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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats.

Reprenem la sessió i abans de començar la intervenció dels
grups parlamentaris, els vull traslladar que ahir va tenir entrada,
per part del Grup Parlamentari Mixt, el document RGE núm.
7525/21, el qual manifesta que dividirà la seva primera
intervenció, primer, en vint minuts d’intervenció del Sr.
Castells, i després deu minuts per part del Sr. Sanz.

Debat de política general del Govern de les Illes Balears.

Començam el debat amb la intervenció dels grups
parlamentaris i començam pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. COSTA I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Permeti’m, abans de començar vull agrair la confiança del meu
partit i del meu grup parlamentari per poder ser avui el seu
portaveu, per poder defensar la nostra visió de la situació
política, econòmica i social de la nostra comunitat autònoma en
aquest debat i per poder-la confrontar amb la seva, Sra.
Presidenta.

Ha convocat aquest debat de política general per a aquesta
setmana, el primer ple del nou període de sessions, molt abans
del que ho va fer l’any passat, vostè té aquesta potestat i,
siguem clars, ho ha fet quan més li ha convingut, quan creu que
més favorable li és la situació per presentar-se davant d’aquesta
Cambra. I el seu discurs d’ahir, les seves explicacions, que
vostè donàs la cara, ho esperàvem de fa moltes setmanes, tant
el Partit Popular com altres grups de l’oposició li hem demanat
reiteradament durant els darrers mesos que comparegués,
especialment per donar respostes a la ciutadania davant les
incerteses que hi havia, però no ho ha fet.

Quan ha pensat que les coses no li anaven bé no s’ha atrevit
a comparèixer i ha preferit estar amagada en el búnquer del
Consolat quan la ciutadania necessitava respostes, tenir
respostes, escoltar-la a vostè, una i una altra vegada ha enviat
a fer d’escut polític els seus consellers.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Balears s’ha enfrontat el darrer any i mig a una crisi sense
precedents, fruit d’una pandèmia de la qual vull tenir un
especial record per a les 934 persones que han perdut la vida i
per a les seves famílies, representen una pèrdua irreparable i la
constatació de la duresa d’aquesta pandèmia i d’un virus que
ens ha recordat, a cop de realitat, que és el realment important
per a tots.

Sabem que no era fàcil enfrontar-se a aquesta situació, ho
sabem perquè el Partit Popular també ha gestionat, a altres
comunitats autònomes però també aquí, a les Illes, al Consell
d’Eivissa i a molts ajuntaments, permeti’m que reconegui la
feina de les persones del Partit Popular, que en aquest any i mig

de pandèmia han estat al front de les institucions d’aquestes
illes i s’hi han deixat la pell, només podem estar orgullosos de
tots ells.

(Alguns aplaudiments)

Després d’un primer any, el passat, dramàtic per les vides
perdudes, per com el virus ens va, ens ha canviat la vida, i per
les seves greus conseqüències econòmiques o per les
conseqüències econòmiques viscudes, aquest any 2021 havia de
ser el d’aixecar-nos, aixecar-nos més forts, recuperar
l’economia i tornar a la normalitat perduda. I efectivament, ahir
vostè va centrar bona part del seu discurs en aquest punt, i el
que ens alegra és que, després de sis anys, després d’una
legislatura i mitja, aquest govern, o una part almenys, hagi
entès que el benestar dels ciutadans d’aquestes illes depèn en
bona part, o en una part molt important, del turisme; després de
sis anys de dir que s’havia d’acabar amb el turisme, d’haver
d’escoltar missatges que el turisme mata Balears, de membres
del seu govern dient que sobra turisme, s’ha vist el que passa
quan no hi ha turisme, caiguda a plom de l’economia, atur,
pobresa, exclusió social i majors desigualtats.

Ahir vostè va celebrar que hi ha hagut temporada i va donar
tots els indicadors de recuperació del turisme com a una bona
notícia, creiem que vostè, Sra. Presidenta, ja ho ha entès,
perquè hem passat del seu discurs d’investidura, on va carregar
contra el sector dels creuers, a veure el seu conseller
d’Economia i Turisme desplaçar-se fins al port per rebre el
primer creuer que arribava enguany...

(Alguns aplaudiments)

..., un avanç, un avanç, Sra. Presidenta, un avanç molt
significatiu pel que ha estat aquest govern.

Benvinguda, benvinguts a la defensa del nostre turisme, Sra.
Presidenta, sí, benvinguts, benvinguts!

(Alguns aplaudiments)

I deia que aquest estiu hi ha hagut temporada, queda molt
de camí per fer, però és cert, els ciutadans hem vist signes de
millora respecte del no-res que va representar l’estiu de l’any
passat, el 2020, i evidentment és una bona notícia, però
permeti’m que li digui que al seu discurs li va faltar una dosi
molt important d’humilitat, perquè hi ha hagut temporada, sí,
però vostè no hi té res a veure. Ben el contrari, la seva gestió no
ha sumat, sinó que ha restat; hi ha hagut temporada no gràcies
a vostès, com ens va voler donar a entendre ahir, Sra.
Presidenta, sinó malgrat vostès i la seva gestió.

La seva estratègia no ha funcionat, em sap greu, però no, i
no és una opinió, no és una valoració subjectiva, són els fets
d’aquest darrer any.

Deixi’m fer-li la cronologia dels fets i tothom ho entendrà.
Durant la tardor i principi de l’hivern vàrem tenir,
desgraciadament, la tercera onada, allà vostè va aplicar mesures
molt dures, que potser eren necessàries, però des d’un principi,
pels efectes que suposaven a molts de sectors econòmics,
haurien d’haver-se acompanyat, necessàriament, d’ajudes, unes
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ajudes que vostè no va estimar necessari concedir en aquell
moment. I, a partir d’aquí, quan cau la incidència de la tercera
onada, posa en marxa la seva estratègia -la seva estratègia, Sra.
Presidenta-; vostè, sota el lema d’una desescalada lenta, manté
la màxima duresa de les mesures, vostè, que poc temps abans
havia de sortir públicament a demanar disculpes per la imatge
de relaxació que vostè mateixa havia inspirat -tots sabem de
què parl-, idò vostè es posa a renyar la gent, a senyalar com a
responsables els bars, els restaurants, a dir que si obrissin es
produiria una explosió de contagis; tot allò, tota aquella
voràgine de semàfors de nivell que canviaven aleatòriament i
de forma indiscriminada, tota aquella angoixa que varen fer
viure a milers de petits empresaris i al conjunt de la ciutadania,
ens varen dir que tenien per objectiu controlar la incidència, per
tenir una incidència baixa els mesos d’estiu i que, a més
d’Alemanya, que ja havia permès el turisme a les Illes, que el
Regne Unit ens posàs en el semàfor verd com a destí turístic
segur.

El resultat de tot aquell esforç enorme, que el Regne Unit
ens va posar en el semàfor verd 10 dies, 10 dies, 10 dies, Sra.
Presidenta, 10 dies! No havia acabat el mes de juny i a vostè li
va fugir tot de les mans i es varen disparar els contagis. I quan
va passar vostè ens va dir que no miràssim la incidència, que ja
no era una variable rellevant, que miràssim els hospitals i els
hospitals se li varen acabar saturant. No ho diu el Partit
Popular, ho varen denunciar tots els sindicats sanitaris, metges
i infermeres, tothom.

Hem liderat pràcticament tot l’estiu la incidència de tota la
COVID a Espanya. El control de la incidència durant la
temporada, que era l’objectiu de la seva estratègia, de mesos de
sacrifici de ciutadans, de petits empresaris dels sector de
l’hostaleria, no ho va aconseguir, la seva estratègia va fracassar
estrepitosament, Sra. Presidenta, va fracassar just el dia en què
se li va declarar el primer macrobrot.

Mentre vostès feien proves pilot a l’oci, entre viatges
d’estudis, botellots, entre concerts autoritzats per vostès
mateixos amb els informes en contra; mentre vostès al·legaven
que no sabien que amb 2.000 postadolescents a un concert de
la plaça de toros de Palma s’aixecarien i es llevarien la
mascareta, qui ho anava a pensar. Els informes els deien que
era molt probable, molt probable que hi hagués consum massiu
de drogues i alcohol, però vostès estaven convinçuts que
estarien asseguts i amb la mascareta posada, sí, amb la
mascareta posada.

(Alguns aplaudiments)

Així que no, així que no, ni vostè ni la seva estratègia no
tenen res a veure amb què hi hagi hagut temporada enguany, el
contrari, vostès han restat, vostès només han generat incerteses
amb la incapacitat de controlar durant tot l’estiu la incidència
i una bona situació hospitalària. I si hi ha hagut temporada és
perquè els nostres principals països emissors, Regne Unit i
Alemanya, entre d’altres, varen decidir que els seus ciutadans
vacunats poguessin viatjar, encara que fos a zones d’alta
incidència com era Balears, aquesta és la realitat, Sra.
Presidenta.

Si no hagués pel canvi que decideixen els nostres principals
mercats, la creació del passaport sanitari europeu i l’avanç de
la vacunació a tota Europa, enguany tampoc no hi hauria hagut
temporada turística.

I no em vull oblidar de l’enorme fortalesa que ha demostrat
el nostre sector turístic, sí, aquest sector que vostès, com li deia
abans, vostès han maltractat durant anys, però que ha demostrat
una fortalesa i una capacitat de recuperació envejables.
L’esforç dels nostres empresaris i treballadors ha permès que,
malgrat no se’ns hagi considerat en tot l’estiu un destí segur,
haguem tengut la fidelitat i la confiança dels visitants i haguem
pogut recuperar una part molt significativa del nostre turisme.

Per tant, celebrem tots que la ciència, amb una vacuna que
fa just un any era només una llum d’esperança que es veia
llunyana, i la fortalesa del nostre sector turístic, ens hagin
permès recuperar, encara que parcialment, la nostra economia.
Però, per favor, Sra. Armengol, no es posi medalles que no li
corresponen, no li corresponen, no hi té res a veure.

(Alguns aplaudiments)

Li repeteix, la seva gestió no només no ha sumat, sinó que
ha restat i molt. Això sí, té vostè una fàcil resposta a la seva
molt millorable gestió, sempre podrà dir, i en això li donam la
raó, que Pedro Sánchez l'ha deixada tirada.

(Algunes rialles)

Vostè va rebre a principis d’estiu uns correctius per part
dels tribunals de justícia que no tenen precedents, certament els
va rebre com a conseqüència de la seva falta de respecte pels
drets i llibertats dels ciutadans d’aquestes Illes, i de la falta
d’empatia respecte dels sectors econòmics d’aquestes illes,
quan les taxes d’incidència eren mínimes; però també és cert
que el Sr. Sánchez la va deixar tirada davant la pandèmia, això
també és cert, sí, com l’ha deixada tirada amb la dotació del
factor d’insularitat, o amb l’aprovació de la part fiscal del
règim especial, del qual no en sabem res, no sabem si avui
sabrem alguna cosa, ja ens ho dirà, Sra. Presidenta.

Jo aprofitaré una altra vegada, com va fer la nostra
presidenta, Marga Prohens, per estendre-li la mà, per fer un
front comú per als interessos dels ciutadans d’aquestes illes.

(Remor de veus)

Com la va deixar tirada el president Sánchez quan la
consellera de Salut va defensar que es prioritzés Balears en el
repartiment de vacunes, per la nostra necessitat d’avançar el
procés, i Sánchez no només li va dir que no, sinó que ens ha
deixat fins al final a la cua de les vacunes, vàrem ser la
quinzena comunitat autònoma en arribar al 70%
d’immunització de la població diana, la quinzena de disset
comunitats autònomes, la quinzena, sempre hem estat a la cua,
desgraciadament.

Hauria estat molt desitjable, per mitigar la cinquena onada
i tenir una temporada més tranquil·la, que ho haguéssim
aconseguit en el mes de juny, com vostè va prometre, Sra.
Armengol, tal com li demanava no només el Partit Popular sinó
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la resta de partits polítics i tota la societat civil. Però, com l’ha
deixada tirada tantes vegades el Sr. Sánchez, Sra. Presidenta,
amb Son Busquets, amb la seva previsió del diesel, amb el tema
de la superpoblació que li va entrar per una orella i li va sortir
per l’altra, amb el control efectiu de la ruta migratòria amb el
nord d’Àfrica; o com ha deixat tirats els ciutadans d’aquestes
illes i de tota Espanya, amb un augment de preus dels
combustibles, dels productes alimentaris i, com no, de la
factura de la llum la qual s’ha disparat -i em qued curt, em qued
curt- un 240%...

(Alguns aplaudiments)

..., li dic que em qued curt perquè avui torna ser rècord històric
el preu de l’electricitat a Espanya.

I aquests brutals increments de preu els quals no tenen
precedents a la història, no tenen precedents, incideixen
directament sobre les petites empreses i els autònoms i les
famílies amb rendes més baixes, aquelles amb més dificultats
per arribar a final de més, Sra. Presidenta.

Coses que ara vostè ha avalat, perquè vostè ha avalat
recentment el Sr. Sánchez, o no?, l’ha avalat, no?, el Sr.
Sánchez. I ho va dir vostè mateixa, vostè mateixa va tornar...

(Remor de veus)

..., va sortir i va dir: és veritat, ens falta una llei que doni
cobertura a les comunitats autònomes. Una altra vegada,
benvinguda, Sra. Presidenta, benvinguda a defensar la llei de
pandèmies que du un any proposant el Partit Popular, moltes
gràcies per defensar-la. Perquè sí, el Partit Popular d’ençà que
ha començat la pandèmia ha fet propostes, moltes propostes,
vostè sempre ens diu que no, però hem fet moltes propostes.
Vostè, per interès polític, de fet, i partidista, les ha volgudes
ignorar dient que no fèiem res, però una part significativa de les
propostes que hem fet vostè les ha aplicades i en molts de casos
ja ens va bé, en altres no, perquè hem fet tard.

Nosaltres li vàrem proposar, l’estiu del 2020, control
sanitari a ports i aeroports, els varen posar el desembre. L’estiu
del 2020 els vàrem dir: facin tests massius a la població, facin
cribratges als pobles i municipis i tallin cadenes de contagi; ens
digueren que havíem perdut el cap i que no servia per a res, i
n’acabaren fent per totes les Illes Balears.

El mes d’abril del 2020 els proposàrem un pla de xoc contra
les llistes d’espera davant la COVID, vostès hi votaren en
contra. I després de votar-ho en contra, vostè ens ho va
presentar ahir, realment curiós.

Que també han tengut encerts en contra del que pensàvem?
Sí, no tenim problema a reconèixer que, malgrat la por que ens
feia, per mor de l’evidència a altres zones i països i el que deien
una part dels experts, el conseller March va encertat en obrir el
curs passat les escoles. S’hagués pogut fer millor, faltaren
professors, es deixaren els alumnes amb necessitats especials
sense professors de suport, quan són els que més ho necessiten,
i esperam que enguany no torni passar, no els podem deixar
enrera, però sí les escoles, indispensables no només com a eina
d’educació i de socialització dels més petits, sinó també per a

la conciliació de les seves famílies, varen controlar molt bé els
contagis, cap problema a dir-ho.

I per cert, vostè va dir ahir que hi havia decisions que no
havia encertat, Sra. Presidenta, ens pot dir quines són aquestes
decisions, ens les pot explicar? Ho dic perquè vostè va dir que,
bé, que havia fallat alguna cosa i dos minuts després ens
contava l’idil·li que teníem a la comunitat autònoma, per tant,
no vàrem entendre massa bé aquella reacció que vostè va tenir
prèvia.

I també fixi’s, Sra. Presidenta, nosaltres li vàrem dir, en el
mes d’abril del 2020, abril del 2020, que encara estàvem
confinats a les nostres cases, que farien falta moltes ajudes per
a les empreses, que s’haurien de mobilitzar molts recursos i li
vàrem dir que farien falta ajudes directes i a fons perdut, el mes
d’abril, eh! Parlàrem de la necessitat d’un pla urgent de rescat
de PIME i autònoms, sí, en el mes d’abril, i vostè, Sra.
Presidenta, no va anunciar ajudes directes de veritat fins l’abril
del 2021, un any després; que s’han començat a pagar de veritat
durant aquests dies, coincidint amb aquest debat.

Ho vaig dir jo mateix, jo mateix, tot d’una es va anunciar,
que les ajudes que arribaven eren una bona notícia i és una
bona notícia.

També els vàrem dir que haurien de modificar el decret, que
quedaven moltes empreses i sectors fora, que la burocràcia
deixaria moltes empreses sense ajuda, per això el Partit Popular
es va abstenir en el Congrés, tot garantint, això sí, això sí, que
el decret sortiria endavant, això sí. Ens varen dir de tot, però tot
d’una es va demostrar que la necessitat d’ampliar a més sectors,
de reduir la burocràcia i fer extensiva les ajudes als autònoms
i PIME que havien estirat d’estalvis per pagar els deutes era
necessitat. Teníem raó, Sra. Presidenta!

Avui es paguen les ajudes, i això és molt bo, però de les
més de 30.000 empreses a les quals s’havia d’arribar
inicialment, d’acord amb el que varen dir vostès mateixos,
només s’arriba a 12.000. Per tant, hi ha moltes empreses,
moltes de les quals petits i mitjans empresaris que han sofert
l’embat de la crisi i no els arribarà ni un euro. Però, a més, han
arribat tard, ho solen fer, és la seva firma personal, Sra.
Presidenta, arribar tard per tot; després d’un any per anunciar
ajudes, els petits empresaris han hagut d’esperar pràcticament
mig any per rebre els diners. La mateixa patronal, CAEB, els
ho va haver de dir, que havien incomplert els terminis donats,
per això 4.000 empreses de Balears...

(Remor de veus i se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no han pogut esperar, no han pogut esperar, han hagut
d’abaixar la persiana definitivament, i això és molt trist, Sra.
President. Em sap greu, però és així, Sra. Presidenta, és que
arriben sempre tard.

Com el Govern de Sánchez va arribar tantes vegades tard a
l’hora de pagar els ERTO, hi va haver gent mesos sense cobrar,
mesos sense cobrar. Com ha arribat tard amb les ajudes de
lloguer, que enguany paguen les de l’any passat. I les factures,
Sra. Presidenta, ni per a les famílies ni per a les petites
empreses no esperen, i això ho hauria de saber.
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En qualsevol cas, ara és el moment de la recuperació i no
podem permetre que quedi en un efecte rebot, hem de procurar
que la recuperació arribi a tothom perquè l’escenari idíl·lic que
vostè va plantejar ahir no arriba a tothom i es troba molt lluny
de la realitat del carrer. Perquè encara queda molt de camí per
fer, ens trobam lluny dels nivells del 2019, som la comunitat
autònoma que més creix, sí, perquè veníem d’una desfeta sense
precedents que vostès mateixos varen quantificar en un 23,7%
de caiguda del PIB el 2020, la major caiguda de tota Espanya.

De fet, d’acord amb les dades del BBVA Research, Balears
serà el 2022 l’única comunitat autònoma que no haurà
recuperat el PIB del 2019, l’única. És d’abans de la pandèmia,
per tant, ni tan sols s’acompleix el que vostè va dir ahir: no
recuperarem els nivells previs a la pandèmia fins al 2022, i
serem els únics que no ho aconseguirem. Però és que parlar de
recuperació a finals del 2022 també és una prova de la seva
resignació i de què les seves polítiques no reactiven res, que
vostè ho fia tot que passi el temps, però la gent no pot esperar.

Som la comunitat que genera més ocupació, sí, però és que
l’any passat patírem una caiguda monumental, tenim més de
48.000 treballadors a l’atur, en el mes d’agost, eh!, en el mes
d’agost del 2021, 10.000 més que el 2019, i això sense comptar
les més de 17.000 persones en ERTO que voldrien fer feina,
però no poden. Per tant, hi ha més de 27.000 persones més que
el 2019 que no fan feina. Tenim 34.000 afiliats menys a la
Seguretat Social en el mes d’agost, i això comptant les persones
en ERTO les quals es troben afiliades, però no exerceixen la
seva activitat laboral, si les afegíssim tendríem 51.000 llocs de
feina menys que el 2019.

Sra. Presidenta, segons les projeccions de l’Observatori
Social de la Universitat de les Illes Balears, un 26% de la
població de Balears es troba en situació de pobresa, tot això
pels efectes de la pandèmia, 12 punts més que el 2019, que era
del 14%. La pobresa pràcticament s’ha duplicat, de fet, Balears
ha estat la comunitat autònoma on més ha pujat la pobresa de
tota Espanya, un 11,7%, segons dades d’Intermón Oxfam. Per
tant, Sra. Presidenta, més enllà de les parets del Consolat no es
viu la situació idíl·lica que ens vol vendre, veiem molt enfora
de la realitat del carrer, surti del búnquer del Consolat i escolti.

Sra. Armengol, vostè regna entre les elits, però no governa
per a aquells que aixequen la persiana cada matí o es desperten
molt prompte per anar als seus llocs de feina, si és que en
tenen,...

(Remor de veus)

... els desconeix...

(Alguns aplaudiments)

..., els tècnics... -els desconeix, Sra. Presidenta-, tengui'ls un
poc més en compte, tengui'ls un poquet més en compte.

Hi ha encara ferides molt profundes en el nostre teixit social
i econòmic, queda molt de camí per fer i des del Partit Popular
volem sumar i aportar a la recuperació. Li ho va dir, dijous, la
nostra presidenta, Marga Prohens, estam disposats a arribar a
consensos, però a consensos de veritat, no a fotos, com es

conformen alguns altres partits; si vostè vol arribar a acords
amb el Partit Popular, principal i única alternativa de govern,
aquí ens té. No s’enroqui, surti de la comoditat dels fòrums on
la gent només pot anar a escoltar-la i accepti obrir espais reals
de diàleg; de moment veiem que no vol, la prova és que...
entenem que no vulgui asseure’s amb nosaltres per abaixar
imposts, com proposam nosaltres perquè pensam que és la
manera d’ajudar les famílies i estimular l’economia, sé que no
s’asseurà per a això, perquè vostè no vol abaixar els imposts als
ciutadans d’aquestes illes.

També entenem que vulgui asseure’s a acordar la política
d’habitatge, perquè nosaltres pensam que s’ha de posar fàcil a
la iniciativa privada, que s’ha d’incentivar que els propietaris
posin els seus habitatges en el mercat de lloguer i donar
seguretat jurídica, i vostè no, vostè, vostès aposten per
l’intervencionisme i les prohibicions. De fet, ahir mateix vostè
va anunciar que vol regular el preu del lloguer, és a dir, vol dir
als propietaris el preu que han de posar als seus habitatges, és
la seva ideologia, aquesta és la seva ideologia.

Però ens decep molt i veiem que efectivament no vol arribar
a acord amb el Partit Popular, que, oblidi’s de sigles i
d’ideologies, som el principal partit de l’oposició i l’única
alternativa de govern!

(Alguns aplaudiments)

Veiem que no vol, quan la nostra presidenta, Marga
Prohens, li proposa d’acordar les inversions dels fons europeus
per a Balears. Vostè ahir ens diu que anem a una taula on es
decidirà on aniran els fons i cinc minuts després ens diu
directament quins seran els projectes, directament ens ho diu.
De moment ja imposa el seu tramvia a Son Espases, l’imposa
i s’ha acabat la història. Aquest és el seu consens, Sra.
Presidenta, és aquest el seu consens, així és com fa funcionar
aquests pactes que ens insisteix d’anar i que li diem que no,
perquè sabem què és el que passa, el mateix que va passar aquí,
ahir, que arriba vostè, diu que tot va bé, tot va bé, imposa el
que s’hagi de fer i s’ha acabat, fets consumats, vostè va per fets
consumats. I ens sap molt de greu perquè crec que aquí
podríem arribar a acords, Sra. Presidenta, podríem arribar a
acords.

Perquè des del Partit Popular apostam per l’economia
verda, lligada principalment a les energies renovables, i pel
cicle de l’aigua, cabdal per a la nostra comunitat, per
l’economia del coneixement, per projectes que siguin
transformadors, que siguin palanca de canvi, estam en aquesta
línia. I sí, si no vol parlar amb nosaltres ja és perquè no sap
practicar cap consens, aquí ens podem posar d’acord, Sra.
President, no tenim cap problema, sabem que hi ha altres temes
que no, però en aquest sí. És la seva forma de fer política, la
teatralització amb les reunions, les fotos, la propaganda, això
ja ho sabem, no la guanyarem a propaganda i a despatxos, no
la guanyarem, però al final la realitat del carrer és la que és.

El Partit Popular vol parlar de recuperació, és el moment;
vol parlar de futur, és el moment; vol parlar d’idees, de gestió,
de resoldre els problemes dels ciutadans, de fer el millor per als
interessos dels ciutadans d’aquestes illes, és el que la societat
ens demana. Li he dit abans, li falta humilitat, Sra. Presidenta,
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li falta molta d’humilitat, si no ho fa vostè ho farà una altra
persona i nosaltres i cada vegada més ciutadans d’aquestes illes
tenim molt clar qui és aquesta persona.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Correspon ara que la presidenta
ens comenti si vol contestar individualment o globalment.

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

Contestaré globalment.

(Remor de veus i se senten moltes veus de fons que
exclamen: “ooohhh!”)

