolos ya
cerrados, en marcha con ellos y podremos anunciar la
desescalada pactada con el sector.

Por tanto, no sé de qué nos acusa a nosotros, cuando
estamos trabajando esa desescalada con ellos, acordándola con
ellos. Ustedes lo pueden leer en la prensa, como dicen
claramente que se está trabajando con ellos y que se va a
acordar. Y nosotros claro que vamos a buscar posicionar
nuestro ocio como uno de los referentes mundiales que es, claro
que sí, pero de forma lenta, progresiva para que la recuperación
que se ha iniciado no tenga marcha atrás, está funcionando, está
dando sus resultados y ustedes lo verán en las próximas
semanas.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 5456/21, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a avaluació d’impacte ambiental ocasionat
pel transport marítim sobre el Parc Natural de Ses Salines. 

Dotzena pregunta, RGE núm. 5456/21, relativa a avaluació
d’impacte ambiental ocasionat pel transport marítim sobre el
Parc Natural de Ses Salines, que formula la diputada Sra. Sílvia
Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra.
Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia diputades i diputats.
Suposava que qui respondria aquesta pregunta seria el conseller
Mir, perquè entenc que és una qüestió que ha de realitzar-se per
part de la Conselleria de Medi Ambient, però en vista que no
hi és, no sé qui... perfecte.

Bé, per tant, la pregunta és clara, no em dedicaré als
preàmbuls per parlar massa més d’una problemàtica que crec
que coneixem quasi tots d’una manera sobrada i vostè

personalment, Sr. Marí, crec que tan bé com jo. En quin termini
i de quina forma es durà a terme l’avaluació d’impacte
ambiental ocasionat pel transport marítim entre Eivissa i
Formentera, en concret sobre el Parc Natural de Ses Salines?

Només vull dir que aquesta pregunta ve arran d’un acord
que hi ha d’una proposició no de llei que es va aprovar en
aquest parlament el passat mes de desembre i que en un dels
seus punts d’acord parlava precisament de començar a fer un
mesurament de tots els indicadors que són potencialment
contaminants per a l’atmosfera, per a la qualitat de les aigües i
per a la salut de les persones referides a aquest volum de trànsit
que tenim tan desmesurat entre les dues illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Tur, efectivament,
gràcies per la pregunta perquè em permet explicar una mica què
feim des de la conselleria que s’ocupa de transport marítim, per
tant, donar-li una mica de resposta a aquesta pregunta que sé
que ve d’una proposició que es va aprovar fa temps i que jo no
hi era aquí, però sí que m’he pogut posar al dia en aquest tema.

S’ha firmat un contracte ja amb una empresa que té un
termini d’execució de tres mesos i es va firmar el 31 de maig
d’aquest any. Per tant, estam en fase de fer aquest estudi que
donarà informació precisa i que ens permetrà també llavors
articular -esper- mesures per reduir l’impacte sobre el canvi
climàtic ocasionat pel transport marítim de passatgers i
mercaderies entre les Illes dins el marc competencial
autonòmic, que és el que tenim nosaltres.

Li diré un parell de coses més en relació amb l’abast
d’aquest estudi: anàlisis dels factors contaminants de les aigües,
impacte del transport marítim sobre el clima, efectes del canvi
climàtic a les Illes, propostes factibles i sostenibles per reduir
els nivells de contaminació provocats pels vaixells,
optimització de les connexions marítimes, estudi de la situació
actual i racionalització de l’oferta en capacitat i freqüències
actuals en relació amb la demanda real entre Eivissa i
Formentera i estudi de freqüències mínimes entre les Illes.

Aquesta és el llista, l’índex d’aquest estudi que es
desenvoluparà durant aquests tres mesos i que esperem retre’n
comptes quan el tenguem.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Tur.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, li agraesc molt la seva
resposta. Evidentment una vegada feta aquesta feina que vostès
han encarregat, segurament es disposarà d’unes dades que jo
crec que seran molt valuoses perquè permetran al Govern
emprendre mesures dins l’àmbit de les seves competències i
mesures que a més jo sempre he defensat des d’aquí que havien
de ser transversals perquè no afecten exclusivament la seva
conselleria sinó que també afecten la del Sr. Vicepresident
Yllanes, Medi Ambient, etc.

En tot cas, certament, és un inici, és un inici, perquè mirin
en sis anys que fa que som..., que tenc el gust i honor de ser
diputada d’aquest parlament és la primera vegada que un
membre del Govern explica una mesura concreta en referència
a les necessitats que tenim i que venim reivindicant fa anys
respecte del transport marítim entre Eivissa i Formentera. 

Estic molt feliç, molt, molt, molt feliç que avui -que és el
meu darrer dia aquí- per fi em pugui tornar a casa meva amb
alguna cosa concreta. El felicit i els encoratjo, els encoratjo que
sigui només l’inici perquè evidentment és una feina que en tres
mesos -vostè estarà d’acord amb mi-, que tres mesos és un
temps relativa escàs per poder fer un seguiment profund de tots
els indicadors que requereix aquesta qüestió, però és un inici,
és un inici.

Per tant, esper que aquest sigui un punt d’inflexió i que
vostès aprofundeixin en totes aquestes mesures que, com saben,
són probablement la reivindicació principal que té el poble de
Formentera respecte de les actuacions que volen que el Govern
de les Illes Balears faci a la nostra illa en aquest moment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

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

Moltes gràcies, Sra. Tur. Vull dir-li una petita cosa més,
efectivament aquesta és una feina que ha d’aplicar el Govern
amb altres conselleries i efectivament em guardava per a la
segona part informar que una vegada elaborat l’informe es
remetrà a la Conselleria de Medi Ambient i Territori per tal que
sigui avaluat també pels gestors d’aquesta conselleria i del Parc
Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, només faltaria.
Farem feina també de manera coordinada amb aquesta
conselleria per articular aquestes mesures perquè, clar, l’estudi
ens dirà el que hi ha a l’estudi, com fan tots els estudis, una
altra cosa són llavors les aplicacions pràctiques dels resultats
d’aquest estudi sobre altres normatives que puguem fer. Estic
segur que vostè, sigui on sigui -i li desig el millor- farà un
seguiment d’aquestes qüestions. Estic ben segur i li desig el
millor.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 5479/21, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a avançament de les rebaixes. 

EL SR. PRESIDENT:

Tretzena pregunta, RGE núm. 5479/21, relativa a
avançament de les rebaixes, que formula la diputada Sra.
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Sr.
Conseller, aquesta és la pregunta que li vull fer, quina és l’acció
que ha dut a terme el Govern per al comerç de les Illes tenint en
compte que les rebaixes ja són aquí? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller i vicepresident
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, Sra. Pons, gràcies per la
seva pregunta. Veig que està plenament recuperada, me
n’alegro, estic content. 

Què podem fer amb l’avançament de les rebaixes? Podem
fer poca cosa. Vostè sap que l’abril de l’any 2021 es va debatre
aquesta qüestió al parlament..., al Congrés dels Diputats i
lamentablement el període de rebaixes continua liberalitzat. Per
tant, no podem fer més que el que hem fet des del
començament de la legislatura, crec que aquest govern ha
demostrat clarament la seva aposta pel comerç, petit comerç, el
comerç de proximitat, el comerç tradicional i això seguirem
fent. 

Hem triplicat el pressupost respecte de l’any 2019, aquesta
és una aposta molt, molt evident. Davant les rebaixes agressives
que fan els grans grups de moda hem de fomentar i reactivar el
de consum, i per això tenim un compromís amb les cambres de
comerç, concretament amb la Cambra de Comerç de Mallorca
per posar al carrer un milió d’euros en bons comercials que
significarà moure un mínim de 3 milions més precisament per
incentivar el consum, perquè creim que aquesta és una bona
eina, incentivar el consum, perquè no podem intervenir en el
tema del període de rebaixes. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105479


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 84 / 15 de juny de 2021 5061

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè em parla del
Congrés, però li he de recordar que si les coses segueixen així
també és gràcies al suport del seu partit. És a dir, no parlem de
Madrid com si fos l’estratosfera perquè el tenim molt a prop,
sobretot vostès, nosaltres no l’arribam a tenir a prop, almanco
de moment.

Els vull dir una cosa o li vull dir una cosa, les rebaixes
d’estiu ja són aquí, ells duen un any i mig sense facturar, el
30% creu que no tornarà a obrir, se senten indefensos per la
poca protecció de l’executiu davant el gegant de les grans
superfícies. Vostè em parla d’aquests bons comercials, si li puc
parlar en llenguatge planer li diré que això és el patató de la
porcella, que no basta absolutament per a res. 

A més, no és això que volen, no, no és això que volen, el
que volen és poder fer feina i poder circular. Hi ha molts de
comerços tancats, alguns, si vostè entra a les botigues, tenen
molt poc material a dins i la immensa majoria han facturat zero
euros. Com sap vostè, a les Illes no tenim el moviment que
tenen a la resta de l’Estat. Enfoqui lluny de la capital balear i
compti, quan parli de municipis petits, de municipis costaners,
enfoqui dins la capital de les Illes Balears i també es trobarà
amb una situació dramàtica.

És veritat que ara els restaurants, els bars comencen a estar
plens, però els comerços segueixen buits. Ningú no es compra
ni una trista camiseta, ningú no entra a comprar perquè a més
esperen aquestes rebaixes i molts d’ells van a aquestes
franquícies de comerços estatals.

La pregunta és clara, volem tenir negocis de proximitat?
Perquè de moment no es nota, ni poc ni molt ni gens. Miri, li
diré més, han començat a obrir les portes, creim que el comerç
serà el darrer a recuperar-se i li he de recordar un tancament
patronal de l’any 2019 que s’ha fet a partir de ja. Ho dic perquè
la pandèmia no ho pot aguantar tot i amb ajudes tampoc no ho
podem aguantar tot. 

Així que jo li deman, primer, que faci feina perquè aquests
comerços puguin sobreviure, cerquin fórmules conjuntes
perquè puguin sobreviure i encara li diré més, per favor, quan
vagi a les reunions amb els comerciants quedi una mica més -
que és el que ens denuncien-, que tres minuts, ens diuen que el
conseller arriba a la reunió, els saluda i amb estimació els diu
“us deix en bones mans” i se’n va. Així que jo no cauré en la
demagògia que han caigut altres formacions polítiques de si vol
turistes o no en vol, jo això no li ho demanaré, però li deman
que faci feina perquè els comerciants puguin subsistir i es
puguin recuperar. Eviti que Balears es converteixi en un
decorat de franquícies o, què dic decorat?, que no es
converteixi en un desert comercial.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. 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):

Feia temps, Sra. Pons, que no veia una o no escoltava una
intervenció tan injusta en aquesta cambra, sincerament...

(Remor de veus)

... sincerament, sincerament, ho dic així de clar, ho dic així de
clar. Per cert, ja em dirà...

(Més remor de veus)

... ja em dirà qui és...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor...

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

És impossible... És impossible. Sincerament, què podem fer
nosaltres en el tema de les franquícies? Vull dir, com s’acaba
amb el tema de les franquícies? Veurà, jo avui al matí he mirat
el període de rebaixes a la resta de les comunitats autònomes i
oscil·la, però després he vist o he mirat quan comença les
rebaixes un grup com Inditex.

Inditex va facturar al 2019, tres mil..., perdó, va tenir
beneficis per 3.639 milions d’euros i l’any 2020, l’any de la
pandèmia, va tenir 1.100 milions d’euros, i vostè vol que
aturem aquestes franquícies i aquestes grans empreses? És
impossible.

Miri, no sé qui li ha dit que jo estic tres minuts a les
reunions del comerç, però això és mentida. Jo em qued a les
reunions del comerç i crec que des del primer minut de la
legislatura hem apostat per....

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 5472/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a projectes estratègics per a la recuperació i
la transformació econòmica (PERTE) per avançar cap al
canvi de model econòmic.

Catorzena pregunta, RGE núm. 5472/21, relativa a
projectes estratègics per a la recuperació i la transformació
econòmica (PERTE) per avançar cap al canvi de model
econòmic que formula el diputat Sr. Josep Castells i Baró del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, bon dia,
Sra. Presidenta, el Pla de recuperació, transformació i
resiliència és el pla que el Govern d’Espanya, el Govern de
Madrid, el Govern del Sr. Sánchez ha enviat a la Comissió
Europea per intentar captar els 59.000 milions d’euros que
pertocarien a Espanya del mecanisme de recuperació i
resiliència de la Unió Europea, un pla en el qual les comunitats
autònomes bàsicament han tingut un paper subaltern, que estarà
gestionat des de Madrid, centralitzat des de Madrid i amb el
qual, per tant, correm el risc que s’implementin una sèrie de
mesures que a nosaltres tal vegada només ens convinguin de
forma tangencial.

Com s’implementarà aquest pla tan ambiciós?, 59.000
milions d’euros, prest està dit. Doncs a través d’uns projectes
estratègics que seran uns consorcis publicoprivats que han de
tenir una gran capacitat d’arrossegament per al creixement
econòmic i en aquests consorcis les comunitats autònomes
poden jugar un paper d’un agent més, que pot ser un membre
és d’aquest consorci o pot liderar-lo.

És clar, com que tenim tanta poca capacitat d’incidència en
la planificació i en la gestió del dia a dia d’aquest pla és molt
important poder tenir incidència en la implementació, és a dir,
participar en projectes que vagin en la línia de la transformació
econòmica que volem per a les Illes Balears.

És per açò que li deman: en quins projectes estratègics la
comunitat autònoma està implicada per aconseguir aquesta
transformació del nostre model econòmic?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per la seva
pregunta, efectivament dimecres, demà vaja, està previst que es
pugui aprovar per part de la Comissió Europea el pla estratègic
a nivell espanyol sobre aquests fons europeus que són una gran
esperança i una forma molt diferents de sortir d’aquesta crisi
econòmica que vivim a nivell mundial i europeu d’una forma
específica. 

Vostè sap que hi ha uns instruments concrets que són els
PERTE, que ha d’aprovar el consells de ministres, que en
aquest moment el president Sánchez ha anunciat dos PERTE
concrets que hi haurà per part del Govern d’Espanya, un fa
referència al vehicle elèctric i l’altre que ha anunciat el
president Sánchez a mitjan maig fa referència a tot el que és la
biomèdica i la biotecnologia i amb una atenció a la salut d’una
forma molt important. Aquests són els dos PERTE que de
moment ha anunciat el Govern d’Espanya i que repetesc són els
que ha d’aprovar el Consell de Ministres, després dependran
del Ministeri d’Hisenda sobre els quals diferents entitats,

empreses, administracions poden presentar-se per formar part
d’aquests PERTE o d’aquests elements estratègics d’inversió
amb fons europeus. Tant en un com en l’altre, les Illes Balears
està ben posicionada perquè tenim projectes tant en vehicle
elèctric i transició ecològica justa com en temes biomèdics i
d’inversió en investigació i recerca en termes tecnològics
referits a la salut. Per tant, en ambdós casos -diríem- estam ben
posicionats per poder participar d’aquests PERTE.

En termes més generals en el que afecta tots els fons Next
Generation, com vostè coneix perfectament, som la primera
comunitat autònoma que ja hem constituït una conselleria
específica de fons europeus, que tenim una oficina específica
de projectes estratègics, que està treballant a totes les
institucions i amb les empreses privades per poder fer possible
les manifestacions d’interès, que ara és la fase en què estam per
presentar als diferents ministeris i des de les Illes Balears ja
n’hem presentat una seixantena dels que nosaltres tenguem
coneixement, continuarem treballant amb tots els ministeris per
fer possible que hi hagi projectes estratègics de Balears que s’hi
puguin incorporar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Estic d’acord amb vostè, Sra.
Presidenta, que aquest pla és una gran oportunitat, però MÉS
per Menorca té por d’una cosa, que és el paper que juguen les
Illes Balears en l’imaginari de les elits polítiques espanyoles, és
el sol i la platja, llavors nosaltres tenim por que això serveixi
per fer digitalització del turisme, per fer innovació del turisme,
sostenibilitat del turisme, eficiència energètica del turisme, és
a dir, que continuem fent el mateix que Espanya ens ha reservat
que facem sempre, però, això sí, adaptat als temps.

Per evitar que això sigui així, per anar cap a la
transformació real de l’economia de les Illes Balears, que jo li
he sentit a dir a vostè que està en això, és a dir, una economia
més diversificada que permeti als joves sobradament preparats
que enviam a la península perquè aquí no tenen oportunitats de
treball puguin quedar-se aquí i puguin contribuir a la riquesa i
al desenvolupament de les nostres illes.

Per evitar-ho hem de liderar projectes i hem de liderar
projectes que vagin en aquesta línia perquè si no els lideram,
Sra. Presidenta, continuarem exercint el paper subaltern,
complementari, auxiliar que Madrid té reservat des de sempre
per a les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. 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. Castells, estic
convençuda que des de les Illes Balears podrem liderar i
aconseguir projectes molt interessants tant de l’àmbit públic
com de l’àmbit privat perquè coincidim exactament amb els
objectius que ha marcat la Comissió Europea on han d’anar
aquests recursos i efectivament en innovació, en digitalització,
en transició ecològica, en una aposta per la sostenibilitat en
termes amplis.

Li puc dir que de les conferències sectorials on ja s’han
repartit recursos, 230 milions d’euros vénen per a energies cent
per cent renovables, per tant, crec que és molt important, o
afers socials o formació professional o el projecte de regadius,
hi ha molts de projectes que ja estan en marxa i que crec que
se’ns dubte serà una gran oportunitat per a Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.15) Pregunta RGE núm. 5476/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a ocupació il·legal.

Quinzena pregunta, RGE núm. 5476/21, relativa a ocupació
il·legal, 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:

Bon dia a tothom, moltes gràcies, Sra. Presidenta,
l’ocupació il·legal d’habitatges i edificis és una pràctica
delictiva i davant aquesta pràctica delictiva no hi cap cap tipus
de comprensió, ni hi cap cap tipus de justificació. El que hi cap
és una tolerància zero i una contundència en la resposta que es
dóna en aquesta situació.

Els propietaris a les Illes Balears se senten desprotegits.
Existeix una enorme alarma social, fa molts poc dies,
diumenge, sortia una portada d’uns principals mitjans de
comunicació de les Illes Balears que deia que les denúncies
sobre ocupació il·legal havien augmentat un 13,6% a les Illes
Balears. Les màfies campen sense límits en relació amb aquesta
qüestió.

Nosaltres li demanam: no creu la Sra. Presidenta que
s’haurien de fer els canvis necessaris perquè el propietari
afectat per aquesta pràctica delictiva pogués recuperar la seva
propietat en un termini immediat entre 24 i 48 hores?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, a veure la postura
d’aquest govern, i crec que ja n’he parlat en diferents ocasions
en aquest plenari arran de preguntes del seu grup parlamentari,
la nostra posició en relació amb l’ocupació d’habitatges,
evidentment no pot ser d’altra manera que el respecte al
compliment de la legalitat en què s’hi troben implicades -com
vostè coneix perfectament- l’Administració de Justícia i les
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

Ara, crec que vostè del que em parla és del decret llei
d’àmbit estatal que es va aprovar i que ha sofert diferents
modificacions, i una de les modificacions que ha sofert és per
protegir, en èpoques d’una crisi econòmica com la que vivim,
les persones més vulnerables que necessiten d’un habitatge i
per protegir aquestes persones s’ha fet una modificació de
forma que es puguin evitar desnonaments -crec que hauríem de
coincidir vostè i jo- moltes vegades injustos dels grans tenidors,
mai no parlam de famílies ni de primera residència ni de segona
residència, sinó d’habitatges de grans tenidors sobre els quals
a vegades es fan desnonaments en aquests pisos que afecten
d’una forma molt dura famílies que sincerament estan patint
molt en aquests moments.

A part d’això, li he de dir que el Govern de les Illes Balears
fa des de l’any 2015 una política seriosa d’habitatge públic. En
aquests moments s’estan construint molts habitatges de
protecció oficial a les nostres illes, per garantir sens dubte un
dret fonamental que esper que coincidim vostè i jo, que tenen
els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, tenguin la renda
social que tenguin.

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. Per al Grup Parlamentari El
Pi, hem de deslligar la política d’habitatge pública de les
pràctiques delictives. No tenen res a veure i no es poden ficar
en el mateix sac, no es poden ficar al mateix sac. I de les seves
paraules, jo dedueix una certa comprensió per a aquests
desallotjaments. 

No, si hi ha una ocupació il·legal, la recuperació ha de ser
immediata per al propietari i jo me referesc que molts de grups,
inclòs el Grup Parlamentari d’El Pi, presenten iniciatives en
aquesta cambra rebutjant l’ocupació il·legal i demanant canvis
normatius a l’Estat perquè es puguin recuperar en 24 i 48 hores
i el Grup Parlamentari Socialista hi vota en contra, hi vota en
contra. I això per a nosaltres és comprensió i justificació d’una
pràctica delictiva i no ho podem entendre. Per això voldríem,
que així com es mostra de vegades contundent en temes com
els ERTO i la defensa de les Illes Balears en aquesta qüestió,
també voldria que traslladassin al Govern de l’Estat que
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aquesta pràctica és inadmissible i que cal qualsevol canvi
normatiu perquè el propietari pugui recuperar la propietat.

Els decrets llei a què vostè fa referència, el que han fet és
bloquejar la recuperació de la propietat per part del que pateix
aquesta ocupació il·legal. Això és així i, per tant, evidentment
no podem estar satisfets, ni podem donar bones paraules a
aquests decrets llei que al final estan perjudicant a un propietari
que no pot fer ús legítim d’allò que és seu.

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. Jo crec que no he contradit res d’allò
que vostè havia dit a la seva primera intervenció. Ara, Sr.
Melià, també li diré una cosa molt clara, basta de fer por a la
ciutadania i basta de fer demagògia damunt un tema molt
important, com és el dret a l’habitatge...

(Alguns aplaudiments)

I no diguem mentides a la població, no diguem mentides i
no ens unim des d’El Pi a propostes de la ultradreta espanyola,
Sr. Melià, que fins aquí hauríem d’haver arribat. No diguem
mentides a la gent, si una persona arriba a ca seva o a una
segona residència i la troba ocupada ha de denunciar i la policia
o la Guàrdia Civil immediatament en 24 hores està buidat
l’habitatge...

(Remor de veus)

Si és d’una família evidentment exactament el mateix
perquè es tracta d’una violació del domicili i immediatament es
buida.

El decret llei estatal el que ha fet és modificar per als grans
tenidors, en una època de molta vulnerabilitat, per evitar
desnonaments injustos de famílies que estan passant fam i que
la treuen al carrer, Sr. Melià. Això és el que s’ha fet a nivell del
decret llei estatal i jo compartesc. I té un temps finit, però és un
moment de crisi econòmica. Ara, no diguem a la gent que ca
seva està en perill i que quan arriba si troba una ocupació té
algun problema, perquè no, perquè legalment la norma és molt
clara i la policia i la Guàrdia Civil buiden l’habitatge d’una
forma immediata. I hem de garantir efectivament el dret a
l’habitatge, que és un dret de ciutadania.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.16) Pregunta RGE núm. 5490/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació econòmica a les Illes Balears. 

Setzena pregunta, RGE núm. 5490/21, relativa a situació
econòmica a les Illes Balears, 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. Bon dia, Sra. Armengol. Com valora
la situació econòmica a les Illes Balears?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. 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. Costa. Òbviament la
situació econòmica i social d’aquestes illes està condicionada
per una pandèmia mundial que ha durat més de 15 mesos i que
ha tengut uns efectes duríssims sobre dues activitats que per a
nosaltres són fonamentals, com vostè coneix perfectament, que
són el turisme i la mobilitat.

Dit això, hem aconseguit salvar la situació sanitària, la dels
territoris..., per fer les coses ben fetes que menys mortalitat ha
tengut i que en aquest moment té una incidència més baixa i,
per tant, ens hem convertit en el territori més segur de la
Mediterrània i en aquest moment començam a reactivar la
nostra economia i ho estam fent de forma segura, havent fent
una estratègia de protecció de la nostra població, això vol dir
de les famílies, dels treballadors i de les empreses.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Armengol, la pandèmia ha estat mundial, però les seves
polítiques equivocades i la seva mala gestió han provocat un
daltabaix econòmic que no té precedents a la història recent.

Segons l’AIReF, el PIB de les Illes Balears va caure un
20% l’any 2020, els campions d’Espanya en moltíssima
diferència. Canàries, la segona comunitat autònoma que més va
caure, va caure un 12,5%; 7,5 punts menys que Balears. Segons
vostès encara va ser pitjor, 23,7% de caiguda i 7.800 milions
d’euros perduts. A més, BBVA calcula que l’any 2021
creixerem un 8%, és a dir, no recuperarem ni la meitat d’allò
que vàrem perdre l’any 2020.
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D’aquestes dades se’n deriva una trista realitat per als
ciutadans i per a les empreses d’aquestes illes, una realitat de
què vostè, Sra. Armengol, mai no parla. Sra. Armengol, la
realitat és que vostè presideix una comunitat autònoma que
encara envia persones a les llistes de l’atur, 150.000 persones
en aquestes illes volen exercir una activitat laboral, però no
poden, tal com li va dir el sindicat Comissions Obreres.

La realitat, Sra. Armengol, és que hem perdut 100.000
afiliats a la Seguretat Social des del mes de maig de 2019 fins
a maig de 2021. La realitat és que Balears és la comunitat
autònoma on més s’incrementen la pobresa, la desigualtat i
l’exclusió social. La realitat és que Balears ha perdut 16
posicions en el rànquing de competitivitat europeu en els
darrers tres anys. La realitat és que la temporada turística no
arranca i té vostè poc més d’un 20% de la població vacunada.

Davant aquesta trista realitat, ens pot dir, Sra. Armengol, de
què ha servit el seu Pla de reactivació econòmica? Sra.
Armengol, els reportatges fotogràfics i els titulars no reactiven
res. És totalment necessari elaborar un pla de reactivació
econòmica de veritat. Hem de deixar de banda progressivament
les polítiques d’anestèsia econòmica i passar a les vertaderes
polítiques de reactivació i recuperació. Hem de fer una política
d’imposts baixos desburocratització i desmuntatge de l’embolic
normatiu que vostè té muntada. Hem de fer una acurada tria de
projectes d’inversió, per tal que tenguin retorn per als nostres
sectors productius, de la mà de l’eficiència i la innovació, per
guanyar competitivitat.

Hauríem d’estar fent això, Sra. Armengol, en comptes
d’estar instal·lada en l’autocomplaença. Ara pot pensar que no
s’equivoca mai i amollar un altre dels seus chascarrillos, com
va fer la setmana passada, o podem seure’ns a una taula per
tractar solucions a la dramàtica que viuen molts de ciutadans
d’aquestes illes. De vostè en depèn, Sra. Armengol.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Estic contenta que s’animin. Fa molt de temps que esper el
Partit Popular per seure’ns a la taula.

(Alguns aplaudiments)

En aquestes illes els que han volgut treballar en positiu, els
que han volgut aportar, els que no s’han posat de perfil són els
agents socials, són els quatre consells insulars, són tots els
ajuntaments de les illes i són els partits polítics que donen
suport als pactes: Ciutadans i El Pi, que han participat del pacte
de reactivació. Vostès s’han negat a participar-hi, encara hi són
a temps Sr. Costa, jo el convid a treballar en positiu per a
aquesta terra. És el que hauria de fer el principal partit de
l’oposició i els ho he explicat durant tots aquests 15 mesos i no
em cansaré de dir-ho, perquè crec que hi ha polítiques que
haurien de ser d’Estat en les quals el Partit Popular hauria de

voler compartir propostes i idees. I en aquest sentit el torn
convidar, Sr. Costa.