EL SR. PRESIDENT:

Així, doncs, correspon ara la intervenció del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Este debate de política general de la
comunidad autónoma se tiene en un momento muy delicado,
empezamos a recuperarnos económicamente, a pesar de que
aún seguimos luchando contra una pandemia que se resiste a
desaparecer, incluso habiendo llegado a vacunar el gran grueso
de la población. Es por eso, presidenta que, desde el grupo
parlamentario que represento, Unidas Podemos, vamos a
centrar el debate en reconocer el trabajo que se ha hecho para
luchar contra la pandemia, pero también en marcar el horizonte
de futuro al que queremos llegar o al que queremos que siga el
gobierno.

Es importante reconocer, además, que ningún gobernante se
esperaba algo así y, además, no es fácil gestionar si tu prioridad
es proteger a la población y salvar las máxima vidas posibles.
Sabemos que otros partidos habrían optado por la vía de los
recortes, del enriquecimiento de unos pocos o peor, como
Ayuso ha hecho en la Comunidad de Madrid, el abandono y la
desidia, fomentándose el ¡sálvese quién pueda!, en lugar de
proteger al conjunto de la ciudadanía en los momentos más
necesarios.

(Remor de veus)

Esta vez, en los gobiernos donde ha estado Unidas
Podemos, se ha conseguido hacer de otra forma, hemos puesto
el acento en proteger a los más vulnerables, hemos puesto la
vida de las personas por delante de la economía, o lo que es lo
mismo, la economía al servicio de las personas. Pero en todo
momento se ha pensado también en el impacto económico que
eso supondría para las miles de familias que tienen empresas o
son autónomos, por eso, tanto en el Gobierno de Baleares como
en el Gobierno de España, se han habilitado ayudas, ayudas que
quiero reconocer y además recordar que sin el trabajo de

Unidas Podemos en el Congreso no se hubiese llegado a esa
cantidad, posiblemente hubiesen llegado muchos menos de los
855 millones de ayudas directas que se habilitaron, solo hace
falta acordarse de los debates que se veían por la prensa.

Lo primero de todo debemos tener un recuerdo para todas
aquellas personas que han perdido la vida durante la pandemia
y para sus familiares, es imprescindible destacar y agradecer el
trabajo a todo el personal del Servicio de Salud de Baleares,
tanto al sanitario como al no sanitario, que han permitido la
atención de la población en Baleares a todos los niveles,
hablamos de hospitales, Atención Primaria, 061, residencias de
ancianos. ¿Qué hubiera pasado en Baleares si previo a esta
pandemia no se hubiesen recuperado los servicios recortados
por parte del Partido Popular en cuanto a sanidad pública?
Basta con mirar la Comunidad de Madrid, la sanidad está
privatizada.

Si algo nos tendría que haber enseñado esta pandemia a
todos es que con la sanidad pública no se juega, no se privatiza
un servicio vital y del cual todos los españoles nos deberíamos
de sentir orgullosos.

No sé si acordarán de la película, John Q, una crítica hacia
los servicios sanitarios estadounidenses, donde, por desgracia,
se prioriza el capital del enfermo y el seguro privado que tiene
a la urgencia del paciente, la película, además, detallaba como
un niño necesitaba un trasplante de corazón para vivir y no se
localizaba porque su familia no tenía dinero para pagarlo.
Puede que algunos aduladores de aquellas políticas de Trump
o de las políticas liberales sin control ni regulación alguna
quieran ese sistema sanitario para España, por eso mismo hay
que ponerlo en valor, nuestro sistema sanitario no debe sufrir
ningún tipo de recorte y, precisamente, queremos destacar,
además, muy positivamente el esfuerzo del sistema público de
salud en todas nuestras islas, logrando casi el 80% de personas
vacunadas con pauta completa actualmente.

Pero para atender a nuestra población es debido y hacen
falta muchos recursos humanos, materiales e infraestructuras,
a lo largo de la pandemia hemos visto como el Servicio de
Salud ha hecho un esfuerzo titánico, se ha trabajado para
contratar más profesionales, en comprar todo tipo de material
necesario y se ha avanzado en los proyectos de infraestructuras
imprescindibles, pero hace falta más, nuestra sanidad tiene que
hacer frente a una población flotante muy elevada, aumento de
la dependencia de cronicidades. Además, hacen falta
profesionales, como hemos visto en los últimos meses.

Para dar cuidados de calidad hay que conseguir fidelizar a
los profesionales del Servicio de Salud, por eso es urgente
ampliar los contratos de tres meses para que quienes quieran
trabajar en nuestras islas puedan quedarse aquí y hacerlo.

Tenemos retos muy importantes por delante, como afianzar
las infraestructuras sanitarias, especialmente aquellas dedicadas
a la cronicidad y a la dependencia, hay que agilizar esas obras.
Y desde Unidas Podemos, además, exigimos que todo servicio
de nueva creación se haga con el cien por cien de gestión
pública, no podemos tolerar subcontratas que exploten el
personal en nuestro servicio sanitario.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 90 / fascicle 2 / 14 i 15 de setembre de 2021 5227

La pandemia, además, ha obligado a anular consultas e
intervenciones quirúrgicas para destinar recursos a la lucha
contra la COVID, las listas de espera se han incrementado. La
vuelta a la normalidad que se pretende debe pasar por contratar
más profesionales y aumentar las horas de funcionamiento de
los centros. Desde Unidas Podemos, tal como pide la
Plataforma para la defensa de la sanidad pública, velaremos
para que se haga con recursos públicos y no externalizaciones.
Como he dicho al principio de la intervención, la sanidad
pública es un tesoro que debemos de proteger y cuidar.

Una de las asignaturas pendientes, y además lleva mucho
tiempo siendo así, es la de la salud mental, si algo ha puesto de
manifiesto esta pandemia es que la precariedad y las
condiciones socioeconómicas afectan muchísimo a nuestra
salud mental. Desde Unidas Podemos acabamos de presentar,
además, una ley en el Congreso, la ley general de salud mental,
es que en nuestra sociedad, por desgracia, tanto el suicidio, la
depresión, la patología dual y muchas otras condiciones de
salud mental, son problemas de primera magnitud. Por eso
espero que se le ponga remedio urgentemente y, además, que
contemos con todo el apoyo de los grupos que tengan
representación en el Congreso en ese sentido.

Otro de los pilares de nuestro estado del bienestar, que
también, además, sufrió severos recortes por parte del Partido
Popular, es el de Servicios Sociales, por eso, desde Unidas
Podemos, hemos contribuido a la reconstrucción del sistema de
atención a la dependencia en España, que tan debilitado estaba;
en concreto, para Baleares se han recibido ya 12,7 millones de
euros, y además recibiremos 64,3 millones de fondos europeos
en breve.

Desde Unidas Podemos creemos que es el momento de
aprovechar los fondos europeos e impulsar un verdadero
sistema de cuidados, uno que permita superar en las residencias
en favor al de atención domiciliaria, tenemos que sacar,
además, de la economía sumergida a muchas personas que se
dedican al cuidado, mujeres en su gran mayoría, es necesario
implantar una extensa red pública de cuidados que permita
transformar la economía de los cuidados, apostar por la
accesibilidad universal e incluso que sea un elemento más en
nuestra diversificación económica. Todos llegaremos a ser
mayores y creo que, por empatía e incluso por el futuro de
todos, apostar por la asistencia domiciliaria es apostar por
calidad de vida de nuestros mayores.

También hay que reconocer que si mucha gente ya lo
pasaba mal antes de la pandemia, debido a su impacto se ha
generado mucha pobreza sobrevenida en personas que viven en
Baleares. Gracias al escudo social aplicado, en parte tanto el
Ingreso Mínimo Vital como la ampliación que aquí se realizó
de la RESOGA, se ha permitido que muchas familias al menos
hayan podido paliar el golpe que ha supuesto esta crisis.

Una de las necesidades fundamentales para poder, además,
desarrollar una vida digna es tener una vivienda estable en la
que vivir. Desde Unidas Podemos lo hemos dicho una y otra
vez, la vivienda debe ser considerada como un bien esencial y
no como un bien especulativo con el que fondos de inversión
puedan especular y hacer negocio. La Ley de vivienda de
Baleares avanza en el reconocimiento y en la necesidad de

facilitar viviendas a la población, especialmente a los sectores
más vulnerables, pero para ejecutarla como es debido hace falta
su desarrollo reglamentario, un reglamento que, por mucho que
insistimos desde Unidas Podemos, a día de hoy aún no se ha
hecho. Por eso mismo, presidenta, desde Unidas Podemos
volvemos a insistir, el desarrollo reglamentario debe estar
terminado antes de finalizar la legislatura, esperemos que, tal
y como se nos dijo, se cumpla.

Esta legislatura se está consiguiendo llevar a cabo muchas
(...) de viviendas y eso es una buena noticia que aplaudimos,
pero, debido a la carencia de vivienda que hay en nuestras islas,
creemos que vamos con retraso, es fundamental conseguir más
viviendas sociales y para ello es necesario implementar todas
las medidas contempladas en la Ley de vivienda, es necesario
presionar a grandes tenedores, bancos y fondos de inversión
para obtener más viviendas y destinarlas a alquiler social; no
puede haber miles de viviendas vacías y que nuestra población
tenga problemas para encontrar viviendas a un precio
asequible. Por eso, creemos que es importante regular y limitar
el precio del alquiler, tal y como usted también dijo ayer. Como
ha dicho, la vivienda es un bien esencial y no debe ser
entendida nunca como un bien especulativo con el que unos
poquitos se forren a costa del sufrimiento de muchos.

Tampoco nos tenemos que olvidar de impulsar las viviendas
de protección oficial pensadas para la gente trabajadora de
nuestras islas, en personas jóvenes y no tan jóvenes que tienen
un salario modesto, pero que tienen todo el derecho a tener un
futuro y una estabilidad en su vida; debemos de realizar
políticas de vivienda pensadas para que la gente pueda
desarrollar un proyecto de vida sin miedo a no saber si tendrán
un sitio en el que vivir el día de mañana.

Y si hablamos de futuro y de que la gente pueda desarrollar
un proyecto de vida en condiciones, tenemos que hablar de
educación. Antes de nada quiero transmitir un mensaje de
agradecimiento para el conjunto de la comunidad educativa de
nuestras islas por su gran desempeño durante la pandemia,
demostrando que las aulas han sido un espacio seguro. La
presencialidad ha vuelto a las aulas y eso es una muy buena
noticia, gracias al buen ritmo de vacunación que se ha llevado
en Baleares el profesorado y la mayoría del alumnado ya están
vacunados, consiguiendo, como ya he dicho, que las aulas sean
un espacio seguro y que, además, seguirán siendo un espacio
seguro en el futuro.

Para Unidas Podemos la educación es una pieza
irremplazable a la hora de transformar nuestra sociedad en una
más igualitaria y más justa, una sociedad de futuro en la que se
comprenda la educación como una inversión para nuestro
bienestar y no como un gasto. Y en el ecuador de esta
legislatura podemos asegurar que los Acuerdos de Bellver en
materia educativa se están cumpliendo, desde Unidas Podemos
nos tomamos muy en serio los compromisos adquiridos y
creemos que no hay mayor lealtad que exigir el cumplimiento
de los acuerdos en los que se sustenta dicho gobierno. En ese
sentido, las ratios no pueden volver a los números de antes de
la pandemia, queremos ir más allá y que se cumplan los
parámetros recomendados por la UNESCO, con la puesta en
marcha de ampliaciones en centros educativos, construcción de
nuevos centros y la contratación de más profesorado.
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Creemos que el Plan de infraestructuras avanza en ese
sentido, pero no podemos relajarnos, se tiene que cumplir con
lo acordado y las ratios tienen que bajar para que las aulas
modulares poco a poco desaparezcan y sean una cosa del
pasado.

Otro de los acuerdos más importantes en materia educativa
y que, además, las familias vulnerables necesitan de ese apoyo,
es conseguir que el material escolar sea gratuito en Baleares.
Sabemos que es un objetivo muy ambicioso, pero si creemos en
una educación accesible para todo el mundo debe ser un
objetivo que hay que cumplir, por eso fue uno de los
compromisos firmados en los Acuerdos de Bellver.

Otra cosa de las que hemos indicado muchas veces y somos
muy conscientes que viene condicionada a nivel estatal es de
una educación pública libre de religión alguna, las escuelas
públicas deberían de ser un espacio libre de dogmas religiosos
donde se pueda desarrollar una capacidad crítica.

Otro elemento vital en nuestras vidas, si hablamos de
desarrollo y de tener una vida digna, es la cultura, la cultura es
un elemento transformador de la sociedad por sí mismo, la
cultura nos acompaña, nos facilita nuestro día a día y también
nos define, no es mero entretenimiento, es el alma de una
sociedad, la transmisión de los valores entre generaciones y
nexo que nos une como sociedad. Pero, por desgracia, la
cultura en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma
arrastra grandes problemas de calado que dificultan poder
desarrollar el contenido en condiciones dignas. Por eso,
debemos contribuir desde las instituciones a estabilizar el
sector para aumentar su valor y que sea más competitivo; para
garantizar que no sea un sector precario es fundamental que se
dediquen políticas públicas y presupuesto para fortalecer la
industria cultural.

Cuando hablamos, además, de transformar una sociedad
siempre nos referimos a encaminarnos a una sociedad más
justa, más empática y más igualitaria donde no se discrimine a
nadie por sus diferencias, y es que, por desgracia, hemos visto
que en los últimos años el discurso del odio y la confrontación
se ha instaurado en algunos sectores de nuestra población a
través de una estrategia clara de la extrema derecha.

Legitimar o fomentar el auge de los ataques que han sufrido
y están sufriendo las personas del colectivo LGTBI o negar la
violencia machista son actitudes que no se deberían tolerar a
ningún partido político en nuestro país.

(Alguns aplaudiments)

En esta legislatura, en Baleares, han sigo asesinadas por sus
parejas o exparejas cinco mujeres y aún así hay partidos con
representación institucional que son capaces de negar la
violencia machista. Desde 2001, que es cuando se empezaron
a contar y registrar los datos hasta ahora, por desgracia han sido
asesinadas 45 mujeres en nuestra comunidad autónoma, 45, y
aún así tenemos que aguantar a algunos portavoces hablar de
denuncias falsas. Nos jugamos demasiado como sociedad para
que algunos partidos se dediquen a ridiculizar una problemática
social tan grave, los asesinatos machistas solo se paran si no se
deja que se llegue ni siquiera al primer indicio, y para eso

hacen falta políticas públicas que eduquen a nuestra sociedad
en materia de igualdad. Hace falta que una parte de nuestra
población comprenda que las mujeres son personas libres, con
derechos y libertades, y que merecen una vida plena, sin tener
miedo ni pasar ningún tipo de ansiedad.

Y no podemos hablar de una sociedad más justa sin hablar
de memoria democrática y de derechos humanos. Sé que
algunos partidos de esta cámara, en especial la ultra derecha, se
fueron a escudar en aquello de no abrir viejas heridas, pero
cuando una herida supura lo que se tiene que hacer es abrirla,
limpiarla y permitir que el tejido nuevo cicatrice correctamente.
Muestra de ese pasado oscuro lo vamos viendo año tras año a
través del Plan de fosas, siendo este el tercer año, hasta la fecha
161 personas han sido encontradas, 30 identificadas y 29
entregadas a su familia, que, por fin, han podido enterrar a sus
seres queridos con dignidad. Se trata de reparación, se trata de
derechos humanos, por mucho que la extrema derecha quiera
tapar las atrocidades del pasado hay que repararlas y hay que
reconocerlas.

Por eso, desde el Govern se impulsó un posgrado de
memoria democrática y por eso pedimos que se estudie en las
aulas la memoria democrática y derechos humanos, ofreciendo
además material didáctico al profesorado para que puedan
implantarlo. El trabajo incansable de las asociaciones
memorialistas, junto al trabajo de nuestros compañeros en las
instituciones, nos sitúan en la vanguardia del Estado en cuanto
a memoria democrática, y eso nos tiene que hacer sentir
orgullosos como sociedad que mira hacia el futuro, reparando
el daño que se ha realizado en el pasado, en lugar de
esconderlo. Puede que algunos partidos prefieran convivir con
una parte del pasado podrida, nosotros creemos que es de
justicia reparar el daño causado por respeto a los derechos
humanos y por respeto a nuestra sociedad.

Si queremos una sociedad, además, que realmente tenga
futuro alguno debemos cuidar nuestro medio ambiente, vemos
como la pérdida de biodiversidad cada vez va en aumento,
problema relacionado también con el cambio climático;
creemos que se debe seguir con la protección de especies
autóctonas y muy especialmente de la posidonia, elemento
emblemático de nuestra flora marina. Debido a la preocupación
que genera la pérdida de nuestra biodiversidad, creemos que es
imprescindible el desarrollo de una ley de biodiversidad de
Baleares, al margen de las propuestas que hayamos podido
hacer en la reforma de la LECO.

Otro recurso esencial es el agua, es fundamental preservar
los acuíferos en buen estado y que los recursos hídricos sean
objeto de continuo análisis y estudio. Desde Unidas Podemos
creemos que se debería de recuperar la gestión de un bien
esencial como supone el agua en un territorio insular como el
nuestro, por eso apostamos por la remunicipalización de los
servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas, como
venimos, además, defendiendo en la mayoría de municipios que
tenemos representación.

Por otra parte, desde Unidas Podemos creemos necesario
desarrollar una ley de paisajes de Baleares, de la que ya
avanzamos, además, que tenemos elaborado un esquema de
trabajo, creemos que el paisaje tiene una relación directa con
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nuestra planificación territorial, la biodiversidad e incluso la
calidad de vida.

Y otro de los grandes problemas que persigue a nuestra
comunidad autónoma desde hace décadas es el transporte,
Baleares es una de las comunidades autónomas donde más se
utiliza el transporte privado, llegando a tener prácticamente un
vehículo por habitante. Obviamente, si se quiere que una
población utilice más el transporte público este debe ser
atractivo y tener facilidades; creemos que desde la conselleria
se han lanzado buenas iniciativas para mejorar la línea de
autobuses, la interconexión entre distintos medios y títulos de
transporte válidos para todas las islas. Pero también pensamos,
y así lo hemos hecho saber en alguna ocasión, que el nuevo
sistema tarifario plantea demasiadas lagunas y que hay que
mejorarlo, o alejará muchos usuarios de utilizar el transporte
público.

Para aumentar el uso del transporte público en nuestras islas
son importantes iniciativas como la que se comentó del
proyecto del tranvía de Son Espases, pero volvemos a insistir,
como hemos hecho siempre, es importante que la gestión sea
pública, en este caso a través de la empresa pública SFM, de lo
contrario acabaremos teniendo problemas, como siempre, con
la gestión de servicios esenciales cuando se realiza por la parte
privada.

Sería básico también promover el desarrollo ferroviario de
las líneas pendientes de Artà y Alcúdia, al igual que
promocionar carriles-bici urbanos e interurbanos como
alternativa al transporte.

Resulta también importante decirle, presidenta, que las
ampliaciones de infraestructuras grandes como las del
aeropuerto no tienen cabida en unas islas como las nuestras,
donde, además, se ha declarado la emergencia climática. Tal y
como hizo el Parlamento en su momento, y desde el Gobierno
se prometió, se haría todo lo posible para que no se ampliase el
aeropuerto. Por tanto, le pedimos que vigile los acuerdos que
se alcancen con AENA y se cerciore de que no suponen
ampliación alguna, ya que por todos es conocido las prácticas
de AENA y su poca sensibilidad hacia los territorios.

Me quedan, para acabar, dos temas muy importante, el REB
y nuestro modelo económico del cual dependen tantos empleos.
Presidenta, el año pasado Podemos se sentó en la Mesa de
negociación de los presupuestos generales del Estado con la
intención de dotar el factor de insularidad que recoge el REB;
la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se negó
rotundamente. Presidenta, como ya le comenté, hemos vuelto
a trasladar esta petición a nuestros compañeros del Congreso,
que han vuelto a aceptar ponerla encima de la mesa estos
presupuestos actuales. Desde Unidas Podemos le pedimos que
nos acompañe con la máxima contundencia en presionar tanto
a la ministra de Hacienda como al presidente Pedro Sánchez,
para conseguir que en estos presupuestos se dote el REB. Y que
conste que todas aquellas cuestiones que dependen de nuestras
consellerias relacionadas con la insularidad se están
consiguiendo articular, lo hemos visto con la Comisión Mixta
de Baleares de Energía que recoge el REB y con la adopción
económica consecuente, lo hemos visto con las negociaciones
avanzadas del borrador del Plan estratégico nacional de la

PAC, que ya incluye el reconocimiento de Baleares como zona
insular. Por tanto, no será porque Unidas Podemos no
luchemos y consigamos además nuestro reconocimiento insular,
le vuelvo a pedir, por favor, que haga un esfuerzo junto a
nosotros para que en esta ocasión la ministra de Hacienda ceda
y dote el REB, tal y como se le ha pedido.

Por otro lado, tenemos nuestro modelo económico y su más
que necesaria diversificación, sabemos que se lleva hablando
desde hace muchos años, pero si de algo estamos convencidos
desde Unidas Podemos es de la obligatoriedad que tenemos los
representantes públicos de impulsar ya la diversificación de
nuestro modelo económico en Baleares. Se han aportado
muchos motivos y aún así parece que cuesta comprender que
no se puede depender únicamente del turismo, tanto por lo
frágiles que nos hace ser, como por lo que supone socialmente.

Mire, presidenta, yo he nacido en Calvià, vivo en Calvià y
espero seguir viviendo allí el resto de mi vida, pero le voy a
contar una realidad muy triste de la que somos muy conscientes
desde pequeños en los sitios turísticos: desde bien pequeños
tenemos la sensación o la certeza de que para seguir viviendo
en Baleares prácticamente la mayoría tendrá que ligar su futuro
a un trabajo directa o indirectamente relacionado con el
turismo, que no tiene nada de malo para quien lo quiera, pero
¿y los que pretenden otro tipo de futuro u otro tipo de empleo?
La mayoría tendrán que irse fuera de las islas para conseguirlo;
creo que debemos hacernos responsables y que esa sensación
de turismo o exilio no la tenga nadie, tenemos que garantizar
que si alguien quiere desarrollar su vida en otros sectores no
vinculados al turismo pueda hacer también en Baleares y no se
tenga que ver obligado a irse, dejando atrás su tierra y su
familia, y no hablo de nada fuera de lo común, estoy hablando
de ingenieros, físicos, químicos, informáticos que no quieren
trabajar en sectores turísticos y muchos otros jóvenes que, por
desgracia, ven como en Baleares tienen muchas menos
oportunidades.

Gracias a los fondos europeos tenemos una oportunidad
única y si no se hace ahora no se hará nunca, condenando así a
nuestra sociedad a seguir dependiendo exclusivamente del
turismo o, como he dicho antes, condenando a una mayoría a
elegir entre turismo o exilio, no creo que deba a estas alturas
indicar, además, la fragilidad que nos supone depender
únicamente de un sector y lo que ocurre cuando este sector
falla. Los fondos europeos tienen varias líneas muy importantes
pero sobre todo para la diversificación que creo que
necesitamos en nuestras islas hay que fijarse en lo habilitado
tanto para energías renovables como para industrias digitales.

Fomentar una industria propia de Baleares, basada, además,
en el conocimiento, tiene toda la coherencia al ser islas,
hablamos de tecnologías como ciencia de datos, de inteligencia
artificial, de computación en nube y desarrollo software tanto
profesional como de entretenimiento, de diseño digital y
muchos otros campos que comparten una cosa: no conocen
barreras físicas, por tanto, el factor insular no les afecta a la
hora de comercializar sus productos y de ser competitivos.
Creo que si queremos una economía de presente y de futuro
debemos apostar por lo que están apostando desde hace
muchos años otros países, hagamos un esfuerzo y potenciemos
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ese tipo de economía la cual genera puestos de trabajo estables,
de calidad, profesionalizados y muy bien remunerados.

La parte de energías renovables no solo sirve como
elemento más a la hora de diversificar nuestro modelo
productivo, ya que, además, se estima que en los próximos años
la implantación de placas solares pueda generar más de 17.000
puestos de trabajo en nuestras islas. También sirve como un
elemento para luchar contra la pobreza energética.

Como hemos explicado todo este tiempo en esta cámara,
tener una comercializadora que gestione el excedente de
energía de muchas placas solares significa tener nuestra propia
energía, para así poder destinarla a familias vulnerables e
incluso a familias trabajadores sin tener que mediar con
grandes multinacionales, que hemos visto que lo único que
buscan es su propio beneficio.

Puede que a muchos de los de aquí presentes el precio de la
factura de la luz no les suponga un problema realmente grave,
pero imaginaros para un trabajador que cobra 1.000 euros al
mes, el precio de la luz o de la energía le puede suponer entre
elegir si comer, si poner la calefacción o el aire acondicionado.
La pobreza energética, por desgracia, se lleva muchas vidas a
lo largo del año, así que hagamos una apuesta clara por el
Instituto Balear de la Energía y la implantación de renovables.