Ara, l’estratègia davant aquesta crisi econòmica que tenim,
efectivament i que hem perdut moltes possibilitats i que ha gent
que ha sofert molt, que ha patit molt i que pateix molt, però
l’estratègia davant aquesta crisi econòmica i la que vàrem viure
quan vostè era director general de Pressuposts, Sr. Costa, és
absolutament diferent, absolutament diferent. En aquest
moment tenim les persones en ERTO i, per tant, no
acomiadades com estaven en la seva època. Li he de recordar
que vostès varen arribar al 27,85 d’atur, per damunt la mitjana
nacional. En aquests moments estam en un 14,2, dos punts per
davall la mitjana nacional. I és una realitat dura, sens dubte,
però la nostra posició no ha estat acomiadar, ha estat protegir
els treballadors. La nostra posició no ha estat "austericidi", ha
estat donar recursos a les empreses, a través de la línia d’ajuts
als autònoms, a través de la línia de les ajudes a les empreses,
a través dels 855 milions d’euros que...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, senyors diputats!

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

... ja es poden demanar per part de les empreses d’aquesta
comunitat autònoma. La nostra política ha estat estar devora la
ciutadania, la nostra política ha estat salvar vides i poder
reactivar la nostra economia de forma segura. Els esper amb
propostes en positiu. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Silenci, per favor. Silenci, per
favor.

I.17) Pregunta RGE núm. 5312/21, ajornada a la sessió
anterior, presentada per la diputada Sra. Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a assignatures pendents per al que queda
de legislatura.

Dissetena pregunta, RGE núm. 5312/21, ajornada a la
sessió anterior, relativa a assignatures pendents per al que
queda de legislatura, 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. És ver, es va ajornar, però pensam
que encara té vigència perquè som a la meitat de curs, per tant,
aquesta és la pregunta, presidenta, quines són les grans
assignatures pendents, supòs que són moltes, que té apuntades,
anotades, per al que queda de legislatura? Gràcies.
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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. Vostè,
efectivament, fa una pregunta una mica de balanç perquè som
a l’equador d’aquesta legislatura, és una legislatura que,
òbviament, a ningú no se li escapa, està marcada en aquests dos
primers anys per la pandèmia mundial i per tant la nostra
ocupació i la preocupació més important que hem tengut, com
vostè coneix perfectament, i no tornaré relatar, una vegada més,
ha estat salvar vides, protegir la població i a la vegada intentar
reactivar l’economia de la forma més urgent possible.

Però també vull dir-li que durant aquests dos anys que
tenim una legislatura que sorgeix evidentment de les urnes i que
després possibilita una renovació del pacte de progrés que hi va
haver en el 2015-2019, per tant, hem anat conjugant polítiques
que començàrem ja en el 2015, venen les polítiques proposades
pels Acords de Bellver, també pels acords d’investidura que
vàrem fer amb MÉS per Menorca i amb Gent per Formentera
i, per tant, la línia política s’ha anat seguint.

Vull dir amb això que la urgència no ens ha fet perdre de
vista l’important i que, per tant, des de cadascuna de les
conselleries hem anat teixint totes aquelles polítiques que
havíem compromès amb la ciutadania en els programes
electorals i en els Acords de Bellver.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, no parlava de
balanç, parl d’assignatures pendents per al que queda de
legislatura, jo miri i enfoc cap al futur i no cap al passat, perquè
el balanç del que ha passat nosaltres ho hem viscut, de qualque
manera l’hem acompanyada, de vegades criticada, però és cert
també que ja sabem què ha passat. I vostè, tal vegada, volia
governar un èxit i es va trobar amb una pandèmia que li ha
capgirat els seus plans, ni Acords de Bellver ni tot allò que
s’havia plantejat.

Li vull fer una proposta, sobretot pel que fa al pla de
recuperació postpandèmia, quin és exactament aquest pla de
recuperació que vostè farà? És a dir, estan ja en marxa Govern,
consells, ajuntaments, grans empreses tractores, petites
empreses i start-ups i faran el possible per tenir i retenir talent,
com fan altres comunitats autònomes, que ens en donen amb
avantatge a moltíssims d’anys, com seria el cas, per exemple,
del País Basc?

Què és el que pensa fer per a aquesta recuperació
econòmica? Què és el que es farà a partir d’ara on els casos,
afortunadament, de salut es troben millor i que la situació
sembla estar més controlada i pensem que hi estigui
definitivament?

Jo li parl, per tant, de futur, és d’això que vostè vull que em
parli, que em digui quina serà la seva aposta per tal de poder
recuperar aquesta economia i si a la fi podrem parlar d’una
diversificació, que no es quedi damunt el paper o que no es
quedi embrionàriament com es troba, perquè, com sap
perfectament, al final, quan ha arribat la pandèmia, ens hem
adonat que no hi havia diversificació ni molt manco, més que
paraules.

Vull afegir que nosaltres tenim molt clar, i li ho dic al veïnat
que té devora, permeti’m que aprofiti, que nosaltres no
acabarem amb les franquícies, no és David contra Goliat,
volem potenciar “lo nostro” i d’això parlam. De comerç també
li suggeresc a la presidenta que posi fil a l’agulla per poder
arribar a tenir això, coses que ja no tendrem, Sra. Presidenta, i
ens dol, una vacunació prioritària, està clar que ahir un dels
seus responsables sanitaris deia: les dades de vacunació són
millorables; o sigui, va ser una mica optimista, tot i que
avançam, i que, per tant, nosaltres d’això també n’hi voldríem
parlar.

I dos encàrrecs: un, salut mental, Sra. Presidenta, la Unitat
de Salut Mental de l’Hospital de Son Espases, només per
posar-ne un exemple, fa llàstima, si hi va qualque adolescent
amb trastorn de conducta alimentària, si hi va qualsevol amb
una patologia, són dos i el veïnat de devora, res més. És una
unitat de salut a la qual vostè s’ha de comprometre a reforçar,
perquè...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. 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. Efectivament, jo
li intentava el balanç B dels Acords de Bellver, per tant durem
quatre anys i els Acords de Bellver s’han d’acomplir durant
aquests quatre anys i és per convertir les Illes Balears o per
seguir convertint les Illes Balears en unes illes més justes, més
solidàries, més cohesionades, amb més aposta per la
diversificació econòmica, sens dubte, i amb una aposta per la
innovació i per l’economia del coneixement.

Així, en aquests moments, Sra. Pons, hem aprovat la llei
d’educació, tenim obres per millorar les infraestructures
educatives, seguim amb la millora de la nostra innovació
pedagògica, tenim obres a quasi tots els hospitals de les Illes
Balears, tenim obres en el Verge del Toro, obres a Can Misses
i volem seguir apostant per aquest pla de cronicitat que -n’estic
convençuda- vostè també comparteix.
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Tenim obres en tema de residències i propostes en
residències per intentar seguir disminuint la llista de
dependència i per tant en aquesta línia seguim treballant
intensament. Com seguim treballant intensament amb la
política d’habitatge públic o amb la transició energètica o amb
totes i cada una de les línies que vàrem establir ja en els Acords
de Bellver, en què hi ha molta part avançada durant aquests dos
anys, malgrat la pandèmia sanitària.

I que ara, efectivament, estam centrats en vacunació i en
reactivació econòmica i en la proposta de fons europeus, demà
vostè sap i estan convocats, hi ha la primera reunió del Pacte de
reactivació econòmica en el tema de fons europeus, la nostra
proposta que és, i evidentment cercar tant públics com privats,
que en aquesta línia treballam des de fa molts mesos, aquells
projectes que ens condueixin a aquests grans principis que jo
li deia al principi, els quals, desgraciadament, se m’ha acabat
el temps, però que estic convençuda que compartim amb
vostès.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 5474/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a dades econòmiques i
socials a Balears.

Divuitena pregunta, RGE núm. 5474/21, relativa a dades
econòmiques i socials a 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, ante los datos
económicos y sociales de Baleares, ¿piensa rectificar sus
políticas?

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 Socías):

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, tornaré dir una cosa que
és molt òbvia, però que vostè veig que no acaba de comprendre
del tot, hem viscut una pandèmia, vivim una pandèmia a nivell
mundial, que ha tengut uns efectes econòmics i socials
devastadors per a tot el món i també en aquestes illes, perquè
aquestes illes depenen, d’una forma molt estricta, de
l’economia dels serveis i d’una forma molt especial del turisme.

En aquests moments hem aconseguit situar les Illes Balears
a les regions de menys mortalitat per 100.000 habitants en

temes de COVID, ens trobam a un 1,4%, mentre la mitjana
espanyola és de 2,2, per tant, hem salvat vides, i això era
objectiu fonamental. I alhora ens hem preparat per poder
reactivar bé la nostra economia i en aquest moment estam en
procés de reactivació, gràcies als treballadors, a les empreses,
a les institucions i als partits polítics que han volgut formar part
d’aquestes propostes en positiu. No s’hi troben vostès, com sap
perfectament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Permítame, Sra. Armengol, que le
haga un pequeño repaso de esos planes fabulosos que usted ha
aprobado y sabrá por qué no hemos participado.

Mire, esas políticas que no quiere cambiar, resultado:
“Baleares tiene el récord de quiebra de empresas en el primer
trimestre del año, se han disparado un 85%, cierran 4 empresas
al día.” Vaya usted, por cierto, vaya a ellos a hablarles de su
propaganda sobre los 800 millones menguantes.

“Somos la región más arruinada de Europa”, oiga, y todas
han sido azotadas por igual por el virus, se ve que ha pasado
algo extraño en Baleares.

En comparación con 2019, el incremento del paro es del
93,7%.

Más de su gestión, Sra. Armengol: su obsesión enfermiza
con el catalán ortopédico que impone, lo plasma en ese
infumable proyecto de ley de educación, que entierra nuestra
lengua regional y prohíbe nuestra lengua nacional común, o en
regar con dinero público a la prensa que utilice exclusivamente
el catalán, con la que está cayendo y la acaba de subvencionar
con 635.000 euros.

En cambio, fíjese, sin ayuda para las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado que tienen que enfrentarse a esa
inmigración ilegal que usted promueve y que, por cierto, están
absolutamente desbordados, en la última semana han llegado
más de 100 inmigrantes ilegales en pateras y al menos 10
proceden de zonas de alta radicalización islámica y 3 han sido
considerados de alto riesgo. Esos son los niños que usted dice
que huyen de la guerra y del hambre.

Y esto lo que está generando, Sra. Armengol, es una
inseguridad sin precedentes en Baleares, y usted también es
responsable de esta inseguridad. Por no hablar del crecimiento
de la ocupación ilegal, fíjese, el año pasado se ocupó una
vivienda particular casi cada día del año.

Y sigamos con los éxitos de sus políticas: varapalo del
Tribunal Supremo anulando sus medidas liberticidas, si bien es
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verdad que usted y su gobierno ya se las saltaban
anteriormente.

Mire, sobrevolando todo este desastre, además, por si fuera
poco, el mayor escándalo nacional y europeo, el de las menores
tuteladas prostituidas, de lo que usted también es la máxima
responsable.

Sra. Armengol, yo solo tengo dos minutos, necesitaría todo
el verano para seguir detallándole los perjuicios que han
ocasionado sus políticas a Baleares.

Pero mire, de algo sí que podemos estar seguros y es que,
gracias a Dios, ya falta menos para librarnos de usted.

(Algun aplaudiment)

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. Bé, davant tanta demagògia, tanta
mentida, és molt complicat, Sr. Campos.

(Remor de veus)

Vostè va participar del Govern del Sr. Bauzá, vostè, la Sra.
Riera, el Sr. Costa, tots estaven junts en aquell govern que
vàrem viure i vàrem patir una crisi econòmica en aquell
moment, la seva recepta va ser absolutament diferent de la que
és ara. Jo triï aquesta recepta davant totes les dificultats, el que
hem aplicat des del govern progressista de les Illes Balears,
d’Espanya, el que s’ha practicat és política de protecció. Vostès
varen ser dels ERO, nosaltres dels ERTO. Vostès varen ser
aquells que no varen donar cap ajuda a cap empresa, nosaltres
hem donat ajudes a les empreses de les Illes Balears, als
autònoms, a les famílies i, a partir d’ahir, amb la convocatòria
més important que ha fet mai aquestes Illes de 855 milions
d’euros. Abans, quan formava part del Govern Bauzá ja eren en
contra d’ajuda a les empreses, ara, com a VOX, tampoc no han
donat suport a les ajudes de 855 milions d’euros que venen a
les empreses de les Illes Balears, gràcies al suport d’aquest
govern i gràcies a les polítiques progressistes del Govern
espanyol.

Nosaltres hem optat per reforçar el sistema públic, reforçar
la sanitat pública, reforçar l’educació, atendre millor els nostres
ciutadans, reforçar els serveis socials, posar més funcionaris,
sens dubte, perquè significa més metges, més professors i més
persones que han pogut ajudar la població; vostès varen optar
per acomiadar professors, acomiadar metges i acomiadar
infermeres d’aquesta comunitat autònoma. Són dues receptes
molt diferents amb dos resultats molt diferents.

La seva crisi va durar deu anys, aquesta la superarem aviat,
moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Presidenta.

I.19) Pregunta RGE núm. 5481/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a consensos per a
l’aprovació de la llei d’educació de les Illes Balears.

Dinovena pregunta, RGE núm. 5481/21, relativa a
consensos per a l’aprovació de la llei d’educació de les Illes
Balears, que formula la diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Sra. Armengol, ¿tiene el Govern
voluntad de llegar a los máximos consensos posibles con la ley
de educación de las Illes Balears? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per una llei que
és fonamental per a aquesta comunitat autònoma que és la llei
integral d’educació, que va aprovar ja el Consell de Govern i
que ara hem tramès al Parlament de les Illes Balears, la voluntat
de l’inici ja de com neix aquesta llei és de consensos amplis
amb la societat de les Illes Balears, en aquests moments ha
tengut un recorregut molt important de discussió, d’acceptació
d’esmenes a tota la comunitat educativa i ara comença el
moment de la política, dels grups parlamentaris, i això vol dir
també dels partits polítics.

I jo, efectivament, esper altesa de mires, perquè esper que
aquesta llei surti amb el màxim suport possible i que,
evidentment, ara toca el seu torn per millorar-la.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, presidenta, este proyecto de ley es un texto del
Govern, se han sentado con la comunidad educativa, sí, pero no
han negociado con todo el sector. Una ley educativa necesita
estabilidad y durabilidad y para ello es necesario consenso
educativo y consenso político, si no estará condenada al
fracaso.

Hay cosas positivas en esta ley, el refuerzo en la formación
profesional, la disminución de ratios, la educación de 0 a 3
años, destinar el 5% del Producto Interior Bruto a inversión en
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educación, pero dicen que de aquí a ocho años. Miren, en
Andalucía, que usted siempre lo pone de ejemplo, ya para el
presupuesto 2021 han destinado el 5%.

Y mire, estamos de acuerdo en que es necesario avanzar en
un enfoque competencial, pero no podemos eliminar el
esfuerzo y el mérito porque no se lucha contra el fracaso
escolar escondiendo los suspensos, lo que se debe hacer es
mejorar la calidad educativa, las condiciones laborales de los
docentes, además de aumentar plantillas y aumentar recursos.

Y no nos gusta tampoco el trato a la educación concertada
y su infrafinanciación, se debe garantizar el derecho de las
familias a elegir la educación para sus hijos y asegurar así la
igualdad de oportunidades. Porque la enseñanza concertada no
es subsidiaria de la pública, son complementarias, y la realidad
es que casi el 40% de los alumnos de las islas se educan en
centros concertados, aunque no les gusta, y donde hay 40.000
trabajadores que ejercen su labor de docentes.

En Ciudadanos defendemos una educación pública de
calidad, pero también el derecho de las familias que quieran
llevar a sus hijos a un colegio concertado.

El conseller March niega que su hoja de ruta sea la del
monolingüismo, pero es que en esta ley eliminan el castellano
como lengua vehicular, arrinconan las lenguas extranjeras y
blindan la imposición lingüística, esa que ya permite el decreto
de mínimos por culpa del Partido Popular. Y esto no lo digo
yo, esto lo dice MÉS per Mallorca, que blinda el catalán en las
aulas, su socio de gobierno lo ha impuesto y usted ha tragado.

Establecen, además, que al menos el 50% de las clases
serán en catalán, sin poner un límite máximo. Y no se establece
un mínimo obligatorio de presencia ni del castellano ni de las
lenguas extranjeras en las escuelas. La educación es la gran
asignatura pendiente y es la mejor inversión de futuro, por eso
desde Ciudadanos estamos dispuestos a llegar a consensos,
siempre que se dejen fuera los sesgos ideológicos...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp.

(Algun aplaudiment)

Té la paraula la presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Guasp, aquesta llei
neix des de la proposta que fa la comunitat educativa a uns
moments que va patir molt en aquestes illes, l’època del 2011
al 2015 la recordarem per moltes coses negatives, jo abans
explicava com es va enfocar la crisi econòmica i
l’abandonament de les famílies d’aquestes illes, també tenim un
exemple clar del que es va fer en negatiu a l’educació a la
nostra comunitat autònoma, però hi va haver una cosa positiva
de tota aquella brega i de tota aquella gran crispació, la

capacitat d’unir tothom per fer feina en positiu, per donar una
estabilitat a l’educació de les Illes. I va ser part d’aquella feina
que es va plasmar en el document Illes per un Pacte, en el qual
jo vull agrair sempre a tota la gent que hi va fer feina.

A partir de llavors, nosaltres guanyam les eleccions,
òbviament, i som conscients que hem de treballar per aquesta
estabilitat dins l’educació i per la millora de la nostra educació,
tant la pública com la sostinguda amb fons públics com la que
ve de les cooperatives, perquè totes per a nosaltres són
absolutament complementàries i totalment respectables sense
cap mena de dubte. I hem treballat durant aquests sis anys
intensament, no només per tenir aquesta llei d’educació, que
ara tenim evidentment aquest projecte de llei, que vostès estan
absolutament convidats a participar-hi i a poder fer les seves
propostes en positiu, que nosaltres volem una llei d’educació
que sigui estable i, per tant, el màxim duradora possible, això
vol dir també que vengui dels màxims acords polítics i socials
possibles.

Ha tengut aquests sis anys un recorregut aquell document
inicial Illes per un Pacte i hem seguit aplicant política educativa
amb majúscules en aquestes illes i crec que és indubtable que
s’han millorat moltes coses, miri els informes d’IAQSE, veuran
que els alumnes han millorat, que això és del que ens hauríem
de preocupar, han millorat moltíssim en competències
lingüístiques, per cert, en castellà és en la que més han millorat
durant aquests darrers anys els alumnes de quart d’ESO; miri
l’informe PISA i miri com, per primera vegada, milloram en
competències matemàtiques i en tantes altres qüestions.

La llei d’educació de les Illes Balears aposta d’una forma
valenta per la innovació pedagògica, aposta d’una forma
valenta per l’autonomia dels centres, per la consolidació
d’aquest model educatiu; evidentment, manté el consens
lingüístic que fa 35 anys que existeix en aquesta comunitat
autònoma i manté una aposta clara de finançament a l’educació
a les Illes Balears.

Jo els convid que facin feina...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 1140/21, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a gestió de fons europeus
Next Generation EU.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la interpel·lació RGE núm. 1140/21, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a gestió de fons europeus Next
Generation Unió Europea.

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101140
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia de nou. Bon dia, Sr.
Conseller, una altra setmana torno a interpel·lar-lo per un tema
absolutament diferent al de la setmana passada, la qual cosa
dóna nota de la diversitat de temes que té a la seva conselleria. 

A la pregunta que li he fet a la presidenta he pogut fer un
petit aperitiu per parlar d’aquest document: el Pla de
recuperació, transformació i resiliència, un document de 350
pàgines que són els plans que el Sr. Sánchez, el Govern
d’Espanya, té per a tot Espanya i també per a les Illes Balears
i com vostè haurà sentit que jo li he expressat la meva
preocupació a la presidenta és que els plans, tenim por, des de
MÉS per Menorca, tenim por que els plans que el Govern de
Madrid tengui per a les Illes no sigui la transformació de la
nostra economia en una economia més resistent sinó que
continuï assignant-nos el paper que tradicionalment se’ns ha
assignat, de sol i platja, amb una indústria turística que jo
sempre he defensat en el sentit que considero que és una
activitat que té molts d’avantatges, el problema és quan es
depèn només del turisme. Vostè segur que està d’acord amb
això, a més a més amb els interrogants que hi ha sobre la
viabilitat del turisme en el temps a venir, no?, crisi energètica,
etc.

Per tant, encara més que mai, alguns per convenciment,
encara més que mai evidentment des d’una opció de govern
responsable, ens hem de plantejar avançar en la transformació
del nostre model econòmic. 

A la meva interpel·lació evidentment parlarem d’aquest pla
de recuperació i transformació i resiliència, però abans vull
parlar d’un altre fons europeu dintre del que seria el mecanisme
europeu de recuperació i resiliència, un capítol a part que
haurem de dedicar al programa React-EU, que està fora
d’aquest pla de recuperació, però també entra dintre d’aquesta
categoria dels fons europeus i pel qual també tenim
plantejaments a fer-li, dubtes a plantejar-li i volem saber
l’opinió del Govern al programa React-EU, que està pensat per
fer front a les necessitats immediates de lluita contra la
pandèmia i contra els seus efectes, que posa 55.000 milions
d’euros addicionals a disposició dels grans fons, dels fons
estructurals de cohesió de la Unió Europea: el FEDER, el Fons
Social Europeu, el fons de suport a les persones més
desfavorides, que en el cas de les Illes Balears es tradueix en
300 milions d’euros addicionals per reforçar els diversos
programes operatius que tenim de FEDER, de Fons Social
Europeu a aquesta comunitat autònoma.

En principi, aquests 300 milions d’euros per reforçar els
programes operatius 2014-2020 tot i que, aquesta és la primera
pregunta que li vull fer, m’imagín de moment tenim 100
milions d’euros als pressuposts de 2021, se suposa que per
acabar de completar els programes operatius 2014-2020, però
m’imagino que els dels anys a venir, els dos anys que esperem
continuar rebent aquests 100 milions d’euros addicionals, ja
serà per als programes operatius 2021-2027.

Aleshores també em pregunto sobre com s’assignaran
aquests doblers, és a dir, aquests 100 milions d’euros els tenim
al pressupost i no tenen ni pare ni mare, és a dir, encara no

sabem com s’assignaran, són uns doblers d’una assignació
complexa perquè van a reforçar els programes operatius, per
tant entenc que els programes operatius s’han de modificar; i
aquesta seria la primera pregunta que li faig, és a dir: quin
calendari segueix la modificació d’aquests programes
operatius? En quins termes es modificaran aquests programes
operatius? Modificarem el de 2014-2020 o són doblers que
aniran a incrementar les dotacions del programa operatiu 2021-
2027 sobretot del FEDER, del Fons Social Europeu? I,
sobretot, quines especialitats de gestió i de disposició tindran
aquests doblers? Normalment aquests fons s’assignen a través
de projectes en els quals hi ha una part important de
cofinançament per part, en aquest cas, de la comunitat
autònoma, per tant, bàsicament la pregunta que li faig, per dir-
ho en termes més planers, és a dir, aquests 100 milions d’euros
en què es gastaran, com es gastaran, i quina planificació de
gestió tenen amb aquests doblers. 

Aquest és un tema important, nosaltres creiem que el
Parlament hauria de tenir coneixement de com es gestionaran
aquests doblers. Al final són uns doblers que tenim incorporats
al pressupost, que vàrem haver d’aprovar el pressupost sense
identificar exactament on anaven assignats aquests doblers i,
per tant, creiem que hauríem de tenir coneixement d’això.
Espero que amb aquesta interpel·lació vostè ens pugui donar
alguna informació i si no, evidentment seria un tema que
justificaria una compareixença perquè almenys el Parlament
tingués coneixement de com s’assignen aquests doblers.

Segon capítol, molt més important quantitativament, tot i
que amb molta menys incidència per part de la comunitat
autònoma al Pla de recuperació, transformació i resiliència
pròpiament dit, aquest pla que li he mostrat de 350 pàgines.
Vostè, si ha sentit el debat que he tingut amb la presidenta
sobre aquest tema, ja haurà vist quina és la nostra por. És a dir,
aquest és un pla que en termes generals nosaltres compartim les
prioritats, és la plasmació o la translació a nivell estatal de les
prioritats a nivell europeu, l’agenda verda, l’agenda blava són
elements amb els quals nosaltres sempre hi hem estat d’acord,
de fet són els eixos fonamentals del nostre programa polític.
Per tant, hi estam d’acord, creiem que a nivell estatal poden ser
un bon instrument de transformació, però què ens fa por?, que
a nivell autonòmic a causa de la poca capacitat d’incidència
que hem tingut en el disseny i que tindrem en la gestió d’aquest
pla vagin a reforçar el que en les ments de les elits polítiques
espanyoles hem de fer les Illes Balears, que és aportar el negoci
turístic al mercat turístic europeu com una potència turística
que som i que, per tant, com li deia, això serveixi per
modernitzar el sector del turisme, però s’oblidin de pensar que
aquí a part de turisme volem fer altres activitats, volem ser una
economia intensiva en coneixement, volem ser una economia
que aposti per la recerca, volem ser una economia que innovi
en els sectors tradicionals, especialment la indústria, també el
sector primari, que són sectors també que evidentment ens
donen una idiosincràsia des del punt de vista econòmic i, per
tant, nosaltres creiem que és fonamental que puguem incidir en
l’enfortiment de tots aquests sectors, no perquè, diguem,
tinguem una estima especial per aquests sectors, que també,
sinó perquè són els sectors que donen expectatives laborals de
qualitat als nostres joves. 
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En aquests moments dins del panorama devastador davant
del que es presenten els joves, els joves de les Illes Balears
tenen una devastació doble i és que els joves balears que
gaudeixen d’un sistema educatiu que ha anat millorant, que els
dóna perspectives professionals, que els dóna perspectives
formatives, aquests joves, un cop han acabat la seva formació
de batxillerat, de formació professional o universitària, a moltes
ocasions es troben que han de marxar fora. Per tant, en aquests
moments, Sr. Conseller, estem en un model econòmic que el
que fa és expulsar les persones amb talent i el que fa és
importar mà d’obra poc qualificada amb tots els problemes
existents que això crea per a la nostra economia, que ara no
m’allargaré a comentar perquè em sembla que tots els
coneixem i tots hi estam d’acord. És a dir, els impactes del
turisme no són tant els impactes directes per a mi com els
impactes que té en un mercat de treball, que està poc qualificat,
que és precari, que té poques rendes, i això planteja tot un
problema d’accés a l’habitatge, tot un problema de sosteniment
de les polítiques públiques. Per tant, és imprescindible...,
evidentment que estam d’acord que millori el turisme, que sigui
més innovador, que es digitalitzi, però això no soluciona, és a
dir, que tinguem un turisme molt adaptat al temps no soluciona
el problema endèmic que tenim a aquestes illes i
d’empobriment progressiu de les nostres illes, que és aquest
mercat de treball precari, en el sentit ampli de la paraula, no
només precari perquè els contractes siguin precaris sinó precari
perquè és un mercat de treball intensiu en l’ús de mà d’obra
poc qualificada amb tot el que això implica.