En este sentido, se empezó la legislatura con un 2,5% de
energía producida por fuentes renovables y un 55% de energía
producida por carbón; ya vamos por el 7,5% de energías
renovables producidas por renovables y en carbón solo se
produce por un 5%. Además, el vicepresidente, en esta cámara,
anunció el objetivo de alcanzar el 25% de producción de
energía renovable a final de legislatura con la implantación de
parques fotovoltaicos y lo que supondrán los 230 millones de
fondos europeos para impulsar la transición energética en
Baleares.

No nos tenemos que olvidar, además, también de lo que
aporta y supone el comercio local, tanto para nuestra economía
como para nuestras costumbres, creo que nadie piensa en su
barrio o en su pueblo sin pensar en sus comercios, por eso, si
en los anteriores presupuestos de la comunidad autónoma se
aprobó una partida de bonos comerciales, creemos que para los
próximos presupuestos también se tiene que pensar en nuestro
comercio local. Por eso, presidente, lo que realmente le
decimos es que para los próximos presupuestos, si realmente se
quiere apostar por la diversificación económica, el presupuesto
de vicepresidencia, de transición energética y sectores
productivos tendrá que reflejar todas esas necesidades para
hacer frente a los objetivos que se nos vienen encima, que son
muchos.

A la hora de diversificar nuestra economía no nos podemos
olvidar también de lo que supone el sector primario para
nuestras islas, nuestra consellera, Mae De la Concha, está
haciendo un estupendo trabajo en contacto con las asociaciones
agrarias y con una hoja de ruta clara para acercar al campo los
jóvenes, para garantizar así la continuidad. Ya hemos hablado
en multitud de ocasiones que aumentar nuestra soberanía
alimentaria es algo que, sin duda, también servirá para generar

una mayor economía del sector, igual que el proyecto de
regadíos también aumentará la competitividad del sector.

Creemos que la línea actual es la adecuada, pero en ese
sentido el sector creo que necesita todo el apoyo posible, por
eso instamos a que el Govern siga trabajando mano a mano con
el sector como hasta ahora.

La fragilidad de nuestro modelo económico actual basado
en el monocultivo turístico nos supuso en pandemia tener una
caída del PIB del 23% o un poquito más, si no hubiese sido por
el esfuerzo tanto de Yolanda Díaz como del Govern no se
hubiese conseguido incluir la figura de los fijos discontinuos en
los ERTE, y la gente de Baleares aún lo hubiese pasado mucho
peor, porque nadie quiere estar en ERTE si puede estar
trabajando, pero, al menos, gracias a ese escudo social
aplicado, tanto en el Gobierno estatal como en el de Baleares,
se ha podido paliar nuestra fragilidad por depender
exclusivamente del turismo.

Para ir finalizando, Sra. Presidenta, como ya les hemos
dicho en más de una ocasión, usted contará con el apoyo de
Unidas Podemos siempre y cuando gobierne pensando en el
interés del bienestar de una mayoría social, nuestro grupo
parlamentario reconoce el trabajo que se ha realizado y, aunque
queda mucho por hacer, desde Unidas Podemos tenemos muy
clara la hoja de ruta que debe seguir este gobierno progresista.
Si este gobierno sigue el camino hacia una recuperación justa,
bajo el paraguas de la protección social y con un objetivo claro,
conseguir unas islas más sostenibles y más resilientes, nuestra
sociedad tendrá garantizado un futuro estable y con certezas. Si
por el contrario no somos capaces de avanzar hacia la
diversificación de nuestro modelo económico y en el refuerzo
del estado de bienestar, nuestra sociedad estará condenada a un
monocultivo turístico u obsoleto y sin futuro, a vivir en una
sociedad que retroceda en derechos donde los muy ricos cada
vez son más ricos y donde la clase media es cada vez más
pobre.

Nos jugamos demasiado, presidenta, vayamos por el camino
correcto, vayamos por el camino de la defensa de nuestro
pueblo, consigamos que la sociedad de Baleares sea más justa,
más empática, más igualitaria y tenga un futuro digno de ser
vivido.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. López. Correspon ara la intervenció del
Grup Parlamentari Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Mis primeras palabras y en nombre de
mi partido quiero que sean en recuerdo de las 934 víctimas de
la COVID-19 que han perdido la vida en Baleares y también
para sus familiares y allegados.
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También quiero tener muy presente hoy a todos aquellos
que han perdido su trabajo, a aquellos que han tenido que echar
el cierre definitivo de sus negocios y a aquellos que están
soportando los efectos tan negativos de esta pandemia.

Este es el segundo debate de política general en un contexto
excepcional, y han pasado ya veinte meses desde el anuncio del
estado de alarma y demasiadas han sido las brechas que se han
abierto en nuestra sociedad y que este govern no ha sabido
cerrar.

Presidenta, ayer vino a esta cámara con un discurso
demasiado optimista y demasiado triunfalista en muchos
momentos. Después de estos tiempos de incertidumbre, ¿tiene
ahora la seguridad absoluta como para poder anunciar que la
crisis acabará en dos años? Muchas promesas, pero cero
proyectos nuevos, presidenta, y ningún compromiso firme. 

Cero autocrítica también, está muy equivocada si cree que
asumir errores es solamente pedir unas tímidas disculpas por
los fallos en comunicación de las cambiantes medidas
restrictivas en los meses de febrero y de enero y la falta de
aciertos. Así, en general, sin concretar ni especificar ninguno
de sus errores. 

Mire, presidenta, a su gobierno le ha sobrado imprevisión,
le han sobrado parches a golpe de decretazos, propaganda y le
ha sobrado autocomplacencia y le ha faltado, le ha faltado
seguridad jurídica, autocrítica, transparencia, explicar mejor las
medidas restrictivas y sobre todo firmeza ante Sánchez,
presidenta. Se han paseado por aquí varios ministros, por
Baleares, nos han traído las maletas llenas de promesas y se han
marchado con las maletas vacías de compromisos y todo ante
su pasividad, presidenta. A ver si al final la muleta del
sanchismo va a ser usted.

¿De verdad que no cree que la ha faltado tomarle el pulso
a los ciudadanos? Esta crisis no ha acabado, como anunció
ayer, y yo la escuchaba desde mi escaño y no dejaba de pensar
en la visionaria obra de Orwell, 1984, cuando vaticinaba que al
final el partido anunciaría que dos y dos son cinco y habría que
creerlo, “la mayor de las herejías era el sentido común” decía
Orwell, pero no, dos y dos son y siempre serán cuatro. 

La realidad es que seguimos con carencias en la sanidad
pública, con falta de recursos y de profesionales y con la
atención primaria saturada. Seguimos con las lista de espera en
dependencia y en residencias para nuestros mayores.

En educación seguimos manteniendo el elevado número de
barracones prepandemia con 99 aulas prefabricadas en los
centros educativos.

Seguimos sin que este gobierno solucione el problema de la
vivienda que afecta a nuestros jóvenes y a la clase media y
trabajadora.

Seguimos sin conocer los proyectos estratégicos para recibir
la financiación europea a la que todo lo fía este gobierno. 

Seguimos con el discurso vacío de la diversificación
económica sin políticas concretas, sin proyectos concretos para

invertir más en industria, en innovación, en investigación y en
digitalización.

Y seguimos sin un trato justo del Gobierno central hacia
Baleares, sin unos presupuestos generales del Estado que
desarrollen el régimen especial y que contemplen partidas
presupuestarias concretas para compensar las desventajas y los
costes añadidos que supone la insularidad; uno de sus grandes
fracasos, presidenta, admítalo. 

Seguimos sin un sistema de financiación autonómico para
nuestras islas, un sistema justo, transparente y equilibrado que
corrija nuestras deficiencias históricas y los menosprecios a los
que nos viene sometiendo el gobierno Sánchez y con
anterioridad el del Partido Popular. 

Seguimos sin una auditoria integral, operacional y funcional
de la administración que permita conocer el efecto real de las
políticas públicas sobre la vida de los ciudadanos que audite
cómo, cuánto y en qué se gasta el dinero público, que detecte
el gasto superfluo y reoriente el gasto.

Seguimos sin dar una solución a miles de empleados
públicos en abuso de temporalidad que ahora con el decretazo
de Iceta ven peligrar su empleo. ¿De verdad cree que es
progresista dejar tirados a miles de empleados públicos porque
ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han sido capaces
durante décadas de acabar con el abuso de la temporalidad en
la administración?

Y seguimos con unos pésimos datos del paro, el 82% de los
nuevos contractos que se crean son temporales, no son datos
para sacar pecho ni hacer discursos triunfalistas, y encima
intentan maquillarlos comparándolos con el mismo mes de
2020 en plena pandemia. La situación hoy es agónica para
muchas familias, muchos autónomos, PYME y comercios de
estas islas.

Muchas asignaturas pendientes, ¿no le parece, presidenta?,
y lleva seis años gobernando, seis años, no han empezado a
gobernar en plena pandemia, y muchos compromisos sin
cumplir. Por eso, desde Ciudadanos, déjeme que le diga que
somos escépticos ante algunos anuncios que hizo ayer. 

No puede venir a esta cámara con un discurso triunfalista y
carente de autocrítica cuando más de 4.000 empresas de
nuestras islas han bajado la persiana definitivamente. Éste es el
progresismo del que hace gala su gobierno, su partido y sus
socios. 

Miren, no es tiempo de política basada en la propaganda,
como hacen ustedes, y tampoco es tiempo de política
espectáculo o de ciencia ficción, como hacen otros. Es tiempo
de seguir tomando decisiones desde el consenso no sólo con los
agentes sociales, no sólo con las fuerzas políticas sino sobre
todo con los agentes sociales y económicos de estas islas. Por
eso hoy y siempre nos seguiremos reafirmando en la necesidad
y la utilidad del pacto de reactivación, aunque algunos
desmerezcan a la Fundación Impulsa, a la CAEB, a las cámaras
de comercio, a la Universidad y a todos los agentes sociales y
económicos que están en las mesas, sobre todo en la Mesa de
fondos europeos, que exigimos desde Ciudadanos. 
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En ese plan de reactivación, gracias a Ciudadanos, se ha
conseguido un plan transversal de conciliación con ayudas y
medidas concretas para ayudar a que las familias puedan
conciliar su vida laboral y familiar, que las mujeres sobre todo
no tengan que renunciar a su trabajo y a su carrera. ¿Llega
tarde? Por supuesto, más de un año después. ¿Es suficiente?
No, pero es un paso de gigante también para alcanzar la
igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres y ahí siempre
nos va a encontrar, presidenta.

También nuestras propuestas sobre ayudas directas a
autónomos, la apuesta por la innovación han salido adelante
dentro del plan de reactivación. 

Presidenta, estoy de acuerdo con usted que es el momento
de construir, no ya de reconstruir. Es el momento de crear y no
de recrear, y de hacerlo escuchando a los ciudadanos,
escuchando a todos los sectores productivos de nuestra
sociedad. Es el momento de estar centrados en el futuro. Es el
momento de trabajar, de proponer, de dialogar y de acordar
soluciones, y ahí es donde está y ahí es donde estará siempre mi
partido, Ciudadanos.

A Ciudadanos, a nosotros no, nos gusta hablar más de
educación, de sanidad, de innovación, de sostenibilidad mucho
más que bajar a los barrizales inútiles de la política donde sólo
hay confrontación y crítica destructiva estéril. Señoras y
señores diputados, los ciudadanos no nos han elegido para
generar más problemas, ni hacer ruido, ni para hacer ni generar
más crispación, nos han elegido para aportar soluciones y
garantías de futuro. 

El camino, tanto desde el punto de vista político como
ético, es el consenso, que es lo que nos exigen los ciudadanos
y es lo que merecen de nosotros, y sería imperdonable que los
políticos fuéramos incapaces de sacrificar posiciones
ideológicas o de partido mientras las familias, los trabajadores,
las PYME, los autónomos y las empresas de Baleares hacen
encaje de bolillos cada mes para llegar a final de mes.

Presidenta, sabe que la mano de Ciudadanos está tendida,
tendida para encontrar soluciones a los problemas de los
ciudadanos de Baleares, nuestro compromiso es con la
ciudadanía y no con este gobierno, aunque algunos intentar
liarlo. 

Como bien sabe pensamos que éste no es un buen gobierno
y pensamos que no es buen gobierno porque no prima la
eficiencia del gasto público, porque patrimonializan el
progresismo y no garantizan la igualdad de oportunidades,
porque tienen unos socios populistas que vienen con recetas del
siglo XIX a los problemas y retos del siglo XXI y porque tiene
otros socios que hacen apología excluyente y priman los
privilegios territoriales por encima de los derechos y la
igualdad de todos.

Presidenta, gestionar en estos momentos requiere de
prudencia, pero también de liderazgo y de aportar soluciones
y alternativas y no hacen falta milagros, mire, no, lo que hace
falta es una buena gestión. Y claro que ha habido errores
aunque usted no los asuma. Han gestionado a golpe de
decretazo, han institucionalizado el decreto ley como forma de

gestión de gobierno, 23 decretos leyes en un año y medio.
Desde Ciudadanos lamentamos que se haya convertido en la
forma habitual de este gobierno sustrayendo la actividad de este
parlamento.

Además, los ciudadanos y los sectores afectados han
necesitado más seguridad, más certidumbre y más justificación
con las medidas restrictivas y menos tratarlos como a niños a
golpe de imposiciones, más cercanía y empatía, presidenta, se
lo he pedido muchas veces en esta cámara, porque en enero y
en febrero usted dio la imagen de imprevisión, de
improvisación y ayer pidió esas tímidas disculpas, pero no
asumió errores. 

Todos han sido testigos en esta cámara de cómo le he ido
solicitando martes tras martes los informes de los expertos para
que justificara así las medidas restrictivas, porque estará de
acuerdo conmigo en que uno de los aliados de la crispación es
la desinformación y no podemos abrir ni dejar espacios para los
populismos.

Presidenta, ha tardado demasiado en reclamar también un
marco jurídico nacional porque Sánchez les ha dejado solos
con toda la responsabilidad para controlar la pandemia sin
herramientas jurídicas, y así usted y sus medidas restrictivas
han topado demasiadas veces con la legalidad, ¿no le parece,
presidenta?, demasiados varapalos jurídicos. Ustedes aun así
siguen instalados en la autocrítica.

Coincidimos con usted, eso sí, en que la reactivación
económica solo podía garantizarse si se garantizaba la
seguridad sanitaria, pero también es cierto que desde febrero le
venimos pidiendo equilibrio entre salud y economía, poniendo
más el foco en el control que en la imposición de prohibiciones.

La prioridad de este gobierno debe ser reforzar la atención
primaria, que es el auténtico corazón de la salud pública y usted
ayer no mencionó a atención primaria en su discurso, necesitan
refuerzos. Anunció que renovaría mil contratos, pero mil
contratos renovados, esto no resuelve la carencia de
profesionales sanitarios. ¿Es consciente, presidenta? Además,
en Ibiza por ejemplo se agrava y en Menorca, donde preocupa
la demora en atención primaria y en consultas con especialistas,
hay que evitar la fuga de nuestros profesionales sanitarios.

Ayer dijo que la gestión sanitaria había sido ejemplar, y sí,
pero gracias al esfuerzo de nuestros profesionales sanitarios y
no gracias a la gestión del Servei de Salut.

Mire, no se puede salir de una pandemia con una gestión
ineficaz de los recursos humanos; no se puede salir de una
pandemia con una saturación en primaria y en urgencias; no se
puede salir de una pandemia sin reducir las listas, las largas
listas de espera, como por ejemplo en Ibiza donde hay más de
mil personas que llevan más de 180 días esperando una cirugía.
Y mi partido celebra que usted anunciase ayer un plan de
choque para la reducción de las listas de espera, pero para eso
tiene que contratar nuevos profesionales sanitarios y además...,
es que es algo muy grave, nosotros somos conscientes de que
detrás de cada número que engrosa las listas de espera hay una
persona esperando una cirugía y un diagnóstico.
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A pesar de estas carencias en salud pública ¿qué es lo único
que parece preocupar a sus socios?, los artificiales conflictos
lingüísticos en sanidad que representan el 0,00058% de las
consultas de las islas y ¿ya nos les preocupa tampoco la
auditoria sobre vacunación a la que se comprometieron cuando
se alcanzara el 70% de la población diana inmunizada?
Estamos ya al 78% y no ha anunciado esa auditoria.

Le recuerdo que fue la moneda de cambio para que sus
socios finalmente vetaran nuestra comisión de investigación, la
de Ciudadanos, tras conocerse los casos de cargos directivos de
hospitales, regidores y personalidades como el obispo, que
nadie ya lo menciona, que se había saltado la cola de
vacunación.

La comisión ética del Govern ha reprobado estas
actuaciones, pero a este gobierno le falta ejemplaridad, ética,
rendición de cuentas y transparencia, presidenta. ¿Acaso su
gobierno intenta tapar este caso?, como también el caso de los
abusos sexuales a menores tutelados, porque le recuerdo que
siguen apareciendo casos de denuncia, provienen en muchas
ocasiones de los educadores. Llevamos más de un año de
inacción, de silencio, de omisión por parte de su gobierno.
Llevamos mucho tiempo que le están dando la espalda y que
han vetado junto a sus socios una comisión de investigación en
el Consell de Mallorca, pero también en este parlamento a
propuesta de Ciudadanos.

Por cierto, ¿van a reclamar a los consejos las competencias
de inspección?, porque ustedes se excusan diciendo que no son
responsables, pero si que son corresponsables porque es una
competencia que ustedes han traspasado al consejo y deben
supervisarla. Ya va siendo hora de que asuman
responsabilidades porque ha tenido que llegar hasta las
instituciones europeas y si hay alguien que utiliza esto de forma
partidista, allá con su conciencia desde luego, no es el caso de
Ciudadanos y usted lo sabe. Dejen de seguir instalados en el
veto continuado porque el silencio duele, presidenta.

Intentan tapar muchas cosas, pero lo que no pueden seguir
tapando son las 4.000 empresas y negocios que se han visto
abocados al cierre definitivo y lo que no pueden tapar tampoco
son los preocupantes datos del paro, como ya le he dicho,
48.599 personas, pero sobre todo un desempleo juvenil que
supera ya el 40%, un desempleo femenino que nos preocupa,
presidenta, 17.635 trabajadoras aun en ERTE y sobre todo en
temporada alta y..., supone además este paro más del 25% que
en agosto de 2019, así que declaraciones triunfalistas en este
aspecto no se las recomiendo.

Y, presidenta, nadie discute que los ERTE han sido
fundamentales para frenar la destrucción de empleo. Siempre
está con lo mismo en sus discursos. Lo que nosotros le pedimos
también es que se alarguen a partir del 1 de octubre a todos los
sectores y sobre todo que exija refuerzos para el SEPE porque
también tendrá que gestionar estos ERTE, y aunque en realidad
solo se trata de una medida pasiva -los ERTE- lo que
pedimos... llevamos reclamando durante mucho tiempo al
conseller Negueruela son políticas activas de empleo,
formación a los desempleados, pasarelas e itinerarios laborales
para los más vulnerables, políticas activas para jóvenes y
mayores de 50 años, fomentar el autoempleo, fomentar el

emprendimiento, pero no, ustedes cada vez ponen más trabas
a los autónomos.

Impulsen también políticas de empleo para acabar con el
desempleo juvenil y el desempleo femenino.

El mercado de trabajo es el gran fracaso del bipartidismo.
Llevamos desde Ciudadanos años reclamando reformas.
Acabar con la lacra de la precariedad y de la temporalidad y la
reforma de las pensiones.

Nuestra comunidad autónoma ha sido la más castigada por
la crisis económica con una recesión económica del 23% en
2020, la mayor caída del PIB de España y es la más afectada
por el incremento de la pobreza según denuncia OXFAM. Con
estos datos usted encima siempre saca pecho de los 855
millones y de lo recibido en concepto de protección de los
ERTE. ¿Sabe por qué hemos recibido más ayudas que nadie?
Se lo acabo de decir, porque somos la comunidad autónoma
más castigada, y estas ayudas no pueden suplir la falta de
compromiso que tiene el gobierno Sánchez con nuestras islas
y el poco peso que tiene este gobierno en Madrid. Ayer intentó
jugar con eso, intentó tapar esa... la espalda que nos da Sánchez
y también la falta de un sistema de financiación justo para
Baleares con estas ayudas a las que además sumó... la cantidad
de ayudas europeas, y estas cantidades que usted suma, ¿sabe
de dónde provienen íntegramente?, de la Unión Europea. Por
tanto, los ciudadanos de estas islas no se lo tienen que
agradecer ni a Sánchez ni a usted, presidenta.

Gracias a nuestra participación en el Pacto de reactivación
también hemos conseguido ayudas directas para autónomos y
ampliar las CNAE y sobre todo dar ayudas a tantos y tantos
sectores que Sánchez había dejado fuera, pero desde
Ciudadanos además de ayudas también solicitamos rebajas
fiscales, bonificaciones para no seguir poniendo en peligro la
supervivencia de nuestro tejido productivo y para que no se
siguieran destruyendo más puestos de trabajo, pero el PSOE,
Sánchez y usted, han aplicado un veto continuado al alivio
fiscal y mientras asfixian a los autónomos con las cuotas
anuncian también para 2022 un sablazo de impuestos, tenemos
el gobierno más caro de la historia. Hay que echar una mano a
los autónomos, pero no a su cuello ni a su bolsillo.

¿Como van a fomentar el autoempleo y el emprendimiento?
Desde luego subiendo impuestos y las cuotas y poniendo más
trabas a los autónomos, no.

Presidenta, si hablamos de turismo debemos decir que la
temporada turística se ha salvado, y nosotros lo celebramos,
pero se ha salvado, uno, gracias al esfuerzo de todos los
ciudadanos y de todos los sectores que han hecho muchísimos
esfuerzos para que se mantuvieran los buenos datos
epidemiológicos; y dos, gracias al trabajo del sector y a la
valentía de muchos empresarios que liberaron a trabajadores de
los ERTE cuando aún no había garantías y no estaban las
reservas confirmadas. Todos sabemos que los hoteles se han
llenado en el último momento y había mucha incertidumbre
incluso en el mes de julio.

Reconozca, reconozca que la colaboración publicoprivada
que han mantenido ha sido acertada en la promoción de nuestro
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destino, ha facilitado mucho el éxito en la recuperación
turística. 

Pongamos el foco en la digitalización, otros destinos
turísticos nos están adelantado en digitalización. De las 22
startups turísticas españolas más importantes a nivel
internacional sólo 3 están en Baleares. No podemos seguir
perdiendo liderazgo en tecnología turística y menos con el
eslogan vacío después de la diversificación.

El Govern no tiene ningún proyecto transformador, hay que
aportar firmemente, y en eso coincidimos con usted, hay que
apostar por ser un destino sostenible. Tiene que ser valiente,
presidenta, y escuchar y aplicar las iniciativas que le hemos
presentado desde Ciudadanos. 

Mire, ayer lamenté que dedicara tan poco de su intervención
a nuestro sector primario, un sector muy tocado por las
desventajas que supone la insularidad restándonos
competitividad, encareciendo el transporte y por tanto el precio
para nuestros consumidores. Nuevamente le digo, urge el
desarrollo del REB, presidenta, pero además el Govern tiene
que hacer un plan de viabilidad para el sector de la ganadería.
En Menorca los ganaderos menorquines consideran que las
ayudas por la sequía no son suficientes y que podría haber
cierta discriminación. 

Y para finalizar, presidenta, desde Ciudadanos le pedimos
diez compromisos, le pedimos diez compromisos para construir
el futuro de Baleares: uno, que la hoja de ruta que marque la
acción de su gobierno y los presupuestos para 2022 siga siendo
el plan de recuperación económica y social de nuestras islas, el
pacto social firmado con administraciones, consejos, partidos
y agentes sociales y económicos de nuestras islas y no sea la
hoja de ruta de su gobierno los Acords de Bellver.

Dos, una apuesta clara de su gobierno en innovación, en
investigación y digitalización; y le pido que Baleares sea líder
y referente en economía circular y en economía azul, mediante
el aprovechamiento de sus condiciones y su patrimonio natural,
con políticas concretas y con más inversiones, de lo contrario
no se podrá transformar ni diversificar ni modernizar nuestra
economía, presidenta.

Tres, unos presupuestos para 2022 realistas sin subidas de
impuestos porque no puede ser que sean los ciudadanos, los
autónomos, las PYME, los trabajadores y las empresas de estas
islas quien pague esta crisis y quien pague la deuda pública.
Las cuentas públicas son la clave de bóveda de las políticas y
de nuestros servicios básicos. Presidenta, presente unas cuentas
que inviertan y construyan el futuro de nuestra comunidad, pero
también le pido prudencia, le pido que no es tiempo de parches
y tampoco de despilfarro. La pandemia no puede ser la excusa
para una gestión irresponsable.

Cuarto, un sistema público y una administración eficiente
y eficaz al servicio de la ciudadanía, por eso le volvemos a
exigir que cumpla con su compromiso de una auditoría
operacional y de eficiencia de las políticas públicas que se votó
y se aprobó aquí en el debate de política general y que un año
después no ha puesto en marcha. Habla de mejorar los servicios
públicos, pero hay que acabar con la precariedad y el abuso de

la temporalidad de nuestros empleados públicos, acabar con la
carencia de profesionales sanitarios, mejorar las condiciones de
nuestros empleados públicos, de los docentes, de los
sanitarios...