Llavors, clar, per a nosaltres l’amenaça que això sigui així
és molt gran, per tant, com creiem que ha de jugar la comunitat
autònoma? Ha de jugar-hi tenint molt clar les seves prioritats
i tenint molt clar en quins projectes estratègics vol ser. La
presidenta a la pregunta que li he fet m’ha dit que s’han
presentat 60 manifestacions d’interès, jo aquí li demano un
aclariment, 60 manifestacions d’interès d’entitats de les Illes
Balears imagino, però són manifestacions d’interès en què la
comunitat autònoma hi té un paper important?, és a dir, la
comunitat autònoma està dins d’aquests consorcis i quin paper
hi juga?, és un simple partner o lidera aquests projectes?

I a mi m’agradaria que vostè ens donés informació sobre els
projectes tractors per a la transformació econòmica de les
nostres illes, que vostè ens parlés de quins són els projectes en
els quals està implicada la comunitat autònoma, en què està
treballant, però no com un simple partner que és col·laboració
necessària perquè és un projecte que es planteja a nivell estatal,
per exemple, el que m’ha dit la presidenta del cotxe elèctric.

Jo què m’imagino d’aquest PERTE que m’ha dit la
presidenta del cotxe elèctric? Que és una cosa impulsada des
del ministeri de transició energètica on es troben totes les
comunitats autònomes, i on es faran unes polítiques lineals per
a totes les comunitats autònomes en les quals nosaltres amb sort
ens tocarà una part proporcional. Però tinc por que no siguin
polítiques adaptades específicament a les necessitats de les Illes
Balears. 

Per tant, a mi el que m’agradaria saber -perquè crec que és
el que ha de fer la comunitat autònoma en aquest moment- és
quins projectes estem liderant i quins projectes van en la línia
d’aquesta transformació que jo crec que vostè, pel que ens

coneixem i el que hem pogut parlar d’això, està d’acord amb
aquest plantejament que li faig jo, no?

Per tant el que vull és que em deixi tranquil i m’expliqui
com la comunitat autònoma s’ha arromangat i està treballant a
fons en aquests projectes que van en aquesta línia de
transformació econòmica per a les Illes Balears. I en funció del
que em respongui, doncs orientaré la segona part de la meva
intervenció. 

Moltes gràcies, Sr. Conseller, i moltes gràcies, Sr.
President. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Castells. Ara té la paraula el representant del
Govern, el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura. 

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

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells,
per aquesta interpel·lació tan adient i entenc perfectament que
hi hagi aquesta preocupació, i molt més quan es va registrar,
que hi havia molta manco informació al respecte. 

Bé, primer de tot, deixi que faci una valoració global per
anar aterrant d’una manera -intentaré- breu i ràpida per
contextualitzar el moment en què ens trobam. 

Europa -com sap i hem pogut parlar en diferents ocasions-
mobilitza, un dels seus programes més importants a nivell de
rescat financer -diguem-ho així- derivat de la crisi econòmica
i derivat a la vegada de la crisi sanitària, per als estats membres
de la Unió Europea una resposta que coincidirà amb mi ben
diferent de la que va orquestrar durant la crisi de 2008. I ho fa
amb una clara visió de transformació dels estats membres amb
els quals hagin patit més les conseqüències d’aquesta crisi. 

I jo crec que Espanya, en aquest sentit, el Govern estatal ha
tengut un paper fonamental, juntament amb Itàlia -com sap- és
dels dos majors beneficiaris d’aquestes línies del mecanisme de
recuperació i resiliència que -com vostè diu molt bé- són els
fons Next Generation i els React-EU.

A partir d’aquí, per una banda, els fons van -els React-EU-
van destinats a mitigar l’impacte de la crisi, sobretot sanitària,
més des del punt de vista sanitari i urgent, i els Next Generation
al que fa a la transformació, la recuperació dels estats i de les
economies més afectades, per tant a avançar en polítiques de
diversificació econòmica i transformació. 

Per tots és sabut, els 750.000 milions d’euros, que es
divideixen cap a Espanya en 140.000 milions d’euros d’una
part, amb ajudes directes als estats i, de l’altra part, de préstecs
respecte dels quals Espanya encara no ha donat una resposta de
com els voldrà utilitzar perquè primer es focalitzarà i jo crec
que encertadament en els ajuts directes. 

 



5072 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 84 / 15 de juny de 2021 

Dit això, Espanya crea un mecanisme de recuperació i
resiliència, el Pla España Puede, que vostè té i que ha tingut
oportunitat de llegir i també de compartir en diferents ocasions
en diferents aforaments, amb mi també; una oportunitat de
focalització de les polítiques estatals, evidentment, amb la
col·laboració de les comunitat autònomes. Principalment en
tres eixos: transició ecològica, transformació digital, cohesió
social i territorial i igualtat de gènere. Jo crec -i vostè ho ha dit-
amb els quals estem completament alineats, no?, amb aquests
objectius i amb aquests eixos. 

Per tant ens sentim d’alguna manera orgullosos d’Europa i
d’Espanya en la priorització d’aquests fons. 

Després, deu polítiques palanca, que es complementen amb
aquests quatre eixos, trenta components i dues-centes dotze
mesures de les quals cent deu són inversions i cent-dues
reformes, que d’alguna manera encabeixen tot aquest pla. 

A partir d’aquí, aquest govern balear -com vaig tenir també
oportunitat d’explicar a la meva compareixença- crea la
Conselleria de Fons Europeus, crea l’Oficina d’Inversions i
Planificació Estratègica i crea un seguit de programes,
d’accions dirigides a treballar cap a aconseguir i assolir els
objectius: uns, d’agilitació, els quals també estan en discussió
ara mateix, i uns altres més d’acció i de coparticipació amb les
institucions i la societat civil i econòmica d’aquestes Illes
Balears. 

Per tant, ara mateix estem en aquest moment. Demà mateix
tenim la primera reunió del Pacte de reactivació en la qual
participen..., els membres del Pacte de reactivació, s’ha creat
un grup aposta per debatre, discutir i proposar mesures cap a
aquest nou paradigma amb els quals també hi tenim molts de
convidats de la societat econòmica i civil de les Illes Balears
perquè ens ajudin a treballar, primerament, en un pla estratègic
el qual encabeix no només la direcció dels fons Next
Generation sinó que posam el focus sobre els projectes
estratègics, sobre les línies estratègiques que ha de seguir
aquesta comunitat autònoma per tal d’aconseguir aquesta
diversificació, amb la qual cosa hi estam totalment d’acord.

Per una banda, la transformació, la professionalització, la
modernització del sector turístic en què som punters en aquesta
comunitat autònoma, i d’altra, com reforçam la resta de sectors
que necessiten d’aquest enfortiment -d’alguna manera- per
reequilibrar la balança sectorial i econòmica de les Illes
Balears.

Per tant, no es tracta d’abandonar un sector per dedicar-lo
als altres, es tracta de reforçar un sector, de transformar un
sector per mitigar el seu impacte sobre l’economia de
percentatge a nivell del PIB balear; es tracta de modernitzar, es
tracta de digitalitzar i de professionalitzar més aquest sector
perquè tengui un valor afegit i, d’altra banda -com he dit-
invertir, reforçar, els altres sectors siguin sector mediambiental,
sector agrícola, l’industrial, el del coneixement, de la recerca,
de la universitat, etc. Per tant crec que amb aquesta part hi
estarem d’acord.

I a partir d’aquí el Govern estatal el que planteja són
diferents qüestions. Planteja conferències sectorials amb les

diferents comunitats autònomes i, per tant, crea i traça una
estratègia en la qual hi ha..., no una negociació però sí un
repartiment d’aquests fons per tal que les comunitats
autònomes puguin invertir en aquests eixos, en aquestes
palanques que ja he dit que hi estam d’acord, per tant estam
totalment alineats i puguem treballar, invertir -com he dit- en,
tant des de la visió pública com des de la part privada, accions
que vagin en aquesta direcció, de tots els components
sectorials. 

I d’altra banda, també, es creen..., perdó, concurrència
competitiva diferents línies d’ajuts a les quals les empreses i les
entitats es puguin presentar per tal de finançar els seus
projectes, puguin finançar les seves empreses i puguin finançar
-com he dit, no?- els seus projectes amb una clara visió de
digitalització, d’eficiència energètica, de transformació, de
recerca, de coneixement, etc. 

Com que ja he dit que estam molt d’acord amb aquests
eixos els fons que vagin arribant a Balears, tant siguin per
conferència sectorial com siguin a través de les diferents
convocatòries, aniran dirigits a aquesta línia i no a una altra.
Per tant creim que podem donar un salt qualitatiu i quantitatiu
a totes les polítiques palanca que s’estan plantejant. I, per fer-
ho -llig amb el que deia ja abans- la necessitat de traçar una
estratègia comuna i participativa de les Illes Balears. 

El que vostè explica del mecanisme, de la desconfiança
alguna manera de cap a l’Estat, nosaltres no hi tenim aquesta
desconfiança perquè entenem que aquestes són les línies que
s’han de seguir per aconseguir una millor competitivitat, una
millor cohesió territorial i social, però és evident que
necessitam un pacte, necessitam un document, necessitam un
pla -digui-li com vostè vulgui-, una estratègia balear per tal de
focalitzar i prioritzar quins són aquests elements; perquè no és
el mateix una política industrial que es pugui fer a una
comunitat autònoma, és igual quina, que una que es pugui fer
a les Illes Balears. Per tant li hem de donar aquesta visió balear,
aquesta visió d’estratègia de comunitat autònoma sent la
comunitat com s’ha dit abans que més ha patit aquesta
conseqüència de la crisi, derivada també del monocultiu
econòmic que representa en aquest moment el turisme.

Per tant hem d’estar..., hem de transformar i hem d’estar
preparats per si ve una altra crisi econòmica no tenir aquest
mateix impacte.

I el que vostè parlava d’alguns dubtes que té sobre el
programa React-EU, el Pla de recuperació i resiliència, si s’han
de canviar, si s’han de modificar els marcs plurinanuals.
Vegem, dels React-EU tenim assignats a Balears prop de 300
milions d’euros, com vostè ha dit, a executar fins al 2023 i van
dirigits especialment a aquells sectors que hagin tingut un fort
impacte per la COVID a nivell social.

Per tant, nosaltres des de les Illes Balears focalitzam aquest
esforç en la salut, en el benestar i en l’educació, principalment
inversions que estiguin programades en aquesta línia, per tal de
combatre aquestes necessitats que teníem fins ara i que tindrem
en aquest període. I és important també no confondre els temes,
el marc financer plurianual és un marc que va del 21 al 27, com
vostè ha dit, amb el nou marc cooperatiu, que planteja més d’un
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bilió d’euros. Per tant, aquí hi ha moltíssimes oportunitats de
finançament també de projectes i d’estratègies per a les Illes
Balears.

Nosaltres posam el focus en els projectes, en l’estratègia
balear, independentment de quin sigui el mecanisme de
finançament, perquè no hi haurà un únic mecanisme de
finançament, això és evident, i hi ha oportunitats en tots els
mecanismes de finançament. Per tant, el que és important ara
mateix és consensuar cap on volem anar, és consensuar què
volem aconseguir i a partir d’aquí, tant sigui amb el React-EU,
amb el Next Generation, amb els fons estructurals, amb els fons
socials, amb allò que competeix al marc financer plurianual,
amb l’impost de turisme sostenible, amb els recursos propis,
amb els convenis amb els consells insulars, etc., puguem
aconseguir aquests objectius. I per això s’han creat totes les
comissions, s’ha creat tota la participació necessària, amb els
agents socials, polítics i institucionals, amb els consells insulars
i amb els ajuntaments, per tal de dirimir i decidir cap on van
aquestes inversions.

I vostè em demanava d’una manera directa si es
modificaran els programes operatius. Els programes operatius
d’alguna manera nosaltres el que feim és una visió global de
cap allà on volem anar. És a dir, allò que nosaltres comuniquem
a Europa és que volem traçar aquestes línies, evidentment
després hi ha operacions, hi ha inversions que es poden anar
modificant i es poden anar treballant d’un marc o d’una línia de
finançament concreta cap a una altra. Per tant, si és necessari es
modificaran i si no és necessari no es modificaran. Però el que
és important és que tenim clar quins són els eixos d’actuació i,
per tant, volem treballar en aquesta línia per fer-ho possible
més aviat que tard.

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, i gràcies, Sr. Conseller, per la
seva resposta. Li he de dir que del que m’ha dit he trobat dues
coses interessants. 

L’estratègia balear, bé, estic content, estam d’acord, hi ha
d’haver una estratègia balear, hem de saber on hem de posar
tots els esforços. El que em preocupa és que anem tard, perquè
clar, és a dir, el Pla de recuperació, transformació i resiliència
està a punt de ser aprovat per la Comissió Europea, aquestes
conferències sectorials, que, sincerament, Sr. Conseller, si la
nostra incidència ha de ser participar en conferències sectorials,
malament. De fet, em confirma el que ja diem, és una cosa
totalment dirigida des de Madrid sí, que de fet és un
repartiment de gairebé 60.000 milions d’euros, en què l’Estat
repartirà fixant ell les prioritats, en temes que molts són de
competència autonòmica. Per tant, aquest instrument és un
instrument de recentralització del poder de decisió molt gran i

no és una qüestió de confiança o desconfiança, Sr. Conseller,
és una qüestió de competència. O sigui, hem d’estar gelosos de
les nostres competències i hem de ser exigents en què no es fixi
l’agenda un que no té la competència. 

Per tant, jo ho puc entendre, estam en una situació
d’emergència, són uns doblers que vénen d’Europa, s’ha de
garantir que es gasten com toca, però crec que també hem de
ser respectuosos amb l’estructura i amb l’arquitectura
institucional del nostre estat. I, per tant, aquí hi ha uns poders
autonòmics que tenen unes competències i tenim un Pla de
recuperació, transformació i resiliència que té moltíssims eixos,
que afecten competències autonòmiques amb les quals en les
conferències sectorials crec que s’hauria de ser molt exigent,
perquè les decisions que es prenen a nivell d’Estat, a nivell del
Govern de l’Estat, no vulnerin les competències de les
comunitats autònomes.

També m’ha agradat el que m’ha dit que l’important són els
projectes. Estic d’acord amb vostè, l’important són els
projectes, efectivament, l’important són els projectes i
probablement hi haurà formes de finançar-los. Molt bé, miri, li
he de dir una cosa, aquestes són les dues úniques coses que crec
que es pot aprofitar per la seva resposta. La resta, Sr. Conseller,
jo li he portat el pla perquè veiés que me l'havia llegit, perquè
clar, a veure són coses que està molt bé, però que ja sabem, jo
li demanava més, jo li demanava més concrecions. React-EU,
100 milions d’euros, en què es gastaran? Més directe no li puc
dir, en què es gastaran i com es gastaran? Quines especialitats
hi ha de gestió d’aquests doblers? Miri, per donar-li peu, s’han
de modificar els programes operatius, hi haurà d’haver
cofinançament?, només li demano això. 

És a dir, com es gastaran?, no em digui que es gastaran a
donar resposta als efectes de la crisi, perquè això ja ho sabem.
És a dir, que es gastaran en equipaments sanitaris, que es
gastaran en educació, que es gastaran en ocupació, és que això
ja ho diuen els papers. Jo el que vull saber és exactament en
quins projectes d’invertiran aquests doblers a la nostra
comunitat autònoma. Estem a 15 de juny, des de finals de l’any
passat que sabem que hi ha aquests 100 milions, els tenim al
pressupost. Li deman, per favor, és una concreció, crec que no
li demano gaire. I si no em pot donar una concreció, tal vegada
no me la pot donar per algun motiu plenament justificat. Doncs
li demano que em digui quin és aquest motiu. Per tant, de
React-EU li demano això.

I de Next Generation li he demanat quins projectes vostè
considera que són realment transformadors de la nostra
economia. Clar, vostè m’ha dit “l’important és l’estratègia”,
estic d’acord amb vostè, hi ha d’haver una estratègia balear,
segurament encara no està fixada del tot, però estic convençut
que vostès no estan esperant que estigui fixat aquesta estratègia,
per posar tots els esforços a empènyer alguns projectes
emblemàtics, necessaris. Diguin-me un Sr. Conseller,
d’aquestes manifestacions d’interès la presidenta m’ha dit que
se n’han presentat seixanta. A veure, a vostè quin li fa més
il·lusió, diguem-ho així, un, dos, no li demano més, però crec
que estem ja en el moment de les concrecions i, per tant, crec
que tenim dret a saber en aquest parlament quins són els
projectes en els quals el conseller de Fons Europeus posa tota
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la seva energia política per aconseguir una transformació
econòmica de les Illes Balears.

Per tant, esper de veritat molt il·lusionat que em pugui fer
unes concrecions, Sr. Conseller, perquè això és una
interpel·lació al Govern, no és una conversa. Escolti, jo vinc a
demanar-li informacions i el Govern, crec, que la seva
obligació és donar-me-les i si no me les pot donar, escolti,
digui’m per què, tal vegada em diu, miri, això és confidencial,
no li puc dir perquè pot posar en risc la nostra capacitat que
aquests projectes vagin endavant. Bé, escolti, tal vegada li ho
acceptaré, però crec que m’hauria de donar almenys alguna
explicació.

I, evidentment, abans d’acabar no puc de deixar de dir que
no em sembla correcte que vostè s’ompli la boca de què
aquesta estratègia es definirà en un àmbit que el Govern entén
particular amb una sèrie de partits i una sèrie d’entitats, perquè
crec que..., si volen fer-ho, escolti, endavant, jo no m’hi he
oposat mai, però crec que això ha de tenir una traducció en el
Parlament. És a dir, hi ha d’haver-hi un report permanent,
constant i periòdic en el Parlament de quines són totes aquestes
estratègies i aquests eixos, perquè el dipositari de la sobirania
del poble de les Illes Balears és aquest parlament, no és unes
reunions que vostès fan privadament amb agents socials,
consells insulars i partits polítics. Doncs si ho volen fer, facin-
ho, no tinc res a dir-ho. Vostès troben que és la manera més
correcta de fer-ho, facin-ho. Però jo crec que després s’ha de
venir al Parlament i s’ha de poder parlar, perquè aquí és on fem
la discussió política, aquí és on tenim uns mecanismes de
control al Govern i aquí és on no ens limitem a aplaudir el que
diu el conseller, sinó que ens dediquem a discutir, i aquesta és
l’essència de la democràcia.

Per tant, crec també que dintre de tots aquests plans que
vostès, tota aquesta estratègia, crec que haurien de preveure de
forma expressa com es porten tots aquests avenços que vostès
fan en aquesta estratègia balear en el debat parlamentari.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara en torn de contrarèplica té la
paraula el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

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

Moltes gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat, bé,
començaré pel final, és que em sembla que em renya perquè no
parlam al Parlament, no tenc cap problema a parlar en el
Parlament, no l’he tingut mai en el poc temps que fa que som
aquí, he tengut dues comissions, he respost cada vegada a les
preguntes que m’han fet, he respost a les interpel·lacions, allà
a les comissions d’Hisenda, de Fons Europeus per tal que jo
pugui respondre totes les accions, compareixeré voluntàriament
quan tota aquesta qüestió estigui molt més clara. Vull dir, no
tengui cap dubte que jo seré el màxim de participatiu i
transparent dins el Parlament.

Ara bé, i estic content que ho digui, que també legitimi
l’acció de govern, perquè el Govern té la possibilitat de
treballar, evidentment, dins les seves competències, dins el seu
consell de govern, dins la seva relació amb les entitats, amb els
agents socials tota aquesta estratègia. El que em sap greu és que
vostès no hi participin, també ho dic, això em sap greu. D’altres
partits no puc dir el mateix perquè tampoc no esper massa cosa
d’ells, però de vostès amb aquesta sensibilitat, amb aquesta
visió i amb aquest coneixement de la terra que tenen, idò crec
que seria positiu que hi participessin i d’aquesta..., no sé si
serveix de res, però els animo a participar-hi perquè si no ho
féssim així, si no tenguéssim en compte la societat civil, els
sindicats, els empresaris, les entitats sense ànim de lucre, etc.,
també ens criticarien que no els tenim en compte. Ara que els
tenim en compte ens critiquen que ho feim en un aforament que
no pertoca i que deixam el Parlament, bé, idò ha de ser per tot
perquè nosaltres creim en el diàleg, en el debat i en el consens
i, per tant, així ho practicam.

No anem tard, Sr. Castells, no anem tard. Vull dir,
l’estratègia balear no va lligada exclusivament a aquest
mecanisme de recuperació i resiliència per un fet ben senzill:
perquè nosaltres -com li he dit abans i vostè n’està content,
d’això- no posam el focus en les línies dels Next Generation,
sinó que posam el focus en tota la possibilitat que hi hagi de
finançament. Per tant, tots els projectes que puguem establir,
que són prioritaris per a les Illes Balears vindran finançats per
tot l’arc possibilista de finançament tant d’Europa com
d’Espanya com de recursos propis. 

Per tant, no anem tard i a més a més hi ha moltíssima feta,
pels meus predecessors, també per la societat civil, econòmica,
social que ha treballat en diferents plans, que ja parlaven
d’aquesta diversificació, de la necessitat de diversificació
econòmica ja des de l’any 2000 en què baixam d’una manera
considerable en competitivitat i en qüestions econòmiques en
aquesta comunitat autònoma, ja se’n parla d’aquesta
diversificació i ja se’n parla de guanyar en competitivitat i en
sumar esforços cap a altres sectors. 

Per tant, tot aquest treball que s’està recopilant en aquest
moment, que es treballa en l’estratègia balear evidentment amb
un paradigma nou de postCOVID, d’impuls gràcies a aquest
mecanisme perquè el que feim, el que volem fer no és altra cosa
del que ja teníem pensat i jo crec que d’alguna manera amb un
ideari col·lectiu a  nivell econòmic i social, però el que sí
podrem fer és accelerar-ho perquè el que permeten aquests
tipus de fons i de mecanismes és accelerar aquesta
transformació.

Vostè m’ha interpel·lat directament per la concreció dels
React-EU i també dels projectes tractors. Ara mateix els fons
React-EU és un mecanisme més de finançament de totes les
inversions que té la comunitat autònoma i jo li he dit, li he
especificat en matèria d’educació, de sanitat i d’afers socials,
però com és en tots els altres àmbits. Jo el que no entenc, tal
vegada és l’oportunisme ara en aquest moment dels Next
Generation, quan..., ho desconec també i perdoni’m si
m’equivoco, quan no es parlava de la mateixa manera o no
s’interpel·lava de la mateixa manera quan venien al marc
plurianual financer, quan es feien altres tipus de projectes
finançats en altres marcs també de la Unió Europea i ara
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sembla que tot ha de ser una qüestió fiscalitzadora per part del
Parlament ja que tenim el mecanisme i ja que ho aprova
Espanya i ja que ve tot dirigit cap allà.

Per tant, és una qüestió de tenir una font de finançament
més sobretot en aquests tres àmbits concrets i pertocarà als
diferents consellers quan hagin de presentar els seus projectes
dir quins són... amb quin àmbit s’ha finançat i amb quin
percentatge perquè com sap també el mecanisme europeu no
sempre és al cent per cent, també hi ha percentatges diferents,
també s’han de negociar, també s’han de tancar les inversions.
Per tant, no seré jo ara mateix qui parli de projectes concrets o
d’inversions concretes quan no és el meu àmbit en aquest
sentit... el meu àmbit és facilitar, dinamitzar i coordinar amb els
diferents consellers i conselleres que aquests fons arribin i
siguin el més àgils possible.

I amb els projectes tractors, d’igual manera. Estam
treballant amb diferents agents socials i econòmics i en les
diferents àrees, per això també hem creat la comissió
interdepartamental i les comissions amb els consells insulars i
amb els ajuntaments per tal d’identificar aquests projectes
tractors, però ja els puc avançar que aquests projectes tractors
van en la línia d’aquests eixos que comentàvem ara.

Hi ha projectes tractors en els quals participa la comunitat
autònoma, participen els consells insulars, participen les
empreses privades i, per tant, la meva tasca és ara coordinar,
treballar perquè aquests projectes tenguin una clara
identificació sota el paraigües de les fons de finançament
disponibles i tindrem ocasió -només faltaria- de poder presentar
cada projecte en aquest sentit.

Per tant, jo li demano..., ja sé que el moment és ara, el
moment és... no tenim ni un moment per perdre i de fet no
perdem ni un moment, és allò de vísteme despacio que tengo
prisa perquè hi estem constantment, treballant constantment
des de la conselleria amb totes les conselleries del Govern
balear, amb totes les institucions i com haurà vist, jo sé que ho
ha vist, amb mil i una converses amb el sector econòmic i
social de les Illes Balears per preparar... i també d’altres
comunitats autònomes, amb aliances amb altres comunitats
autònomes, per preparar els millors projectes per a aquestes
illes i per aconseguir els objectius.

Jo en aquest sentit esper que el Grup Mixt, que MÉS per
Menorca treballi i remi en aquesta direcció perquè ens hi
juguem moltíssim i tenim a tocar la possibilitat de deixar unes
illes millors de les que ens vàrem trobar i sobretot si ho
gestionessin altres persones millors del que podríem fer.

Moltes gràcies, Sr. Diputat, gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

III. Moció RGE núm. 5418/21, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern de les Illes Balears en relació amb la pesca
d’arrossegament, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 4772/21.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i la votació de la Moció RGE núm. 5418/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern de
les Illes Balears en relació amb la pesca d’arrossegament,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4772/21. 

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades,
bueno, hemos hablado muchísimo de pesca, llevo dos años
hablando de este reglamento, cualquiera que asistió a la
comparecencia el otro día se dio cuenta de la situación en la
que estamos en la Dirección General de Pesca.

Este reglamento realmente empezó a aplicarse en el 2020
con una reducción del 10% del esfuerzo pesquero de toda la
flota, es decir, les redujeron los días de trabajo, pero es que
además en 2021 se les ha aplicado una reducción adicional del
7,5% que realmente cuando se aplica es de un 8,3, lo que hace
que muchas barcas de arrastre no vayan a poder sobrevivir este
año sin ir más lejos, algunas se quedan en el umbral de 140 días
de trabajo, por debajo de los 180, 190 mínimos posibles para
sobrevivir.

Este reglamento europeo, de la Unión Europea, el
1380/2013, y la orden APA 423/2020 seguirá aplicando más
reducciones al sector hasta 2024 en que será posible su
revisión.

La verdad es que no se puede esperar hasta entonces pues
ya no quedará flota. Esa es la realidad. Tal como está ahora
algunas de las barcas tendrán que parar de trabajar o faenar en
el mes de agosto o septiembre hasta el año siguiente. De ahí
que hicieran huelga el pasado viernes día 4 a nivel, incluso, de
todo el sector profesional de la pesca.

La situación actual es insostenible. Hay que tener en cuenta
que las barcas de pesca de rastreo profesionales son las que
mantienen también a las cofradías de pescadores, son realmente
el sustento de ellas.

El problema radica en que no se ha tenido en cuenta la
idiosincrasia de nuestra flota ni de la de Baleares. Se nos
compara con flotas de mucha mayor eslora y potencia como
pueden ser las de otras comunidades autónomas, pero lo peor
es que también se nos compara con Francia e Italia, es decir,
con barcas que van a caladeros mucho más grandes y mucho
más profundos que los nuestros.

En Baleares un tema que llama la atención es que la media
de hora de trabajo de nuestra flota es de 12 horas, en Ibiza
incluso son 8, lo digo porque hacen bastantes menos, cuando
Francia hace 15 y en Italia la media es de 18.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105418
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104772
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Esto no se puede comparar de ninguna manera y nos ponen
a la misma altura, a la misma... situación del reglamento.

Por otro lado no se han tenido en cuenta tampoco los
últimos estudios recientes de los años 2016-2019 que
demuestran que en Baleares se ha reducido, en gran manera, el
esfuerzo pesquero. 

Los pescadores de las Baleares son los que más se
autoregulan y más protegen sus recursos pesqueros. Tenemos
muchas reservas marinas protegidas y además zonas de veda ya
puestas para la pesca de arrastre entre nuestras islas, somos
precursores en ello, vamos por delante de cualquier otra
comunidad o país, esta es una realidad que tenemos y no se ha
hecho constar ni valer. 

Es un tema complejo y hasta el momento ni la Unión
Europea ni el ministerio, que está gobernado actualmente por
Partido Socialista y Podemos, están de momento por la labor de
atender las peticiones del sector. No se han tenido en cuenta
ninguna de las alegaciones presentadas, y se han presentado
¿eh?

Si esto sigue así, el próximo pescado que vamos a comer
vendrá con la etiqueta de Senegal o Marruecos, nos vamos a
quedar sin nuestro producto local, tan necesario y que tanto
necesitamos, es nuestro sector primario en el mar. Además, las
consecuencias también sociales y económicas que ello
conllevará en plena crisis de la COVID-19 que estamos
llevando.

Es por esto que el Partido Popular ha estado y estará
siempre apoyando a nuestros pescadores y por ello hemos
presentado esta moción que creemos que cumple con lo que
está pidiendo el sector pesquero profesional de arrastre.
Esperamos tener el apoyo de todos los grupos aquí presentes.

Sí me gustaría hacer una esmena in voce antes de que
vengan a hablar el resto de grupos, el resto de los partidos. En
el punto 5, donde pone: “que reclame ante la Unión Europea
que la flota de pesca de arrastre de la zona geográfica de las
Islas Baleares no se compare con la de países como Francia e
Italia en cuanto a horas de esfuerzo de pesquero”, quitamos el
“no”, se lo pido porque lo que quiero es que sí se compare,
porque si en España estamos haciendo 12 u 8 horas, realmente
lo que hay que hacer es esa comparación, o sea, vamos a, esas
horas, ... no se equipare, pero aquí he puesto compare... O
ponemos “no se equipare”, me da igual, las dos cosas son
posibles. Si les gusta más “no se equipare” no tengo ningún
inconveniente en poner “no se equipare” y así todo el mundo...
Queda más claro el tema. Es que si no, no quedaba claro,
porque sí se deben tener en cuenta las horas que hacen cada
comunidad y cada zona geográfica. 

Nada más, muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sra. Marí. Intervención ahora del Grupo
Parlamentario El Pi Proposta per les Illes Balears para defender
las enmiendas RGE núm. 5677, 5678 y 5679/21. Tiene la
palabra la Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Durant les
darreres setmanes hem parlat molt de pesca, sobretot de la
pesca d’arrossegament però també de la normativa -com també
ha dit la Sra. Marí, que va insistint des de  fa dos anys- i dels
diferents reglaments que l’afecten.

Començàrem amb la seva, Sra. Marí, la seva interpel·lació
però després també poguérem tenir el president de la federació
de les confraries de pescadors de les Illes Balears i també a la
consellera a la Comissió d’Economia. Vàrem poder comprovar
que, des de fa molts d’anys, els pescadors de les nostres illes
han fet els deures, s’han adaptat a la realitat i a la necessitat de
conservar, preservar i restablir les poblacions amb una pesca
ordenada perquè s’han autoregulat. 

El 2015 va haver-hi un compromís de la Unió Europea que
a partir de 2020 es regularien les captures per evitar la
sobrepesca, la pesca il·legal no declarada i totes aquelles
pràctiques destructives aplicant plans basats en els estudis
científics que es farien per conèixer la realitat segons cada
zona.

Però aquesta realitat no ha estat així. Els estudis existents
són del 2016 i durant aquests cinc anys la nostra comunitat ha
fet molta feina i ha avançat en protecció de recursos marins, per
tant aquest reglament -com molt bé va dir la Sra. Marí- no
reflecteix la situació actual i la idiosincràsia de la nostra
comunitat. 

Parlant en concret de la moció, estam d’acord i hi votarem
a favor però hem presentat una sèrie d’esmenes que podríem dir
que són evidents. Però també davant la compareixença de la
consellera de dijous passat crec que són necessàries perquè
estigui informada. Desgraciadament, vull pensar que em va
donar una resposta a la pregunta que li vàrem fer de càmeres a
bord i de les caixes verdes, i va donar a entendre que jo ni sabia
del que parlava o bé no n'estava informada i crec que va quedar
clar i que es va demostrar que només una confraria hi estava
d’acord i que la resta hi estava en contra. Per tant, Sra.
Consellera, crec que..., jo estava informada.

Però bé, el que cercam -com dic- és que aquest sector sigui
viu, actiu i amb possibilitat de seguir fent feina i per tant és
necessari -com diu al punt 1- que es paralitzi l’execució de
l’Ordre APA 423/2020 del Pla de pesca fins que no es facin els
estudis necessaris que demostrin si hi ha o no sobreexplotació
pesquera per part de la flota balear. 

Estudis que es demanen en el punt 2, una informació que
pensam que la part socioeconòmica s’ha de fer en col·laboració
de la Federació de Confraries. 
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En el punt 3 se sol·licita la reinterpretació del Reglament de
la Unió Europea 2019/1022, amb un pla de gestió alternatiu,
també pensam que s’ha de fer -i és bàsic- amb la col·laboració
de la Federació. 

Totalment a favor del punt 4, amb 180 dies per sortides de
les barques i també -com ens va comentar el president de la
Federació, el Sr. Bonnín- no es pot comparar la zona geogràfica
de les Illes Balears, la GSA5, amb la de la resta de països ni la
resta de zones. I d’aquí el suport al punt número 5. 

Pel que fa al punt 6, tenim constància que des de totes les
federacions enviaren una carta dirigida al comissari de pesca
demanant la seva dimissió. Fins i tot el MEDAC l’ha reprovat
per la seva manera d’actuar. 

Per acabar, m’agradaria fer una reflexió sobre l’aturada que
hi va haver dia 4 de juny del cent per cent de la flota espanyola
que, en principi, era pel MAP, però també dir que la flota
balear -a part del MAP- també s’hi va sumar pel reglament de
control, perquè afecta totes les barques, també les més petites
obligant: u, amb les caixes verdes, les caixes..., la
geolocalització, que ja s’ha imposat des de la nostra conselleria
sense que estigui aprovat definitivament a Europa; dos, les
càmeres, que és una lluita del Sr. Sinkevicius; i tres, dels diaris
electrònics. 

Sra. Consellera, escolti el sector i defensi’l a Madrid, igual
que ha fet el seu partit a Castelló, que insta a un repartiment
just i equitatiu. 

Sra. Marí, esper que accepti les nostres esmenes. Només,
com dic, especifiquen i no canvien el sentit de la moció,
gràcies. 

Respecte de la resta d’esmenes, esperaré el posicionament
que fa i en principi no hi veiem problema. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Intervienen ahora los grupos
parlamentarios que han presentado conjuntamente las
enmiendas RGE núm. 5681 i 5682/21. En representación del
Grupo Parlamentario Unidas Podemos interviene el Sr. López. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Gracias, presidenta. Estas últimas semanas hemos tenido un
intensivo de pesca en este parlamento, tanto por la
interpelación que ha precedido a esta moción como por la
comparecencia del presidente de cofradías de pescadores de
Baleares en la Comisión de Economía o la comparecencia de
la propia consellera en la Comisión de Economía. Sobre todo,
para hablar del tema que nos ocupa hoy que es la pesca de
arrastre. 

Hago esta especial mención a este hecho porque lo que se
me ha comentado es que es la primera vez que se habla tanto en
este parlamento, de pesca. Y, claro, es algo que a mí -siendo
nuevo, siendo un diputado casi nuevo- me ha chocado bastante

debido a nuestra realidad. Estamos rodeados de mar y
precisamente la pesca en su momento además fue un elemento
cultural muy importante para nuestra sociedad y la
configuración territorial de Baleares. Así que ha sido algo que
me ha chocado. 

Y lo que nos encontramos actualmente es que culturalmente
la sociedad de Baleares tiene como prioridad el consumo de
otras especies que no son propias de nuestro mar Mediterráneo
en lo que sería su dieta ya que, bueno, por desgracia apenas hay
costumbre de consumo de este tipo de productos. Ese sería
producto de otro debate, que es el de potenciar nuestro
producto local, incluyendo al de la pesca, así que paso al tema
que nos ocupa o que nos ha ocupado en todos estos debates,
que tiene que ver con la pesca de arrastre en sí. 

Que además, de lo que hablamos realmente es de que su
flota pesquera y las restricciones que se le podrían llegar a
aplicar en base a los objetivos europeos del 2030 sobre la
protección de la biodiversidad en el mar, en este caso en el
Mediterráneo. 

Voy a intentar ser sintético, porque han sido muchos
debates y creo que los diputados deben comprender de qué
hablamos. Desde la Unión Europea se pretende una rebaja en
lo que se refiere al sector de pesca de arrastre dentro del mar,
ahora hablamos del Mediterráneo, y para ello se aplica un
reglamento. Dicha aplicación es competencia además de cada
país miembro de la Unión Europea y en el reglamento ya pone
y se permite que se diferencie por zonas pesqueras atendiendo
a su realidad concreta. Específicamente lo que dice es que se
basan en criterios científicos. 

El problema es que, bueno, aquí en España parece que lo
que se quiere aplicar es de forma homogénea a todos los
territorios o, como nos comentó el presidente de Cofradías de
Pescadores de Baleares, lo que se pretende aquí es un café para
todos, algo que si nos fijamos en la situación concreta de
Baleares de forma objetiva se puede decir que es
completamente injusto. Es injusto por una sencilla razón y es
que la flota pesquera es incluso -de Baleares-, es incluso diez
veces inferior a la de otras zonas, como por ejemplo la catalana
y la valenciana donde podemos ver en números de forma
objetivo que aquí para una extensión de 1.500 quilómetros se
tienen 34 barcas de arrastre mientras que la zona que he
comentado, de Valencia y Cataluña, tienen más de 400 barcas
para 1.400 quilómetros de extensión, con lo cual, se ve a simple
vista y de forma objetiva que no se puede comparar.

Al margen de eso, creo que todos comprendemos que el
mar Mediterráneo es vital para nosotros, pero que también
tenemos que ser muy conscientes de que aquí se ha hecho un
trabajo bueno de protección y que por parte del sector creo que
se ha encontrado un equilibrio aquí en Baleares que en otras
zonas del Mediterráneo no es así. Por eso tiene todo el sentido,
tiene todo su sentido que desde Europa se quiera proteger la
biodiversidad, pero también tiene muchísimo sentido que lo
que pretendemos desde Baleares es que se recoja de forma
específica todo el trabajo que haya el sector y que se tenga muy
en cuenta que en Baleares sí que se ha encontrado ese
equilibrio e incluso podemos verlo de forma objetiva que se ha
trabajado muchísimo para la protección de la biodiversidad,

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105681
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105682


5078 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 84 / 15 de juny de 2021 

pero simplemente por algo muy coherente que todo el sector
sabe y es que si se explota de forma abusiva el mar, si se
explota de forma abusiva la biodiversidad ellos mismos
también se quedan sin trabajo, con lo cual han sido muy
responsables. En ese sentido creemos que ese pack se quiere
aplicar para todos igual es algo muy muy injusto para Baleares. 

Ahora paso a mencionar los puntos de la moción en los que
hemos presentado enmiendas y sobre todo en uno que hay una
discrepancia y lo comentaré. En el punto 2 hemos presentado
una enmienda para que simplemente en lugar de tres meses sea
hasta finales del 2021 porque si queremos un informe riguroso
que tenga datos objetivos para poder aclarar bien lo que
estamos hablando tres meses se puede corto, entendemos, como
sé que tiene que tener prioridad que sí que se ponga fecha y que
no sea..., que sea a finales de este año.

En cuanto al 3 simplemente hemos presentado un adaptado
o una forma de redacción distinta que viene a decir que
queremos que se especifique o se diferencie por zonas y sobre
todo la de Baleares. Igualmente nos va bien el redactado en sí.

El punto 5 la diputada que ha presentado la moción ha
comentado una enmienda in voce, nos parece perfecto, de
hecho el tema de comparar es precisamente por lo que se ha
comentado, si ellos hacen 15 horas o hacen 18, depende de si
es en Italia o en Francia, no tiene sentido que a nosotros nos
pongan los mismos días cuando hacemos menos horas. Por
tanto, eso se tiene que tener en común para que adapten las
restricciones en base al número de horas que hace cada uno.

En cuanto al punto 6 -y ya acabo-, sí que quiero decir que
nos abstendremos, pero quiero ser justo para que se comprenda
que un contexto global..., si en un contexto global hay una
pesca de arrastre sin control claro que es perjudicial para el
fondo marino y su biodiversidad, lo que pasa es que aquí
estamos hablando de Baleares donde sí se ha hecho un control,
donde sí se es respetuoso y se tiene mucho cuidado. ¿Por qué
nos abstenemos? Pues porque obviamente cuando uno ejerce
un cargo de responsabilidad tiene que tener mucho cuidado con
lo que dice. Estamos hablando de un sector que en general es
criminalizado y que se le culpa de cuestiones que no tienen
nada que ver con la realidad o con lo que ellos intentan. Por lo
tanto, nos abstendremos, pero creemos que sí es cierto que no
hay que olvidar que la pesca de arrastre de forma abusiva sí que
daña muchísimo también al medio marino y a su biodiversidad.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. López. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista interviene el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta. Bon dia, senyors i senyores diputats.
Des del Grup Parlamentari Socialista volem manifestar el
nostre total suport i el total reconeixement de la situació injusta
i difícil per la qual passa el sector de la pesca a les Illes

Balears, especialment la pesca d’arrossegament davant de les
reduccions de l’esforç pesquer imposades per Europa i
aplicades per l’Estat.

Partit Socialista i Podemos governen a l’Estat i ja fa temps
que treballam en solucions per la qüestió que avui debatem,
però més enllà de les feines i reclamacions que es porten a
terme internament em sembla igualment important que avui es
reclami aquí com a institució i com a veu de tot el poble de les
Illes Balears.

Nosaltres pensam que sempre és important a totes les
disciplines mantenir un cert grau d’equilibri perquè tot allò que
es desequilibra no perdura, tot allò que es desequilibra no és
sostenible i no ens referim aquí només a una sostenibilitat
ambiental sinó també a l’econòmica i a la social. Ho dic perquè
la regulació europea, d’aplicar-se en els termes que ara mateix
es plantegen, seria un cas d’un evident desequilibri cap a la
protecció ambiental i ecològica, provoca un gran perjudici
sobre el vessant social i el vessant econòmic, almenys a les Illes
Balears perquè és a les Illes Balears on tenim una situació molt
diferent, molt diferent d’altres zones, d’altres comunitats com
per exemple Catalunya i València que amb els mateixos
quilòmetres de litoral tenen deu vegades més barques
d’arrossegament. Per tant, allà la sobreexplotació pesquera els
queda a prop, però aquí ens queda molt i molt lluny. Per tant,
aquí tenim un evident problema de diferenciació de la nostra
comunitat respecte de les altres.

El sector pesquer de les Balears s’ha reduït un 37% des de
2015 fins a 2020 si sumam dies de pesca i sumam
embarcacions. Per tant, nosaltres, el Grup Socialista, pensam
que no es pot acceptar més reducció del nostre esforç pesquer.
Per tant, no és a les Illes Balears on hem de lluitar contra la
sobreexplotació del Mediterrani. Per tant, no és just que
s’apliqui un café para todos, com ha dit el company previ, i
que se’ns exigeixi la mateixa reducció que a la resta. No és
fàcil, no és fàcil que se’ns reconegui aquest fet diferencial,
però, com dic, ja fa temps que hi treballam. És per tot això que
donarem suport al punt 1 i al punt 2 de la moció.

Hem presentat també una esmena de modificació del punt
3 perquè veim aquí que la Sra. Marí presenta una sèrie de
mesures tècniques i concretes, diguéssim, però ens sembla que
fa falta ser una mica més clars i concisos en aquesta reclamació
perquè al punt 3, bé, una mica s’intueix, no?, aquesta qüestió,
però francament aquí semblava que feia vostè allò que tant ens
critiquen als partits que formam part del Govern, allò de
continuar, de fer un estudi. Per tant, hem volgut presentar
aquesta esmena que sembla que fa realment una eina més
efectiva per a les reclamacions del sector pesquer.

A més, aquestes restriccions vénen d’Europa, de la Unió
Europea. Vostè insta el Govern de les Illes Balears a
reinterpretar. Nosaltres pensam que vostè aquí el que fa és
intentar desgastar el Govern perquè, a més, en tot cas qui ha de
reinterpretar és el Govern de l’Estat, però bé. També m’ha
semblat que parlar de reinterpretar no era molt rigorós, és a dir,
podem fer un altre reglament, però el reglament és el que és. En
tot cas s’hauria d’aplicar d’una altra manera. 
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En el punt 5 també vostè insta el Govern de les Balears a
exigir al Govern de l’Estat a reclamar a la Unió Europea per fer
una passadeta a tothom i aquí ja agafar el de Balears i el de
l’Estat. De totes maneres, hem presentat aquesta esmena, com
dic, positiva i constructiva. 

Votarem també a favor del punt 4. Nosaltres som conscients
que tenim un sector pesquer petit que s’adapta a les necessitats
i a la demanda. És un sector que s’autoregula i que per tant,
com dic, s’adapta a la demanda local. Per tant, és una política
encertada la d’aquest govern la d’ampliar la demanda local. Ho
dic perquè vostès que tant critiquen aquest concepte de la
sobirania alimentària ja farien bé de donar-li suport en tant que
impulsor de la demanda local.

Per últim, Sra. Marí, m’ha confós molt, la veritat, m’ha
confós molt i no sé comprendre com una persona que ve avui
aquí a defensar la supervivència de la flota pesquera
professional, a la vegada presenta unes iniciatives per
desregular el major actiu i el major valor que tenim a la pesca
de les Balears, que són les 11 reserves marines i permetre-hi
una desregulació que permeti moltes formes de pesca. No tot
s’hi val, Sra. Marí, per anar contra aquest govern, no tot s’hi
val, tots tenen restriccions, tant els professionals com els de la
pesca recreativa, també tenen regulades altres eines.

Per tant, com dic, donarem suport al punt 1 i al punt 4, em
referesc a les altres iniciatives que han presentat per desregular
les reserves marines.

Per tant, com diem, a la majoria de la moció hi donarem
suport en la part que és una reclamació del sector i és important
reclamar-ho, i dir-li simplement, si li serveix a títol informatiu,
que veiem bé les propostes també presentades per El Pi a favor
del consens dins del sector.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, vicepresidenta, diputades, diputats. Bé, el sector
país del país es troba en peu de guerra contra el Reglament de
la comissió i també en contra de la inacció del ministeri per
protegir el sector i la feina feta de forma conjunta entre sector
i govern els darrers anys. Vagi per endavant el nostre suport al
sector pesquer davant aquestes mesures que vol impulsar
Brussel·les a totes les zones pesqueres de la Unió Europea,
pescadores i pescadors mereixen tot el nostre respecte i suport
en la seva reivindicació.

Quant a la qüestió concreta que ens ocupa, és important
recordar i posar en valor la feina feta per part del Govern i
l’esforç fet per part del sector pesquer els darrers anys per tal
e fer possible l’equilibri entre rendibilitat econòmica i

sostenibilitat en el medi natural, el qual, per cert, en el cas de
la pesca és imprescindible si volem que l’activitat tengui futur.

Fa anys que sector i govern fan feina colze a colze per fer
possible la pesca d’arrossegament a la nostra zona pesquera, la
GSA5. A les Illes Balears tot això que se’ns vol imposar des de
Brussel·les ja està fet, duim anys d’avantatge a la resta
d’Europa, si de cas el que ha de fer el comissari europeu és
venir a Balears a prendre mostra de com s’han fet les coses,
segur que el director general, el Sr. Joan Mercant, que du anys
fent feina i li volem reconèixer aquesta feina, perquè des de
l’any 2015 du fent una molt bona feina a la direcció general,
una feina de cohesió del sector, una feina de millora de les
reserves marines i una feina, com dic, de coordinació amb el
sector, tant com dèiem, el director general, el Sr. Joan Mercant,
i el president de la Federació de Confraries, el Sr. Domingo
Bonnín, estaran encantats d’explicar-li al comissari europeu i
mostrar com es fa entre el sector i el govern, conjuntament, per
trobar l’equilibri entre sostenibilitat mediambiental i
rendibilitat econòmica.

Aquí també m’agradaria fer un incís i recordar la
compareixença del president de la Federació de Confraries,
que, la veritat, és que va ser molt instructiva i ens va donar a
conèixer la perspectiva del sector, és d’agrair que vengués, i a
El Pi agrair-li que demanàs aquesta compareixença.

Per altra banda, tenim el paper que ha de fer de defensa del
sector pesquer de les Illes Balears el ministeri, el ministre, el
Sr. Lluís Planas, té l’obligació de defensar la singularitat del
nostre cas davant la comissió; el Govern de l’Estat no ha de
tenir por, per primera vegada, de mirar cap al nostre país,
mostrar-nos com a exemple del que s’ha de fer i eximir la
nostra flota pesquera del Reglament que condemna el sector a
la desaparició, perquè, desgraciadament, parlam d’això, parlam
de la desaparició del sector. I creiem que no ens ho podem
permetre.

Des d’un despatx de Brussel·les s’ha legislat sense voler
conèixer la singularitat de la nostra realitat pesquera, de la
nostra zona pesquera, de la feina feta per part del Govern i del
sector. Desgraciadament, legislar des del desconeixement de les
diferents realitats ja és un clàssic de la Comissió Europea,
aquesta mala pràctica a hores d’ara només la pot corregir, però,
el Govern de l’Estat. Per això, des del Govern de les Illes s’ha
d’exigir que així ho faci, i sabem que ho exigeixen, amb el
tarannà de la Concha, que és de discreció, però ho fa. Però si fa
falta fer-ho amb més contundència ho hem de fer, consellera,
i el nostre grup es posa a la seva disposició per fer-ho amb més
contundència.

I ja per acabar, al cap i a la fi, tornam ser al problema de
sempre, el de la sobirania; parlem del que parlem, massa
vegades ens trobam amb situacions d’indefensió davant les
decisions que prenen Madrid o Brussel·les i, com que no tenim
la sobirania que ens cal, que és la de Portugal, no podem
defensar els interessos dels nostres sectors econòmics com
pertocaria, ni més ni pus.

I ja per acabar, m’agradaria enviar des d’aquí una aferrada,
una abraçada a la diputada Sílvia Tur, que avui, en principi, fa
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el seu darrer plenari ordinari, i dir-li que si vol recordar els seus
orígens té les portes obertes d’Algaida quan vulgui.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Obrim ara el torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Buenos días, señores
diputados. Bueno, creo que hacemos todos muy bien en
reconocer estas últimas dos, tres semanas, que han resultado
altamente instructivas sobre la pesca en Baleares -gracias- para
todos los miembros de la Comisión de Economía, en primer
lugar, y gracias a las aportaciones del Sr. Bonnín, a petición del
Grupo El Pi, además de la propia comparecencia de la Sra.
Consellera y a la infatigable labor de control desarrollada por
los diversos grupos, de control al Gobierno, en la Comisión de
Economía.

A ver, para nuestro gusto, los datos más asombrosos que
han quedado patentemente claros son: primero, la
extraordinaria pequeñez, reducción de nuestra flota actual, que
solo está constituida por 34 barcas, frente a las 400 de la otra
zona, de la zona peninsular, de la GSA5. El sorprendente dato
del 12 de la ratio, 1 barca por 40 quilómetros de costa en
Baleares, frente a la de 1 barca por cada 2,7 quilómetros de
costa en la GSA6, en la GSA5 tenemos 1 por cada 40, mientras
los otros tienen 1 cada 2,7. Es decir que a nosotros nos cabrían
11 barcas más por el... 11.

(Remor de veus)

Bien, por cada barca actual que tenemos podríamos tener 11
más.

Y el segundo dato, también tremendamente sorprendente
que hemos aprendido todos, de que en Baleares solo consumen
el 17% del pescado capturado en sus aguas, es decir que no
cubre ni por asomo las necesidades de su población, queda
legísimos de intentar siquiera serlo. No solo resulta un dato
increíble para unas islas del Mediterráneo con actividad
turística como la nuestra, alarma pensar que traemos el 85% del
pescado que consumimos de fuera, pescado que, como todos
sabemos, también ha salido del mar, del fondo del mar, y ha
sido capturado por los mismos medios que aquí parecemos
condenarnos a nosotros mismos.

Según nuestro criterio, estamos esperando demasiado de
una flota tan reducida, queremos que dinamice el producto
local; queremos que constituya una parte de nuestra oferta
gastronómica saludable y mediterránea; queremos que participe
en el combate contra la desigualdad de género; que enfrente las
dificultades creadas por nuestros vertidos y la contaminación
que arrojamos al medio; queremos que sea capaz de realizar un
recambio generacional y se prepare para el futuro; queremos

que desarrolle su capacidad de controlar y aplicar nuevas
normativas y nuevas áreas administrativas y que ellos mismos
ejerzan una vigilancia sobre el medio que complique su gestión.

Estamos estudiando, y afortunadamente, parece que hemos
llegado a un consenso en cómo evitamos una nueva reducción
de nuestra flota. Yo les planteo otra cosa, lo que deberíamos
estar estudiando es cómo incrementamos su actividad, cómo
incrementamos su actividad para todo lo que les pedimos y
solicitamos de ellos.

La moción que nos presenta hoy la señora diputada Marí
Rennesson constituye, sin duda, un catálogo razonado de las
peticiones, enmiendas y salvedades que venimos hablando aquí
que se pueden presentar y que cada uno puede hacer sobre su
zona o sobre la zona que le corresponde; o sea, las salvedades
que antes han de ser argüidas, presentadas y defendidas en las
diversas instituciones a favor de nuestro sector pesquero, así
que nos parecen ttodas muy razonable y estaremos en todas a
favor.

Habrá que parar la ejecución de la Orden APA 423/2020,
sin duda, elaborar un estudio de impacto para comprobar esa
sobreexplotación que no acaba de verse clara. Habrá que
reinterpretar el Reglamento 2019/1022, que es absolutamente
fuerte, el mínimo de 180 días, piensen que un año tiene 365,
son 185 días parados, no sé qué actividad puede soportar este
tipo de medidas, pero bien.

El no comparar los días, sino las horas en que se sale,
porque es un absurdo que estemos el Mediterráneo Occidental
se trabaje con Francia y con Italia y hablemos de días cuando
cada uno tiene una cantidad de días distinta. Para nosotros
casi... bueno, es absurda esta y está bien planteado por su parte.

En cuanto al Sr. Virginijus Sinkevicius, pues lo primero es
constatar las tremendas humoradas que plantea esto de la
unidad europea en cuanto a nombres, porque verdaderamente
lo de este señor sorprende; sus inoportunas declaraciones de
todas maneras, porque han sido calificadas desde todo el sector,
desde el andaluz, llamándolo enterrador, el gallego
calumniador, creemos que, en fin, pues no, realmente son unas
explicaciones especialmente duras que hizo precisamente
después de una interpelación de nuestro eurodiputado Adrián
Vázquez, que defendía la necesidad del sector. Así que
estaremos también completamente de acuerdo.