Quinto, el REB, presidenta, queremos hoy su compromiso
firme de que los presupuestos generales del Estado para 2022
van a contemplar partidas específicas financiadas para
compensar las desventajas y los costes añadidos que supone la
insularidad. Ayer usted pasó de puntillas y nos hizo
copartícipes en la reivindicación conjunta en Madrid, pero,
mire, la presidenta de esta comunidad es usted y da la
casualidad que es partido quien gobierna también en Madrid.
No podemos dejar de reivindicar el desarrollo del REB porque
es una reclamación histórica y justa que desde Ciudadanos
siempre vamos a defender. No pedimos privilegios, sino que se
nos iguale con el resto de regiones territoriales. Le pido
también su compromiso para incluir en los presupuestos
generales del Estado la revisión del complemento de residencia,
el llamado plus de insularidad, de nuestros empleados públicos
destinados en Baleares y de los agentes de las Fuerzas y
Cuerpos del Estado. Insularidad digna, presidenta. 

Sexto, sexto compromiso. Además del REB le exigimos que
reivindique con firmeza ante Sánchez y Calviño un sistema de
financiación autonómico justo, transparente y equitativo con
Baleares porque éste, el actual, castiga a nuestra comunidad
autónoma. Y no ha dicho nada de las declaraciones de la
ministra Calviño esta semana cuando afirmaba que la reforma
del sistema financiero autonómico prorrogado desde 2014 ni
urge ni es prioritario, ¿qué le parecen estas declaraciones de la
ministra Calviño?

Séptimo compromiso que le pido, presidenta, no hagan una
gestión política de la financiación europea, del fondo Next
Generation EU ni del programa React-EU. No pongan en
peligro una oportunidad histórica de que estos fondos sirvan,
primero, para salvar nuestra economía y generar empleo y,
segundo, para modernizar y transformar nuestra comunidad,
hacerla más sostenible, hacerla más competitiva con una visión
estratégica a medio y largo plazo. Ayer usted sólo nos anunció
los proyectos de siempre, tranvía y depuradoras y en
innovación, digitalización y economía verde no concretó
ningún proyecto. Debemos contar con las mejores propuestas
y los mejores proyectos posibles con la colaboración y el
consenso de la comisión creada en el seno del pacto de
reactivación, a exigencia de mi partido. En el compromiso que
le pido también es que los fondos europeos no sirvan para
cuadrar las cuentas públicas ni para financiar proyectos que
estén ya en marcha o que sean programas electorales, no
solamente deben ser un estímulo económico temporal sino que
deben ser capaces de impulsar proyectos con elevado potencial
transformador a la altura de los desafíos a que se enfrenta esta
comunidad.

Octavo, un compromiso por una educación de calidad, sin
barracones, con más inversión en apoyo para alumnos con
necesidades especiales y más recursos para la detección 
temprana de problemas en el aprendizaje, como la dislexia, el
autismo, el TDH, entre otros, y las altas capacidades para
acabar con el fracaso escolar. Ayer pidió a los grupos que nos
sumemos a la ley educativa, no, presidenta, yo le pido un

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 90 / fascicle 2 / 14 i 15 de setembre de 2021 5235

compromiso real de diálogo y de consenso para garantizar una
educación pública de calidad, pilar de la igualdad de
oportunidades, sin abandonar la cultura del esfuerzo, que
garantice la libertad educativa y la libre elección de las
familias, sin imposiciones monolingüísticas, presidenta, que
respete el bilingüismo de nuestra comunidad, que no arrincone
el inglés o las demás lenguas extranjeras y que no elimine el
castellano como lengua vehicular, que apueste y que impulse la
formación básica y la formación FP dual. 

Nueve, encontrar soluciones viables y efectivas de manera
urgente ante el reto de la vivienda, conseguir vivienda
asequible para nuestros jóvenes. ¿De verdad que la única
fórmula que ayer nos expuso aquí para el reto de la vivienda es
hacer más VPO y limitar los precios al alquiler o expropiar
viviendas a grandes tenedores? Escuche las propuestas de
Ciudadanos para incentivar y para facilitar la vivienda
asequible a jóvenes, pero también a las clases medias y
trabajadoras de nuestras islas. 

Y diez, el décimo compromiso, un plan estratégico de
juventud que aborde con garantías la emancipación de nuestros
jóvenes y que abarque acceso a una vivienda, a formación y a
empleo. 

Nuestra comunidad avanzará en empleo, en educación, en
innovación, en modernización y en sostenibilidad siempre y
solamente desde el sentido común, el consenso, el compromiso,
la responsabilidad y la coherencia. Porque los populismos, los
sectarismos y el conformismo solo seguirán lastrando nuestra
comunidad. Escuchemos más a todos los sectores y escuchemos
más a los ciudadanos de estas islas...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Guasp, hauria d’acabar. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Acabo, Sr. Presidente. Porque los valores de los ciudadanos
de estas islas deben ser nuestros valores, porque los sueños de
los ciudadanos de estas islas deben ser nuestros sueños, y
porque las luchas de los ciudadanos de estas islas deben ser
nuestras luchas.

Y para acabar, lo quiero hacer volviendo a citar a Orwell y
a su 1984: “La libertad es poder decir libremente que dos y dos
son cuatro, si se concede esto, todo lo demás vendrá por sus
pasos contados.”

Para Ciudadanos, dos y dos son cuatro, y siempre serán
cuatro. 

Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Guasp. Intervenció del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Moltes gràcies, Sr. President, diputats i diputades. Sra.
Presidenta, vostè sap millor que ningú -i ja ho va explicar ahir-
que des de fa mesos una bona part de les accions d’aquest
govern han estat centrades a combatre la COVID i a fer front
tant a la crisi sanitària com també a la crisi social i econòmica
que se n’ha derivat després de tots aquests mesos. 

Amb el suport de MÉS per Mallorca, el Govern ha
incrementat els seus esforços per mantenir l’estat del benestar,
la protecció de les persones més vulnerables i també el
manteniment de l’activitat econòmica dins un context difícil
marcat per les restriccions sanitàries. 

De manera paral·lela al que hem fet aquí, hem vist com en
altres territoris, en altres administracions, la demagògia, la
inestabilitat i fins i tot el transfuguisme i la compra de voluntats
han aclaparat l’atenció. Fins i tot, diuen les males llengües, que
en aquella oficina meravellosa que li han muntat al Sr. Cantó ja
han acabat de traduir l’edició d’El Quixot, del castellà a
l’espanyol.

Faig aquesta reflexió per deixar palès que els Acords de
Bellver, signats per la meva formació, han demostrat ser
garantia d’un govern que manté un principi: l’absoluta defensa
de les Illes Balears i de la seva gent. No obstant això,
compartesc amb vostè, Sra. Presidenta, que hem de seguir fent
feina amb una línia i un objectiu: feim el que hem de fer però
també estam convençuts que hem de continuar avançant i per
tant caldrà, segurament, corregir algunes inèrcies. 

En el darrer debat de política general li vàrem demanar un
canvi estructural en la composició del Govern. Era
absolutament necessari adequar l’arquitectura institucional als
reptes que teníem i seguim tenint per davant, i així ara tenim un
departament que gestionarà els fons europeus, entre d’altres
coses. Com ja sap, les nostres demandes no acaben aquí, tot i
el parèntesi obert per la COVID, tenim compromisos
evidentment que cal acomplir.

No ens podem refugiar en eufemismes com si fóssim
estruços que amaguen el cap a veure si escampa el perill. La
realitat no desapareixerà per més que no la vulguem afrontar,
les decisions s’haurien de prendre a partir d’aquesta certesa i
cadascuna en el nivell que li correspon. 

La gestió d’aquesta crisi hagués estat diferent sense la
presència de MÉS en el Govern? La resposta és que sí. MÉS
per Mallorca ha demostrat que en aquesta etapa de pluralisme,
de pacte i de negociació, hem estat decisius per ser garantia de
progrés i també de justícia social. Som conscients que la
prioritat era, és i serà salvar les persones. Però no podem
arraconar els objectius i les fites que ens vàrem fixar en el
principi de legislatura. Ara, després d’aquesta envestida
sanitària, econòmica i social que ha sacsejat i remogut els pilars
de la nostra societat, crec que tots coincidiran amb mi que
s’obre un temps d’oportunitat i és innegable que s’acosten
canvis que es poden convertir en un punt d’inflexió. 

No podem desaprofitar els mecanismes europeus de la
recuperació i la resiliència però, per damunt de tot, ens ha de
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servir per, d’una vegada per totes, capgirar el model econòmic
que no ens du res de bo. Un model fràgil, depenent de factors
o massa depenent de factors externs i que precaritza els
treballadors i les treballadores. De fet, capgirar el model passa,
primer de tot, per disposar d’un marc normatiu que millori les
condicions laborals, i això només serà possible si es deroga la
Reforma laboral, la del PP. En aquest cas concret, el marge
d’accions de MÉS és ben limitat com vostès ja saben, però aquí
hi ha representants dels partits que ho poden fer possible en el
Congrés dels Diputats. És ben hora que facin el que han de fer,
siguin vertaders representants de la ciutadania i no se sotmetin
a les disciplines de partit.

Dit això, no vull pecar d’ingenuïtat, i ho he reiterat en
públic i en privat, som ben conscients que el turisme continuarà
sent la nostra base econòmica, però hem de fer una passa més.
La nostra dependència energètica ha de canviar, el nostre
concepte de vida, la nostra recerca, en definitiva, la nostra
posició davant un desafiament global. 

En aquest sentit, vull destacar que, en breu, iniciarà el seu
tràmit parlamentari l’avantprojecte de la nova llei de la ciència
de Balears, una iniciativa liderada per MÉS a través de la
Direcció General de Política Universitària i Recerca, de la
secretaria autonòmica encapçalada per la Sra. Agustina Vilaret,
que indiscutiblement i per poder encarar un canvi de model
productiu necessitam un nou marc legislatiu en l’àmbit de la
ciència a les Illes Balears, ja que la llei en vigor és de l’any
1997. És ben hora no sols d’actualitzar-se sinó també d’anar en
consonància amb el nou marc normatiu estatal que va promoure
l’aprovació de la Llei de la ciència a l’àmbit estatal. Quan es
parla de promoure un nou model econòmic que es basi en el
coneixement, a més de comptar amb una estratègia, és necessari
també desenvolupar un marc normatiu que promogui aquesta
activitat. Aquest ha de ser un dels principals objectius de la llei,
així com agilitar i facilitar actuacions que no limitin el progrés
a la ciència a les Illes Balears. En definitiva, la llei és més que
necessària en els moments que s’estan vivint on es pot observar
que, sense ciència, no hi ha futur. 

El canvi de model ha de comportar també una ordenació
turística. Sí, sense complexos. Hem de plantar cara a la
saturació. És evident que aquest estiu la pressió, sobretot a les
Illes, ha estat molt grossa. Sobretot, a zones especialment
fràgils i vulnerables com espais naturals, determinades platges,
la mateixa Serra de Tramuntana i l’interior de Mallorca.
Insistesc una vegada més: és necessari revisar la Llei general
turística i, com va dir vostè ahir, regular el tot inclòs per acabar
amb el turisme d’excessos. Però és més, cal consolidar el sostre
de places i la seva reducció així com limitar l’arribada de
creuers i de vehicles. 

A partir d’aquí, urgeixen actuacions valentes per
diversificar l’economia, promoure -entre altres- cicles de
formació professional relacionats amb la indústria, el sector
primari, l’audiovisual, les energies renovables, les noves
tecnologies i el disseny, i facilitar la creació, evidentment,
d’indústries i l’accés al sòl industrial. 

I per poder dur endavant i amb èxit aquest canvi de model
cal incrementar el nostre autogovern, i això no és cap
impossible. Fa unes setmanes, l’Institut d’Estudis Autonòmics

feia públiques les conclusions d’un informe que posaven de
relleu que les Illes Balears tenen suficient marge per ampliar la
seva capacitat política i gestionar noves competències, fins i
tot, sense reformar l’Estatut d’Autonomia. Segons aquest
informe, la gestió de la crisi sanitària ha posat de manifest la
necessitat de coordinació, però també la necessitat de major
intervenció en àrees que afecten directament la ciutadania;
segons l’informe, hi ha marge perquè, sense ultrapassar el marc
constitucional, i ho dic perquè ningú no es posi nerviós, les
institucions de les Illes Balears assumeixin més
responsabilitats, especialment en el que es refereix a la
definició de model territorial, econòmic i social.

Des de MÉS per Mallorca compartim que és del tot
imprescindible la urgència d’ajustar adequadament el
repartiment de competències entre els nivells estatals i
autonòmic. En aquest sentit, vull fer-los partícips de Joan Ribó,
deia Ribó que la protecció social, l’educació, la sanitat o la
garantia de l’habitatge només són possibles si hi ha una
aportació econòmica que els faci viables, perquè l’autogovern
és una quimera si no disposam d’un finançament just que ens
permeti aplicar unes polítiques públiques de qualitat. Partint
d’aquestes paraules, cal detenir-nos una mica a parlar del nostre
mal endèmic, que és l’infrafinançament històric que patim des
de fa més de quaranta anys, endèmic i estructural.

I alerta, potser coincidim amb els grups de l’oposició que
cal reformar el sistema de finançament, però no totes les
fórmules valen, no totes les reformes ens valen; escoltin, el
Govern deixaria d’ingressar entre 500 i 600 milions d’euros
l’any amb la proposta d’un nou model de finançament que
aquest estiu va plantejar el Sr. Pablo Casado, fa dos mesos el
líder del Partit Popular va anunciar que volien recuperar el
model de finançament que va aprovar José María Aznar a l’any
2002. Aquell sistema -recordem-ho- va tenir efectes demolidors
i perversos sobre l’economia de les Illes Balears, va tenir uns
efectes totalment demolidors i, en bona part, el deute que
arrossegam a dia d’avui té aquí el seu origen.

Senyors del PP, de veritat que aquesta és la seva proposta
per a les Illes Balears? La nostra és ben clara, cal acomplir el
principi d’ordinalitat i limitar la solidaritat interterritorial. Cal
posar límits a un sistema de finançament pervers que ens
castiga i que ens penalitza i aquestes aportacions afebleixen la
nostra capacitat per prestar serveis bàsics als nostres ciutadans
i ciutadanes i d’incidir, d’una manera definitiva, en el canvi de
model econòmic i social.

Si som un dels territoris on més s’ingressa per la via dels
imposts, hem de ser també un dels territoris que més rebi, ni
més ni pus. I això ens du a recordar una altra proposta del PP
i la seva dèria per convertir ca nostra en una sucursal del
Madrid de la Sra. Ayuso: fa una setmana, la Sra. Prohens, que,
de manera entusiasta, defensava en aquesta mateixa cambra les
polítiques nefastes del Sr. José Ramón Bauzá -també és cert
que el Sr. José Ramón Bauzá avui en dia ja no es troba dins
aquest PP, estava dins un altre PP i ara es troba dins un altre
Ciudadanos o dins el mateix, m’he arribat a perdre, i que
precisament no es va caracteritzar per ser un model de cercar
un consens lingüístic i de promoció sobretot del sistema
sanitari-, proposava, entre d’altres, de copiar les polítiques
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fiscals madrilenyes, és a dir, suprimir els imposts a les rendes
més elevades.

I mentre el Govern central espanyol permet un paradís fiscal
de facto a la mateixa capital, no vol sentir ni parlar d’una
hisenda pròpia balear i no té cap pressa ni una en poder
desplegar el règim especial fiscal per dotar les Illes Balears
d’un règim econòmic propi per desenvolupar mesures i
beneficis fiscals per als inversors i les empreses de les Illes.

Coincidint amb aquest debat a Madrid, ja han començat a
negociar-se els pressuposts generals de l’Estat, aquests
pressuposts inclouran definitivament allò que diu el REIB o
haurem de presentar un altre recurs d’inconstitucionalitat?

Sra. Presidenta, és hora d’exigir la convocatòria de la
comissió mixta per abordar aquesta qüestió a l’empara dels
articles 125 i 126 de l’Estatut i de l’article 3r del mateix decret
llei del REIB. És més, una mesa de negociació que hauria de
comptar amb la participació directa i activa de MÉS per
Mallorca, com a membre del Govern; volem i hi hem de ser en
aquesta mesa de negociació. Vostè i la resta de diputats sabem
que som la veu més contundent i lliure davant Madrid i, per dir-
ho amb un llenguatge planer, a nosaltres la ministra Montero no
ens fa gens de por. No és cap novetat que la meva intervenció
sigui un clam a favor de l’autogovern, no podria ser d’una altra
manera, MÉS per Mallorca té el convenciment, i així queda
reflectit al nostre ideari polític, que només des d’aquí i sense
cap tutela serem capaços de fer front als reptes que tenim.

La gestió de proximitat és més eficient i així ho hem pogut
veure com hem gestionat des de les Illes Balears en els darrers
mesos. I dic això per tornar posar damunt la taula una qüestió
cabdal per a nosaltres, que és la gestió aeroportuària i també
portuària. Sra. Presidenta, senyors consellers, aquest govern no
pot esperar ni un dia més sense plantar-se davant Madrid i
reclamar ser part activa en la gestió de les nostres portes
d’entrada i de sortida. La pandèmia només ha fet que reforçar
la idea de la necessitat de tenir les claus de ca nostra, hem de
ser contundents, ha arribat l’hora: en aquesta reivindicació sap
que té uns aliats que arribaran fins on faci falta.

No només perquè cal posar límits, sinó perquè cal gestionar
o hem de gestionar com i de quina manera ho volem fer, no
volem que ens imposin ampliacions per seguir alimentant un
model turístic abocat al desastre i a la massificació, fruit d’una
gestió totalment mercantilista dels nostres pots i aeroports. En
aquest sentit, Sra. Presidenta, també hem de regular i limitar
l’arribada de creuers, és un compromís i un acord de govern,
l’hem d’acomplir, l’emergència climàtica és una realitat i les
conseqüències ambientals, paisatgístiques i de pressió humana
que suposen els creuers són un perill real. No volem viure en
un parc temàtic desnaturalitzat i per això mateix hem d’assumir
de manera immediata les competències en matèria de costes.

Diputats i diputades, coincidiran amb mi que ara per ara
tenim un greu problema d’accés a l’habitatge, la no-regulació
del preu del lloguer ja té un impacte real per a moltes persones
i per a moltes famílies; s’ha de fixar un índex de preus ajustats
a la realitat i delimitar zones d’especial atenció. És una
competència estatal i de fet aquí hem d’instar l’Estat a fer-ho
realitat, tenim l’exemple de Berlín, abans de la regulació, l’any

passat, un pis de 45 metres quadrats valia 600 euros, després
que s’hagin congelat i marcat els límits dels preus, en costa
300. Sra. Presidenta, senyors del PSOE i Podem tenen el nostre
suport per fer un front comú i exigir una regulació, incentivar
el mercat és insuficient, i mentre es discuteix infructuosament,
els fons voltors i els grans tenidors troben els forats jurídics per
seguir especulant amb el dret a l’habitatge.

Hem de rescatar les persones, les víctimes són les famílies
que no poden pagar un lloguer que és massa inflat.

Mentrestant, cal seguir potenciant l’habitatge de lloguer
social i posar traves a la compra per part dels fons d’inversió
estrangers i evitar, així, l’especulació.

Tenir casa, però, no ho és tot, també hem de poder pagar la
llum. En el cas del sistema elèctric de les Illes Balears la
situació és fins i tot més complexa que la de l’Estat, i aquí vull
recordar que fins ara la proposta que en aquest sentit ha fet el
PP perjudica del tot les Illes Balears, quina casualitat, és a dir,
ben igual que la proposta de reforma del sistema de
finançament que comentàvem abans! Les seves propostes
sempre perjudiquen les Illes Balears, la proposta del Sr.
Casado, el Sr. Costa i la Sra. Prohens, passa per eliminar del
rebut els costs del sistema extrapeninsulars. Potser, ho diuen,
com sempre, pensant en Madrid, i el ben cert és que aquesta
proposta és traduiria en un augment important del rebut a les
Illes Balears si no es compensa via pressuposts generals de
l’Estat, i ja sabem com funcionen els pressuposts generals de
l’Estat, governi qui governi.

Senyors diputats, senyores diputades, les polítiques socials
són un dels elements més importants a l’hora de cohesionar una
societat, de fet en el benestar social és on resideix la dignitat de
les persones. Davant aquesta falta de sensibilitat per part de
l’Estat a les Illes Balears, després de sis anys de gestió a la
Conselleria d’Afers Socials, són moltes les petites i grans
accions que s’han realitzat i que han aconseguit convertir el
sistema de serveis socials, deprimit i precari, del 2015 en una
estructura potent i coordinada que constitueix un ampli ventall
de possibilitats de cara a la població més vulnerable.

Tot i això, són dues les iniciatives que caldria destacar per
sobre de tot, la primera, la creació de la Renda Social
Garantida, una iniciativa pionera que va crear un precedent a
l’Estat i que des de la seva aprovació, a l’any 2016, ha donat
ajuda a més de 21.000 famílies a les Illes Balears. Gràcies a
disposar d’aquest instrument, aquesta comunitat ha pogut donar
resposta a milers de famílies en una situació tan crítica com era
la produïda per la pandèmia, tant durant el confinament com en
el període posterior. La renda social s’ha adaptat a les noves
necessitats i a l’aparició de l’Ingrés Mínim Vital i ha donat una
resposta digna a milers de famílies, amb diferència d’altres
territoris on els ciutadans i ciutadanes més vulnerables han
quedat a la seva sort. Seguirem reivindicant que l’Ingrés Mínim
Vital doni resposta a la pobresa sobrevinguda i no sols a
l’estructural, així com també que es traspassi la seva gestió en
condicions dignes i justes a la nostra comunitat per tal de poder
oferir una resposta ràpida i coordinada als nostres ciutadans i
ciutadanes.
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La segona, un sistema d’atenció a la dependència que va
passar d’incrementar les persones amb prestació de
dependència de 1.124, en el període 2011-2015, a fer-ho a
11.385, en els cinc anys següents; que des del 2016 hem més
que duplicat les ajudes econòmiques mensuals i s’ha traspassat
amplament la barrera dels 4 milions.

A més, som una de les comunitats que menys es torba a
valorar i a resoldre els expedients de dependència, tot això no
és que ho diguem nosaltres, ho diu l’Associació Estatal de
Directors i Gerents de Serveis Socials. Tot això amb una aposta
decidida per la creació de places públiques, de centres de dia
i de residència, amb una gran quantitat d’inversions en
infraestructures que es troben en marxa.

I prova de l’eficàcia i de l’eficiència d’aquestes polítiques
és que la dreta que renega d’aquestes polítiques allà on
governa, des de l’oposició els trobam constantment
reivindicant-les i exigeixen el que ells incompliren en un gran
acte d’incoherència política.

Senyors diputats i diputades, arribam a l’equador de la
segona legislatura d’un govern d’esquerres, d’un govern de
pacte que ha refermat unes polítiques valentes i pioneres en
matèria mediambiental. En vull destacar dos, per les crítiques
que varen suposar: el decret de posidònia i la llei de residus;
ens van acusar de ser un brindis al sol i de presentar normatives
que no es podrien acomplir i que no es podrien aplicar,
precisament ha estat tot el contrari, la Llei de residus ha estat
exemple arreu de l’Estat i s’ha dut al Congrés com a exemple
del que ha de ser la nova llei estatal: els plàstics d’un sol ús han
desaparegut del mercat, les grans companyies s’han adaptat a
aquesta nova situació, però sobretot ho han fet les petites, el
nostre teixit social i empresarial ha demostrat, una vegada més,
que els canvis globals comencen des d’allò local. Temps era
temps que a Cabrera i corria cava i llagostes, des d’enguany el
Govern gestiona de forma unitària les 90.000 hectàrees del parc
nacional, ampliat en acabar la legislatura, dignificar els espais
naturals protegits ha estat un dels eixos clau, no només Cabrera,
sinó també ampliant S’Albufera o Sa Dragonera, per exemple.

Sra. Presidenta, ahir vostè, molt oportunament, va citar
Damià Huguet, precisament en el seu any Huguet, en què
s’acompleix tant l’aniversari de la seva mort com del seu
naixement, i avui jo també ho faré per recordar aquelles
paraules que deia que “a cada pam de solc sembrar-hi un
llapis”. Cit la frase per recordar que fa unes setmanes ha entrat
al Parlament el projecte de llei d’educació de les Illes Balears,
la primera llei d’educació en tramitació és un repte i una
oportunitat. Veiem com any a any s’incrementa el nombre
d’alumnes nous que s’incorporen a l’escola, som quasi l’única
comunitat que en aquest darrer any hem augmentat, és un
símptoma més, també, de la saturació poblacional que cal
abordar amb un finançament just, perquè una bona llei i una
excel·lent comunitat educativa sense recursos no ens servirà per
a res.

Aquesta també ha de ser la llei que blindi l’ensenyament de
la nostra llengua pròpia del país, la llengua catalana, el català,
com a llengua d’aprenentatge i de cohesió social.