Muchas gracias, he terminado, señores.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, vicepresidenta, buenos días a los miembros de esta
cámara. Nuestra formación está a favor de esta iniciativa que
pretende salvar el sector pesquero de Baleares, pero nosotros
estamos a favor del sector pesquero aquí y también en Europa,
que es donde se establecen las restricciones, no como otros que
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aquí opinan que los reglamentos europeos son abusivos, pero
luego en Europa votan a favor de esos reglamentos. VOX es el
único partido de ámbito nacional que cuenta con eurodiputados
que en su momento, cuando hay que votar con los reglamentos
en el Parlamento Europeo, vota en contra de esa normativa por
ir en contra del sector pesquero, no puede decir lo mismo
ningún otro partido de este parlamento, PSOE, PP y
Ciudadanos votan a favor de las restricciones a la pesca, del
control pesquero. Podemos también votó en contra del
Reglamento del control pesquero, como los eurodiputados de
VOX, pero ellos, a diferencia de nosotros, votaron en contra
porque les parecía que el Reglamento era demasiado suave,
querían aún más restricciones a la producción pesquera.

Pero, claro, es que en Europa lo de plegarse a los dictados
ecologistas de la Agenda 2030 queda muy progre, por eso sus
eurodiputados allí dicen una cosa y luego, en las provincias, y
con el sector pesquero revuelto, les dicen ustedes otra cosa muy
distinta. Y les prometen que van a ir a hablar con el ministro de
Pesca para arreglarlo, Sra. Consejera, ¿verdad?, que es otro
socialista que no ha movido un dedo por el sector; que también
les prometen que van a instar, con mociones como esta, a que
España negocie la aplicación del Reglamento de forma
diferenciada para Baleares, pero el problema es que pretenden
ustedes estar en misa y repicando, y eso no funciona.

La semana pasada tuve ocasión de interrogar a la consejera
sobre este asunto, tanto en el Pleno como en la Comisión de
Economía, y creo que dejé ya muy clara la postura de nuestra
formación sobre este asunto. Mientras los políticos buenistas y
progres sigan doblegándose a ese ecologismo pasado de vueltas
que se plasma en la Agenda 2030 y que sirve de excusas para
justificar el hundimiento del sector primario en Europa, el resto
de países, que son los que contaminan, los que ensucian el mar,
los que no tienen miramientos, los que sobreexplotan los
recursos marinos sin ningún escrúpulo, los que no atienden a
ningún tipo de restricción, esos países son los que están
compitiendo de forma desleal con nuestros productores y
colocando sus productos, que les salen más baratos producirlos
en los lineales de nuestros supermercados, sin que ningún
eurodiputado ni burócrata de Bruselas pestañee por ello.

Evidentemente, las restricciones al sector pesquero deben
basarse en estudios científicos que determinen cuál es la
situación real de la zona geográfica en la que faenan los
pescadores, tanto en Baleares como en el resto de España, y
espero que así se haga también cuando el Gobierno balear
pretenda ampliar las reservas marinas o restringir la pesca en
las reservas que ya existen a otros sectores, como son las
diferentes modalidades de pesca recreativa, porque es que este
gobierno de Baleares es el primero que está imponiendo
restricciones sin contar con informes científicos que los avale.

Por tanto, para cualquier tipo de restricción, ya sea para la
pesca profesional o para la recreativa, se debe atender al
principio de proporcionalidad y justificar las decisiones que se
adopten en datos objetivos, y no en decisiones arbitrarias con
fines propagandísticos maquillados de verde para parecer más
ecologistas que nadie, simplemente por quedar bien con los
lobbies globalistas que nos imponen un ecologismo visceral y
pasado de vueltas.

Nuestra formación ha apoyado la reciente movilización del
sector pesquero en protesta por las restricciones impuestas
desde Bruselas, tanto aquí en Baleares como en el resto de
España, y ya hemos anunciado la presentación de diferentes
iniciativas para tratar de remediar esta situación a la que
Europa está abocando a nuestros pescadores, tanto en el
Parlamento europeo como en el Congreso de los Diputados,
falta ver cuál será la posición que adopten el resto de partidos
que les dicen unas cosas a los pescadores pero luego en Europa
votan la contraria.

Mientras no hagamos nada por eliminar la competencia
desleal de los países extracomunitarios, mientras sigamos
claudicando ante los postulados ecologistas que lo único que
buscan es arruinar nuestro modo de vida occidental, en
beneficio de los países contaminantes del sur, el sector primario
seguirá agonizando y acabará muriendo. Y por si fuera poco, el
ataque permanente que sufre el sector primario a manos de
Europa resulta que dentro de la Unión Europea los pescadores
españoles soportan aún más restricciones que otros socios
comunitarios, resulta que a un barco francés le permiten poder
pescar hasta tres horas más cada vez que sale a faenar, y a un
barco italiano hasta seis horas más que a los españoles, por lo
que no es difícil imaginar la discriminación en horas de
producción que ello conlleva con carácter anual.

Esta es la realidad y no el mundo ficticio que se han creado
algunos políticos globalistas en su burbuja particular, y creo
que va siendo hora de que acepten esta realidad, que dejen
todos de doblegarse al discurso progre buenista y que miren de
verdad por la gente sobre la que legislan y gobiernan. No se
trata solo de salvar una actividad económica, estamos hablando
de un sector primario, un sector estratégico para la
supervivencia de la población y un sector que acabará
desapareciendo en nuestro país, dejándonos en manos de países
extranjeros sobre los que no tenemos ningún tipo de control, ni
podemos fiarnos, países que no tienen reparos en perjudicar los
intereses de España cuando les ha convenido, y estamos
dejándonos caer en sus manos para algo tan básico y necesario
como es la alimentación de los ciudadanos en estas islas y en el
resto de España.

Gracias, vicepresidenta.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Por parte del Grup
Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, vicepresidenta. Respecte d’aquesta qüestió,
ja li avanç, Sra. Marí, primer de tot, li agraeixo que hagi portat
aquesta qüestió al debat del Parlament, això és el primer, crec
que és un tema prou seriós com perquè li donem el
protagonisme que mereix, no avui, sinó avui i més endavant
perquè el tema porta cua i crec que el sector pesquer també
mereix saber que aquí ens ocupam dels problemes que els
afecten d’una manera més directa.
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Per altra banda, és clar, quan parlam de 33 barques de bou
que queden a Balears i en el cas concret de Formentera dues, la
situació evidentment és més que crítica.

Què ens traslladen? En el cas concret de Formentera que
estan a punt de tancar, a punt de tancar, perquè evidentment
aquesta situació no s’aguanta, i més quan s’hi han hagut
d’afegir també les conseqüències econòmiques de la pandèmia,
que també han afectat evidentment el sector pesquer.

Per tant, què perdem aquí, què perdem? Perdem més, és a
dir, no perdem només una qüestió d’estoc de peix, amb la
desaparició o afebliment d’aquesta indústria o d’aquesta
activitat molt nostra i molt característica de les nostres illes,
perdem part de la nostra cultura, no perdem només una
indústria, perdem també part de la nostra cultura, i de la nostra
manera d’alimentar-nos i de la nostra relació culinària amb el
peix, que és tan important a les Illes Balears; i dels estris que
s’empren i de la pròpia activitat de les confraries, en el cas de
Formentera, si les dues barques de bou que queden
desapareixen, fins i tot es posa en perill la continuïtat de la
mateixa confraria de pescadors.

Jo crec que no és de justícia, no és de justícia aquesta
situació i nosaltres donarem suport als punts que vostès han
traslladat aquí.

I ara, permeti’m, jo també vull aprofitar aquesta oportunitat
per posar en valor la feina que s’ha fet els darrers anys sobretot,
els darrers anys, per part del Govern, per part del sector, que ha
estat una feina immensa d’implicació absoluta del sector
pesquer per racionalitzar la pesca i per canviar els mètodes i
per incorporar tecnologies més modernes que els han permès
que la tècnica d’arrossegament sigui més sostenibles o, si es vol
dir d’una altra manera, menys agressiva. I també volia fer
al·lusió a una afirmació que ha fet la Sra. Ribas, amb la qual jo
estic d’acord, amb una que hi estic d’acord i amb una que no;
amb una diu: les mesures que s’apliquin han d’obeir a un
principi de proporcionalitat, i hi estic totalment d’acord; en
general, tot hauria de ser sempre així, hi estic d’acord. En
canvi, no estic d’acord quan diu: es que no es disposa de dades;
perquè, mirin, n’hi ha prou a fer un poc d’hemeroteca dels
darrers vuit anys sobretot cap aquí, o dels darrers deu anys cap
aquí per veure la feinada que ha fet, per exemple, Oceana, a qui
també vull reconèixer la seva feina i la feina de la figura del Sr.
Xavier Pastor, mallorquí que m’estim moltíssim, que respect
absolutament i que admir molt personalment i
professionalment, la feina que ha fet Oceana per a l’obtenció de
dades sobre l’acció de la pesca d’arrossegament a Balears; la
feina que ha fet l’Institut Espanyol d’Oceanografia a les Illes
Balears també per recaptar dades; la feina que ha fet el Govern
de les Illes Balears i la feina que han fet també altres
institucions que, probablement, ara no tenc el nom de totes aquí
damunt la taula, però les institucions, IMEDEA també ha fet
feina; és a dir, hi ha moltes institucions a Balears que jo vull
reconèixer aquí que fa molt de temps que fan feina per avaluar
els danys i les afectacions de la pesca d’arrossegament a les
nostres illes.

I no només això, per avaluar-les però també per posar
mesures sobre la taula i propostes que, per norma general, han
estat molt ben acollides pel sector. Per tant, que serveixi també

la meva breu intervenció per posar de relleu que els esforços a
Balears fa molt de temps que es fan, fa molt de temps, la Sra.
Marí ho sap sobradíssimament, segurament també millor que
gairebé ningú dels que som aquí, i crec que és de justícia que
hi hagi també un reconeixement en aquest esforç. De quina
manera? Evidentment, seguint compensant econòmicament per
aquelles pèrdues que es produeixen per part del sector, però
també d’alguna manera posar en valor l’esforç que ha fet fins
ara, és a dir, s’han de mantenir uns mínims a Balears i s’ha
d’apostar sobretot per mantenir aquestes línies que el Govern
va encetar a l’any 2008, que han permès a moltes embarcacions
d’arrossegament a Balears canviar el tipus de comporta que
tenen per arrossegar a la mar i que han demostrat la seva
efectivitat d’una manera absolutament solvent. Per tant, jo els
convit que mantenguin aquestes línies d’ajut i que les potenciïn,
si cal, en el futur.

Per tant, suport al sector pesquer i evidentment preservació
del nostre sector pesquer, no només com a una font de captació
d’una materia primera, d’un recurs alimentari, sinó com a font
d’absoluta representació de la identitat cultural de les nostres
illes i del patrimoni cultural material i immaterial de les nostres
illes.

O sigui que vagi per a ells!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Ara correspon donar la paraula al grup
proposant, té la paraula la Sra. Marí.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Lo primero es de agradecer a todos y a cada uno de los
diputados las palabras que han tenido y la información que han
dado aquí, en este parlamento.

Si hay algo de lo que me alegro, y mucho, es que empiezan
ustedes a saber qué es la pesca, empiezan a entender,
llevábamos dos años hablando intensivamente de pesca y creo
que yo estoy muy contenta personalmente de que la gente
empiece a hablar de pesca profesional, de recreo, de la que sea.

Yo he venido hoy, y no quería hacer un discurso ni técnico
ni nada, porque creo que ya lo hemos todos estos días, tuvimos
la interpelación, que fue más técnica que otra cosa; hemos
tenido la comparecencia de la Federación de Cofradías; hemos
tenido la comparecencia de la consellera, con lo cual no quería
hoy hacer nada técnico, ya que la moción era un poco el
resultado de todos estos días.

Decirle, en cuanto a las esmenes, decirle al Grupo
Parlamentario El Pi que no tengo ningún problema en añadir,
en el punto 2 y 3, lo que habíamos dicho, lo que ustedes me
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proponen, que es “en colaboración con la Federación de
Cofradías de Pescadores”, no tengo ningún problema en
incorporarlo.

El punto 5 quedará, en vez de “no se compare”, “no se
equipare”.

También acepto lo de que se ponga “GSA5", que no tiene...,
pero, bueno, complementa el punto 5.

En cuanto al Grupo Parlamentario Podemos y el Partido
Socialista, que me han presentado las esmenes al punto 2, no
tengo ningún inconveniente, el lugar de poner “en un plazo
máximo de tres meses”, poner “antes de final de año”, se lo
acepto perfectamente.

La modificación del punto 3, pues no se la acepto porque
creo que estamos diciendo lo mismo, pero con otras palabras,
con lo cual prefiero que se quede mi posición.

Y sí me gustaría decirle algo al Sr. Marí, al Sr. Marí, me ha
dejado usted sorprendida, yo no sé dónde dice usted que yo
hablo de reservas marinas aquí, en ningún momento he hablado
hoy de reservas marinas ni de protección del sector, ni de
protección, al revés, he dicho que los pescadores profesionales
son los primeros que están y que se autoregulan, y los mayores
protectores, he dicho que somos el ejemplo a nivel de
comunidad autónoma de mayores reservas y zonas de veda, con
lo cual no entiendo para nada su ataque.

De todas maneras, le diré una cosa, un inspector de pesca,
se lo voy a decir, para que empiece a enterarse un poco de todo
el trabajo que tiene como inspector, mínimo un año tiene que
estar en la plaza, para empezar a saber algo de todo lo que
acapara el sector pesquero; para que vean ustedes la dificultad
que tiene y la de cosas que hay dentro del sector pesquero, que
la Sra. Mae de la Concha creo que se está dando cuenta de que
cuando uno habla de pesca no es... no salimos con el barquito
y nos vamos y volvemos, no, hay mucho más.

Y sinceramente le digo, después de 27 años en el sector
pesquero, de 27 años de trabajo y de estar con ellos, días,
noches, a todas horas, profesional, recreativo, y ahora estoy
aquí intentando defender sus intereses, porque creo que ya era
que en este Parlamento se hablara de pesca, que nadie lo tenía
en cuenta, ¡creo que usted a mí de lecciones ni una!

Nada más. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats i diputades, un cop ha finalitzat el debat,
procedirem a la votació. Prèviament direm que la Sra. Marí ha
manifestat l’oportunitat d’aprovar les dues esmenes, tant la
5677 d’El Pi, com la 5681 d’Unidas Podemos, PSIB i MÉS per
Mallorca, per incorporar-les al punt número 2.

Respecte del punt número 3, accepta la 5678, presentada
per El Pi, no la 5682.

I després ha fet una proposta al punt número 5, d’una
transacció en relació amb que en lloc de dir “no es compari”
digui “no s’equipari”. Tots els grups parlamentaris estan
d’acord amb aquesta transacció? Sí.

Procedim a la votació. Passam votar el punt número 1.
Votam.

55 sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 2, amb la transacció de
les dues esmenes presentades. Votam.

55 sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 3, amb la incorporació
de l’esmena 5678. Votam.

55 sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 4. Votam.

55 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 5, amb l’esmena incorporada
d’El Pi i la transacció que ha estat proposada. Passam a votar.
Votam.

55 vots a afirmatius, cap no, cap abstenció.

I ara passam a votar, en darrer lloc, el punt número 6.
Votam.

25 sí, 7 no, 21 abstencions.

(Remor de veus)

Bé, senyors diputats, senyores diputades, ja sé que és el
darrer plenari del període ordinari, no sé què ha passat, però
continuam.

(Alguns aplaudiments)

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 4867/21,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
per a les famílies en temps de COVID.

A continuació, passam al quart punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei i, en primer
lloc, debatrem la Proposició no de llei RGE núm. 4867/21, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pla per a les famílies en
temps de COVID.

Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President, bon dia, diputades i diputats. Per al
Partit Popular la família és un dels pilars sobre els quals pivota
la nostra societat, ho és sempre, però en moments tan
complexos com els que vivim són el refugi dels ciutadans
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davant la incertesa i la preocupació que patim a conseqüència
de la crisi sanitària, social i econòmica derivada de la COVID-
19. Per això ara creiem imprescindible que des de les
institucions competents s’estableixin mesures concretes i
dotades amb recursos que de veritat ajudin les famílies, sigui
com sigui el tipus de família i, si com s’ha dit tantes vegades,
no volem deixar ningú enrera.

A més, a Balears la greu crisi actual econòmica provocada
per la pandèmia els afecta d’una manera especial, amb unes
dades d’ocupació el mes de maig molt preocupants, més de
70.000 persones a l’atur, la gran majoria son de llarga durada,
un 40% d’atur juvenil, 38.000 famílies que tenen tots els seus
membres a l’atur i, a més, s’han de sumar més de 20.000
persones que es troben en ERTO.

Les cues de la fam s’han multiplicat per quatre, es calcula
que un 30% de les famílies que han requerit ajuda dels serveis
socials el darrer any ho ha fet per primera vegada, les famílies
normalitzades, que dia 10 de cada mes no tenen res a posar
damunt la taula.

Parlar de família és parlar de llocs de feina, és parla
d’ocupació, em deia un petit autònom que si l’haguessin deixat
fer feina ara, ells, cada quinze dies, no haurien anar ell i la seva
dona a recollir una borsa de menjar.

I parlar de famílies és parlar d’infants els quals han sofert
d’una manera molt severa les conseqüències de la pandèmia i
que fan que l’administració hagi de posar especial esment per
garantir que tenguin els mateixos drets d’oportunitats pertanyin
a la família que pertanyin. I això, per desgracia, no passa pels
estudis de pobresa que tenim i no passa a les Illes Balears, com
bé quedava ahir reflectit en aquesta fulla de diari, que posava
“La Mallorca donde los niños crecen con desigualdad de
oportunidades”, això justament a Balears no passa. Per això
nosaltres creiem molt important presentar aquesta proposta,
perquè per a nosaltres, el Partit Popular, no hi ha res més
progressista i igualitari en les oportunitats de futur que les
polítiques de família i polítiques de conciliació familiar i
corresponsabilitat.

Per això hem presentat aquesta proposta, en el primer punt
d’aquesta proposta fem especial incidència en donar prioritat
a l’accés del conjunt de programes i serveis a totes aquelles
famílies que passen per la situació de més necessitat, com per
exemple famílies nombroses, famílies monoparentals, famílies
en risc d’exclusió social, víctimes de violència, famílies amb
persones en situació de dependència, discapacitat, etc.

En el segon punt, nosaltres demanam complimentar la Llei
8/2018 i ens demanam en què ha servit per ajudar totes aquelles
famílies que ho passen malament. He de dir que en aquest punt,
en el segon punt, nosaltres retiram l’apartat a), l’apartat a)
queda retirat i just continuaríem amb l’apartat b) del segon
punt.

El tercer punt, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a l’aprovació del Pla de conciliació laboral i familiar
abans d’un mes, és a dir, abans que acabi el mes de juny. Ens
demanam si l’aprovaran o no l’aprovaran aquest punt, perquè
hem de dir que ja el maig de l’any passat, el nostre grup, en

concret la Sra. Núria Riera, va presentar aquí una proposta de
mesures de conciliació en el moment de la pandèmia, el mes de
maig, amb mesures específiques, com, per exemple, la reducció
de jornada laboral a totes aquelles famílies que tenguessin una
reducció de jornada laboral, demanava una renda de
conciliació.

Un pla que la Sra. Pilar Costa, quan era consellera, va dir
que estaria aprovat el mes de desembre o el mes de gener de
l’any 2021, la Sra. Mercedes Garrido va dir que aquest pla de
conciliació s’aprovaria el mes de març o el mes d’abril, som el
mes de juny i encara no s’ha aprovat aquest pla, mes de juny en
què som a punt de començar les vacances escolars, les famílies
tenen ganes de començar a fer feina, les persones que es troben
en ERTO volen anar a fer feina i no tenim cap pla de
conciliació amb mesures ja.

Esper que ara em donin una bona notícia i ja sigui a punt
d’aprovar-se i evidentment ens votin a favor.

En el quart punt demanam una solució urgent per a tots
aquells nins de 0 a 3 anys que es queden sense una plaça
d’escoleta. Sabem que s’ha presentat a bombo i platerets un pla
per a escoletes i ara ens diuen que amb no sé quants de milions,
i 1.600 places i que faran convenis; idò votin-nos, votin a
favor-nos, ja que vostès diuen que faran convenis amb escoletes
privades, mentre no construeixin totes aquestes escoletes que
vostès faran votin-nos a favor.

En el cinquè punt demanam rebaixar els requisits per a
l’obtenció de beques menjador. És una indecència que tenguin
dins la caixa de la Conselleria d’Educació 1.300.000 euros i hi
hagi famílies que passin gana. És una indecència que tenguem
aquests titulars al diari, amb nins que no tenen per menjar i que
els mesos d’estiu els diguem que no els donarem una beca
menjador. Per tant, també demanam que els mesos d’estiu
s’estableixi un sistema que puguin menjar a l’estiu i tenguin
una beca menjador també a l’estiu.

En el sisè demanam més espais lúdics per als nins.
Demanam també els col·legis oberts els horabaixes, demanam
els col·legis oberts en temps d’estiu, perquè si volem conciliar
s’ha de fer d’aquesta manera. 

Demanam també més xarxa de centres de dia, de residència,
però sobretot demanam reforçar el servei d’ajuda a domicili.
Hem de dir que a les Illes Balears som la comunitat autònoma
allà on tenim manco ajuda a domicili de tot l’Estat espanyol i
així sortim a tots els informes que ho demostren.

En el vuitè punt demanam posar en funcionament
programes per a respir familiar. Totes aquelles famílies que
tenen persones amb discapacitat, aquelles famílies que tenen
persones amb una dependència, demanam que tenguin
programes de respir. Nosaltres presentam una esmena cada any
en els pressuposts, esmenes que a vegades ens aproven, idò ara
demanam que ho posin en marxa, perquè les famílies que ho
estan passant malament ho necessiten.

Demanam també que es col·labori de cada vegada més amb
les entitats del tercer sector, que donen cada dia menjar a molta
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gent, perquè l’ingrés mínim vital és un frau i les ajudes
econòmiques no arriben. 

I demanam també que donin suport a una sèrie de propostes
que s’han presentat en el Congrés de Diputats i van
relacionades a moltes mesures de cara a les famílies
monoparentals i a les famílies nombroses...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, hauria d’acabar.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, ja acab, gràcies. A les famílies nombroses.

Quant a les esmenes de VOX, he de dir que l’esmena de
VOX on demana que llevem “violència de gènere” per suposat
no l’acceptarem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Intervenció del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares per defensar les esmenes RGE núm. 5563
i 5564/21. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Nosotros hemos presentado dos
enmiendas a esta iniciativa. La primera de ellas pretende la
modificación del apartado primero, que habla de dar prioridad
en el acceso a ayudas públicas o a programas públicos a las
familias con más necesidad de protección, entre las que se
encuentran las familias víctimas de violencia machista. 

Bueno, ya sé que a ustedes, a todos menos a VOX, a todos
los partidos políticos les encanta clasificar a la violencia en
función de quien la ejerce, así podríamos encontrar violencia
machista, o feminista, o cultural, o ideológica, o psicópata, pero
por mucho que se empeñen en ponerle apellidos a la violencia,
sin ni siquiera atender a las motivaciones criminales que
pueden hacer que una persona cometa actos atroces contra las
personas que conviven con él o con ella; por mucho que a
ustedes les encante la palabra machista, para contentar a los
lobbies feministas que se forran a subvenciones, mientras
ustedes les siguen el cuento, nosotros no claudicaremos ni
dejaremos de decir alto y claro que la violencia es violencia,
venga de donde venga y que las consecuencias de ejercer la
violencia no pueden ser diferentes, en función de la identidad
cultural o religiosa del que la ejerce, pero tampoco de su color
de piel, de su sexo u orientación sexual. Y si un hombre mata
a su mujer para cobrar el seguro de vida, a mí me da igual si es
un machista o si tiene un trato exquisito con las mujeres, quien
la hace la paga y las personas que están en peligro porque
conviven con algún energúmeno, sea un hombre o una mujer el
hostigador, deben gozar de la misma protección.

Por eso proponemos que eliminen la expresión “víctimas de
violencia machista” y lo cambien por “víctimas de violencia
intrafamiliar”, porque lo contrario implica una discriminación
que no cabe justificar en un país avanzado y democrático, en la
aplicación del derecho penal. Por mucho que en su día, hasta el
mismísimo Tribunal Constitucional se plegase a los infames
dictados de un feminismo enaltecido, para justificar la infinidad
de chiringuitos que se han montado muchas para vivir del
cuento, a costa del sufrimiento de las mujeres, que padecen en
sus casas esa violencia intrafamiliar a manos de sus parejas
varones, pero también niños a manos de sus madres o
madrastas, o ancianos en manos de sus hijos o hijas; víctimas
y verdugos que no cuentan en las estadísticas y que son
vergonzosamente olvidados, en nombre de un feminismo que
avergonzaría a las mujeres que de verdad lucharon porque hoy
seamos iguales en España en derechos y deberes con los
hombres, con independencia de cuál sea nuestra orientación
sexual.

Por todo ello y en caso de que el Partido Popular no acepte
esta enmienda, como ya ha dicho y se empeñe en mantener que
sólo gozan de especial protección las víctimas de lo que ellos
llaman violencia machista, nosotros solicitaremos votación
separada de este punto para poder votar en contra.

En cuanto a nuestra segunda enmienda, simplemente se trata
de eliminar la petición al Gobierno de Baleares a aprobar la
guía para la elaboración de informes de impacto familiar
porque ya está aprobada, no es por otra cosa, se aprobó hace
meses, Sra. Durán, en octubre del año pasado, ya sé que ha
retirado el punto ahora, se ve que lo habrá averiguado. En
cualquier caso nuestro grupo ya la solicitó en su día y si quiere,
se la puedo hacer llegar con mucho gusto.

En cuanto a la resto de la iniciativa, evidentemente estamos
de acuerdo con los puntos que proponen, no puede ser de otra
forma. Creo que nuestro grupo ha tenido oportunidad de hablar
en diferentes ocasiones sobre nuestro posicionamiento en
materia de familias, sobre la importancia que nosotros
reconocemos a las familias como motor de la sociedad y pilar
básico del desarrollo humano y precisamente en momentos
como el que estamos viviendo, donde la pandemia provocada
por el virus chino ha hundido a tanta gente en la miseria, es en
la familia donde muchos pueden encontrar el sustento y el
aliento necesario para continuar luchando e intentar salir
adelante.

La labor de las familias es fundamental y por ello desde las
instituciones públicas se debe potenciar a la familia como
institución social básica y se debe prestar especial atención al
impacto que las políticas públicas ejercen sobre las familias. De
ahí que nuestro grupo haya presentado una iniciativa
consistente en la aprobación de una ley que modifique la
legislación actual, para que los presupuestos de la comunidad
autónoma incluyan un informe de impacto en las familias,
como ya ocurre en los presupuestos del Estado. De esa forma
no dejaremos al arbitrio del gobierno autonómico la
interpretación de si es o no es necesario incluir el informe de
impacto en las familias cuando se elaboran los presupuestos de
Baleares. Será así una obligación por ley y de esta forma las
diferentes consejerías deberán tener en cuenta la perspectiva de
las familias a la hora de elaborar sus presupuestos. Esperamos
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que esa proposición de ley cuente con la aprobación del resto
de grupos, cuando la Mesa de este parlamento tenga a bien
incluir su debate en el orden del día de este Parlamento. 