I el curs polític que ara comença també inclou a la seva
agenda la renovació de la direcció d’IB3 i haurem de posar fil
a l’agulla, l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears és
per a nosaltres un servei fonamental i imprescindible per
vertebrar el país i contribuir a la normalització de la nostra
llengua. Això no obstant, IB3 també és el motor de la indústria
audiovisual de les nostres illes i un important generador de
llocs de feina, des d’aquí vull reiterar el compromís de MÉS
per Mallorca per fixar un calendari que culmini amb la
internalització dels serveis informatius de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, es tracta d’una reivindicació
justa que, a la llarga, beneficiarà tant els treballadors com
l’administració i la ciutadania; un procés que haurem d’iniciar
tot d’una i procedir al canvi de direcció que fixa la llei, els
temps que venen i el nostre compromís amb uns mitjans públics
allunyats del sectarisme i de les curolles personals.

Coincidiran amb mi que l’aposta per uns mitjans de
comunicació públics de qualitat és un indicador de salut i de
qualitat democràtica, però no és l’únic, malauradament, aquesta
cambra necessita, i permeti’m l’expressió, mà de metge; no és
la primera vegada que he denunciat aquí mateix la manca de
compromís per arraconar el discurs de l’odi, del racisme, de la
xenofòbia o de l’LGTBIfòbia, no em cansaré de repetir-ho, des
de MÉS no participarem en un blanqueig d’aquelles forces que
aquí tots vostès insisteixen per donar-los veu, de fet creuen que
l’increment d’agressions lingüístiques, xenofòbiques o d’altre
tipus han sorgit espontàniament o esporàdicament? No
sorgeixen espontàniament ni esporàdicament, el discurs de
l’extrema dreta que vostès avalen i toleren aquí envalentona
molta gent i legitima unes idees que ja fa molt de temps que
haurien d’estar totalment excloses de qualsevol democràcia que
fos consolidada i madura. El seu discurs ha revifat una guerra
estèril que només pretén exaltar i provocar, senyors diputats
tenguin clar que tot això, en part, és per mor que aquest
parlament es nega a silenciar de manera contundent un missatge
que és del tot intolerable i que atempta contra qualsevol
principi democràtic, Sra. President, li agraesc moltíssim que
ahir es mostràs ferma en aquest sentit, esper que la resta de
grups també s’hi sumin.

Darrerament hem assistit en massa casos on s’han vulnerat
els drets lingüístics, les persones ens sentim més còmodes quan
podem utilitzar la nostra llengua, la dels nostres pares i la dels
nostres padrins; en canvi, quan hem de parlar i/o hem de
renunciar a la llengua pròpia dins el territori de la nostra
comunitat lingüística, tal volta experimentam sentiments
negatius i una pèrdua de benestar, pe això és important que a
les Illes Balears els ciutadans, sempre que vulguin, puguin
emprar la seva llengua sense cap entrebanc. L’àmbit de la salut
és un terreny especialment sensible en què el ciutadà ha de
poder exercir també els seus drets lingüístics, és responsabilitat
de l’administració i no de cap professional en concret
implementar les mesures necessàries perquè els ciutadans de les
Illes Balears puguin exercir el dret d’emprar qualsevol de les
dues llengües oficials a l’àmbit de la salut.

I tal com preveu la normativa, ha de ser la mateixa
administració la que d’entrada ofereixi a l’usuari l’atenció en
català, a fi d’assegurar que aquest se senti convidat a emprar
aquesta llengua oficial, si vol. Des de MÉS per Mallorca ja
vàrem impulsar i vàrem posar en marxa l’Oficina de Drets
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Lingüístics i, com bé saben, en les darreres setmanes hem fet
passes dins el Govern per revertir la situació de discriminació.
A la resta de partits que donen suport a l’executiu vull deixar-
los una cosa clara: no tolerarem cap passa enrera, ni una.

Tenim per davant, Sra. Presidenta, molts de reptes:
increment desmesurat de la població, saturació turística,
precarietat laboral, fragilitat del nostre territori davant el canvi
climàtic i fragilitat econòmica i de l’estat del benestar; el
compromís de la meva formació és clar: tenim una fulla de ruta
i molta feina per dur-la a terme.

Amb la responsabilitat evidentment que la situació
requereix, sense excepció, no vull acabar sense fer-los una
crida a sumar esforços i feina per trobar les respostes i
solucions que ens reclamen des del carrer...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ensenyat, ha d’acabar, per favor.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... -vaig acabant, Sr. President, i diputats- som part de la solució
i no del problema, actuem amb responsabilitat i amb altesa de
mires i convertim aquest ple en un lloc de compromís personal
en benefici del bé comú, convertim aquest ple en el lloc que
mereixen els nostres ciutadans i ciutadanes.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Intervenció ara del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señores diputados. Sra.
Armengol, usted ayer hizo el discurso de la mentira y la
manipulación, y yo vengo a contar la verdad de su gestión y del
actual estado de la comunidad, de cómo ha dejado usted a las
Islas Baleares, con datos objetivos.

Usted, Sra. Armengol, ha adelantado este debate al inicio de
este período de sesiones porque sabe que este otoño ni sus
mentiras van a poder ocultar las negativas consecuencias de sus
políticas, y convoca el debate ahora para poder hacerlo
coincidir con la propaganda del reparto de cientos y cientos y
cientos de millones, que no sabemos ni de dónde vienen ni
cuándo van a llegar. Usted empezó diciéndonos que Baleares
es la comunidad autónoma con menos muertes, para decirnos,
a continuación, que la recuperación económica será la más
rápida y completa de España, ¡oiga, y se queda tan ancha!

La realidad es que usted sometió a los ciudadanos de
Baleares a las más duras restricciones y prohibiciones, por
cierto, la mitad de ellas ilegales, arruinando la economía y con
los mismos fallecidos que Canarias, por ejemplo, quienes
tienen la misma letalidad global que Baleares, el 1%. Pero, a

diferencia de Canarias, Baleares cerró 2020 con una caída del
PIB del 23,7% y, según el BBVA, seremos la comunidad que
más tarde en recuperarse.

Yo no sé si toma usted a los ciudadanos por tontos, ¿cree
que viniendo aquí a decirnos que vamos a crecer por encima
del 11% los próximos años, la gente, que está en la miseria por
su culpa, no sabe que venimos del mayor agujero económico de
Europa? Usted viene aquí diciendo que creceremos un 11%, los
que más creceremos, pero no dice que venimos de una caída de
casi el 24%, ¿a quién quiere engañar, Sra. Armengol?

Estos datos son la demostración palpable que el Pacto de
reactivación económica ha sido un fracaso, tal como le dijimos
que sería. También son responsables de esta ruina generada por
su gobierno los partidos que avalaron dicho pacto, El Pi y
Ciudadanos.

Y con la misma desfachatez se atreve usted, Sra. Armengol,
a hablar de la creación de empresas, cuando en Baleares se han
batido todos los récords de destrucción, casi 4.000 empresas
han cerrado definitivamente. Estos empresarios, estos
trabajadores, sus familias, no han recibido ninguna ayuda, se
han quedado sin nada, no por la pandemia, sino por la gestión
que usted ha llevado a cabo; vaya a ellos a hablarles de los
cientos y cientos de millones que ayer dijo que está
repartiendo; vaya a las colas del hambre de las parroquias o de
las asociaciones que reparten alimentos a decirles que lo hemos
superado juntos, que somos más fuertes; vaya a los barrios
obreros a hablarles de escudo social y a lo mejor le tiran por la
cabeza los escudos físicos con los que tienen que defenderse en
sus barrios de la inseguridad que la pobreza y la inmigración
descontrolada está provocando.

Más de un 26% de los ciudadanos de Baleares están en
situación de pobreza, según la Red europea de lucha contra la
pobreza y la exclusión social, Sra. Armengol. Baleares es la
comunidad donde más aumenta la pobreza, esta es la realidad
de su gestión económica.

¿Qué es para usted tener temporada, Sra. Armengol? Esta
temporada turística no ha llegado ni al 50% del 2019, no cuela
ese burdo intento de engañar, de tomar como referencia el año
pasado cuando en agosto ya se había acabado la temporada.
Mire, le voy a poner un ejemplo de un hotelero, de los que no
están representados en su mesa de pasteleo económico y social:
fin de semana de agosto en un hotel de Calvià de 4 estrellas, -
no voy a decir el nombre y la ubicación exacta por si el
consejero Negueruela toma alguna represalia enviando
inspecciones- fin de semana de agosto en un hotel de Calvià de
4 estrellas, 53 euros, todo incluido. Pues mire, ni tirando los
precios, aún así, ¿ocupación del hotel? Un 20%. Esa es la
realidad de la reactivación económica, que no será ni rápida ni
completa hasta que ustedes abandonen el gobierno.

También ha mentido cuando ha hablado de su política de
consenso y diálogo, usted ha aplicado la política del rodillo y
del decretazo, Sra. Armengol. Nosotros le hemos presentado
desde que se inició la pandemia, en marzo del año pasado, 262
propuestas que su partido y sus socios han rechazado,
centrándonos en el bien común e interés general, algo que
ustedes no hacen; les propusimos varios ejes básicos para
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reactivar nuestro tejido empresarial y productivo y, al mismo
tiempo, proteger la salud y la vida de los ciudadanos.

Ustedes han demostrado que no les importan las familias,
de hecho en sus presupuestos no contemplan el informe de
impacto familiar, por eso nosotros hemos registrado un
proyecto de ley que les obligue a acordarse de las familias en
sus políticas en los presupuestos, con la elaboración de
informes de impacto familiar. Lo que pasa es que ustedes están
más centrados en destruir a las familias que en ayudarlas, por
ejemplo, todas esas familias que no van a poder pagar la luz
más cara de la historia por culpa de los socialistas y
comunistas, de la que usted es la máxima representante en
Baleares.

Y usted ayer defendió al Gobierno de Pedro Sánchez, el
mismo que es responsable de mantener las tasas y regulaciones
climáticas que condenan a los trabajadores y que suponen el
60% de la factura de la luz. Los impuestos verdes provocan
casas congeladas, familias empobrecidas y negocios
arruinados; miles de familias, comerciantes y trabajadores lo
van a sufrir. Pero usted, su gobierno y los partidos que lo
sostienen, están más preocupados en la pobreza menstrual o en
campañas para que los niños jueguen en catalán o que los
turistas aprendan el catalán, que en ayudar a las familias que
menos tienen; ya solo les falta lanzar una campaña que afirme
que hablando en catalán no pasarán frío cuando no puedan
encender la calefacción por el precio de la luz. Ya hicieron algo
parecido, no sé ni si se acuerda, cuando en plenas restricciones
en educación autorizaron las actividades extraescolares si estas
eran en catalán, es cuando nos enteramos de que el virus no se
contagiaba en catalán, no sé si se acuerdan.

Con socialistas y comunistas en el Gobierno millones de
hogares viven con miedo, lo que antes eran actos cotidianos
como planchar o poner la lavadora se han convertido en un
auténtico lujo, el socialismo ha impuesto el terror energético,
hemos alcanzado el mayor precio de la luz en toda nuestra
historia; ustedes vuelven a dejar atrás a las PIME, los
autónomos y las empresas, así como a miles de hogares.

Sra. Armengol, usted es la presidenta de los escándalos,
nunca nadie había protagonizado tantos referidos directamente
a su gestión sin dimitir; usted ha aprobado restricciones que
usted misma se ha saltado, la han pillado, lo ha negado en
primera instancia y después lo ha tenido que reconocer, tras un
sainete rocambolesco, con desmayos incluidos. Y no ha
dimitido, es la única dirigente mundial que han pillado
saltándose su propia normativa con motivo de la pandemia y
que no ha dimitido.

Hemos solicitado en reiteradas ocasiones su comparecencia
en esta cámara, se ha negado, se ha mantenido oculta antes que
dar explicaciones y aclarar los escándalos que protagoniza,
incluidos los presuntos casos de corrupción como el caso
“Puertos”, nosotros somos escrupulosos en el respeto a la
presunción de inocencia de todos los investigados, pero si se
publican informes de la Guardia Civil en los que se indica que
usted era conocedora de esa presunta trama de corrupción, creo
que lo mínimo es aclararlo en sede parlamentaria.

Mire, Sra. Armengol, la realidad es que a usted las
prohibiciones le encantan y el virus chino le ha servido de
excusa para pretender controlar a la población, obligarles a
vacunar, saber quienes están y quienes no están vacunados,
decirles cuándo se pueden reunir y con quien. Pero, mire, han
sido las denuncias de VOX y las resoluciones judiciales las que
han parado el pisoteo constante de derechos y libertades, y ayer
dijo: “hemos dejado atrás las restricciones”, otra mentira más.
Díganoslo a los mallorquinistas que no nos dejan asistir a los
partidos del Mallorca porque sigue limitando de forma absurda
el aforo del estadio, cosa que, por cierto, no sucede en ningún
país europeo.

Usted, Sra. Armengol, ha llegado a retener ilegalmente este
verano a cientos de estudiantes en viajes de fin de curso,
criminalizándoles y responsabilizándoles de un macrobrote
cuyo responsable fue la propia administración pública, el
Ayuntamiento de Palma, de su compañero socialista José Hila,
ya lo denunciamos nosotros, y se lo dijeron los tribunales;
porque los tribunales nos han dado la razón siempre, Sra.
Armengol. También cuando quiso establecer un toque de queda
y restringir el derecho de reunión, otro varapalo judicial, otro
ridículo nacional. Porque ustedes, la izquierda, llevan el
totalitarismo en sus genes, son enemigos de la libertad, son la
siniestra, aquí y en el gobierno de España.

El primer y el segundo estado de alarma fue ilegal, así lo ha
declarado el Tribunal Constitucional gracias a VOX, que ha
sido el único partido que ha defendido con hechos los derechos
y libertades de los españoles, derechos y libertades que ustedes
pisotean con la excusa del virus chino, como ya le ha dicho el
Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Porque es que
ustedes pretendían, y aún defienden, discriminar a los
ciudadanos distinguiendo entre vacunados y no vacunados,
impidiendo su libre circulación o el acceso a determinados
establecimientos.

Ustedes, su gobierno, Sra. Armengol, son los campeones de
la discriminación, por eso, cuando ayer hablaba de los peligros
del discurso del odio, de la xenofobia, entiendo que debía
referirse a sus socios de gobierno, a Podemos o a MÉS, porque
¿puede haber algo más antidemocrático, con más odio o con
más xenofobia, que un partido asociado a la marca política de
una banda terrorista, como es Bildu, sea su socio de gobierno?
Porque eso es lo que es MÉS. Y ¿usted tiene la desfachatez de
venir aquí a hablar de derechos; usted, la que preside un
gobierno que discrimina a los hispanohablantes; que discrimina
a los que desean aprender el mallorquín, el menorquín e
ibicenco imponiéndoles exclusivamente el catalán en el sistema
educativo; usted, que incluso desautoriza al ib-salut obligando
a expedientar a una doctora por no hablar en catalán a un
paciente, una denuncia falsa, como todas las que se presentan
en ese chiringuito totalitario que llaman Oficina de Derechos
Lingüísticos y que es una oficina de colocación para fanáticos
catalanistas con cargo al erario público, para justificar un
ataque inexistente a los catalano-parlantes?

Usted ha pasado de aplaudir a los sanitarios a
expedientarlos por no hablar catalán, Sra. Armengol.

Desde aquí todo nuestro apoyo a los sanitarios maltratados
en los salarios y perseguidos por este gobierno, en particular
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todo el apoyo de VOX a la doctora de Son Pisà, en Palma,
amenazada por el fanatismo catalanista. Esa es su idea de
consenso lingüístico que defendía ayer, sancionar a sanitarios
por no hablar catalán, sancionar a los comercios que no rotulen
en catalán, la administración pública monolingüe en catalán. ¿A
quienes se les están vulnerando los derechos lingüísticos, Sra.
Armengol?

Y ¡usted viene aquí a hablar de la ley de educación y del
consenso lingüístico! Es que usted se atrevió a decir, ayer, que
estaban vulnerando los derechos lingüísticos de los catalano-
parlantes; me imagino qué pensaran las miles de familias a las
que usted les niega el derecho a elegir libremente la lengua de
enseñanza que desean para sus hijos, que es lo que defendemos
desde VOX, libertad de elección, libertad lingüística. Su
Gobierno es lo más alejado que existe a esta libertad.

Y usted ayer nos habló de la importancia de la nueva ley
educativa basada en el consenso, ¿en serio? Mire, una ley
impulsada por su gobierno, la extrema izquierda, los
separatistas, y trufada de las aportaciones de asociaciones
catalanistas multisubvencionadas nunca puede estar basada en
el consenso, porque no saben lo que es el consenso. Para
ustedes el consenso es plegarse a sus pretensiones, porque si no
te pliegas eres un facha y un ultra, cuando los ultras son
ustedes.

Pero si hasta hemos llevado al Constitucional la negativa a
dejarnos visitar los centros educativos a los diputados de VOX,
haciendo uso del derecho que nos asiste como diputados.
Porque ustedes creen que las escuelas son su cortijo, donde
tienen carta libre para adoctrinar a nuestros hijos. Bueno, de
hecho, usted sí que puede entrar en una aula, incluso interactuar
con los alumnos, fíjese, mire, aquí está, ¿ven?, en portada.
Espero que no les hablara a los niños de Pedro Sánchez para
que no tuviera pesadillas o eso.

Sra. Armengol, se acerca el tiempo donde sus manos
saldrán de las aulas y dónde conseguiremos una educación libre
de adoctrinamiento políticos que durante tantos años tanto daño
ha hecho a la enseñanza en Baleares, el necesario consenso que
necesita una ley educativa nunca se logrará si quien la impulsa
es un gobierno extremista y radical como el suyo.

Consenso lingüístico, es que no me lo quito de la cabeza, de
verdad, ¡cómo se atreve a decir usted que apuesta por el
consenso lingüístico? ¿Qué consenso lingüístico prohíbe
escolarizar a un niño la lengua oficial y común de España y
cooficial de Baleares, o pretende sancionar al que no hable y
rotule en catalán? Eso no es consenso, eso es talibanismo
lingüístico, y ustedes pretenden blindarlo en la nueva ley de
educación. Ya le adelanto que cuando se apruebe VOX lo
recurrirá al Tribunal Constitucional, y volveremos a ganar.

Por cierto, hablando de talibanes, está usted dejando unas
islas tan acogedoras y estupendas que ni los afganos quieren
venir. Lástima que el negocio mafioso de la inmigración ilegal,
eso no le importe, y sigamos sufriendo una invasión
inmigratoria sin precedentes; un problema, la inmigración
ilegal, que afecta a la mayoría de la población de Baleares y
sobre el que usted no hizo referencia alguna. Sra. Armengol,
Baleares es una ruta consolidada de inmigración ilegal

procedente de Argelia. Este año ya hemos sobrepasado los mil
inmigrantes ilegales, concretamente 1.169. Eso supone un
200% más que el año pasado, gran parte de ellos están
quedando en libertad por nuestras calles, no son niños ni
mujeres que huyen del hambre y de la guerra, no, son adultos
sanos, jóvenes que por fuentes de la Delegación del Gobierno
sabemos que en su mayoría son politoxicómanos, delincuentes
y que hay entre ellos elementos yihadistas...

(Remor de veus)

Aunque algunos medios intentan ocultarlos, a diario se
publican noticias que demuestran un aumento de la
delincuencia en Baleares protagonizado por magrebíes. Ayer
mismo un grupo de catorce inmigrantes desembarcaron en
Formentera y robaron en dos establecimientos, nada más
desembarcar. Hoy mismo ha llegado otra patera a Formentera
con diez inmigrantes más. En dos días solo a Formentera han
llegado 67 inmigrantes ilegales.

Hay pueblos de Mallorca y barrios de Palma donde los
vecinos ya no se atreven a salir a determinadas horas a la calle
sobre todo si se trata de mujeres o niñas por el miedo a ser
agredidas. Las reyertas, agresiones y robos son diarios en el
barrio de Son Roqueta en Palma, donde se encuentra el centro
Norai donde se alojan los MENA. La Policía Nacional y la
Guardia Civil están desbordados porque a la grave carencia de
efectivos policiales se les suma la invasión inmigratoria.

Aprovecho para enviar un saludo de ánimo y
reconocimiento a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado también abandonados por lo que a los
complementos por residencia e insularidad se refiere, al igual
que los funcionarios de prisiones por cierto.

La inmigración ilegal descontrolada, Sra. Armengol, es un
grave problema y usted no sólo no hace nada ni consigue
soluciones por parte del Gobierno del Sr. Sánchez, sino que
anuncia políticas de efecto llamada. Usted y el Sr. Sánchez son
los responsables de esta delincuencia e inseguridad que se está
viviendo en Baleares. Por otra parte, es injusto,
manifiestamente injusto para los españoles y para los
inmigrantes legales que trabajan, que pagan sus impuestos, que
se han integrado y respetan nuestra cultura y valores
democráticos occidentales, comprobar que el que llega en
situación de ilegalidad recibe más ayudas que aquellos que han
trabajado toda su vida. Es indignante comprobar como en los
barrios obreros los trabajadores que se han dejado la piel para
salir adelante con sus familias y a los que usted ha dejado en la
miseria no reciban las ayudas que sí reciben los ilegales. 

Es indignante, Sra. Armengol, que usted oculte que la
mayoría de las agresiones a las personas LGTBI son causadas
por inmigrantes y extranjeros a los que usted les abre las
puertas. Son esos a los que hay que deportar a sus países
inmediatamente, precisamente para proteger a los gais, a las
lesbianas y a las mujeres y a la ciudadanía en general. En países
donde se controla esta inmigración tienen más seguridad, por
ejemplo, un gai hoy puede pasear tranquilamente por cualquier
ciudad húngara y no puede hacerlo en un pueblo o ciudad en
Baleares...
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(Remor de veus)

Sra. Armengol... -tranquilos, señores diputados-, deje de
criminalizar...

(Continua la remor de veus)

Aun no he terminado, tranquilos. Dejen de criminalizar a
nuestra formación política. Dejen de manipular con bulos que
en nada ayudan a los homosexuales que de verdad puedan ser
discriminados o atacados.

Nosotros somos la única formación que pide cadena
perpetua para los asesinos de las mujeres y pide igualdad en las
penas sea cual sea su condición sexual, no como ustedes que
culpan al hombre por el mero hecho de serlo o se manifiestan
selectivamente según la tendencia política del gai agredido. 

Si el agredido es de VOX, silencio absoluto, como acaba de
suceder en Toledo; si la mujer apedreada o insultada es de
VOX, silencio absoluto; también silencio el de ese otro
chiringuito a cerrar como es el IB Dona o de todos ustedes, tan
feministas, incluida la vicepresidenta que me resopla y hace
comentarios aquí detrás. Todos ustedes bien callados ante la
violación grupal de la chica mallorquina en Formentera por tres
marroquíes hace unas semanas, ni una palabra...

(Remor de veus)

Por cierto, hablando de respeto a las mujeres y a los
homosexuales, ¿cómo van a controlar ese respeto ahora que
van a introducir la religión islámica en las escuelas de
Baleares? ¿O es que la introducción de esta asignatura era otro
bulo de los suyos? 

Ustedes han anunciado la introducción del Islam hasta en
diez centros educativos empezando en tres colegios de modo
piloto, pero ahora resulta, parece ser, que no hay profesores, ¿o
es que como nosotros exigimos saber quienes son y cómo se
seleccionan los profesores de Islam ahora se han echado atrás?

Por cierto, fantástico plan el suyo y el del conseller que
sonríe aquí, el Sr. March, registran en este parlamento una
proposición para eliminar la religión católica en la educación
e introducen la religión islámica, ¡fantástico! 

Mire, usted ayer, que se inventó un montón de fobias..., le
voy a decir una que usted misma demuestra con sus hechos: la
cristianofobia. Usted y su gobierno son los mismos que quitan
las cruces de nuestras calles. Yo solo espero que otros no nos
impongan en pocos años las medias lunas.

Como le decía, Sra. Armengol, sus escándalos no los puede
ocultar tras su agenda ideológica, la de la soberanía
alimentaria, el feminismo ultra, los trans o la antidemocrática
memoria histérica, una desmemoria democrática que no es más
que una demostración de su rencor sectario y revanchista, de
Podemos y de MÉS, que está destruyendo el espíritu de la
transición, aquel gran esfuerzo de todos los españoles en favor
de la paz, la democracia y la reconciliación.

¿Dónde está el PSOE patriota y sensato que participó
lealmente en la elaboración y la aprobación de la Constitución
de 1978? Yo se lo digo, Sra. Armengol: entre fosa y fosa deben
haberlo enterrado.

Ayer sacó aquí usted hasta los niños robados durante el
franquismo. Usted hablando de niños presuntamente robados
hace ochenta años mientras a día de hoy protagoniza el mayor
escándalo nacional y europeo con los niños tutelados y
prostituidos, ¡qué desfachatez! Usted es la responsable de la
administración que tiene a su cargo a menores tutelados,
administración pública insular y autonómica, menores
arrancados de sus familias por decisión de un trabajador social
para que en teoría estén mejor atendidos y acaban prostituidos
y drogados, continuos casos que se van conociendo y que ya
alcanzan la veintena que ponen los pelos de punta, como el
último desalojo de un edificio de “okupas” de inmigrantes
ilegales donde prostituían a jóvenes tuteladas.