Medidas como el Plan de conciliación laboral y familiar,
dotar de suficientes plazas de centros de educación infantil de
0 a 3 años, o las ayudas para el comedor escolar de los niños,
permiten el desarrollo integral de todos los miembros de la
familia, pero también permiten a muchas familias poder
incrementar el índice de natalidad, cuando la sociedad en la que
se integran es capaz de responder ante las dificultades que
muchas de ellas se encuentran cuando tienen hijos.

Por último, solicito también la votación separada del
apartado noveno, que trata sobre entidades del tercer sector,
apartado en el que nosotros nos abstendremos, no ya por el uso
del lenguaje “politiqués” que tanto gusta al resto de
formaciones políticas, sino porque el apartado no especifica los
criterios necesarios para asegurar la efectividad de las ayudas
que puedan gestionar estas entidades del tercer sector, que no
son más que asociaciones, ONG y entidades privadas, en teoría
sin ánimo de lucro, a las que agradecemos su labor siempre y
cuando se fiscalice correctamente el uso del dinero público y
los programas concretos...

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, tiene que ir acabando por favor.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Termino sí. Allí donde los servicios públicos no pueden
llegar. No obstante, entendiendo que este apartado es
demasiado general, que no concreta a qué programas se refiere,
ni en qué medida, nosotros nos abstendremos.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Ribas. En torn de fixació de posicions per
cinc minuts té la paraula, pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Bon dia a tothom. Sra.
Durán, votarem a favor del primer punt, però no amb l’esmena
que ha proposat el partit VOX. Des d’Unides Podemos no
contribuirem a blanquejar el discurs de la intolerància, no. Fa
poc hem conegut molts casos: la trobada del cos de la petita
Olivia Gimeno, segrestada pel seu pare, juntament amb la seva
germana Ana a Tenerife; l’assassinat de la jove sevillana Rocío
Caíz; o Elena Livigni, tirada pel balcó, a Eivissa. Això és
violència masclista. Per molt que vostès ho neguin. Ni una
menys. 

(Alguns aplaudiments)

L’exposició de motius d’aquesta proposició no de llei diu
que a Balears la greu crisi actual, econòmica, provocada per la
pandèmia afecta d’una manera especial les famílies. Indiquen
que són dades d’ocupació molt preocupants: 83.000 persones
a l’atur, la meitat aturats de llarga durada, un 40% d’atur
juvenil i 38.800 famílies tenen tots els seus membres a l’atur.

Sra. Durán, les fonts d’on ha tret aquestes dades i d’altres
més alerten que les causes que generen desigualtat i pobresa en
les famílies, a part de l’ocupació també és l’alt cost a l’accés a
l’habitatge, els lloguers o les quotes dels préstecs a Balears
estan ofegant a les famílies i joves. Són dues peces claus per
entendre la preocupant situació per la que està passant la
ciutadania, provocant desigualtats i pobresa: l’ocupació i l’alt
cost de l’accés a l’habitatge.

Unidas Podemos des dels governs, entre altres, treballa en
la modificació estructural de l’ocupació al nostre país per
implementar polítiques actives deixant enrere la precarietat i
temporalitat, creant llocs de feina de qualitat per a joves,
majors i aturats de llarga duració, així com també treballa per
la necessitat de limitar i regular per llei els preus de lloguer. És
un dret, un habitatge digne i assequible, per a tota la ciutadania.
Treballem per a la regularització dels preus de lloguer. 

En matèria de protecció de benestar, relativa a la família,
s’està treballant en els diferents governs per una política
d’igualtat entre homes i dones, per garantir el dret de cures i la
conciliació de les famílies. En breu es presentarà el pla de
conciliació laboral i familiar aquí, a Balears, i previsiblement
a principi del 2022 la llei de diversitat familiar i suport a les
famílies que s’està treballant amb les comunitats autònomes i
els col·lectius, una llei per protegir la diversitat familiar que
existeix en la nostra societat, una llei per avançar en el ple
reconeixement jurídic i social de la diversitat familiar, millora
la seva protecció social, desplega mesures de suport de
conciliació a la corresponsabilitat i protegeix i atén de manera
específica a aquelles famílies que tenen circumstàncies o
necessitats especials, les més vulnerables, a les famílies
monomarentals o monoparentals o famílies nombroses, entre
altres. 

Més coses que estem fent des dels governs. Enguany han
estat 7 milions d’euros per a beques menjador aquí a les Illes
Balears per al curs 2020-2021, amb un canvi de criteri per
incloure les famílies amb ajuts temporals per la pandèmia. Més
de 7.500 beneficiaris d’ajuts de menjadors per a alumnat de la
pública, concertada i primer cicle d’educació infantil. 4,14
milions d’euros per crear 1.600 noves places públiques de 0-3
anys, del 2021 al 2024 a Balears, per garantir el dret de
l’escolarització als infants, entre d’altres.

S’està desenvolupant la llei de família, de suport a les
famílies, així com l’avaluació de la implantació que ja s’ha
presentat en el comitè de Govern, a comissió de Govern, al
febrer, fa quatre mesos que ja s’ha presentat. 

Venim d’anys de maltractament institucional a les famílies
amb persones dependents, a joves, anys de retallades
sistemàtiques, demolició de la llei de dependència, copagament
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abusiu, retallada de prestacions i recursos, eliminació de les
cotitzacions de cuidadores de l’àmbit familiar, incompatibilitat
de prestacions, etc., retallades del senyor eme punto Rajoy al
2012 que estem intentant revertir. 

La crisi es pot gestionar d’una altra manera. S’estan
impulsant polítiques de protecció a la infància, de protecció a
la família, s’està treballant en un canvi de model de cures de
llarga durada, amb promoció de l’autonomia personal amb
recursos com l’assistència personal o l’ajuda a domicili, així
com un augment pressupostari molt important en inversió social
per enfortir els serveis socials a les comunitats autònomes des
del Govern de l’Estat. I també hi ha els fons europeus que
serviran per enfortir i blindar l’estat de benestar. 

Sra. Durán, la proposició de llei que vostè porta aquí, que
avui presenta, no aporta cap proposta nova per a les famílies.
Els deu punts que vostè proposa ja s’estan fent. I des dels
diferents governs estem anant més enfora del que vostè demana
en aquesta iniciativa. A la meva intervenció ja li he dit algunes
de les mesures on ens trobarà treballant, a Unidas Podemos, per
al benefici real de les famílies. A hores d’ara no els esperem, no
ens hem d’enganyar. Tot i així, esperem que els partits de
l’oposició se sumin amb propostes en positiu, amb diàleg de
consens per al benefici de tota la ciutadania. 

Demanem votació separada. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Pérez-Ribas, per cinc minuts. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gracias, vicepresidente. Esta intervención la tenía
preparada nuestra compañera, la diputada Patricia Guasp, pero
precisamente por un asunto de conciliación se ha visto obligada
a ausentarse en estos momentos y leeré yo su intervención. 

Vaya por delante, Sra. Durán, el apoyo del Grupo
Parlamentario a todos los puntos de esta proposición no de ley
que hoy nos trae el Grupo Parlamentario Popular, en línea con
las propuestas e iniciativas que hemos presentado en la cámara,
en este mismo sentido. 

En Ciudadanos tenemos muy claro que la conciliación es
uno de los pilares de la igualdad entre mujeres y hombres y
defendemos la necesidad de ayudas y políticas para garantizar
la igualdad de oportunidades para todas las familias. Con ese.
Porque en Ciudadanos defendemos todos los modelos de
familias. 

Y somos conscientes de cómo uno de los problemas de
nuestro país es precisamente el de la natalidad. Por eso, desde
Ciudadanos, pensamos que no basta con solucionar las
disfuncionalidades del mercado laboral y de promover políticas
de natalidad, necesitamos políticas reales y efectivas para
apoyar a las familias y facilitar la conciliación. Damos un paso

más para apuntalar nuestro estado del bienestar ampliando en
este último pilar para incorporar a todos los ciudadanos. 

Las diferentes administraciones tienen que coordinarse y
ofrecer soluciones eficaces para garantizar la conciliación
familiar y laboral. En este contexto se ha puesto de manifiesto
que debe ser una de las prioridades de la administración. 

El 19 de mayo de 2020 el Grupo Parlamentario Ciudadanos
registramos una proposición no de ley relativa a la necesidad de
impulsar medidas y ayudas en el marco de un plan urgente de
conciliación familiar y laboral, y esta PNL derivó el 10 de julio
de 2020 en una resolución del Parlamento. Y propusimos
impulsar de forma activa los trabajos de la Mesa de
conciliación de les Illes Balears, pero un año después no
tenemos ni conclusiones ni propuestas de los grupos de trabajo
ni un plan integral de conciliación. 

En Ciudadanos consideramos necesario también seguir
avanzando en la mejora de la promoción de la
corresponsabilidad entre ambos progenitores, de modo que las
mayores facilidades para conciliar no se traduzcan en una
obligación moral de la madre de ejercer en exclusiva estos
derechos, porque somos conscientes que, aunque haya alguno
que lo niega, de que la mayor parte de las dificultades para la
conciliación acaba traduciéndose en adversidades para las
mujeres y su desarrollo profesional. Las principales
perjudicadas serán las madres, porque lamentablemente son
ellas las que mayoritariamente siguen asumiendo las tareas del
cuidado de los hijos. Y mostramos nuestra preocupación en
este sentido ya que esto puede comportar que muchas madres
tengan que elegir entre su carrera laboral y su familia. 

Por eso pedimos, desde el 19 de mayo, que las
administraciones se coordinaran para ofrecer soluciones
eficaces para garantizar la conciliación familiar y laboral en los
tiempos de la COVID-19. Y exigimos ya entonces al Govern un
plan transversal de conciliación ambicioso. 

En el debate de presupuestos conseguimos, gracias a
nuestra oposición responsable, aumentar el presupuesto de la
CAIB en 3 millones de euros más para ayudas para familias y
conciliación, aumento de 1 millón de euros para plazas
gratuitas de 0-3 años y aumento para plazas comedor de 0-3
años.

Y para acabar, sobre el punto décimo, una ley de familias
monoparentales. El 86% de las familias monoparentales son
mujeres y el 53% de esos hogares monoparentales se
encuentran en riesgo de pobreza.

Las mujeres con estudios universitarios de licenciatura,
máster o doctorado ganan 9.500 euros anuales menos que los
varones. Y, atendiendo a esta realidad, desde Ciudadanos
fuimos el primer partido en conseguir ya en 2017 la primera
ampliación de permisos de paternidad hasta las cinco semanas,
que ha seguido aumentado y junto a otros esfuerzos ha
conseguido ir reduciendo ciertas desigualdades.

Para concluir, si de verdad quieren ayudar a las familias
desde el grupo parlamentario pedimos que se desarrolle nuestra
ley de familia. Salgan de esa burbuja de propaganda vacía y
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recuperen la prestación por hijo a cargo. Y bajen impuestos, sí,
bajen impuestos a las familias e impulsen de verdad políticas
modernas de empleo, de conciliación y de corresponsabilidad.

Muchas gracias.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia, diputats i
diputades. Sra. Durán, la veritat és que és una proposta la que
vostès duen avui aquí que, bé, crec que vostè mateixa quan hi
feia referència ho ha explicat, hi havia d’una part un informe,
el d’Intermon Oxfam, i després s’ha dedicat a fer un recull de
totes aquelles iniciatives que vostès fa anys que passegen i han
fet com una picadeta, com un variat, no?, allò que dèiem, bé, un
poquet d’"ensaladilla", dues croquetetes, un poc de calamar i
au!, ja tenim la proposta, la proposició no de llei, però li ha
faltat part -diríem- d’un cert rigor de dir, bé, de tot això que
nosaltres proposam per ventura ja hi ha qualque cosa que
estigui en marxa o per ventura és que ja està tot en marxa o és
que per ventura s’han fet ja moltes coses que hem obviat i que
fins i tot tal volta el mateix informe d’Intermon Oxfam ja hi
feia referència.

De totes maneres, evidentment hi estam totalment d’acord
que hi ha un paraigües que és la família, però jo el primer de tot
i abans de saber si hem de votar a favor o hem de votar en
contra, almanco a determinats punts, voldria saber si el que jo
entenc per família i el que entenen vostès és el mateix. És a dir,
en una paraula, si el que jo tenc a casa meva i el que vostè té a
casa seva -i vostè ja m’entén perfectament sense que m’hagi
d’explicar més-, a vostès els pareix igual i els pareix el mateix. 

Si vol li diré el per què. Vostè sap que el juliol de l’any
2005 es va aprovar la Llei de matrimonis homosexuals, va tenir
l’oposició frontal del Partit Popular de llavors, poc temps venia
el Papa Benet XVI a presidir un congrés a València sobre la
família, evidentment sobre un determinat model de família, un
determinat, eh?, curiosament el Partit Popular en va fer una
apol·logia sense precedents de la participació a aquest congrés,
que -ja dic- que va ser a València, però curiosament per
aquelles coses de la vida després hi va haver tota una sèrie de
gent que vinculats a la trama Gürtel varen acabar a la presó
perquè d’aquella part de l’organització, el viatge del Papa va
acabar..., bé, bé, coses que solen passar i que tampoc no tenen
molt a veure perquè ja ens desviam del que estam..., sí, ja sé
que no els agrada recordar-ho, però fill meu això és història i
és història recent. Tampoc no fa tants d’anys, eh?

Sí, sí, curiosament de Mallorca, de Mallorca, hi va haver
una delegació del Partit Popular que va participar d’aquest
congrés de la família, d’aquest determinat model de família,
precisament presidit per qui llavors era batllessa de Palma, la
Sra. Catalina Cirer, encara activa dins la política, i amb un
senyor que es deia Rodrigo de Santos, que ja no està actiu en

política, però que tots dos com a càrrecs públics que eren es
negaven sistemàticament a realitzar matrimonis homosexuals,
és a dir, unió de persones del mateix sexe, tot i que la llei
evidentment ja estava aprovada.

Per tant, a mi m’agradaria saber si d’allò, que tampoc no fa
tants d’anys, perquè jo ho he viscut, perquè quan a Palma els
deien que no, que no els volien casar, jo era batlle d’Esporles
i me’ls enviaven tots a mi cap a Esporles, i jo deia, cap
problema ni un, podeu venir tots el qui vulgueu que jo us casaré
a més encantadíssim de la vida, com no pot ser d’una altra
manera.

Per tant, a la seva exposició de motius quan vostè parla i diu
“a les seves múltiples manifestacions”. Llavors diu “la tipologia
de la família i la seva pròpia estructura ha experimentat
nombrosos canvis al llarg d’aquests últims anys”. Jo pens, no
serà que vostès s’han adonat en aquests darrers últims anys que
hi ha nombroses tipologies de família? Si és així, benvinguts
siguin a aquesta nova visió de la realitat, perquè al cap i a la fi
quan aprovam una llei, quan anam..., al cap i a la fi el que feim
és regular una realitat que ja existeix o qualcú s’ha pensat que
abans de l’any 2005 no hi havia parelles homosexuals? Qualcú
s’ho ha pensat? És a dir, l’únic que varen fer va ser regular una
determinada situació, què és diversa?, sí i benvinguda la
diversitat. D’aquí prest evidentment la celebrarem amb orgull.

Per tant, això crec que és un punt important de partida
perquè si vostè pensa una cosa i jo en pens una altra difícilment
ens posarem d’acord respecte del que és un concepte de família
o què hem d’entendre per família. 

Jo li deia que tal vegada abans, abans, la dreta era una, era
una, ara són un parell i jo no sé si en aquest procés on s’ha
separat la dreta i l’extrema dreta, que crec que encara no s’han
posat molt bé d’acord on acaba una i comença l’altra, s’han
llevat tota aquella ferralla integrista que defensava determinats
postulats i vostè realment s’ha anat el centre i creuen en aquesta
diversitat. Jo francament i realment ho celebraria.

Respecte després del bessó diríem de la qüestió que és
important...

(Remor de veus)

Jo crec que jo els escolt quan vostès parlen i en diuen de
grosses, Sra. Riera, vostè la primera i call, eh?, i moltes
vegades em suposa un esforç important callar i ho faig. Per
tant, vostè ha de fer exactament el que faig jo, callar, ja està. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. President, demanaria que no fes un debat amb els
diputats que no parlen.

(Remor de veus)

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Però si és veritat, el debat l’ha començat vostè...
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EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, perdoni...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Jo li deia, quan vostè parla..., clar...

(Continua el remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Ensenyat...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... però sí és ella que parla tot el temps que jo he estat
intervinent

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada Riera...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... i jo precisament el que li estava dient és que quan ella parla,
que en diu de grosses, jo call, i ella ha de fer el mateix...

EL SR. PRESIDENT:

... a veure, Sr. Ensenyat...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... tant si li agrada com si no.

(Alguns aplaudiments)

Pardal!

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ensenyat, un segon, un segon. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

(...) el temps.

EL SR. PRESIDENT:

No, està aturat. Sra. Riera, em correspon a jo com a
president ordenar el debat, quan sigui necessari ja li demanaré
ajuda. Continuï, Sr. Ensenyat.

(Algunes rialles)

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT.

Si hagués estat jo el president l’hagués enviada al racó de
pensar una estona, almanco el minut que queda. 

Sra. Durán, tal vegada convendria adaptar aquestes
propostes que du a la realitat del dia d’avui. Vostès diuen: ah!,
és que sempre ens proposen de seguir fent, és que seguir fent...,
però escolti, és que s’està fent. Per tant, vostè entén que la gent,
i no tant tal vegada per la gent que som aquí dins sinó per la
quantitat de tècnics que hi ha darrera de professionals,
d’entitats del tercer sector que es deixen la pell, que s’hi estan
deixant la pell!, a vostè no li pareix que per un cert respecte a
ells, i deixem anar als qui som aquí dins, hauríem d’acceptar de
dir, escolta, qualque cosa hem fet...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ensenyat, ha de finalitzar, per favor.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... no fa molt sortia -sí, una darrera qüestió-, no fa molt sortia
de 20 i busques mil famílies que s’han beneficiat de la renda
social garantida. És a dir, qualque cosa bé haurà fet aquest
govern.

Moltíssimes gràcies, diputats i diputades.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Sr.
Ensenyat, sí, la seva família i la meva són iguals a casa nostra,
no iguals, però són iguals i idèntiques, vostè ja m’entén.

Vaig a començar sobre la proposició no de llei que avui ens
du el Partit Popular, pràcticament direm que sí a tots els punts
d’aquesta proposta, simplement li demanaré poder votar per
separat un apartat d’un punt, però li diré després. Una
pandèmia -i ho hem repetit moltes vegades, sembla que ens
repetim i ens repetim, però és cert que sempre s’ha de tenir en
compte aquesta primera premissa- ha generat pobresa,
desigualtat, vulnerabilitat a una velocitat tan accelerada arreu
del món i també aquí, a la nostra comunitat autònoma.

Les dimensions d’aquesta recessió provocada per la
COVID-19 i les conseqüències socials són molt preocupants i
si no es fa res per revertir la situació podríem assolir nivells de
pobresa inèdits. Així ho ha dit i així ho hem escoltat i ho ha
afirmat Oxfam Intermón. La pandèmia ha provocat greus
conseqüències a totes les famílies, però ha colpejat amb més
força les famílies més vulnerables. Des del nostre grup
parlamentari volem posar en valor les famílies, tot tipus de
família com a institució social, com agent clau a l’hora d’influir
en el desenvolupament sa i també equilibrat dels seus membres.
Les polítiques de suport a les famílies han de ser integrals,
transversals, adequades a la nova realitat, perquè han de ser
capaces sobretot de combatre les principals dificultats que
viuen actualment tot tipus de famílies.
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En aquesta proposició no de llei, la que avui ens presenta el
Grup Popular, es recullen algunes, no totes, ja que pensam que
és només un llistat obert, que es podria haver fet més ampla,
més petit, que es pot anar evolucionant, que es pot anar
canviant i afegint noves mesures de futur, pensam que són
mesures de suport a les famílies que nosaltres bàsicament
compartim. I per tant, tendran el nostre vot favorable gairebé en
tot, l’accés prioritari de les famílies més vulnerables als
programes i serveis públics, que és el punt primer de la
proposició no de llei i que ja s’estableix a l’article 5, també és
cert que hi ha coses que ja hi són, que ja es fan, que així i tot no
està malament recordar perquè vagin evolucionant i continuant,
en aquest punt -com deia- article 5 de la Llei 8/2018, de 31 de
juliol de suport a les famílies. 

Desenvolupar per tant, aquesta llei de 31 de juliol, de
suport, perquè evidentment si feim una llei s’ha de poder
aplicar perquè sigui efectiva i si aquesta necessita d’un
desenvolupament, com per exemple l’aprovació d’una guia
d’elaboració d’informes d’impacte familiar. Ja sé que ho ha
retirat, era l’esmena que li presentava el Grup Parlamentari
VOX, que nosaltres li haguéssim demanat que no acceptessin,
simplement perquè pensaven que tornaven en el mantra dels
“xiringuitos”, tot i que no ha estat el dia d’avui així, cosa que
celebram.

En els punts 3 i 4 d’aquesta proposició, parlen de la
conciliació laboral i familiar, uan qüestió molt important que el
Govern, segons declaracions d’aleshores consellera de
Presidència, es resoldria a principis d’enguany 2021, amb
l’aprovació del I Pla de conciliació de Balears, un pla que
encara esperam.

En el punt 5, les beques menjador. Estam totalment d’acord
que les polítiques de suport a les famílies han d’assegurar la
cobertura de necessitats bàsiques, com és el cas de
l’alimentació dels infants més vulnerables. Li volia fer una
esmena in voce, però crec que la reservaré per a un altre dia en
el punt 5. Allà on vostè diu que “arribi l’accés a més famílies”,
jo crec que hauria de ser “a les famílies més vulnerables”, no “a
més famílies” en general. Si me l’accepta estaria encantada, si
no, així i tot li votarem a favor, perquè entenem el sentit, però
crec que hem d’anar a aquells que són vulnerables i tenen més
necessitats, no absolutament a tothom.

Dir que sí al punt 6, al punt 7, al punt 8, al punt 9 que fa
referència al tercer sector. Nosaltres compartim i valoram la
tasca que aquest tercer sector realitza amb famílies amb risc
d’exclusió.

Respecte el punt 10, és aquí on pensam demanar votació
separada, sobretot en el segon punt. Nosaltres no estam d’acord
amb aquest apartat b), que parla de la modificació ampliant
incentius fiscals de la llei, perquè d’entre d’altres es pugui
mantenir la condició de família nombrosa sense límit de renda.
Nosaltres pensam que no, tornam a la reflexió que li he fet
abans, ha de ser per a aquells que siguin més vulnerables, no
per a tothom. Per tant, nosaltres demanaríem votació separada
d’aquest punt segon del punt 10 i la resta hi votaríem que sí. I
sobretot celebrar que no hagi acceptat aquesta esmena que se
li ha fet avui aquí de VOX, que intenten negar una i una altra

vegada que hi hagi violència masclista. Hi ha violència
masclista i ens maten per ser dones. Punt i final.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bé, el títol d’aquesta iniciativa és clar
per a les famílies en temps de COVID i veig que abasta
bastants àmbits, des de la cura a persones, dependents
evidentment, però infants i també les persones majors o
persones dependents que totes les famílies tenim d’una o una
altra manera.

En general, a banda del punt primer que clarament li
donarem suport, la resta de punts destaquen aspectes que amb
major o menor grau es pot discutir, perquè llavors evidentment
tot és interpretable, però que amb major o menor grau el
Govern ja està fent. Això evident no lleva, ni deixa de justificar
que vostès puguin demanar que s’intensifiquin algunes
qüestions i fins i tot hi podem estar d’acord.

I en tot cas, respecte de la conciliació en general, en
general, aprofitaré també aquesta darrera o penúltima
intervenció, com se li vulgui dir, per posar l’accent sobre una
qüestió que crec que ens hem de prendre molt seriosament i és
que si la mateixa cambra d’aquest Parlament, on estam tots
exercint una labor crec que molt necessària en el nostre dia a
dia, no ha estat capaç ni en temps de COVID, quan ha estat més
necessari, però tampoc fora de la COVID, no ha estat capaç
d’implementar mesures que possibilitessin aquesta conciliació
als diputats i diputades d’aquí i especialment -com ha dit el Sr.
Pérez-Ribas, que he estat molt atenta a la seva intervenció-, a
les mares que ho patim més que ningú altre, si el Parlament no
ha estat capaç d’adoptar aquestes mesures per fer possible
aquesta conciliació, no sé, ara li demanam tota la feina al
Govern, està bé, jo crec que també faríem bé els grups
parlamentaris que no han fet possible aquesta conciliació des de
la seva funció a la Mesa del Parlament, que ara venguin a
demanar-la exclusivament al Govern. 

Bé, cadascú que actuï segons la seva consciència, jo només
dic una cosa, a les properes eleccions generals l’any 2023, si
vostès no han estat capaços i veig que ningú..., ara tothom té el
cap cot, però bé, si ningú aquí no ha estat capaç de tenir en
compte aquests factors i impulsar mesures que permetin
aquesta conciliació dins aquesta casa, hi haurà moltes dones de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera que no es
presentaran a una llista en el Parlament, no es presentaran
perquè nosaltres no ho hem fet possible i si no, m’ho poden
contar a mi mateixa, que vaig ser privada d’entrar a votar els
pressuposts generals del 2019 perquè estava donant pit al meu
fill aquí fora. Això m’indigna, m’indigna! Per tant, a veure si
prenen nota.

Respecte dels deures que s’encomanen al Govern,
manifestarem el nostre vot a l’hora de fer la votació. I en
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general ja els dic, no me’n vull anar enfadada, però aquest tema
em dol, perquè aquí hi ha diputades que seran mares en breu,
seran mares, no totes viuen a Mallorca i fins i tot les que viuen
a Mallorca ho tendran complicat. Per tant, a veure si ens
aplicam el conte entre tots i ho feim un poquet més fàcil, posant
horaris racionals, horaris que obeeixin a criteris racionals,
criteris que permetin compaginar amb els vols que hem tingut
tota aquesta pandèmia, que ha estat terrible. I llavors no sé,
llavors resulta que feim moltes propostes de màxims. I
permetin-me una cosa també, em referiré a una mesura concreta
que em crida l’atenció, ja ho vaig dir en el seu dia, però ho
tornaré dir. 

Clar, vostès demanen al Govern més places a l’etapa 0-3,
bé, bé, no ens hem de cansar de demanar-ne més, evidentment
ho fem tots, jo la primera. Però clar, l’etapa 0-3 vostès saben
sobradament que les places les crea el consell insular de torn de
cada illa o els ajuntaments de cada illa. I jo en un debat que va
haver-hi sobre educació i que va sortir a col·lació aquesta
qüestió i que la defensava la diputada Núria Riera, ja se’n va
parlar d’això i jo li vaig fer una pregunta que no em va poder
respondre i em deman si avui me la podria respondre i la
pregunta és, quantes places d’educació infantil 0-3 que han tret
des de 2019 cap aquí, per no anar-nos molt enrera, aquesta
darrera legislatura, els ajuntaments governats pel Partit Popular
a les Illes Balears? Quantes places d’escoleta han tret els
ajuntaments governats pel Partit Popular? M’encantaria tenir
una resposta. Per tant, per favor un poc de seriositat.