Hemos reiterado la constitución de comisiones de
investigación y usted se ha negado sistemáticamente. Han
creado comisiones patraña con informes fake en el Consell de
Mallorca, por ejemplo, para intentar salir del paso y han
causado más indignación y vergüenza ajena entre los
ciudadanos.

Ni usted ni nadie de su gobierno ni del Consell de Mallorca
han asumido ninguna responsabilidad, ninguna dimisión de los
responsables de tutelar a niños a los que han destruido sus
vidas, ni una palabra en su discurso, Sra. Armengol, ni una;
bueno sí, dijo que su gobierno iba a liderar la atención a la
prostitución, pues mire, ya sabe, empiece por el IMAS del
Consell de Mallorca y siga por los centros dependientes del
Gobierno balear, que su gobierno tiene la competencia en
defensa del menor y que visto lo visto debería retirarse mañana.

Usted es una incongruencia en sí misma, Sra. Armengol, ha
anunciado la modernización de la administración mientras la
hace aun más grande, más lenta y más ineficiente. Una
administración moderna es la que ayuda al ciudadano en sus
gestiones, la suya no deja vivir al ciudadano no solo porque lo
asfixia a impuestos, sino que cuando algún valiente se atreve a
invertir algo es la propia administración la que le pone mil
impedimentos.
Una administración moderna es la que genera seguridad
jurídica y la suya genera más inseguridad que nunca.

¿Sabe cómo se moderniza la administración? Reduciéndola
a la mitad, vaciándola de cargos políticos, dejando trabajar a
los funcionarios necesarios que han estudiado para esas plazas.
Usted utiliza la administración para colocar a sus colegas y
debe tener muchos porque cada vez pagamos más sueldos
públicos.

Los ciudadanos de Baleares tienen que saber que no es
necesario tanto político para que puedan vivir mejor, es justo
al revés, demasiado político empeora la vida de los ciudadanos
empezando por esta cámara que tiene que justificar su
existencia con múltiples comisiones donde se discuten cientos
de PNL que no sirven para nada y que nos tienen entretenidos
aquí horas.
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(Remor de veus)

Este mismo pleno se podría reducir a la mitad, ¿en qué
beneficia a los ciudadanos el marasmo legislativo que se
aprueba aquí? En nada, les perjudica porque crea inseguridad
ante el conflicto normativo que se produce con tanta
legislación. 

Mire, yo sólo llevo dos años como cargo electo, como
diputado, no como usted, Sra. Armengol, que pronto hará las
boda de plata, pero ahora que conozco desde dentro la utilidad
de un parlamento autonómico le puedo asegurar que me
reafirmo en el objetivo de reducirlo a la mínima expresión,
sobran políticos, empezando por ustedes. Le anuncio, Sra.
Armengol, que mi partido, VOX, registrará una proposición
para reducir el número de diputados a la mitad. 

Después usted, Sra. Armengol, habló de la religión
climática, “el planeta se apaga” dijo, a lo mejor es que se ha
enterado de lo que cuesta la luz en España y por eso se apaga,
pero no, no, el planeta no se apaga por mucho que lo intenten
con sus mensajes apocalípticos y sus soluciones suicidas: la
guerra sin cuartel al coche privado, los combustibles, la
posidonia, ...; ayer sólo faltaba sacar a pasear a Greta
Thunberg, la que han colocado los del Consell de Ibiza en sus
agendas escolares por cierto. Claro, mientras ustedes dedican
millones a estos temas del apocalipsis climático desvían la
atención de su nefasta gestión.

Sra. Armengol, tengo que decirle que sentí profunda tristeza
al comprobar que la extrema izquierda que usted representa
está instalada en la cultura de la muerte, ayer consideró un
triunfo la eutanasia -la eutanasia-, el suicidio asistido. No habló
de invertir en mejorar y extender los cuidados paliativos, el
acompañamiento en los momentos finales de la vida de una
persona enferma o simplemente mayor, no, aplaudió acabar con
la vida de estos enfermos, en facilitar su suicidio. ¡Qué pena!
Nos tendrá enfrente defendiendo la vida y la dignidad del
hombre.

Tampoco podemos esperar mucho de un gobierno, el que
usted preside, que ni tan siquiera se ha dignado a interesarse
por el estado de salud del héroe cubano luchador por la libertad
de su país frente a la tiranía comunista, el Sr. Néstor Rodríguez
Lobaina, que ha estado dos semanas en huelga de hambre a
escasos metros de este parlamento, frente a la Delegación del
Gobierno. Menos mal que existe VOX y hemos conseguido que
abandone la huelga de hambre comprometiéndonos a que se
pueda denunciar en el Parlamento Europeo la dictadura de
Cuba y sus conexiones con el Gobierno de Pedro Sánchez. Por
eso nadie de su gobierno se ha interesado por él, por eso estas
risitas con la tiranía de Cuba, porque ustedes defienden el
régimen comunista de Cuba, no han sido capaces de ir a firmar
que Cuba es una dictadura. 

A mí me hubiera gustado saber si el que se declara en
huelga de hambre hubiera sido un miembro del Frente Polisario
Sahrauí, ¿qué hubieran hecho ustedes?, o ¿cuántas portadas de
algunos medios de comunicación hubieran protagonizado? Su
sectarismo les define, pero la gente se da cuenta, por mucho
que ustedes intenten evitarlo.

Hoy, Sra. Armengol, usted y su gobierno, con sus alianzas
siniestras con comunistas y separatistas, con su revisionismo
histórico y con sus continuos ataques a la justicia, están
pisoteando no sólo la concordia constitucional y nuestra
pacífica convivencia -nunca ha habido tanta violencia en
nuestras calles ni tanta división como desde que ustedes
gobiernan-, sino que también pisotean la valiosa labor de la
generación de socialistas que les precedieron, sí, cuando
deforman el pasado con sus memorias históricas o mal llamadas
democráticas para satisfacer a sus socios están liquidándose
ustedes mismos, señoras socialistas. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Cuando usted, Sra. Armengol y Sra. Cano, que tiene
muchas ganas de hablar, cuando usted viene a manipular la
realidad de lo que está sufriendo el ciudadano de Baleares por
culpa de su gestión y de sus políticas, cuando se esconde en su
despacho con el único objetivo de mantenerse en el poder a
toda costa, está demostrando que ya no puede seguir como
presidenta de esta comunidad. Su tiempo, Sra. Armengol, ha
acabado, cuanto antes se dé cuenta mucho mejor para todos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Continuam el debat de política general de les Illes Balears.
Té la paraula pel Grup Parlamentari El Pi, el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades,
Sra. Presidenta. No em puc resistir a dir que no em deixa de
sorprendre que hi hagi portaveus dels grups parlamentaris als
quals no els agrada ni la ideologia ni la política. Jo és que no
puc entendre que fan aquí, haurien d’estar a una altra banda si
no els agrada la ideologia ni la política, però bé, és el que hi ha. 

Com diu el professor “estam davant del desafiament
d’aprendre a gestionar les incerteses que mai no poden ser
completament eliminades i transformar-les en riscs calculables
i en possibilitats d’aprenentatge”. Aquestes paraules em
semblen encertades per enquadrar algunes de les qüestions que
ens ocupen, unes paraules que són perfectament vàlides per a
temes tan importants com la pandèmia o com el canvi climàtic. 

És evident que aquesta legislatura ha estat una legislatura
estranya i totalment presidida per la COVID, tot i que només
hagin transcorreguts dos anys d’aquesta legislatura. El virus ho
ha capgirat tot i ens ha posat davant del mirall de la nostra
vulnerabilitat. A les societats occidentals amb sistemes de
cobertura i protecció tan potents els costa entendre que el risc
zero no existeix. No m’hi estendré excessivament perquè crec
que hem de començar a passar pàgina del virus i perquè crec
que hem d’aprendre a conviure amb el virus, però no puc
deixar de fer algunes consideracions més de futur que de
passat.
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La primera consideració que li vull fer a aquesta qüestió, El
Pi entén que l’objectiu fonamental és que la vacunació present
i futura arribi als percentatges necessaris perquè hi hagi un
control dels contagis. Aquest objectiu crec que és plenament
compartit amb l’executiu.

Segona consideració, El Pi es mantindrà al Pacte de
reactivació, tot i que voldríem millorar-lo, una millora
important en el seu funcionament perquè massa sovint el
Govern hi va amb les decisions preses i amb poca
permeabilitat. Un pacte requereix capacitat de renúncia i
vocació de trobar punts en comú. El Pi és un partit centrista i
se sent bé amb la filosofia de la col·laboració i el consens, ara
bé, aquesta actitud no s’ha de confondre amb un resignat paper
de convidat de pedra. 

Tercera consideració, les ajudes de tot tipus que es puguin
establir s’han de fixar de comú acord amb els sectors afectats
i amb la voluntat que el benefici arribi a la màxima quantitat de
persones i empreses. Des d’El Pi no podem compartir que
moltes ajudes hagin mantingut requisits, com estar al corrent de
pagament de la Seguretat Social o amb les obligacions
tributàries, provocant que qui més necessitava aquestes ajudes
no hi pogués optar. Més enllà dels eslògans allò cert és que
hem deixat enrere persones, i això ens dol i ens interpel·la. 

Més allà de la COVID, aquest país nostre enmig de la mar
continua arrossegant problemes estructurals que no veim
precisament orientats. El Pi considera injust el finançament
públic de les Illes Balears, som una terra que fa un gran esforç
fiscal, un enorme esforç fiscal; som els grans aportadors nets i
els que patim més pressió fiscal, segons el Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears, però aquest esforç no reverteix
aquí, gran part dels recursos se’n van mar enllà per no tornar.
Per combatre la injustícia El Pi considera essencial avançar en
tres àmbits: balances fiscals, model de finançament i règim
especial. 

La publicació de les balances fiscals, la informació i la
transferència són elements essencials per contribuir en els relats
i per justificar reivindicacions. Exigim al Govern balear que
s’esforci a dotar el debat públic de les dades i les estadístiques
per saber any rere any què aporten les Balears, què aporten les
Balears, i què reben les Balears. 

Fa més d’un any que aquest parlament va aprovar una
iniciativa nostra, del Grup Parlamentari El Pi, que obliga al
Govern a publicar anualment el càlcul de les balances fiscals.
Ens sembla que aquesta publicació pot tenir efectes positius en
el debat públic i en l’acció política del mateix govern de les
Illes Balears. Encara no hem tengut cap primer estudi al
respecte. 

Segon, el model de finançament autonòmic. Per llei ja fa
molts d’anys que s’hauria de repensar, del 2014. Per a El Pi el
model òptim seria el concert econòmic, com al País Basc i
Navarra, en tot cas, però el mínim exigible és un model que
respecti el principi d’ordinalitat, no pot ser que qui més aporta
perdi posicions de riquesa i s’empobreixi per un excés de
transfusió de recursos. La sobrepoblació certament és un
element a tenir en compte en el model de finançament, ara bé,
és una realitat amb implicacions que van molt més enllà

d’aquest model de finançament. El Pi defensa un model de
finançament amb més autonomia normativa fiscal per ajustar
les polítiques públiques a la nostra realitat social i econòmica,
en aquest sentit combatrem qualsevol harmonització que es
plantegi encara que l’excusa sigui el dumping de Madrid.
Harmonització és centralisme i El Pi està a les antípodes
d’aquest plantejament. Volem més capacitat de decisió per a les
Illes Balears, volem que els diferents governs puguin dur a
terme la seva política fiscal perquè, per exemple, El Pi és ferm
partidari de l’eliminació de l’impost de successions a les Illes
Balears i no volem limitacions per aplicar el nostre programa
en cas que els ciutadans ens atorgassin la seva confiança. 

Règim especial de Balears. Assistim indignats a com els
diferents governs de l’Estat, no només el govern Sánchez,
també el govern Sánchez, deixen en paper banyat totes les
promeses i fins i tot les lleis que han de compensar la
insularitat. És molt difícil que aquesta terra diversifiqui el
model econòmic potenciant agricultura o indústria si té un
desavantatge competitiu no compensat com és la insularitat. La
defensa del règim especial, d’un règim especial amb cara i ulls,
és cabdal per a Balears i en aquest sentit veure el Govern de les
Illes Balears que no fa res davant uns pressuposts generals de
l’Estat que no contemplen el factor d’insularitat, el fons
d’insularitat, és patètic, Sra. Presidenta. 

Ja sabem allò que diuen en bon mallorquí de les herbes
molles, com és una presa de pèl que la part fiscal del règim
especial dormi a un calaix agafant pols. Si el Govern no es
planta i no combat aquest insult als ciutadans de Balears no
estarà complint amb les seves obligacions, hauria de ser el
Govern, i no El Pi, qui impulsàs tots els recursos
d’inconstitucionalitat que fessin falta per lluitar contra uns
pressuposts de l’Estat que no contemplen el que per llei tenen
l’obligació de contemplar. Això és una indignitat i un insult i
davant la indignitat i l’insult les respostes tèbies o toves tenen
el mateix resultat que fer retxes dins l’aigua.

Aquests sis anys de legislatura hem avançat molt poc,
poquíssim, en la implementació de l’Estatut d’Autonomia de
l’any 2007. Quantes competències ha traspassat l’Estat a la
comunitat de les contemplades a aquesta llei orgànica que és
l’Estatut? Semblava que el traspàs en matèria de costes -li vaig
dir a la reunió que vàrem tenir-, semblava que el traspàs en
matèria de costes avançava, vostè així ho va afirmar, però on
som en aquests moments?, estam aturats?

Què dir d’altres temes capitals on ni tan sols veim al Govern
reivindicant i preparant dossiers i documentació perquè la cosa
camini? Pens en justícia, traspàs en matèria de justícia, en ports
actualment declarats d’interès general, en cogestió
aeroportuària, en seguretat i policia. No és acceptable -per a El
Pi no és acceptable- que AENA funcioni al marge de les
necessitats i dels projectes de futur que els poders públics
d’aquí hagin planificat, i això serveix per a les ampliacions i
també serveix per a la zona verda de Son Bonet. Els aeroports
de Balears han d’estar al servei de Balears i no al servei dels
comptes de resultats d’una empresa denominada AENA. Tan
poc hem avançat en aquesta matèria i tan entregat està el seu
govern a aquesta qüestió que ni tan sols hi va fer una trista
referència al seu discurs d’ahir. 
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Necessitam finançament, igualtat d’oportunitats i
autogovern perquè sense això difícilment podem ser
ambiciosos en la redefinició del nostre model econòmic. 

Les Illes Balears som un país eminentment turístic, El Pi vol
i defensa que el turisme continuï sent la principal indústria
d’aquesta terra, El Pi mira en positiu el turisme, ara bé, això no
vol dir que el nostre model turístic no requereixi importants
actuacions, que les requereix, ni vol dir que no sigui necessari
augmentar la diversificació i incrementar el pes d’altres sectors
econòmics, que és necessari. Al turisme, els objectius que
defensa El Pi són la reducció de places turístiques eliminant
places obsoleta i de baixa qualitat, modernització constant
d’establiments i reconversió de zones turístiques,
reposicionament de les Illes Balears en els mercats emissors i
més connectivitat. 

Sobre la reducció de places turístiques, la COVID ens ha
posat davant el mirall que determinades places tenen moltes
dificultats de comercialització en el mercat. La COVID és una
gran oportunitat d’emprendre una minva real de les places
existents. L’adquisició per l’administració és una possibilitat,
encara que és una possibilitat quirúrgica, molt de detall. La
normativa actual d’intercanvi de places també ha demostrat que
és una mesura quirúrgica, que també funciona a molt petita
escala. 

El Pi va convidar al seu govern a entrar a un dels grans
mecanismes per avançar en aquesta fita, em referesc al canvi
d’ús, que també li vaig comentar a la reunió que vàrem tenir, a
passar establiments turístics a habitatges de protecció oficial o
a preu màxim, a usos socials o administratius. El que passa és
que la normativa aprovada pel seu govern, Decret llei 8/2020
i la posterior Llei 2/2020, ha estat un fracàs absolut, total, cap
petició de canvi d’ús, cap, en més d’un any d’estar en vigor
aquesta normativa. Sra. Presidenta, és imperatiu, és imperatiu
que acceptin l’error i procedeixin a flexibilitzar i a replantejar
les condicions per fer viable el canvi d’ús. 

El Pi té presentades esmenes al respecte en alguns projectes
de llei en tramitació i voldria que entengués que tenim una
ocasió d’or per caminar en una política que no només ens
permetria eliminar unes places que perjudiquen la nostra
competitivitat turística sinó que ens permetria tenir una via per
oferir habitatges a preu assequible als nostres joves.

Modernització turística. El 31 de desembre d’enguany
acaba la vigent normativa que facilita la modernització
d’establiments turístics a les Illes Balears, una normativa que
es va iniciar, com vostè sap perfectament, l’any 2009 amb el
segon pacte de progrés i que ha suposat centenars de milions
d’euros d’inversió privada, augment de la qualitat a molts
d’hotels que han pujat de categoria i la dotació d’atractius que
permeten allargar la temporada. El Pi considera inconcebible
que el seu govern no aposti per la continuïtat d’aquesta política
més enllà d’enguany i consideram inconcebible que a cada
modificació legal que s’ha fet es dificulti la realització
d’aquesta modernització, i ja sap que no em referesc a permetre
noves altures ni a permetre noves places, no em referesc a això,
eh?, això evidentment va ser una perversió d’un govern que
més val oblidar del Partit Popular de l’any 2011 a 2015.

L’actualització dels establiments no és un deure puntual
sinó una obligació permanent, i per això des d’El Pi reclamam
que aquesta normativa no estigui sotmesa a cap termini ja que
la flexibilitat i l’adaptabilitat ens semblen característiques
imprescindibles perquè els nostres hotels puguin mantenir la
seva posició capdavantera. 

Aquest darrer any, pressupost rere pressupost, des d’El Pi
venim reclamant una inversió decidida en reconversió de zones.
No té ni cap ni peus pensar que un establiment modernitzat no
necessita al seu costat un espai públic de qualitat. Per això, li
reclamam un pla de reconversió de zones turístiques a deu anys
vista amb una dotació mínima anual de 20 milions d’euros, un
pla que els ajuntaments evidentment també podrien contribuir
econòmicament a donar-li més força i més potència.

Reposicionament i connectivitat. A aquest reposicionament
del nostre turisme és capital que arribin d’una vegada per totes
les modificacions de la Llei del turisme per adaptar-la a la
realitat actual i a la demanda. Fa sis anys que ens parlen que
faran el canvi de la Llei general turística, i encara esperam, fa
falta canviar la classificació hotelera que és totalment obsoleta,
hi ha excessiva rigidesa.

També és rellevant el procés de transferència de les
competències d’ordenació del turisme al consell, que s’hauria
de fer amb rigor, o reformular l’Agència d’Estratègia Turística
que ha quedat en una situació una mica peculiar per manca de
funcions i de competències clares. En aquest àmbit la formació
del capità humà, el reciclatge de treballadors, l’adaptació de
plans formatius a les realitats empresarials i la formació
professional dual també són temes essencials que no s’aborden
adequadament.

Si parlam de model econòmic, Sr. Vicepresident, El Pi
considera imprescindible parlar de comerç, del comerç de
proximitat perquè el comerç és el sector que genera més
ocupació estable en aquesta terra i perquè el comerç és un dels
grans oblidats del seu govern, una pura referència simbòlica al
seu discurs d’ahir. El petit i mitjà comerç ja tenia una tendència
a la baixa abans de la pandèmia, per tant, els seus problemes no
són conjunturals i requereixen molta més implicació del seu
govern.

Fa cinc anys -cinc- que li reclamam la creació d’una cosa
tan simple com l’observatori del comerç, cinc anys, fins i tot
ens han aprovat esmenes al pressupost per tenir dotació per
crear aquest observatori de comerç, però la realitat és que el
seu escàs compromís es demostra amb els fets, encara no hi ha
observatori de comerç.

Una cosa similar podríem dir dels bons comercials que es
varen incorporar als pressuposts gràcies a les esmenes dels
grups de l’oposició i que encara a hores d’ara no són al carrer,
tot i que la seva necessitat era inajornable quan la crisi
colpejava amb més duresa.

En un sentit similar li podríem parlar dels centres
comercials a cel obert, també un compromís important per al
sector del petit i mitjà comerç que sincerament no té la solidesa
i la contundència per crear una transformació important i
potenciar aquest sector que ho està passant tan malament.
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Podria entrar al capítol de la diversificació, El Pi vol
incrementar la diversificació, tot i ser ferms defensors del
turisme. El que succeeix és que més enllà de les paraules jo li
deman si considera que després de sis anys s’ha produït un gran
canvi en l’àmbit de la diversificació del sistema productiu de
les Illes Balears, perquè vostès fa sis anys que governen i els
partits que li donen suport fa sis anys que governen i el Sr.
Ensenyat que ha parlat d’això fa sis anys que li dóna suport i,
quin canvi substancial s’ha produït en aquests sis anys? Jo no
el veig, sincerament no el veig.

La meva resposta és que podem parlar de potenciar el sector
primari i de producte de proximitat, d’innovació a la indústria,
d’investigació, de coneixement, però són bones intencions amb
molt poc recorregut si no aconseguim dues coses essencials:
agilitació administrativa i fons europeus.

Vostè, Sra. Presidenta, parlava de la millora dels serveis
públics ahir al seu discurs, però poca cosa va dir de la immensa
necessitat de simplificar, agilitar i digitalitzar les nostres
administracions. Massa sovint els poders públics són vists com
un fre i com un entrebanc per a la generació de riquesa i per
emprendre. La burocràcia i la lentitud són xacres a combatre.
Li posaré un exemple: el funcionament de la Direcció General
de Recursos Hídrics i l’eternització dels procediments és
inacceptable, és un escàndol que vostès han convertit en
normalitat. Aquest segur que no és el camí, seguríssim.

I què li he de dir dels fons europeus? És un misteri, un gran
misteri, grans expectatives i gran foscor. El Govern de l’Estat,
el seu govern, no ha permès com s’havia compromès que les
comunitats autònomes gestionassin i adjudicassin gran part
d’aquests fons europeus. La gestió del fons es fa des del
centralisme i això ja és un mal començament, però és que a més
a més els fons sobretot haurien d’anar adreçats a la
transformació del model i dotar-lo de major solidesa. La
realitat, però, és que fa la sensació que aquests fons serveixen
per tot, que gran part se’n va a infraestructures necessàries,
però que no tenen valor afegit i sobretot que es fa d’esquena al
sector privat en lloc de fer-se des de la concertació. Els fons
europeus no han de ser una repartidora ni un plan E, n’esperam
molt més. No es veu una estratègia de gran abast i en una línia
clara i transformadora. L’existència d’una conselleria és una
pura anècdota, però no dóna garantia de res.

Aquest període de sessions, Sr. March, encaram un dels
grans reptes legislatius d’aquests quatre anys: la llei
d’educació. I li vull manifestar el nostre escepticisme per la
senzilla raó que no veim al seu voltant el consens necessari
perquè tengui durabilitat i estabilitat. El Pi considera un error
aquesta política tan de l’esquerra i de la dreta de fer una llei
educativa pròpia cada vegada que es produeix un canvi de
govern. Per a nosaltres això és una enorme irresponsabilitat i un
dels entrebancs més monumentals que tenim per dibuixar una
societat millor a llarg termini.

La llengua és important, molt important, per a El Pi és
fonamental. Volem que els nostres alumnes quan acabin el seu
ensenyament dominin les dues llengües oficials, en això
coincidim segur amb el Sr. March, no en tenc cap dubte, i
també voldríem que dominassin una tercera llengua,
preferentment l’anglès, evidentment tenim el mateix

plantejament. Per això consideram que fa falta una política
compromesa amb la llengua catalana, perquè si no, si no és a
través de l’escola com a gran mecanisme de coneixement de la
llengua, molta de la població no tendria cap referència ni cap
veïnatge amb la llengua pròpia del país.

Ara bé, el model educatiu té altres components, també molt
importants que també haurien de merèixer l’atenció del debat
de la llei educativa, no ho dic pel conseller, sinó perquè de
vegades només centram el tema en la llengua i això té molt més
abast.

Ja que hem fet referència a la llengua no puc deixar de fer
referència a les situacions de discriminació lingüística patides
per catalanoparlants. Si és greu que això passi en general i
requereix una política activa del Govern per evitar-ho, el que
és inadmissible és que això passi a les dependències dependents
de l’executiu. És una vergonya que alguns departaments del seu
govern, Sra. Armengol, es posin de perfil en la defensa i la
difusió de la llengua pròpia. Com sap, una de les primeres
coses que va fer El Pi la legislatura passada va ser presentar
una proposició de llei per recuperar la Llei de normalització
lingüística, iniciativa que fou aprovada i d’acord amb la qual li
exigim contundència en l’atac i en el combat de les
discriminacions lingüístiques, i no ens val l’argument ridícul
que tenguin un percentatge del zero coma no sé quants de les
queixes, perquè si això passàs en altres àmbits -i fer
comparacions és odiós-, però si passàs en violència masclista,
segur que no tendríem aquest discurs del zero coma zero no sé
què. No sé com alguns portaveus i algunes persones del voltant
del Govern s’atreveixen amb aquests arguments.