Bé, i els darrers 30 segons, en definitiva els don a tots
vostès les gràcies, absolutament a tots i a totes, per
l’acompanyament que m’han fet en allò personal, en allò
polític, també quan no m’han acompanyat, però per això som
aquí. I sobretot els desig molta sort, els desig la màxima de les
energies per continuar aquesta legislatura. I evidentment qued
a la seva disposició, en allò personal també, per allò que puguin
necessitar qualsevol dia, ho faré molt gustosa.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president, senyores diputades, senyors diputats. Pel
nostre grup parlamentari pensam que la millor garantia de la
defensa de les famílies és des de la social democràcia i no des
de la falsa llibertat neoliberal, enfortint, evidentment, l’estat del
benestar...

(Alguns aplaudiments)

... amb majors serveis públics i amb una política de solidaritat
fiscal redistributiva, com el que fa aquest govern amb més
inversió en educació, en salut i en serveis socials.

Dit això, i centrant-me en els punts, respecte del primer
punt crec que hi ha un consens generalitzat, per tant, nosaltres
hi donarem suport. Si bé a la resta de punts hi farem un vot
desfavorable, en certa manera perquè evidentment el Partit
Popular no vol reconèixer mai la tasca que ja s’ha iniciat o que
ja s’ha fet per part de l’executiu i, per tant, aniré punt per punt.

Respecte del segon punt, actualment aquest desplegament
ja s’ha fet, ja tenim la guia i també, en certa manera, ja hi ha
l’informe entregat, el govern ja ha fet la seva feina de
l’avaluació de la llei de suport a les famílies, per tant, ens
correspon a nosaltres, dins la nostra comissió, fer aquest debat
i analitzar-ho.

Llavors, respecte del tercer punt, vostès ja saben que el
Govern fa feina amb el Pla de conciliació laboral i familiar, des
del juny del 2020, quan es aprovar pel Consell de Govern,
s’han dut a terme 14 reunions des dels diferents grups de feina
amb els sectors acordats, per tant, aquest pla serà una realitat,
no en tenguin cap dubte, no perquè ara ho digui el Partit
Popular avui en aquesta proposició no de llei, sinó perquè, a
més, ja fa estona que es fa feina i perquè ja s’han aprovat altres
iniciatives parlamentàries, entre d’altres la del nostre grup
parlamentari.

Mesures que necessiten evidentment del màxim consens i
diàleg perquè puguin ser realment efectives, però el que sí vull
posar de manifest és que durant la pandèmia les famílies han
comptat amb mesures extraordinàries de conciliació laboral i
familiar per valor de 6,5 milions per fomentar les escoles
d’estiu, les ajudes directes i mesures de reforç educatiu.

Respecte del quart punt, vull dir-li que el Govern ja
inverteix 14,4 milions d’euros per crear 1.600 noves places
públiques de 0 a 3 anys, del 2021 al 2024, i que a la nostra
comunitat autònoma ja existeix una xarxa privada
complementària de 0 a 3 anys, que ha permès accedir aquests
infants a beques menjador. I també es donen ajudes de
reconversió de places de guarderia, escoleta i es modificarà la
convocatòria per poder arribar fins a 800, 900 places.

I també sortiran diferents convocatòries d’ajuts en aquest
sentit perquè hi puguin accedir les famílies vulnerables, perquè
creiem en l’equitat de l’educació i en la conciliació de la vida
familiar i laboral.

Pel que fa al cinquè punt, vull dir-los que hem multiplicat
per 7 els beneficiaris de les ajudes de beques menjador,
respecte del Partit Popular, i per primera vegada s’han donat
ajudes tant a l’escola concertada com a l’educació 0 a 3 anys,
que vostès no en donaven ni un d’euro; vàrem donar també les
targetes menjador durant el confinament que va ser una situació
excepcional, però ara nosaltres defensam, a més, amb la
recuperació de la presencialitat a les escoles, que evidentment
es facin a través del menjador, com sempre s’han fet, i hem
passat de 1.000 usuaris a 7.000 usuaris, i ja es varen adaptar els
requisits per poder atendre aquesta situació sobrevinguda.

Sra. Durán, jo li deman coherència, no és coherent criticar
que aquestes ajudes són insuficients quan vostès, durant l’altra
crisi econòmica només en donaven una setena part.
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En relació amb el sisè punt, vull dir que la Conselleria
d’Educació va posar en marxa el programa PAE
d’acompanyament escolar, que es fa durant tot l’any, també
durant l’estiu. El PP va retirar l’anterior programa
d’acompanyament, no és que el retallàs, és que directament el
va eliminar i el ministeri dóna ajudes als infants que tenen
dificultats d’aprenentatge, precisament per atendre durant les
hores fora de l’horari lectiu, a banda que també ens consta que
les AMIPA organitzen aqueixes activitats en aquest mateix
sentit.

Respecte del setè, vuitè i novè punt, evidentment, nosaltres
demanaríem perquè es continuàs fomentant totes aquestes
iniciatives, però vostès això no ens ho acceptarà.

Per tant, passaré al punt 10, vull dir que per part del Govern
de l’Estat es fa feina en una llei de diversitat familiar i suport
a les famílies, que precisament contemplarà com a família
nombrosa aquelles amb un sol progenitor o progenitora amb
dos menors, aquí a les Balears hem estat pioners amb el
reconeixement de la pluralitat de les famílies, primer amb la
Llei de suport a les famílies, també amb el carnet
monoparental, igual que tenen els de família nombrosa, que els
iguala en drets, a diferència del Partit Popular, nosaltres sí que
pensam que hi ha d’haver aquest límit de renda, ja ho deia la
Sra. Pons, és necessari perquè les ajudes es puguin atorgar en
funció de la vulnerabilitat de la família.

I ja per acabar, vull dir-los que no compartim en absolut el
fet que no s’hagi fet res per part de l’executiu per protegir les
famílies, és una falsedat. Cert i segur és que en els moments
més complicats de la història de les Illes Balears el Partit
Popular no ha volgut signar un pacte de reactivació social i
econòmic i sumar-se a donar una resposta des de la unitat
d’acció. Cert i segur és que el Partit Popular ha dit no a les
ajudes directes de 855 milions d’euros per a empreses a
autònoms afectats per la crisi, i que a dia d’avui ja poden
sol·licitar. I cert i segur és que el Partit Popular no vol
reconèixer que el sistema de protecció establert diferent d’altres
crisis, a través dels ERTO, les prestacions als fixos discontinus
i bonificacions, ha contribuït a mitigar al màxim la situació de
les famílies que ha provocat l’actual crisi de la COVID-19.

I ja per acabar, vull fer un acomiadament especial a la Sra.
Diputada, Sílvia Tur, en nom meu i en nom del meu grup
parlamentari, hem compartit projecte tant a la passada
legislatura com en aquesta, projecte progressista, li desitjam
sort en aquesta nova etapa, estic convençuda que continuarà
contribuint a aquest projecte. Així és que vull donar-li les
gràcies de tot cor i que puguem coincidir aviat.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gamundí. Ara correspon donar l’ús de la
paraula al grup proposant, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, diputades i diputats, a tots per les seves
intervencions, evidentment a uns més que la resta.

Començarem per VOX. A ver, Sra. Ribas, como tengo muy
poco tiempo, la verdad es que no voy a entrar en su
intervención, porque ha estado cuatro minutos hablando de que
la violencia de género no es violencia de género, y la verdad es
que algunos de nosotros tuvimos una muy mala semana la
semana pasada; no voy a mencionar nombres, no voy a
mencionar muertes, porque todos las tenemos en la memoria,
por tanto, la violencia de género sí que existe, como existe la
violencia intrafamiliar, y nuestro partido político presentó una
propuesta, que usted estaba en la comisión, una propuesta con
siete puntos, nos presentaron muchas enmiendas, llegamos a un
acuerdo y ase aprobó, hace escasamente un mes.

Por tanto, existe la violencia intrafamiliar y existe la
violencia de género.

(Alguns aplaudiments)

Bé, ara n’hi haurà un poquet per a tots també. Podemos,
Podemos, Sra. Mayor, no varen votar a favor del Pla contra la
violència de gènere nacional, pla pel qual cada any ens arriben
a aquesta comunitat autònoma 4 milions d’euros.

(Alguns aplaudiments)

Vostès repetidament i vostè a la comissió que estam juntes
i, a més, personalment, vostè sap que em cau molt bé, em
repeteix el mateix mantra de la limitació per als lloguers,
limitació de lloguers que el Sr. Ábalos ja ha dit que no es farà,
perquè serà voluntari i que no creuen en la limitació de
lloguers; que l’OCDE aquesta setmana ha dit que el que fa és
anar en contra del llogater, perquè el que fa és que es retiren
molts d’habitatges del mercat de lloguer. I és clar, a no ser que
vostès a un senyor que té un piset, després de molt de sacrifici,
l’obliguen a llogar-los sí o sí al preu que vostès diguin, molt
d’habitatge sortirà del mercat.

A part d’això, Podemos sap què passa?, és que Podemos,
des que vostès cobren de les institucions i baixen dels cotxes
oficials i després pugen a un taxi 50 metres abans d’arribar a un
acte, què passa?, que han perdut força, han perdut energies, els
veuen molt fluixets, no saben què han de dir i no defensen les
seves coses amb energia...

(Remor de veus)

..., i què passa?, després fan una assemblea i no hi van els
milers i milers de càrrecs que tenen a tota Espanya.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sr. Ensenyat, també li tenc molt d’afecte, vostè ho sap, però
què vol que li digui? I ara em pos molt seriosa, les famílies que
ho passen malament, les famílies que s’han assegut amb
nosaltres i que ens diuen que no arriben a final de més, sentir-lo
parlar a vostè i que mescli croquetes amb el Papa, la veritat,
vostè sí que ha fet un variat. Nosaltres és vera que ens seiem
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amb moltes entitats, ens seiem amb associacions, però ens
seiem amb molta gent que ho passa malament, gent que et crida
per telèfon, perquè es creu que ets portaveu de serveis socials
i que li pots donar una mà i et demana una mà; gent que té nins
amb discapacitat que no poden dur el seu fill a una escoleta
d’estiu perquè no tenen doblers; gent que no arriba a final de
mes i no sap on és el centre de serveis socials perquè no hi ha
anat mai; gent que li fa vergonya haver d’anar a recollir una
borsa de menjar.

I nosaltres l’hem feta amb bona voluntat aquesta proposta
i cada vegada que hem dit que les beques menjador s’han de
pagar a l’estiu és perquè les beques menjador s’han de pagar a
l’estiu i és una indecència que amb el nivell de pobresa que
tenim, i és una indecència presidenta que un nin de cada tres és
pobra, vostès llevin les beques de menjador a l’estiu.

(Alguns aplaudiments)

El que vivim ara no ho hem viscut mai, mai, i els doblers
que hi ha ara tampoc no s’han tengut mai, per tant, no me
mesclin ous amb caragols.

I Sr. Ensenyat, si vostè té cap dubte jo ara li aclariré, aquí
som 59 diputats, doncs aquí som 59 famílies, tantes famílies
com diputats som, per a nosaltres totes les famílies són
importants, no em tregui una cosa que ha passat fa quinze anys,
jo he estat regidora i tots els regidors del Partit Popular han
casat tot tipus de famílies, no tenim cap tipus de problema,
cregui’m que és així.

Miri, a El Pi, diu que és un llistat obert, sí hem fet deu
mesures i n’haguéssim pogudes fer moltes més, jo li agraesc el
que em diu. No entenc que ens votin en contra d’aquell punt, si
tengués temps li explicaria per què hem posat aquest punt que
s’ha presentat a nivell nacional, però gràcies per tota la resta.

I sí, no tenc cap problema en el punt 5 afegir “a les famílies
més vulnerables”, no tenim cap problema.

A Ciutadans, com no, agrair el suport, d’acord? Sempre
sembla que vostès es poden posar una medalleta que vostès han
estat els primers en parlar de conciliació i no és vera, quan
vostès no hi eren nosaltres ja fèiem mesures de conciliació.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

A la Sra. Sílvia Tur li desig tot el millor, la veritat, si vaig
a Formentera, que no tenc previst per ara, no la molestaré, no
passi pena, li agraesc, però no la molestaré. Però vostè m’ha dit
quantes escoletes s’han fet municipals? Bé, no tendré temps de
dir-li totes les que s’han fet, perquè són moltes, però, per
exemple, començant: Santanyí, dues escoletes en què no ha
participat per a res el Govern; a Selva, se n’ha començada una;
a Sant Joan, han demanat una ampliació d’escoletes de 18
places i esperen que el Govern les autoritzi; a Santa Eulària,
s’han ampliat el nombre d’escoletes, per cert a Santa Gertrudis,
perquè ho coneix, i ha passat de 55 a 74, per tant, han
augmentat 19 places, per tant, sí que és vera que apostam per
això.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Escoltin, les mesures social i això, seria molt extens, vostès
em diuen que tot el que fan aquí es fa, perquè sembla que m’he
deixat el PSOE, però no em deix el PSOE, no, ho deix per al
final, que és més potent, i a més, com que la presidenta l’altre
dia em va venir amb pla míting fa dues setmanes i deia que allà
on hi hagi una persona que passa fam, bé, doncs aquí, en
aquesta proposta, presidenta, hi ha moltes persones que passen
fam darrera, i vostès avui li diran que no.

(Alguns aplaudiments)

A part d’això, hem de reconèixer el que fa el Govern, fem
una aposta, li faig una transacció: nosaltres reconeixem coses
que fa el Govern, de fet, tots els decrets socials els hem votat a
favor, i vostès mai no ho diuen, jo li reconec això i vostès voten
a favor de tota la resta, i vostès voten a favor, per exemple, de
fer convenis ja amb escoletes de 0 a 3 que són privades, per
què no hi voten a favor?

Vostès voten ja, per exemple, a fer el pla de conciliació ja,
si no volen el mes de juny, perquè no ho fem el mes de juliol,
per què no em proposen una data? Vostès saben que a partir de
quinze tanquen les escoles i no tenim un pla de conciliació amb
mesures i recursos? Per què? És que nosaltres no, aprovin, i si
no, proposin-me una altra data, quan, el setembre, l’agost,
juliol? No volen fer un pla de conciliació, si no l’haguessin fet.

Una altra cosa, beques menjador, per què no redueixen els
requisits? Tenen 1.300.000 euros a la caixa, mentre aquests
nins passen fam i surt a Balears a tots els diaris que som la
comunitat autònoma allà on tenim més infants que passen gana,
més infants que passen gana amb un govern socialista. Per tant,
per què no voten a favor d’això? Per què no es fa? Què es faci.

Després diuen que ja fan allò d’obrir les escoletes d’estiu.
Les escoletes d’estiu no s’obrin, ni s’obrin tampoc els
horabaixes i moltes famílies durien els nins allà, això és una
mesura de conciliació.

Més ajuda a domicili, som els darrers d’Espanya, per què
no ho fan?

Bé, a veure, per acabar, per què vostès voten en contra, per
exemple, en el Govern de l’Estat de la llei de transports a una
esmena del Partit Popular que les famílies nombroses l’Estat les
roba un 10% de descompte en els viatges? Per què no voten a
favor d’aquesta esmena?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, ha d’acabar.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Per què, Sra. Francina Armengol, -sí, ja acab-, per què, Sra.
Armengol, vostè no diu als seus de Madrid que vostès a les
persones que tenen cinc i sis i set fills, que li puc assegurar que
n’hi ha a les Illes Balears, els roben un 10% de descompte que
és seu i els ho roben? Un 10% de descompte que tenen les
senyores que venen d’una altra banda...
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EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... i les de Balears no. Són moltes coses, però, Sra. Armengol,
per favor pensi-s’ho, si volen demanam un recés...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, acabi.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -sí, ja acab-, demanam un recés i ho negociam, demanam un
recés i ho negociam, però no faci això, perquè si no, mai
vostè...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán.

(Alguns aplaudiments)

Una vegada acabat el debat, procedim a la votació, votarem
separadament.

En primer lloc, votam el punt número 1. Votam.

50 sí, 3 no i cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 2. S’ha retirat el punt
2.a), només queda el 2.b). Passam a votar. Votam.

23 sí, 27 no, 3 abstencions.

Passam a votar el punt número 3. Votam.

26 sí, 27 no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 4. Votam.

25 sí, 28 no, cap abstenció.

Ara els he de demanar si accepten la transacció que s’ha fet
per afegir “famílies més vulnerables”. Tothom hi està d’acord?
Doncs, si ningú no s’hi oposa, votam amb aquest concepte
incorporat. Votam.

23 sí, 30 no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 6. Votam.

23 sí, 29 no, 1 abstenció.

Passam a votar el punt número 7. Votam.

23 sí, 27 no, 3 abstencions.

Passam a votar el punt número 8. Votam.

24 sí, 28 no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 9. Votam.

22 sí, 28 no i 3 abstencions.

Ara, el punt número 10, el proposant accepta la votació
separada, votam, diguéssim, el punt 10.a), en primer lloc.
Votam. 

23 sí, 29 no i 1 abstenció. 

I ara votam el punt número 10.b). Votam. 

20 sí, 28 no, 5 abstencions. 

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 2498/21,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a compartir la propietat intel·lectual de la vacuna
COVID-19 i garantir-ne l'equitat i l'accés.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
2498/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
compartir la propietat intel·lectual de la vacuna COVID-19 i
garantir-ne l'equitat i l'accés.

Correspon iniciar el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia una altra vegada.
Crec que serà la darrera proposició no de llei que tractarem
dins aquest període, evidentment, un període que haurà vengut
marcat per tots els -permeti’m que em llevi la mascareta-
marcat per això mateix, no?, per la mascareta, per tot aquest
tema de la COVID i, si s’hi fixen, des que vam començar el
període parlamentari fins al dia que l’acabam han passat
moltíssimes de coses, moltes coses. 

Segurament, quan hauran passat uns anys i ens ho mirem
amb perspectiva segurament serem molt més conscients de tot
el que ens ha passat, de tot el que hem hagut de viure. I hem
tengut moltes ocasions per parlar de tots els efectes que això ha
tengut sobretot sobre la salut, sobre totes aquelles persones que
a dia d’avui ja no hi són dins el conjunt de les Illes Balears,
però també hem de pensar en el conjunt del món i evidentment
d’això va aquesta proposició no de llei. 

És a dir que som davant d’un problema que és global i, per
tant, també hem de cercar solucions que siguin globals, ni més
ni pus, ni més ni manco; és a dir, seria totalment absurd pensar
que el món s’atura a les fronteres de la Unió Europea i no va
molt més enllà. I si un mira el mapa del món s’adona que la
Unió Europea, al cap i a la fi, és una part petita d’aquest món.
I si un mira les diferències que hi ha entre el nord i el sud
s’adona que aquestes diferències són abismals.

Per tant, jo crec que és un moment on -i com bé sempre s’ha
dit- és en el moment de crisi, és en els moments límits on es
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demostra la humanitat de les persones i, per tant, jo crec que
ara, que ens ha tocat viure això, és quan hem de demostrar la
nostra humanitat, molt més enllà evidentment d’interessos
econòmics i -sobretot- de fronteres, que al cap i a la fi és del
que es tracta.

I per això venim a proposar aquesta proposició no de llei,
és vera que es va enregistrar dia 10 de març i que des de dia 10
de març, evidentment, això ja ha format part d’aquest debat
públic, necessari, que, a més, s’havia de tenir i, a més, a
diferents institucions, des de les més acostades als ciutadans,
des dels ajuntaments, fins i tot des del Parlament Europeu, on
dijous de la setmana passada va sortir aprovada una resolució,
tal i com indica una esmena que ens han fet i que després els
companys de PSOE i Podem segurament en faran referència. 

I el mateix que aquí mateix, dins el Parlament de les Illes
Balears, que diferents entitats i diferents col·lectius s’hauran
posat d’acord amb els diferents grups polítics, per part
d’Intermon, Oxfam, Medicus Mundi, Metges del Món, fins i tot
d’UNICEF, demanant presentar esmenes en el mateix sentit que
la que nosaltres ja havíem presentat abans, és a dir, amb data de
dia 10 de març, com deia abans. Que al cap i a la fi es tracta
d’això, d’una proposta que permeti que a un problema global
li puguem donar una solució global, des de totes les
administracions i des d’aquesta humanitat que sempre ha de
regir el temps de crisi. 

I si em permeten volia aprofitar aquest minut escàs que em
queda per dedicar unes paraules a la Sra. Tur, -que veig que no
hi és, ha fugit, ha anat a dinar; idò que li aprofiti...

(Rialles de l’intervinent)

..., o a conciliar-, no, senzillament, crec que és important, i molt
especialment per als diputats de Mallorca -i ho dic de cor, ho
dic amb el cor a la mà- que els diputats de Mallorca moltes
vegades no som conscients d’aquesta doble i la triple
insularitat. Jo record una vegada, quan era president del
Consell de Mallorca, ens va tocar..., anàvem rodant en les
reunions i ens va tocar anar a Formentera, i vàrem tenir la
desgràcia que la mar, bé, estaven a punt de tancar el port de La
Savina i la mar es movia, i jo som més de secà que de la mar i
vàrem arribar a Formentera que vaig arribar un poc verd, no?,
aleshores, vaig ser un poc conscient del que suposa també per
a la gent de Formentera, per a la gent d’Eivissa i també de
Menorca, el fet de venir a Mallorca, cosa que moltes vegades
nosaltres no sabem.

Per tant, tenir una veu que setmana rere setmana ens ho
recordi, com ha fet la diputada Tur, evidentment és important
i molt especialment d’aquelles qüestions, d’aquelles coses que
són molt específiques d’una illa tan estimada per tots, com és
Formentera. 

Per tant moltíssimes gràcies i molta sort i ventura. Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Ensenyat. Intervenció dels grups parlamentaris
que han presentat conjuntament l’esmena RGE núm. 5680/21,
pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies, Sr. President. La pandèmia ha posat de
manifest que les coses essencials per a la vida no poden tractar-
se com a un bé de mercat, els medicaments i les vacunes són
béns públics, finançats amb diners públics.

Actualment, en el nostre país i a la nostra comunitat
autònoma l’estratègia de vacunació és imparable, però no a tots
els països del nostre planeta passa el mateix. D’aquesta
pandèmia sortirem totes i tots junts, o no en sortirem, per això
és necessari abordar urgentment la demanda de vacunes per a
la població mundial, especialment per als països que menys
recursos tenen.

La vacunació ha de ser un bé públic, global i garantir un
accés a una vacuna de manera equitativa, universal i assequible
perquè cap ésser humà es quedi enrere, visqui en el país que
visqui.

En diferents administracions a tot l’Estat s’han aprovat
iniciatives similars a aquesta proposició no de llei presentades
per Unides Podem, en què es demana a la Unió Europea
l’impuls de mesures que comptin un augment de la producció
global de vacunes i que permeti accelerar la seva producció i
distribució per tot el planeta, que identifiqui i promogui el
funcionament de totes les capacitats de producció disponibles
en posar en marxa els mecanismes de facilitació de comerç per
evitar els problemes de logística, així com abordar l’exempció
temporal de l’acord sobre la protecció dels drets de propietat
intel·lectual relacionats amb el comerç, amb l’objectiu que es
vacuni la població mundial com més aviat millor.

Aquesta és una pandèmia mundial i només podem afrontar-
la des de la generositat i la fraternitat, la producció i el preu de
les vacunes no pot ser el problema de la mort de la gent en el
món per no tenir un accés a una vacuna. La distribució de les
vacunes està sotmesa a les regles de lliure mercat i als
interessos de les farmacèutiques i no a l’equitat ni a la
necessitat global, tal i com han demanat una multitud d’entitats
i col·lectius, així com l’OMS, l’Organització Mundial de la
Salut.

Empreses farmacèutiques tenen l’exclusivitat de les patents,
la qual cosa impedeix la producció massiva de vacunes per part
dels estats, anteposant així el benefici multimilionari de les
empreses a l’interès general. 

El volum de la producció de la vacuna de la COVID s’ha
demostrat que és baix, el seu veritable preu desconegut i la seva
distribució per països totalment és opaca. Balears té un
compromís molt fort en matèria de solidaritat, trobem
important que aquesta cambra es manifesti a favor de compartir
la propietat intel·lectual de la vacuna de la COVID-19 i
garantir-ne l’equitat i l’accés.
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El passat 10 de juny, el Parlament Europeu ha aprovat una
resolució per a la suspensió temporal dels drets a la propietat
intel·lectual sobre les vacunes enfront de la COVID-19.

És per aquest motiu que hem presentat l’esmena RGE núm.
5680/21, per donar suport a la resolució aprovada pel
Parlament Europeu del 10 de juny, sobre la suspensió temporal
de drets en propietat intel·lectual sobre les vacunes contra la
COVID-19, l’augment de la producció de vacunes contra la
COVID i la distribució geogràfica mundial a la capacitat de
fabricació, així com la disponibilitat i assequibilitat dels
productes sanitaris relacionats amb la COVID-19.

Una dada per a la reflexió, la gran majoria dels més de 2
milions de dosis de vacunes de tot el món han anat a països
industrialitzats i només el 0,3% de les dosis als 29 països més
pobres. 

Parlam d’un problema de salut pública mundial que
requereix una resposta conjunta, solidària i equitativa.
D’aquesta pandèmia en sortirem totes juntes o no en sortirem.
És per aquest motiu que votarem a favor d’aquesta proposició
no de llei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Bona.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. President. La ràpida creació de vacunes per
combatre la COVID-19 és un fet científic i tecnològic
extraordinari, demostra tot el que es pot aconseguir quan
l’enginy humà i un implicat sector privat reben extens suport
públic, des de la recerca bàsica a un finançament massiu.
Malgrat tot la innovació és inútil sense una distribució
equitativa de les vacunes.

Els beneficis per a la salut pública es veuen molt minvats
davant d’un abisme en la distribució de la disponibilitat. La
majoria d’inoculacions es duen a terme en uns pocs països rics,
entre els quals tenim la sort de trobar-nos, i la majoria del món
encara es troba desprotegit. Aquest fet fa molt probable que la
pandèmia s’allargui innecessàriament fins que superem aquesta
disparitat. Ja apareixen noves mutacions del virus que poden
amenaçar els progressos que la humanitat ja ha realitzat per
controlar la malaltia.

La solució, precisament, pot passar per aconseguir una
vacunació disponible i assequible per a tothom. Contribuiria a
resoldre les catàstrofes morals, sanitàries i econòmiques que
provoca la dificultat d’accés a les vacunes. Actualment
existeixen empreses a tot el mon que podrien fabricar centenars
de milions de vacunes si es compartís el coneixement, la
tecnologia i els drets de propietat intel·lectual, això permetria
vacunar més gent a més països i faria que menys països fossin
dependents dels més rics.

El control monopolístic de tecnologies crítiques de salut
pública no està justificat en una situació d’emergència mundial.
La responsabilitat de permetre una vacunació per a tothom és
global i col·lectiva per a tots els països i organitzacions. 

Les companyies farmacèutiques sostenen que poden fer
escalar la producció elles soles, però es tracta d’un fet
qüestionable. Actualment ja han promès més del que han pogut
lliurar als seus mercats prioritaris dels països rics, i aquí és on
és crític el debat sobre compartir la propietat intel·lectual. El
domini complet de les patents és una barrera ja que dóna a les
companyies farmacèutiques un monopoli del coneixement
necessari per a la producció i per tant confina els recursos a les
seves fàbriques i a aquells poc amb qui arriben a acord.

I la propietat intel·lectual, malauradament, no és l’única
barrera existent, existeixen també problemes tècnics i logístics
que dificulten incrementar la producció i distribució de
vacunes. Es necessita personal qualificat a nivell clínic, legal,
comercial i regulatori. Per altra banda, l’augment sobtat de
demanda de materials especialitzats per a la fabricació de
vacunes ha posat molta pressió a les cadenes de distribució de
productes mèdics i farmacèutics. Cal actuar davant d’aquest fet,
no només per ajudar en la producció de vacunes contra la
COVID-19 sinó també per assegurar-nos que no s’alenteix el
procés de creació i aprovació de vacunes que encara estan en
fase de desenvolupament.

Són molts pocs els països que fabriquen antígens de
vacunes i menys encara els que són capaços de desenvolupar
ARN missatger, que és la gran esperança per a noves vacunes
i altres tractaments. Tenim la sort que entre ells es troba el
nostre, un fet que demostra la fortalesa del nostre teixit
empresarial innovador. El Govern d’Espanya, a través del
Ministeri de Ciència i Innovació, ha recordat en tot moment
durant la crisi la importància que suposa per al país aconseguir
tenir la capacitat de fabricar una vacuna des de la recerca fins
a la producció, no només per solucionar aquesta crisi sinó per
a possibles futures epidèmies.

De fet, el nostre president del Govern, Pedro Sánchez, ja ha
presentat davant els caps d’Estat i de governs europeus la
iniciativa Vacunas Para Todos on proposa compartir
informació i els aspectes relacionats amb la propietat
intel·lectual, eliminar totes les barreres comercials dels
components necessaris per produir les vacunes, establir
aliances publicoprivades per facilitar-ne la distribució, així com
adoptar un tractat internacional de pandèmies que faciliti el
finançament i accés de les vacunes i medicaments per preparar-
nos per a futures pandèmies.

Mentre que la Unió Europea ha distribuït més de 260
milions de vacunes entre el seus estats membres, ha exportat
també més de 226 milions de vacunes a tercers països i s’ha
compromès a donar 100 milions de vacunes als països que ho
necessitin abans de final d’any, la majoria de països en canvi on
es fabriquen vacunes lamentablement han imposat prohibicions
a l’exportació de vacunes i els seus ingredients impedint així un
increment de la producció global i alentint les cadenes de
subministrament.
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Les vacunes són un fet paradigmàtic del que ha de ser un bé
públic global per les seves immenses externalitats positives.
Mentre que als països desenvolupats tots els ciutadans reben
vacunes gratuïtament seria inconcebible que no succeís el
mateix amb gent que té molt menys recursos a països en vies de
desenvolupament o menys desenvolupats.

És per això que demanam que el Parlament de les Illes
Balears doni suport a la resolució aprovada pel Parlament
Europeu, aquest passat 10 de juny, demanam negociar la
suspensió temporal de la propietat intel·lectual de les vacunes
contra la COVID-19, l’augment de producció de vacunes
contra la COVID-19 i la distribució geogràfica mundial de la
capacitat de fabricació així com la disponibilitat i assequibilitat
dels productes sanitaris relacionats amb la COVID-19.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bona. En torn de fixació de posicions
donam la paraula al Grup Parlamentari Popular, la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ.

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades. La
vacuna gràcies a la ciència és l’esperança que tenen tots els
espanyols i totes les persones al món per sortir d’aquesta
pandèmia provocada pel virus de la COVID que tant ens ha
afectat.

Espanya, segons el nostre ordenament jurídic, davant d’una
pandèmia el Govern central ha d’estar al capdavant de la gestió
d’una crisi sanitària, així es va fer fins el juny de 2020 encara
que la gestió fos nefasta. 

Després de l’estat d’alarma, com tots saben, es va delegar
la responsabilitat a les comunitats autònomes a traves de la
cogobernanza i el Govern d’Espanya va deixar abandonats els
governs autonòmics delegant les competències legislatives i
executives. Ens han portat a disset models diferents de
gestionar la pandèmia i en el cas que ens ocupa tenim disset
estratègies de vacunació. No hem vist un govern que pressioni
la Unió Europea, com sí ha fet per exemple Itàlia, per disposar
de més vacunes, sempre respectant el marc de compra de
vacunes que gestiona la Unió Europea per a tots els països
membres.

Avui el Grup MÉS per Mallorca defensa una proposició no
de llei a aquest parlament sobre un tema en el qual no tenim
cap tipus de competència sinó que correspon a un debat propi
del Consell Interterritorial o a la Unió Europea. Sobre els
acords que es proposen a la iniciativa hem de dir que el Partit
Popular està en la línia que ha defensat la Comissió Europea,
la de no liberalitzar les patents de vacunes contra la COVID i
sí fomentar la col·laboració entre les companyies
farmacèutiques. 

Espanya i especialment Balears necessiten l’arribada de més
vacunes i per això també és necessari que s’acceleri la

producció per aconseguir la immunitat el més aviat possible i
poder reactivar el nostre teixit econòmic i social que tant ha
patit els darrers quinze mesos. 

És fonamental posar en marxa més mesures d’I+D+I en
biotecnologia per garantir els resultats en la innovació
relacionats amb la salut pública i així ho ha manifestat el Partit
Popular al Congrés, a la Comissió de Reconstrucció Econòmica
i Social, i ara està en mans del Govern de Sánchez complir-ho. 

Des del Partit Popular compartim la necessitat de la
cooperació internacional i així ho hem demostrat en diverses
iniciatives però no només amb iniciatives, sinó també amb fets.
Hauria estat necessari que el Govern d’Armengol i els seus
socis de MÉS, que avui signen aquesta proposta, haguessin
donat suport a les reiterades peticions de solidaritat que
reclamam, des de fa mesos, en veure que la nostra comunitat
autònoma és la darrera en vacunació.

En nombroses ocasions hem reclamat del Govern de
Sánchez que es mostràs solidari amb aquestes illes, que ens
enviàs més vacunes que era una qüestió fonamental tenir un
major percentatge de vacunació per aquest estiu perquè ens hi
va la salut i l’economia. Però cap vegada no hem vist
reforçades les nostres peticions, cap vegada el Govern
d’Armengol ni tampoc el Govern de Sánchez no ha donat
suport ni ha reclamat solidaritat per a Balears. 

Pels diversos motius que hem exposat el Grup Popular no
donarà suport a la proposició no de llei que avui presenta el
grup MÉS per Mallorca. Entenem, si no ho aclareix el grup
proposant, que el segon punt fa referència a compartir el
coneixement científic patentat. Sí que estam d’acord, sí que ens
hi trobaran i sí que és una obligació de tots fer més feina perquè
arribin més vacunes al més aviat possible.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom, que encara no
us l’havia donat. Desde Ciudadanos estamos comprometidos
con el acceso global a las vacunas de la COVID-19 y por ello
impulsamos en el Congreso de los Diputados la declaración de
estas vacunas como bien público global. Nuestra iniciativa fue
apoyada por la mayoría de los grupos parlamentarios.

Se ha constatado que los problemas de suministro y
distribución de las vacunas no tienen que ver con los derechos
de propiedad intelectual o con las patentes. Algunas de las
principales causas son la dificultad en el proceso de fabricación
de vacunas y las medidas proteccionistas impuestas por países
como Estados Unidos, Reino Unido y la India. 
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Las patentes son un elemento necesario para reconocer el
esfuerzo de las empresas innovadoras que asumen un
compromiso y riesgo al invertir en unas nuevas soluciones a
problemas sanitarios conocidos. 

Desde nuestro grupo político apostamos por la exportación
de vacunas dado que entendemos que es la mejor vía para
asegurar que los países en desarrollo cuentan con suficientes
dosis para inmunizar a sus poblaciones. Como medida
complementaria apoyamos las iniciativas multilaterales que ya
están llevando a cabo Kovacs o Gavi, y que son conocidas,
mediante la que los países industrializados donan dosis
sobrantes a los países que no pueden permitirse adquirirlas.

La Unión Europea ha adquirido dosis suficientes para
vacunar a toda la población europea dos veces, por lo que estas
donaciones no ponen en peligro los objetivos de vacunación de
sus estados miembro.

En las últimas semanas se ha reavivado el debate sobre la
necesidad de suspender los derechos de propiedad intelectual
de las vacunas contra la COVID-19 o la mal llamada
liberalización de las patentes de las mismas. Lo cierto es que la
realidad es muy compleja y no se puede simplificar.

En primer lugar, una de las razones de la escasez de esas
vacunas contra la COVID-19 es la dificultad que encierra su
fabricación. Las vacunas ARNm mensajero (ARNm) como las
de Moderna o Pfizer requieren contar con una gran cantidad de
ARNm relevante y que es además la sustancia que permite
luego al cuerpo humano desarrollar su sistema inmunitario
contra esa información genética. Es decir, estas vacunas contra
la COVID-19 no se fabrican de la forma tradicional en la que
el virus se inocula en el sujeto para provocar la regeneración de
anticuerpos, sino que lo que se inocula es su información
genética relevante. Es precisamente por ello que los vacunados
contra la COVID-19 no desarrollan la enfermedad como
resultado de la vacunación aunque sí pueden contagiarse
posteriormente. 

Este método requiere proteger las moléculas citadas del
entorno exterior por lo que deben viajar hasta llegar al brazo de
la persona que recibe la dosis además de protegerlas, también,
lo suficiente para que el organismo del paciente no las ataque
antes de que puedan llegar los ribosomas que transcriben la
información y generan los anticuerpos. Esto se realiza, por una
parte, con una exigente cadena de frío mediante refrigeradores
y para sobrevivir a los ataques prematuros del organismo del
sujeto inmunizado. Mediante la producción de esas esferas
lípidas unas monopartículas que hasta ahora se utilizaban
únicamente en tratamientos de nichos melásticos y cuya
fabricación es extremadamente escasa -y volvemos al tema de
la materia prima.

No cualquier fábrica ni laboratorio del mundo está
suficientemente capacitado para llevar a cabo la fabricación,
envasado, transporte de las vacunas contra la COVID-19 de
forma segura. En particular, las fábricas en las que se fabrican
las vacunas deben cumplir con unos elevados parámetros de
calidad conocidos como buenas prácticas de fabricación y
actualmente hay pocas instalaciones que cumplan este
requisito. Incluso los desarrolladores de nuevas vacunas aun no

autorizadas reconocen que están teniendo problemas para
encontrar plantas de fabricación adecuadas para contratar sus
servicios en vistas a una posible autorización para la
comercialización por parte de esos reguladores. También
escasea el suministro de materias primas necesarias para el
desarrollo de las vacunas debido a esas características
específicas de almacenamiento y envasado.

Todas estas dificultades se añaden a la fabricación y
suministro de unas vacunas que además tienen una demanda
muy alta a nivel global, lo que requiere una capacidad de
fabricación masiva con la que actualmente no contamos los
estados. 

En cualquiera de los países en desarrollo -India, Sudáfrica-
son los principales países que cuentan con instalaciones
suficientemente preparadas para la fabricación de estas vacunas
y son además los que cuentan con suficiente capacidad de
distribución al resto de países en desarrollo.

Sin embargo, el insuficiente número de plantas de
fabricación que suministran a los países en desarrollo se suman
también las prohibiciones a la exportación de vacunas de la
COVID-19 que ha decretado el gobierno indio, lo que ha
puesto en jaque el suministro no solo a países en desarrollo
sino también a países como Australia, Japón o Corea. 

Por lo tanto, desde Ciudadanos hemos propuesto que la
vacuna contra la COVID-19 sea un bien público global, es
decir, que sea distribuida de forma gratuita en todo el mundo,
asegurando así que todos los ciudadanos puedan adquirir la
vacuna sin importar su origen socio-económico. 

Por ello, creemos que las iniciativas como Kovacs,
mediante la cual varios países donan dosis a los países menos
desarrollados, son la mejor forma de cumplir con este carácter
de bien público global puesto que evitamos los problemas de
fabricación y de suministro que corren a cargo de esos países
industrializados y únicamente puede haber problemas de
distribución y de puesta en marcha en las campañas, aunque los
profesionales de la cooperación española, las ONG y otras
organizaciones que realizan cooperación al desarrollo, tienen
experiencia en estos ámbitos en África, Asia, América Latina
y el Caribe. 

Y ya para acabar, en Ciudadanos apostamos por reforzar
estos mecanismos multilaterales como Kovacs o Gavi en la que
los países industrializados donan dosis sobrantes. Por ello
creemos necesario -a medio y largo plazo- invertir en
capacitación de nuestro tejido industrial para contar con estas
plantas de fabricación punteras que pueden abastecer tanto a
nuestros países como al resto del mundo con medicamentos y
productos sanitarios de primera calidad. Apostamos pues por
reforzar estos mecanismos multilaterales.

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez. 
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. A ver, los reyes de la demagogia
haciendo demagogia, nada nuevo bajo el sol. El Sr. Ensenyat
es la Purísima con barba y la Sra. Mayor de Podemos, la Madre
Teresa de Calcuta. Porque ustedes en algo son especialistas: en
regalar lo que no es suyo, regalar el dinero de los demás, las
casas de los demás, y ahora quieren regalar las patentes de los
demás. Pues, como el Sr. Sánchez, que quiere regalar 7,5
millones de vacunas cuando no tiene narices de haber
garantizado la vacunación de esta comunidad que dependía del
turismo. Siempre regalan lo de los demás, no vaya a ser que les
toquen algo de lo suyo que, entonces, ya no les va tan bien
regalar.

Pero, bueno, también con lo del Sr. Sánchez me quedo
tranquilo, porque como veo que en sus 29 segundos de
entrevista con Biden ha tenido tiempo de hablar de vacunas, de
los problemas de la OTAN, de Oriente Medio y del cultivo de
las lentejas en Zimbabwe pues estamos tranquilos. 

(Remor de veus i algunes rialles)

Y en el fondo  aquí lo que tenemos es la Unión Europea
intentando tapar una nefasta gestión en la adquisición de las
vacunas, una nefasta gestión, y para eso ahora intentan
disimular con este tipo de iniciativas, cuando lo que tendrían
que haber hecho es una mejor negociación y un mejor
desarrollo de esta negociación.

Porque, al final, si saliesen adelante este tipo de posturas
que ustedes defienden aquí, desincentivaríamos el estudio
científico, la innovación, porque si un laboratorio, unos
científicos no tienen la garantía de que su trabajo se va a ver
reconocido y recompensado, ¿para qué van a invertir? Es que
es una cosa que es lógica; aparte de los problemas técnicos que
el diputado de Ciudadanos les ha relatado prolijamente y que
ustedes no tienen en cuenta. Ustedes se creen que la varita
mágica es que todo el mundo haga vacunas, hay países que son
incapaces de hacer vacunas, la inmensa mayoría son incapaces
de realizar este proceso de vacunación, pero ustedes quedan
super bien diciendo esto de “las vamos a socializar”.

Luego también nos hemos dado cuenta por fin de un
problema profundo de este país, que es el proceso de
desindustrialización en el que hemos caído, España se ha
convertido en un país de servicios, hemos destrozado nuestro
tejido industrial y ahora lo necesitamos, ahora lo hubiéramos
necesitado, ahora seríamos capaces de producir esas vacunas.
Y el problema es que hay que volver a reindustrializar España,
ustedes que hablan tanto de diversificar.

Veo que el diputado que me hace así con la cabeza, ¿sabe
quién hizo la reconversión industrial, cerró los altos hornos,
acabó con la minería, con la siderurgia, con la flota pesquera?
El Gobierno del Partido Socialista, cuando negoció de
cualquier manera su incorporación a la Comunidad Económica
Europea. O sea, que no les haga a ustedes tanta gracia, porque
ustedes son, como siempre, responsables de la ruina de este
país, ustedes.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

Y nosotros tenemos un instrumento, un instrumento legal de
la Ley del 24 del 2015 sobre patentes, que es el régimen de
licencia obligatoria, y eso es lo que nosotros defendemos. El
régimen de licencia obligatoria lo que nos permite es fabricar
esas vacunas, pero sin sustraer el legítimo beneficio de las
empresas. Nosotros las podemos fabricar saltándonos
temporalmente y por un caso de necesidad, como es el actual,
esas patentes, pero con un justiprecio que se les paga a esos
fabricantes. Es la manera legal de hacerlo, no importa que nos
inventemos ningún instrumento jurídico nuevo. 

Nosotros, sinceramente, votaremos no a las soluciones
comunistas porque lo único que ha traído el comunismo a este
mundo es hambre, miseria y la única solución que han aportado
es para sus dirigentes.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENTE:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, és més
que evident la necessitat que les vacunes arribin a tots els
racons del món, perquè si no es posa en risc la utilitat de
l’estratègia de vacunació de tot el planeta, primer, per
solidaritat, i segon, per egoisme, sempre el que més dóna al
final és el que més rep.

Estic d’acord que en la gestió de les vacunes Europa ha
deixat molt que desitjar, que hagués pogut ser molt millor, que
necessitava i necessita progressar millor, però en qualsevol cas
nosaltres avui donarem suport a aquesta iniciativa, com ja ho
hem fet al consell i en alguns municipis de l’illa de Mallorca.
Mentre els països rics continuïn acaparant la majoria de les
vacunes i es deixi que el virus circuli, que muti en els països
més pobres, perquè allà no hi arriben les vacunes, no acabarem,
pensam, amb aquesta pandèmia. 

Creiem que una passa important, però no l’única, per
garantir l’accés dels països més pobres a les vacunes, és
suspendre com aquí es demana, les patentes de les vacunes
contra la COVID-19, perquè som davant d’una situació
excepcional de pandèmia mundial, es tracta, com deia, d’una
qüestió també de solidaritat. No ens enganyem, la qüestió és
molt més complexa, la suspensió de les patents no suposarà i ho
hem de tenir clar, de forma immediata que els països pobres
rebin les vacunes que necessiten. Això és perquè també s’han
de tenir en compte altres factors molt importants, com són ara
disposar d’un subministrament adequat dels materials
necessaris, segons la indústria hi ha més de 100 ingredients de
vacunes que no estan disponibles actualment per tenir capacitat
de fabricació i distribució, per disposar dels coneixements
tècnics per produir les vacunes i mantenir l’alta qualitat del
producte.
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No tots els països, vostès ho saben tan bé com jo, disposen
de laboratoris que compleixin aquests requisit, però per als que
sí, la suspensió de les patents suposaria la possibilitat de posar
més vacunes en el mercat i, per tant, arribar a més persones.
Dia 10 de juny de 2021, ja s’ha dit aquí, el Parlament Europeu
va aprovar la suspensió temporal dels drets de propietat
intel·lectual sobre les vacunes contra la COVID. Ara s’obrirà
un període de negociacions per fer efectiva aquesta suspensió.

Sabem que aquesta negociació per a la suspensió de les
patents no serà fàcil, perquè hi ha molts d’interessos creats al
voltant de les vacunes i que la indústria farmacèutica hi està
totalment en contra, que també és lícit, ells han de vetllar pel
seu negoci i és normal que el que vulguin és guanyar doblers.
Aquesta és una indústria molt potent, com vostès saben molt
bé, que mou moltíssims, moltíssims milions i que, entre altres
motius, al·lega que suspendre les patentes suposaria un
desincentiu de cara a la investigació de futures vacunes per a
futures pandèmies.

Amb tot això, nosaltres hi votarem a favor, entenem que és
el moment de tenir una visió global ara sí, per qüestions
sanitàries, per qüestions socials, per qüestions solidàries. I torn
repetir el que deia al principi, per qüestions d’egoisme perquè
hi guanyarem al final tots. Consideram que les patents en
aquests casos excepcionals, que afecten tota la població
mundial, han d’estar al servei de la humanitat i no al servei de
les farmacèutiques. Ara és hora. Per tant, votarem a favor de
l’esmena també, si s’accepta.

I la meva darrera frase va dirigida al Sílvia Tur, a qui li
desitjam d’allò bo el millor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President i bon dia a tothom. A l’inici de la
pandèmia tothom va tenir la sensació que sortiríem millor, que,
com a humanitat, apreníem la lliçó de la importància de
protegir-nos els uns als altres. Però quan ha passat més d’un
any del primer confinament, veiem clarament que hem tornat a
les actituds egoistes que tant ens caracteritzen. Per açò el nostre
posicionament davant d’aquesta proposta és favorable,
entenem, com el grup proposant, que és necessari alliberar la
patent, o dit en els termes de la proposició no de llei, compartir
la propietat intel·lectual.

Mirem dades econòmiques rellevants. 5.000 milions d’euros
és la quantitat que les diferents institucions públiques de tot el
món han invertit només per a la investigació i desenvolupament
de vacunes contra la COVID-19. Diners públics per aconseguir
crear un dels fàrmacs més importants de la nostra història
recent. Si miram els beneficis, les empreses farmacèutiques que
han fet els vaccins contra la COVID, han guanyat gairebé
74.000 milions d’euros. La realitat que tenim és que milers de
milions de persones dels països més pobres es queden al marge

de la vaccinació, perquè els països rics acumulen les vacunes
mentre que no arriba als més pobres.

Per vacunar el 75% de la població mundial serien
necessàries 12.000 milions de dosis dels diferents
medicaments, una producció que les farmacèutiques no poden
assumir, al temps que es neguen a liberalitzar les patents.
Pràcticament 9.000 milions de dosis ja estan compromeses a
nivell mundial, de les quals 7.750 milions s’han pactat
mitjançant acords bilaterals i 1.120 milions a través de
COVAX, un mecanisme global per a la compra conjunta.

L’alliberament de les patents permetria que països més
pobres produïssin els fàrmacs en els seus territoris. Nosaltres sí
que pensam que és important anteposar el dret col·lectiu a la
seguretat de tots els monopolis comercials d’uns pocs. Quan un
estat europeu concedeix una patent atorga al titular de la
invenció protegida el dret exclusiu d’explotar dita invenció per
un període de 20 anys, però, a canvi, exigeix que descrigui amb
detall dita invenció per fer-la pública i que formi part del
coneixement científic i tecnològic, per si pot inspirar altres
científics.

Ara per ara les farmacèutiques tenen pel mànec el seu
control i el preu. Però què implicaria alliberar les patents de les
vacunes de la COVID-19? Hem de tenir clar que aquest debat
sobre les patents per les vacunes contra la COVID-19 ha de ser
molt diferent del debat que va sorgir fa uns anys sobre els
medicaments per l’hepatitis C o fa més temps per als
tractaments per a la SIDA, doncs per una senzilla raó, ara la
gran diferència és que part de la recerca s’ha realitzat amb fons
públics, fons públics, amb el que igual que hi ha hagut
participació en el desenvolupament de les vacunes també hi
hauria d’haver-lo en els drets de propietat intel·lectual que en
sorgeixen.

I aquest és un altre punt fonamental que justifica, amb
escreix, i si l’empatia i la solidaritat no resulten suficients,
aquest objectiu de compartir la propietat intel·lectual dels
vaccins.

Votarem a favor, com no pot ser d’una altra manera,
d’aquesta iniciativa, i també veiem correcta l’esmena que han
presentat i si la vol acceptar el grup proposant per a nosaltres
encantats.

Fins que tothom no estigui protegit ningú no estarà protegit,
és que és així de senzill. Aquesta pandèmia només la podem
acabar si aconseguim una vaccinació global.

I també vull dir alguna cosa sobre la diputada Tur, com a
MÉS per Menorca, evidentment, li desitjam moltíssima sort en
aquesta nova etapa i, personalment, doncs jo només puc dir que
me l’estim i que aquest pas per la política, el fet de compartir-la
amb ella, ha fet que fos doncs molt més polit i molt més
divertit.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Ara correspon donar l’ús de la paraula
al grup proposant, té la paraula el Sr. Ensenyat.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. I molt agraït del suport de tots
els grups que donaran suport a aquesta iniciativa i, per
descomptat també, a l’esmena que ens heu presentat i que
nosaltres també haguéssim firmat. Deia abans que el dia 10 de
març vàrem entrar pel registre d’entrada aquesta proposició no
de llei i, evidentment, de llavors ençà han passat moltes coses,
i nosaltres no ens podem autoesmenar perquè si no també ho
haguéssim pogut fer.

I avui, ja que acabam el període d’activitat parlamentària,
em permetré botar-me el cordó sanitari que nosaltres aplicam
a la ultradreta, al Sr. Rodríguez, que deia abans que jo
semblava la puríssima i la Sra. Mayor la mare Teresa de
Calcuta, jo crec que és més a l’inrevés, si m’afaitàs la barba jo
m’assemblaria a la mare Teresa de Calcuta i la Sra. Mayor a la
puríssima concepció. I permeti’m amb això que ha dit, i li ho
dic, a més, per l’afecte que li tenc, jo sempre he defensat que
per sobre de la política hi ha les persones i la ironia moltes
vegades és una bona manera d’entendre’s: hi havia un bisbe
que era Hélder Câmara, però era un bisbe diríem més de
l’escola del “ciudadano Bergoglio” que del cardenal Rouco...
-sí, ara anava a dir Siffredi, però Siffredi és un altre-...

(Remor de veus, rialles i alguns aplaudiments)

..., Rouco Varela, que també més o manco, bé, és igual, venga,
va que ja ens embalam i és hora d’anar a dinar, que deia, deia
-vostè que m’ha dit comunista-, deia: quan jo don menjar a un
pobre em diuen que som un sant i quan jo em deman per què no
pot menjar aquesta persona em diuen que som comunista. I a
vostès els passa un poc el mateix.

Per tant, hi ha una qüestió que és una anàlisi de la realitat,
que crec que de tant en tant ens la podem aplicar. Després hi ha
diferents maneres, jo és vera que tenc una anàlisi de la realitat
que és marxista, és a dir, a partir de principis que són purament
econòmics, jo pens que l’economia mou el món, i no són els
drets humans que mouen el món, és l’economia pura i dura.

I miri, hem viscut suficient, jo 51 anys, per a ja haver viscut
un parell de pandèmies, i n’hi va haver una, no sé si se’n
recorda, que era la de la SIDA, que sembla que ja ha passat,
que ningú ja no parla de SIDA, 39 milions de persones varen
morir de SIDA, 39 milions de persones. A dia 6 de maig de
l’any 2021 havien mort 3 milions de persones de COVID, 3
milions; 39 milions de persones de SIDA. I vostè agafa i, a
més, això és per internet, és per xarxes, agafa un mapa i vegi
d’aquests 39 milions de morts de SIDA d’on sobretot han mort
i d’on continuen morint, i per què? Perquè no tenen accés al
medicament, perquè no el poden pagar.

Per tant, acabaré amb una pregunta: és lícit deixar morir
milions de persones perquè no ho poden pagar? Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

Passam a votar el punt número 1. Votam.

(Remor de veus)

34 sí, 19 no i cap abstenció.

Senyors diputats, ja falta manco. Passam a votar el punt
número 2. Votam.

36 sí, 17 no, cap abstenció.

Ara passam a votar l’esmena 5680/21. Votam.

33 sí, 20 no i cap abstenció.

V. Votació de la Proposició no de llei RGE núm.
15787/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a reducció de taxes de ports de l’Autoritat
Portuària de Balears, atès l’empat produït en comissió.

Ara passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon
a la votació de la Proposició no de llei RGE núm. 15787/20,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de taxes de
ports de l’Autoritat Portuària de Balears, atès l’empat produït
en comissió.

Procedim a la votació. Votam.

25 vots a favor, 28 vots en contra, més un vot telemàtic en
contra, que fan 29, i cap abstenció.

Permeti’m, abans de finalitzar el plenari, senyors diputats
i senyores diputades, deixi’m que, com a president del
Parlament, i crec que puc parlar en nom de tots i totes les
diputades, que tenguem unes paraules dirigides a la Sra. Tur,
que avui ens ha comunicat que assisteix al seu darrer plenari:
Sra. Tur, moltes gràcies per la feina feta durant aquests sis anys
i especialment que tengui molta sort i molts d’encerts en la seva
vida.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015787
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