Li deia al començament -i ara vull reprendre el tema- que
coincidim en el tema del canvi climàtic. És probablement el
gran repte que tenim plantejat com a societats globals, no
només a les Illes Balears com és evident. 

L’energia neta és un capítol d’evident importància per fer-hi
front, i el Sr. Vicepresident sap que en això estam en
coincidència i en línia amb el Govern en el sentit de potenciar
moltíssim l’autoconsum. L’autoconsum és una gran línia de
feina, el Govern ha tret ajudes, són un èxit, s’hi presenta
moltíssima gent, tenim dubtes que els fons bastin, els fons
pressupostats bastin per a totes les persones que s’hi han
presentat, però és evident que aquesta és una bona línia de
feina, com ho és la mobilitat elèctrica, si bé ens agradaria no
ser de les darreres comunitats autònomes en la gestió dels plans
MOVES.

En relació amb el canvi climàtic a les Illes Balears, i ja
saben allò d’actuar localment, és evident que el tema de la
superpoblació també és molt important, ja dic més enllà del
model de finançament autonòmic, i perquè a les Illes Balears
no hi hagi una pressió humana inassumible, insostenible,
impossible de fer compatible amb la qualitat de vida dels
ciutadans de les Illes Balears necessitam acabar amb aquest
creixement exponencial de la població a les Illes Balears, i això
requereix mesures territorials i urbanístiques -segur-,
creixement zero de nou sòl per crear nous habitatges, mesures
econòmiques, però també requereix acabar amb un cert discurs
“bonista” que aquí hi cap tothom, que tothom pot venir, que
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tothom pot tenir prestacions... Això tampoc no és possible
perquè, al final, el nostre territori com saben és limitat. 

I en habitatge li vull dir, Sra. Presidenta, que voldríem
també que vostès fossin capdavanters en denunciar i atacar un
dels problemes que generen més alarma social a les Illes
Balears com és el de l’ocupació il·legal. L’ocupació il·legal
evidentment té una part penal però també té una part de
polítiques públiques d’intentar que s’eviti aquesta ocupació i de
donar assessorament i ajuda perquè l’ocupació no es produeixi. 

I en matèria d’habitatge també hem d’aconseguir..., avui no
sé quin portaveu ho deia, ho comentava amb el Sr. Marc Pérez-
Ribas, qualcú ho ha dit, hi ha molts d’habitatges buits -crec que
era el portaveu de Podemos-, idò qualcú ha dit que hi ha molts
d’habitatges buits a les Illes Balears, i és cert. Però perquè
aquests habitatges deixin d’estar buits s’ha de fer la política
contrària al que planteja Podemos. El que hem d’aconseguir és
donar seguretat als propietaris, perquè si els propietaris tenen
seguretat que cobraran les seves rendes i que en cas
d’impagament podran recuperar el seu pis de manera
rapidíssima i àgil, segurament, podríem tenir molts més
habitatges en el mercat. El que passa és que, mentre hi hagi
aquestes normes anti desnonament i unes normes que no
conviden el propietari a treure el seu immoble, evidentment,
continuarem tenint excessius pisos buits. 

I en política d’habitatge li venim reclamant al Govern de les
Illes Balears que doni molta més participació a la iniciativa
privada. Són escassíssimes, em sap greu que no hi hagi el
conseller competent en la matèria, però vàrem tenir una
compareixença sobre la qüestió i ens va donar la xifra de les
promocions d’habitatge de protecció oficial d’iniciativa privada
que es fan a les Illes Balears, i són irrisòries per les necessitats
d’habitatge que té aquesta terra.

Vol dir que hem de replantejar aquesta política de confiar
només en habitatges de titularitat pública i que hem d’intentar
també que la iniciativa privada pugui oferir pisos a preus
assequibles. I en aquest sentit, El Pi té presentades esmenes al
decret llei d’habitatge, que s’està tramitant com un projecte de
llei, per establir el que denominam habitatges de preu màxim,
que és una fórmula rescatada de l’habitatge de preu taxat, que
ja va funcionar en aquesta comunitat fa quinze anys i que
podria ser una fórmula per intentar que la iniciativa privada
també estigués implicada en aquesta gran qüestió per a les Illes
Balears i sobretot per als nostres joves. 

Acab, Sra. Presidenta. Per guanyar el futur hem d’anar molt
més enllà de les bones intencions. Hem d’anar molt més enllà
d’un conformisme partidista cap a un govern de l’estat que ens
maltracta i que ni tan sols compleix les seves pròpies lleis. Per
tant, li demanam que es planti, li demanam que sigui
contundent en la defensa de les Illes Balears i que encari la
gran oportunitat que tenim de redefinició del nostre model
productiu com a conseqüència d’aquesta malaltia tan tremenda
que hem patit com és la COVID-19.

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Melià. Intervenció del Grup Parlamentari Mixt.
En primer lloc, parlarà el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta. Vostè ahir va pronunciar una frase lapidària:
“ja forma part del passat, l’epidèmia, ja forma part del passat”;
una frase, que quedi registrada en els annals de la història
política d’aquesta comunitat autònoma. 

A mi em va semblar una frase agosarada. Perquè ens ha
donat tantes sorpreses aquesta pandèmia que vaig pensar la
presidenta ho deu tenir molt clar, per afirmar d’aquesta forma
tan categòrica, que ja forma part del passat, no? A mi em
sembla que afrontem aquest any que tenim per davant amb
optimisme però també crec que és bo mantenir la prudència i
no llançar, com es diu, les campanes al vol abans d’hora i, si de
cas, ja afirmarem que l’epidèmia forma part del passat quan
realment haguem pogut començar-la a oblidar. 

He volgut començar evidentment amb aquesta referència
perquè tampoc no m’hi vull allargar perquè se n’ha parlat molt,
n’hem parlat molt, li he de dir per fer-ne un balanç global, que
en línies generals creiem que el seu govern ha actuat de forma
correcta respecte de la pandèmia, vostè va admetre errors, jo
crec que va ser molt honesta i molt sincera per part seva.
Nosaltres, fent la nostra feina d’oposició quan ha calgut hem
intentat assenyalar quins ens semblaven que eren aquests errors,
també considerem que eren errors en gran part inevitables, i
que també quan nosaltres ho hem criticat ho hem dit.
Segurament nosaltres tampoc no haguéssim estat capaços de
detectar-los a temps perquè evidentment ens enfrontàvem a una
situació totalment desconeguda. 

Per tant, en línies generals, crec que la gestió ha estat
correcta. Quan ha calgut, l’hem criticada, sempre amb lleialtat
i sempre amb voluntat constructiva, i em sembla que vostè així
també ens ho ha reconegut. 

Però ara, evidentment, ens queda el paisatge desolador
després de la batalla. És a dir, hi ha molts aspectes de la nostra
vida col·lectiva que han quedat tocats per aquesta epidèmia i és
evident que la situació del nostre sistema de salut és un element
molt important. Per això jo crec que és molt positiu, aquest pla
de xoc, per lluitar contra les llistes d’espera que vostè va
anunciar. A més a més, tot i que també és una d’aquelles
promeses que forma part dels tòpics, no?, que van sortint sovint
en aquests debats, però jo crec que vostè ho va detallar amb un
nivell de concreció que em sembla que realment doncs hem
posat fil a l’agulla i que estan clarament decidits a lluitar contra
aquestes llistes d’espera. 

Això està molt bé, jo aquí hi voldria afegir que tenim un
altre problema greu que és l’Atenció Primària. L’Atenció
Primària també ha quedat molt tocada, jo interpreto que quan
vostè parla de llistes d’espera s’està referint a les llistes
d’espera de les especialitats però a Atenció Primària també hi
ha molta llista d’espera, també hi ha..., per dir-ho d’alguna
manera, està bastant desballestada, és a dir, avui en dia per
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aconseguir una visita amb el metge de capçalera és fàcil que
passin, tranquil·lament, 15 dies i, a més a més, que els telèfons
no responguin, que la gent s’hagi de desplaçar igualment al
centre de salut...

Jo crec que són coses que tothom entén que són fruit
d’aquest resultat de la batalla però crec que, de forma urgent,
hem de començar a donar-hi resposta perquè hi ha moments en
els quals ja no sembla justificat que continuï havent tants de
problemes perquè la gent tengui aquesta primera atenció tan
bàsica que és l’Atenció Primària. 

També va parlar vostè de la salut mental. La salut mental ja
era important abans, i ara, doncs s’ha agreujat evidentment i
són especialment preocupant els problemes de salut mental
entre els joves. En aquest tema també cal avançar molt, Sra.
Presidenta, i a mi em preocupa i em sap greu que no hi hagi la
consellera Gómez en aquests moments, perquè la consellera
Gómez o l’equip de salut o, almenys, el seu govern en matèria
de salut practiquen -si em permeten la broma dolenta- un cert
negacionisme, un cert negacionisme en el sentit que així com
hi ha conselleries amb les quals jo parlo i, sí, em reconeixen
que hi ha un problema i que s’està treballant per solucionar-lo,
a vegades en els aspectes de salut simplement se’ns sol negar
que existeix el problema. Per exemple, ara li he posat
l’exemple aquest de les llistes d’espera o el tema de la salut
mental. Nosaltres portem molts anys insistint que hi ha
problemes en salut mental i la resposta que rebem és no, no hi
ha problemes. 

Doncs sí, Sra. Presidenta, hi ha problemes. La meva feina
és venir aquí i dir-li coses diferents del que suposo que li diuen
els seus consellers. Hi ha problemes. Continua havent-hi una
falta de coordinació flagrant entre el sistema de salut o el
sistema educatiu i el sistema de serveis socials. Quan li dic això
és que li estic dient que el responsable de salut mental de
Menorca no es reuneix amb les entitats de salut mental. És a
dir, hi ha un cert aïllament de tot el que passa al voltant, amb la
idea que l’Ibsalut ja s’encarrega dels problemes de salut mental
i que tots els altres agents tenen un paper secundari, i això em
sembla que evidentment és un error i les principals víctimes són
els nostres joves. 

Per tant, vull insistir en aquest aspecte, perquè crec que és
un aspecte en el que cal millorar. I continuant amb els temes de
l’ib-salut, tenim un tema pendent, a Menorca, important, al
centre de salut mental de Sant Miquel, que està caient. Ho dic
perquè vostè va parlar de tota una sèrie d’inversions en matèria
de salut, que són molt importants, però aquí tenim aquest forat
negre que, d’alguna manera ja sabem el que passa, de vegades
amb els problemes de salut mental, no?, queden al marge i, per
tant, aquí també tenim aquest problema. 

I després, també per parlar, continuant amb aquest
negacionisme que jo dic que moltes vegades hi ha de la política
de salut, potser ho puc entendre, com que hi ha hagut tanta
pressió al voltant del sistema de salut en els últims anys, bé, hi
ha una certa reacció a negar l’existència de problemes i un altre
tema que és el de la discriminació lingüística als usuaris, no?,
com deia, de forma tan encertada i amb aquella sorna que el
caracteritza, el periodista Matías Vallés: “no, si al final encara
qui rebrà la sanció és la persona que ha rebut la discriminació

lingüística” i d’alguna manera la sensació que rebem és
aquesta. 

És a dir, una persona presenta una queixa perquè no ha
rebut un tracte adequat pel fet de parlar en català i al final
resulta que la primera reacció espasmòdica del Servei de Salut
és dir: “Escolti, l’atenció ha estat molt bona perquè aquesta
senyora s’ha anat amb una recepta”, home, només faltaria!, vull
dir, és clar, si aquesta pacient ha hagut de posar una denúncia
evidentment és perquè hi ha alguna cosa que no funciona. Per
tant, a mi m’agradaria que des del Servei de Salut es fos més
permeable a aquestes crítiques que les fem..., jo vaig fer unes
declaracions fa pocs dies, del que es tracta és que els serveis
públics funcionin bé, no és tracta de defensar debats identitaris
ni debats ideològics, sinó simplement que els ciutadans rebin
una bona atenció sanitària i evidentment el tema de la llengua
aquí també hi entra.

He volgut fer èmfasi en aquest aspecte del que vostè va
comentar i passaré molt ràpidament per tota una sèrie de coses
que vostè va dir a l’any 2020 al debat de política general i que
ha tornat repetir a l’any 2021: construcció de nous centres de
salut, planta d’hidrogen a Lloseta, desenvolupament del règim
especial de Balears, pacte de l’aigua, tramvia a Palma, ... és a
dir, hi ha molts dels temes que vostè va dir ahir que ja va dir
l’any passat, en alguns casos ho entenc perquè són projectes
que tenen un cert procés de maduració, però bé, també li ho
vull dir perquè sigui conscient que no ens passa per alt, que hi
ha temes que deim, “home, aquest tema ja fa massa anys que el
sentim” i bé, n’hi ha alguns en què es va avançant, però n’hi ha
alguns en què no es veuen gaire realitzacions.

Un tema important dels que vostè va dir i que ja ve de l’any
passat i va tornar dir: pacte de l’aigua, veig que el conseller Mir
sí que és aquí en aquests moments, fonamental, important, no
nego que s’hagi avançat, però també li he de dir, i el conseller
Mir n’és conscient, que des de Menorca tenim la sensació que
els nostres problemes de gestió de l’aigua a vegades queden...
bé, en l’últim lloc perquè, entre altres coses per un raonament
raonable, no?, que tal vegada hi ha altres illes en què hi ha
problemes més greus, però nosaltres tenim una sèrie de
problemes en la gestió de l’aigua, per això reclamam la
transferència dels recursos hídrics, estem treballant en aquesta
transferència, però també veiem unes certes reticències al final
a fer una cosa que no és més que implementar el nostre Estatut
d’Autonomia. 

Per tant, pacte per l’aigua, benvingut, és molt important, a
Menorca hi ha impaciència en aquest tema, volem la
transferència dels recursos hídrics, veiem que hi ha massa
resistències i continuam tenint problemes importants de
sanejament per exemple, que ja sé que és una competència
municipal, però a vegades també -i vostè ho sap perfectament-
hi ha problemes que esdevenen tan grans que els municipis sols
no poden fer-hi front.

Aquí tanc, per tant, tota l’anàlisi de les coses que vostè va
dir ahir a la línia de balanç i em centro en el que va parlar quant
a línies de futur. Vostè va dir que hi havia cinc línies de futur:
millora de serveis públics, resposta al repte demogràfic,
adaptació al canvi climàtic, diversificació econòmica, reducció
de la desigualtat, aquests cinc punts. La veritat és que com a
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programa m’agrada. El programa està bé, em sona bé i va molt
en la línia de les que són les nostres preocupacions. 

El que veiem o del que tenim por és que malauradament les
accions no acompanyin el programa, és dir, vostè fa molt
d’èmfasi en el tema del repte demogràfic que per a mi està molt
relacionat amb la millora dels serveis públics perquè
evidentment els serveis públics estan sobresaturats i amb
l’adaptació al canvi climàtic perquè evidentment el repte
demogràfic també ens planteja un problema ambiental. Per tant,
al voltant d’aquest problema del que jo dic l’increment
galopant de població a les Illes Balears hi ha una gran part dels
problemes... que vostè vol enfocar en aquest programa polític
en aquests cinc punts, però crec que les respostes que donam
són massa porugues, és a dir, no afrontam de cara aquest
problema. 

Jo mateix vaig criticar l’expressió “repte demogràfic”,
d’alguna manera em sembla com un eufemisme per parlar
d’aquest increment galopant de població o d’aquesta saturació,
si vostè vol, aquesta saturació que ha creat tota una sèrie de
problemes, vostè els va anomenar: saturació dels serveis
públics, hi ha problemes en la mobilitat, problemes de cohesió
social i problemes també en la igualtat en l’accés al consum.
Per tant, quan parlem d’aquest increment galopant i dels
problemes que crea, vostè ha donat la dada, no?, de l’increment
del 38% de la població des del 2020, estam parlant d’un
problema que comporta molts d’altres problemes que afecten
la vida quotidiana de la gent.

Aquest repte demogràfic, aquesta saturació té dos vessants:
l’estrictament turístic i el demogràfic, i els vull posar... els dos
són a la taula perquè crec que són dues cares de la mateixa
moneda. Per tant, crec que les hem d’analitzar conjuntament:
una saturació turística, vostè parla més de la saturació
demogràfica que, perquè els ciutadans ens entenguin, jo pens
que sobretot per exemple a Menorca no penso que la gent a
l’hivern tengui sensació que hi hagi una saturació demogràfica,
el problema és l’increment, és a dir, la rapidesa en què ha anat
augmentant la població que fa que ens sigui molt difícil poder
continuar prestant uns serveis públics de qualitat a una població
que està creixent d’aquesta forma tan desbocada.

Per tant, no vull que se'm mal interpreti, quan estic parlant
de saturació no m’invento un país que no existeix, no som
Malta, ja ho sé, és a dir, la densitat de població és la que és, en
alguns llocs de les Illes realment hi ha saturació de població,
eh?, sobretot a Eivissa, probablement Palma i voltants de
Palma. En línies generals a les Illes no hi ha aquesta saturació
demogràfica, però sí que hi ha els problemes que gestiona un
increment galopant de la població amb uns percentatges
elevadíssims.

I dic que són dues cares de la mateixa moneda perquè
l’evolució del negoci turístic en gran part és el que condiciona
l’increment galopant d’aquesta població.

Jo li vull donar una dada també de 2021, comparant abril-
juliol... dades d’abril-juliol, creació d’ocupació a Menorca:
d’abril a juliol s’han incrementat en 10.000 persones els afiliats
a la Seguretat Social, però en canvi l’atur només ha baixat en
5.000 persones. Vaig voler també buscar la dada de Mallorca

per veure si això era una cosa molt puntual. Mallorca, abril-
juliol: 77.000 nous afiliats a la Seguretat Social, però en canvi
només reducció de 20.000 persones a les llistes de l’atur.

Què vull dir amb això? És a dir..., aquí és d’alguna manera
on veiem la problemàtica d’aquest increment galopant i
d’aquesta cursa que hem estat seguint en les darreres dècades
dels diversos governs tant de dretes com d’esquerres amb un
laissez faire, laissez passer en el tema turístic. L’important és
més, més, més, tenir més, com si això ens hagués de donar més
riquesa, i ara què veiem? 

Ara veiem que aquest creixement que estem fent no serveix
per donar ocupació a la gent de les Illes Balears, sinó que el
que fa és un efecte crida d’altra gent que ve a buscar aquests
llocs de feina, que de fet la població autòctona ja no necessita
perquè, com he dit, les dades són molt eloqüents, creix molt
més l’afiliació a la Seguretat Social que no pas es redueix
l’atur, i ... escolti, això està molt bé, és a dir, està molt bé que
siguem capaços de crear ocupació, que pugui venir gent de fora
a treballar aquí, però hem de tenir clar una cosa: que crear un
lloc de treball és molt més que fer un contracte de treball. Crear
un lloc de treball vol dir que hem de ser capaços de donar un
habitatge digne, que hem de ser capaços de donar educació a
aquella persona i als seus fills, que hem de ser capaços de
donar una atenció sanitària, i aquí és on entra el problema de
sostenibilitat de les finances de la nostra comunitat autònoma. 

És a dir, el problema de finançament històric i
d’infrafinançament de la nostra comunitat autònoma ve per
aquí, per aquest increment permanent de població que ens
obliga a tensionar moltíssim el nostre pressupost públic per
donar uns serveis adequats a una població que malauradament
no és capaç de finançar amb les seves contribucions fiscals
aquests serveis a causa d'aquest biaix del perfil de llocs de
treball d’aquest efecte crida, que són normalment llocs de
treball poc qualificats.

Nosaltres vàrem presentar una proposició no de llei, durant
aquest darrer curs, de reactivació econòmica en què
proposàvem diverses mesures, una de les quals vaig tenir
ocasió després de discutir-la amb vostè en una pregunta oral,
que era la de, escolti, convertim les Illes Balears en una
destinació per assentament familiar de professionals altament
qualificats que puguin treballar en règim de teletreball, i vostè
va desacreditar d’alguna manera aquesta proposta dient que
vostè no volia aquesta proposta tan elitista, sinó donar bones
condicions de vida a la gent que viu aquí. Per descomptat, Sra.
Presidenta, però és que quan el que estic dient és: home!,
podríem afavorir que vingués gent de més poder adquisitiu
aprofitant les noves perspectives que s’obren amb el teletreball
evidentment el que vull és que tinguem una capacitat de
contribució fiscal prou gran per donar servei a tota aquesta altra
gent que evidentment necessita d’aquestes prestacions socials.

Per cert, de la proposició no de llei de reactivació que
vàrem fer ni s’ha implementat aquesta mesura ni se n’ha
implementat gairebé cap de les que vàrem proposar al seu
moment, la qual cosa és lamentable.

Jo deia ahir que aquest infrafinançament històric de la
CAIB... evidentment el model de finançament pot ajudar
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sobretot en el tema del principi d’ordinalitat. Jo l’única cosa
que espero del model de finançament és que respecti d’una
vegada per totes el principi d’ordinalitat, poca cosa més penso
que podem obtenir d’una negociació multilateral. En canvi, sí
que crec que el que ens pot donar respostes satisfactòries és la
negociació bilateral amb el nostre instrument privilegiat -o que
hauria de ser privilegiat- que tenim que és el règim especial de
Balears i crec que aquest hauria de ser l’eix central de les
nostres negociacions amb l’Estat.

Tot això, tot aquest panorama que he presentat, Sra.
Presidenta, d’alguna manera és el rerafons, és el paisatge en
què es produeix aquesta saturació turística, aquesta saturació
humana per la qual vostè ha mostrat preocupació. Vostè quan
parla de repte demogràfic sé que s’està referint a aquesta
problemàtica del creixement permanent de la població, és el
rerafons d’una altra preocupació o d’una altra problemàtica que
és el de la saturació turística que, per cert, crec que en el seu
discurs no hi va fer cap referència; és a dir, el problema de
saturació turística que hi ha hagut aquest any a les Illes, que a
Menorca ha estat percebut de forma molt intensa, i a Mallorca
em sembla que també, el Sr. Ensenyat, per exemple, hi ha fet
molta referència, hi ha fet molta referència per la part que
pertoca a Mallorca, i jo vull dir-li, Sra. Presidenta, que aquest
tema en aquests moments és un dels principals elements de
preocupació de la societat menorquina; és a dir, la problemàtica
de la saturació turística és un dels principals elements de
preocupació de la societat menorquina: primer, per les
molèsties que genera, però després també per una preocupació
molt legítima i molt coherent amb la viabilitat del model
turístic; és a dir, és clar, realment, si nosaltres estem en el cas
de Menorca venent un producte de turisme de qualitat,
evidentment quan hi ha saturació això és incompatible amb
aquest turisme de qualitat.

I, per tant, jo, per acabar, posaré damunt la taula una sèrie
de propostes, cinc, que van en la línia de donar resposta a
aquest repte demogràfic que vostè assenyala i a aquest altre
vessant del problema, que és el de la saturació turística.

Primer, la política decidida de congelar o reduir el nombre
de places turístiques, és a dir, en el cas de les illes, Mallorca,
Eivissa i Formentera, existeix ja una borsa de places turístiques,
a Menorca no existeix, jo crec que ha arribat el moment de
crear-la, cal una petitíssima modificació de la Llei turística per
facilitar-ho, el nostre grup posarà sobre la taula aquesta reforma
i voldria saber si vostè està d’acord amb afavorir també que a
Menorca hi hagi aquesta gestió de places, com ja hi ha a la
resta d’illes.

En segon lloc, emprar un instrument que tenim, l’impost del
turisme sostenible, per incidir en la demanda; és a dir, sempre,
quan el vam posar en marxa, l’impost del turisme sostenible
vam dir: això no afecta la demanda. Tal vegada ha arribat el
moment que ja el facem servir com a un element d’incidència
en la demanda, primer, per insularitzar, tal vegada convé que
a determinades illes l’impost tengui un import i a determinades
illes en tengui un altre. I després per segmentar, tal vegada hem
de..., de fet la llei ja ho permet, però normalment doncs amb
més categoria l’impost és més gran, però tal vegada hem de
començar a gravar més aquells segments en els quals veiem que
contribueixen més a la saturació.

Evidentment, tot això requereix d’un estudi, però el que la
convido a fer és a ser conscients que tenim aquest instrument,
l’impost del turisme sostenible, que també pot servir per
gestionar la demanda i que, per tant, tinguem un element de
control sobre el nombre de visitants que rebem.

En tercer lloc, limitar l’entrada de cotxes o crear un marc
adequat legal perquè hi pugui haver-hi aquesta limitació
d’entrada de cotxes, sabem que això ja existeix a Formentera,
sabem que Eivissa ho ha demanat, a Menorca també treballem
en aquesta idea i de fet ja és una de les idees que està inclosa a
la llei de Menorca Reserva de la Biosfera. Per tant, m’agradaria
saber l’opinió del Govern sobre afavorir el marc perquè
realment hi pugui haver-hi aquesta limitació d’entrada de
cotxes, que també té una altra derivada, que és la limitació
d’accés a determinats paratges, aquest és un tema més que
depèn dels consells insulars, però que d’alguna manera també
estaria implicat en aquest paquet de mesures per disminuir la
saturació turística i també demogràfica.

Quart punt, impuls del transport públic, és clar, impuls del
transport públic, aquesta és una competència que, excepte
Mallorca, tenen els consells insulars, i li he de dir que aquí es
crea un problema i és que els reptes en el transport públic han
augmentat moltíssim en els darrers anys, per tant, en aquests
moments els consells insulars que no són Mallorca tenen un
problema, que és que tenen una competència importantíssima,
molt important i que es troba mal finançada. Vostè ahir va
parlar de l’increment de la flota i de l’increment dels
descomptes i de comprar cinc combois ferroviaris, evidentment
es referia a aquell àmbit del transport terrestre en el qual vostè
té competència, que és l’illa de Mallorca, però el que
m’agradaria que el Govern entengués és que aquest tan lloable
que fa a Mallorca ha d’anar acompanyat d’un increment de la
millora del finançament del transport públic a la resta d’illes,
perquè amb l’evolució vegetativa del finançament del transport
públic que tenim des que es va aprovar la Llei de consells les
necessitats s’han incrementat. Per tant, hem de pensar en
mesures addicionals per donar suport a aquestes polítiques de
transport públic.

I per últim, la gestió del litoral, em sembla que ha estat el
Sr. Melià qui n’ha parlat, el Sr. Ensenyat probablement també,
tenim aquesta competència damunt la taula, és fonamental. Una
de les dimensions del problema de saturació que patim és el de
la saturació del litoral i, per tant, aquí necessitem que s’avanci
en la transferència de la competència, perdó, en la gestió del
litoral.

Vostès, i ho dic perquè de vegades he parlat amb vostè, de
vegades he parlat amb alguns consellers del seu govern, ens
diuen que es treballa sobre això, però realment ja comença a ser
una urgència i crec que ja és hora que actualitzem i posem en
pràctica i implementem l’Estatut d’Autonomia pel que fa a les
competències.

Acab ja, Sra. Presidenta, hi ha alguns temes que li
comentaré a la meva segona intervenció, dient que continuem
amb l’actitud que hem tengut fins ara, això que abans es deia,
que ara últimament s’ha perdut aquesta expressió, de la lleial
oposició, no?; és a dir, nosaltres no som al Govern, per tant
som a l’oposició, en el parlamentarisme això està claríssim,
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però nosaltres sempre oberts a oferir aquesta col·laboració
lleial en base del pacte, perquè el pacte és l’element constitutiu
del govern democràtic i, per tant, evidentment no renunciarem
a exercir la crítica quan faci falta, però tampoc evidentment, en
benefici dels que ens voten i dels ciutadans de les Illes Balears,
en exercir el pacte per aconseguir consensos que ens permetin
avançar en la solució dels problemes que li he plantejat.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. I ara correspon al Sr. Sanz, per
un temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Bé, gràcies, Sr. President, bon dia a tothom, presidenta,
conselleres i consellers, diputades i diputats. Aquesta serà la
meva primera intervenció en aquest plenari del Parlament de
les Illes Balears i voldria aprofitar justament per agrair, com a
representant de Formentera, la gran tasca desenvolupada per
aquest govern progressista per poder sortir de la crisi
ocasionada per la COVID-19.

En una situació canviant com la que ens ha passat per sobre
els equips de govern, a qualsevol nivell, han hagut de prendre
decisions ràpides i en algunes ocasions han hagut de ser
modificades en un curt període de temps, tot i això aquest
govern ha aconseguit que un dels drets més bàsics que hem de
garantir, la salut, sigui per sobre de tot i sense oblidar que el
nostre motor econòmic continués engegat, reactivant-se tot
d’una que les condicions ho permetessin. I ha estat possible
gràcies a la gran bateria de mesures posades a l’abast de tots
pels estaments governamentals, d’aquesta manera en el 2021
hem pogut veure que les Illes Balears surten endavant, amb tots
els agents socials i econòmics, per superar aquesta crisi.

A Formentera hem vist, d’una banda, com el nombre de
contagis no era molt elevat, però amb una capacitat de disparar-
se amb molta velocitat. D’altra banda, el nombre de visitants es
troba a hores d’ara molt proper a quan no teníem COVID, el
que farà que els resultats econòmics per a la nostra illa siguin
bons.

I això vol dir que tot està bé? Cal acompanyar la
recuperació econòmica amb la protecció ambiental i social,
amb els efectius necessaris per salvaguardar el nostre territori;
llocs com el Parc Natural de Ses Salines pateixen pressions
amb botellots com els que hi ha hagut a Cavall d'En Borràs i a
Migjorn. Des de Formentera s’ha demandat en diverses
ocasions la necessitat de disposar de més efectius en el parc
natural i també a tota l’illa, ja que voldríem més agents de medi
ambient, així com també efectius de vigilància policial, Guàrdia
Civil i Policia Local. És una necessitat poder realitzar de
manera efectiva la vigilància i control d’aquests espais per
conservar-los adequadament.

En aquest sentit, el darrer any s’ha treballat per aconseguir
més efectius per a les policies locals dels indrets més petits amb

el Decret Llei 6/2021, el qual, entre d’altres, ajuda que la
mobilitat dels policies, si bé sigui més àgil, no perjudiqui els
llocs més petits.

I a la mar aquesta pressió també és evident, el passat 2020
la Conselleria de Mobilitat del Govern va presentar unes xifres
de capacitat de càrrega del litoral de les nostres illes que
coincideixen amb els que va presentar Formentera com a
projecte de regulació de fondeigs del litoral fa uns anys: entre
870 i 950 embarcacions d’esbarjo, fondejades al nostre litoral
seria el sostre. Però, saben quina és la quantitat que tenim de
mitjana a l’estiu? Entre 2.000 i 2.200, sense comptar les de
línia regular, aquelles que connecten la nostra illa amb Eivissa
i amb la península, 176 freqüències diàries.

Tot i que el decret posidònia estableix la protecció
d’aquesta espècie, l’agressió que pateix és constant. Disposam
d’un servei de vigilància i assistència al fondeig, que és
operatiu només al parc natural, i ara mateix aquest impacte es
trasllada a altres parts del litoral.

És per això que des d’aquesta tribuna, Sra. Presidenta, els
vull traslladar dues necessitats cabdals per a Formentera: en
primera instància, l’augment del servei de vigilància de
posidònia a tot el litoral, i, en segona, que es desenvolupi
finalment el reglament que la Llei del transport marítim de les
Illes Balears contempla per poder establir el nombre de
freqüències màximes que han de navegar entre les Pitiüses i,
com no, garantir els drets de les formentereres i dels
formenterers en la seva mobilitat, també en les barques de
darrera i primera hora.

És just ressaltar que aquest govern ha aconseguit un
compromís per part de les navilieres, tot i això és necessari
finalitzar aquesta reglamentació.

I continuam, aquest estiu hem observat com la pressió
marítima a la Mediterrània no ha estat només a Formentera, el
creixement del sector nàutic, el dels fondeigs, no sempre al lloc
adequat, ha aparegut a llocs com Menorca o Sardenya. A
Formentera, la setmana vinent, es reuniran diversos experts al
Mediterranian Posidonia Network, justament per debatre sobre
les millors maneres de protegir els nostres fons marins i, a
continuació, se celebrarà novament el Save Posidonia Forum,
iniciativa pionera per conscienciar i també finançar projectes
d’estudi per a la conservació d’aquesta planta.

Passaré, ara, Sra. Presidenta, a parlar de serveis bàsics, la
llum, cistella de la compra, habitatge, tots ells ara mateix amb
preus que a Formentera una família mitjana ha de fer equilibris
per poder arribar a darrers de mes. I en aquests temes hem
d’aprofundir, les connexions marítimes amb Formentera no
estan declarades d’interès general per la qual cosa el preu dels
viatges pateix una variabilitat increïble i aquesta variabilitat es
traspassa al preu dels aliments bàsics, amb la desigualtat que
suposa per als habitants de Formentera.

I si parlem d’habitatge hem de fer evident que es fan moltes
passes per aconseguir que tothom pugui accedir a aquest bé
principal, però encara ens trobem lluny de l’objectiu. La
construcció de més habitatges de protecció social ha d’anar
acompanyada de més mesures per poder garantir que
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l’especulació immobiliària que patim no afecti els més
desfavorits, correm el risc que moltes acabin deixant de
desenvolupar el seu projecte de vida a les Illes Balears, la
nostra identitat, la nostra cultura corre el risc de quedar
esborrada per la mancança d’aquest bé necessari.

I què més suposa? Menys treballadors de qualsevol àmbit,
sanitari, educatiu, tècnic, restauració, que farà que la nostra
població de Formentera canviï en defugir del nostre territori
cap a d’altres més accessibles i que comportarà mancança de
professionals i una societat menys justa.

En aquest parlament s’ha debatut en diverses ocasions
envers la sanitat a Formentera i s’han aconseguit molt diverses
fites per a la nostra població: la instal·lació del TAC, la diàlisi
o, com no, el servei 061 a l’illa. És de reconèixer l’esforç que
el Govern progressista ha fet per millorar les condicions de la
sanitat però els formenterers sempre en tenim un, aquesta base
que es construirà i el servei que comporta no pot quedar només
operativa alguns mesos a l’any. El servei ha arribat a
Formentera per quedar-se i els estenc la mà per aconseguir que
sigui efectiu tot l’any (...)

La sanitat a les Balears i en especial a les Pitiüses té un punt
feble molt fort, que ens falten molts professionals, hem de fer
tot el que sigui al nostre abast perquè tant els professionals de
la sanitat com per a tota la població i, especialment, aquella que
representi, les febleses esmentades es converteixin en
fortaleses, que ho facin un destí de treball més atractiu.

No voldria finalitzar aquesta intervenció deixant d’esmentar
un dels elements que encareixen molt la vida de tots, la llum.
Darrerament hem vist com el preu ha crescut de manera
alarmant, tot i els esforços del Govern central amb mesures per
abaratir el cost és la nostra obligació cercar l’origen i abaratir
el preu i trobar solucions que ens permetin una petjada de
carboni menor.

També a la passada legislatura i en aquesta la transició
energètica avança de manera contundent, amb la Llei de canvi
climàtic i transició energètica, amb tota la bateria de
subvencions donades per instal·lar fonts d’energies renovables,
amb l’arribada dels fons Next Generation, amb quasi el 40%
destinat a aquest objectiu, i també la construcció i posada en
marxa de nous cables submarins que permetin abastir de fonts
d’energia verda les Illes, i el compromís fefaent de la
descarbonització de les centrals tèrmiques existents a quasi tot
el nostre territori.

Però ja Formentera, amb el conegut com a tercer cable, es
podrà abastir energèticament tota l’illa, però no es troba a
l’agenda pròxima un calendari de desmantellament de la central
tèrmica de Ca Marí. I és un contrasentit tenir una de les
instal·lacions més importants d’energia de Formentera amb la
seva vida útil esgotada i amb combustibles fòssils, és necessari
que entre totes les administracions responsables es desenvolupi
un full de ruta clar i fer, i per aconseguir que l’abastiment
d’energies verdes i en especial a Formentera sigui una realitat
i segurament un impuls que aquest servei acabi finalment
arribant a un preu just i assequible per a tothom.

Sra. Presidenta, senyores conselleres i consellers, els
agraeix tot el gran treball que en aquest temps tan complicat
han fet i continuen fent i els encoratjo que la realitat de les
nostres illes, amb els eixos de futur traçats per l’actual govern
i que compartim des de Formentera, aconsegueixin una societat
i unes illes que siguin més justes, sostenibles i igualitàries per
a tots.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Correspon ara la intervenció del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Bé, avui ens correspon aquest matí als representants
dels grups parlamentaris pujar a aquest faristol per debatre
sobre aquest estat de la comunitat i sobre els reptes que tenim
com a societat i de les propostes que hem de tenir per donar-li
resposta.

Durant tot el dia d’ahir va ser el torn de la presidenta del
Govern, avui els diferents grups parlamentaris, els portaveus
que m’han precedit, alguns amb més propostes que d’altres,
alguns diria també amb més altesa de mires que d’altres, amb
més sentit de la responsabilitat i altres, els que menys, per sort,
amb poc ànim de construir, crec sincerament que hem perdut
una oportunitat, i ho dic a la bancada de la dreta de quan es
parla de consensuar però a la vegada es neguen a participar en
el Pacte de reactivació, això és una contradicció. Però em
correspon a mi, com a representant del principal partit
d’aquesta cambra, del PSIB, tancar aquest torn d’intervencions
i per segon any consecutiu ho faig i ho fem en un escenari
d’excepcionalitat.

A la nostra memòria, però, quedaran per sempre les 934
víctimes mortals de la COVID a les nostres illes, com també les
seves famílies i amistats a les quals volem enviar el nostre
sentit condol.

Crec que cal que reflexionem, però de manera profunda,
sobre el que hem viscut aquests darrers 19 mesos, perquè de
vegades sembla que perdem de vista el que vivim arreu del món
des del començament de l’any 2020, fa ja més d’un any i mig,
i sembla que ens hi acostumem, tot, absolutament tot, durant
aquest any i mig ha girat al voltant d’una circumstància
sobrevinguda, tremendament dolorosa, molt cruel i
desgranadora. Sovint, però també, no només avui, sinó al llarg
de tots aquests 19 mesos esgotadors, sembla també que perdem
de vista que a la primavera del 2020 el món va canviar i
evidentment a les Illes no vàrem ser una excepció.

Pujar aquí a elogiar la manera com s’ha gestionat des de les
institucions la pitjor crisi de la nostra història és el guió que
segurament s’espera de mi, com a portaveu del grup majoritari
que dona suport al Govern, però no som complaent. Estam,
però, i ho vull dir també ben clar, orgulloses i orgullosos, i ho
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repetirem les vegades que facin falta, que tanta sort que aquesta
crisi l’ha gestionada un govern d’esquerres, a quants de
nosaltres no ens han dit en alguna ocasió: companys i
companyes, tant de bo que governàveu vosaltres! Tanta sort
que al capdavant del Govern de les Illes...

(Alguns aplaudiments)

..., tanta sort que al capdavant de les Illes hi tenim una dona
capaç, perseverant, ferma, inconformista, que es preocupa i
s’ocupa dels problemes de la gent, que està al costat de qui més
ho necessita, que no dubta un segon a asseure’s a parlar amb
tothom; una presidenta amb un equip entregat i que mai no
escatima ni un esforç, ni un a intentar que aquesta crisi, que tant
i tant fort ens ha colpejat, ens faci el menor dany possible. Així
que moltes gràcies, presidenta, i també faig extensió de les
meves felicitacions i gratitud a totes les conselleres i consellers
d’aquest govern que es deixen la pell dia a dia, i ho dic de cor.

(Alguns aplaudiments)

I especialment, també, també gràcies a la consellera de
Salut, a Patricia Gómez i a tot el seu equip i al personal a la
conselleria per la immensa feina feta, que a dia rere dia, hora
rere hora, sense importar el dia en què es trobassin, han fet una
feina sense descans, el resultat més visible de la qual, és el
procés de vacunació, un èxit col·lectiu de tota la ciutadania. El
procés de vacunació ha estat i és un èxit com aquí s’ha dit per
part d'altres portaveus. Gràcies de nou, consellera. 

I fa un any costava imaginar-se que ens poguéssim trobar on
estam ara, el mèrit és, en primer lloc i per descomptat, de la
comunitat científica que ha fet el possible perquè tenguem una
vacuna en temps rècord, però també hem de mencionar el
nostre sistema de salut, tant el Sistema Nacional de Salut com
els diferents sistemes autonòmics, que han baixat al terreny
amb el que semblava una gesta heroica que era vacunar milions
de persones amb tan poc temps.

El procés de vacunació ha suposat un punt d’inflexió en
aquesta pandèmia i ara hi ha quasi el 78% aproximadament de
la població de les Illes Balears que ja s’ha vacunat amb la
doble pauta, de forma completa, podem dir amb molt més
optimisme que la crisi sanitària va passar, que no vol dir la
malaltia. Podem dir que hem superat el 2020, que estam
superant el 2021, però, com he dit abans, sense cap
complaença. I no em vull recrear tampoc en tots aquells que en
aquesta cambra van arribar a dir que haurien de passar més de
7 i 8 anys perquè la població estigués vacunada, això fa només
uns mesos que ho escoltàvem en aquesta cambra.

Però entram en una nova etapa que ve marcada per la
recuperació econòmica, per la tornada a la normalitat, per la
reactivació de les nostres ciutats i pobles, i això ha estat
possible perquè s’ha fet la feina ben feta, perquè s’han fet els
deures i, com recorda el conseller de Model Econòmic, el Sr.
Negueruela, a qui també aprofit per agrair la seva feina, perquè
es varen prendre les mesures que s’havien de prendre i quan
s’havien de prendre. Mesures de contenció de la malaltia, que
varen ser molt dures, i ho sabíem, i no ens n’oblidam, però que
eren del tot necessàries perquè avui puguem ser on som, per

recuperar economia, per tenir temporada i, en definitiva, perquè
la gent tengués feina. 

I avui parlen els resultats, atès que les Illes som la
comunitat que més llocs de feina està creant i la que estira de
l’economia de tot l’Estat, i això és així perquè també la
temporada d’estiu ha estat molt millor del que alguns pensaven
o fins i tot vaticinaven. Tenim, però, males notícies pels
agoreros: la recuperació econòmica ha començat, al capdavant
se’ns obre una etapa de consolidació de la recuperació, que serà
molt millor, més estable, més segura i duradora si l’encaram
tots junts. 

Les socialistes i els socialistes, però, som conscients que la
recuperació no ha arribat a tothom, per això feim aquest discurs
des de la humilitat i sabedors que queda molta feina per fer i
que, com en totes les crisis, les desigualtats s’incrementen, i
aquest és el gran repte, justament, una recuperació justa. Que
hagi començat la recuperació no significa que ens conformem,
encara hi ha gent que ho passa malament, encara hi ha projectes
de vida per rescatar i somnis de futur per revifar i no ens
aturarem fins que la recuperació arribi a tothom. 

Des del socialisme feim i farem costat a qui més ho
necessita i ens continuarem deixant la pell per protegir
especialment els més vulnerables, com duim fent des del minut
u de la pandèmia, desplegant l’escut social més important de la
història de la nostra comunitat. I em vull aturar conscientment
en aquest punt perquè hem repetit molt aquesta frase, no?, en
aquesta cambra, que s’ha desplegat l’escut social més important
de la nostra història. I l’hem repetida molt perquè és certa però
sembla que ens podem arribar a fer insensibles al seu significat
i que ens hi acostumem, però val la pena d’atendre’s al que
significa, què suposa, quines implicacions ha tengut aquesta
protecció sense precedents i en com ha salvat a tantes famílies.
Val la pena fer l’esforç de tirar a un costat tot el renou que a
vegades tant interessa a la dreta i reflexionar en com hauria
estat aquesta crisi, i especialment quines conseqüències hauria
tengut per a milers de famílies que en lloc de l’esquerra hagués
estat el govern de la dreta a qui hagués tocat gestionar aquesta
pandèmia. 

Perquè això ja ho hem viscut. I també aprofit per donar les
gràcies a la consellera d’Afers Socials, Sra. Fina Santiago, per
la seva entrega en estar al costat dels més febles, per apostar
per una renda social garantida ampliada en aquesta legislatura,
però que ja va començar en la legislatura anterior. I a l’anterior
crisi greu que va patir aquesta comunitat, la dels 10 anys, la
recepta de la dreta va ser retallar tot el que es podia retallar:
sanitat, educació, serveis socials..., retallades a l’Administració
pública, deixant serveis públics essencials en els ossos i varen
deixar, a més, a la seva sort, a moltes persones que en depenien
engegant a professores, professors, sanitaris, fent de
l’austericidi la seva senya d’identitat sense deixar titella dreta. 

Però no només són tan diferents les polítiques elegides per
sortir d’una crisi sinó que també en són diferents les maneres
de dur-les a terme. No és només què va fer la dreta, sinó com
ho va fer: des del menyspreu més absolut als ciutadans i a la
resta d’institucions, unes gestions polítiques que governaven
donant l’esquena a qui més necessitava de les polítiques
públiques en uns moments d’extrema dificultat. Varen pensar
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que 35 diputats eren suficients per prendre decisions sense
escoltar ningú. 

Però en aquesta crisi i ara els progressistes hem demostrat
que sí és possible gestionar una situació tan dramàtica com la
provocada per la pandèmia de la COVID-19 fent costat a la
gent. On la dreta va acomiadar a milers de treballadors, els
progressistes hem engegat el major escut de protecció vist mai:
els ERTO han estat salvavides de milers i milers de famílies a
tot l’Estat, a més han esdevingut una eina fonamental,
especialment per a treballadores i per treballadors aquí a les
nostres illes, els llocs de feina que han salvat s’han comptat per
milers, milers de llocs de feina, amb noms i llinatges, que no ho
podem oblidar, no són xifres, són projectes de vida. 

On la dreta va passar les estisores sense escrúpols aplicant
unes retallades duríssimes que varen acabar pagant els mateixos
de sempre, els més vulnerables i els que més protecció
necessitaven, en aquesta crisi s’ha fet justament el contrari,
posar més recursos per no deixar caure qui més ho necessita.
Un escut social amb totes les lletres: ERTO, prestacions per a
fixos discontinus, prestacions per a autònoms, per a
treballadores de la llar, mesures que en alguns casos es posaven
en marxa per primera vegada en la història del nostre país, per
primera vegada, amb l’esquerra governant, també a Espanya. 

On eren els autoproclamats protectors dels autònoms fa deu
anys? I, ara, com deia, hem tengut ERTO enfront d’ERO, mai
una lletra -aquesta lletra te- no havia tengut tanta
transcendència per a la ciutadania. 

(Alguns aplaudiments)

I on la dreta va asfixiar l’Administració pública, ara s’han
prioritzat precisament als serveis públics i reforçat l’estat del
benestar, conscients que en depenen tantes vides, especialment
de les persones que menys tenen. És precisament en moments
de crisi com aquest que es demostra el paper de les
administracions públiques, tothom es gira a demanar a l’Estat,
als governs autonòmics, als ajuntaments, als consells, i aquesta
vegada sí que s’ha respost des d’allò públic, aquesta vegada les
institucions no han tancat els ulls i han assumit el rol que els
corresponia, que és estar al costat de la ciutadania. 

I també s’ha de tenir en compte que aquest reforç dels
serveis públics no comença ara sinó que ara s’han pogut donar
uns bons serveis públics en una situació extraordinàriament
dramàtica, perquè a la passada legislatura, on va iniciar el seu
camí aquest govern, es va apostar clarament per aquests serveis
públics: per la sanitat, per l’educació, pels serveis socials. I
això no hauria estat possible, també ho hem de dir, si el Govern
d’Espanya hagués mirat cap a una altra banda. Aquesta vegada
també el Govern d’Espanya, amb una coalició d’esquerres, ha
tramès a aquestes illes recursos econòmics com, per exemple,
la posada en marxa de dos fons COVID de forma
extraordinària per ajudar els governs autonòmics amb les
despeses directes de la pandèmia, pagant els ERTO i totes les
prestacions extraordinàries que s’han posat en marxa i que no
han estat poques. Trametran a les Illes Balears aquest paquet
d’ajudes, el més gran que hem vist mai, que són 855 milions
d’euros que ja han començat a anar directament a les butxaques

dels autònoms i de les empreses que tan malament ho han
passat.

Permetin-me que m’aturi precisament en aquest punt perquè
és important que reconeguem l’excel·lent gestió que s’ha fet
per part del Govern d’aquest paquet d’ajudes sense precedents,
amb totes les dificultats que això sempre comporta. Així també
aprofit per agrair a la consellera d’Hisenda, la Sra. Rosario
Sánchez, per demostrar que es pot gestionar de forma eficaç i
a la vegada tenir una gran sensibilitat social, una tasca ben feta
que també els sindicats i patronals han reconegut i han agraït a
la presidenta Armengol, i és que serem la primera comunitat
autònoma a abonar íntegrament aquestes ajudes. Aquesta
mateixa setmana, ja ho hem vist aquests dies, ja més del 50%
de les ajudes s’han començat a pagar i en els propers dies
s’acabarà de pagar la resta fins arribar a aquests 855 milions
d’euros. Crec que impressiona veure un BOIB amb centenars
de pàgines amb noms d’empreses que rebran aquestes ajudes
que tanta falta fan. 

Evidentment que les ajudes mai no són ni seran suficients,
ho sabem i no tenim cap inconvenient a reconèixer-ho, però
hem de ser realistes i tocar de peus en terra perquè els recursos
són limitats, però és ben cert que no s’ha escatimat ni un sol
euro del que es tenia a fer costat a qui més ha patit en aquesta
crisi i dir això encara ens ha de fer sentir orgullosos de la feina
feta.

Finalment hi ha una darrera gran diferència entre dos
models de gestió d’una crisi, una diferència abismal és el com,
la manera de fer les coses. Si a l’anterior crisi que va gestionar
la dreta va triomfar més l’autoritarisme i si fa deu anys el diàleg
social era un concepte menyspreat pels que governaven, ara ha
estat l’ànima d’una manera de fer que torna i fa tornar el
consens, la negociació, el treball conjunt, la suma de forces al
lloc del que mai no haurien hagut d’abandonar. Malauradament
fins i tot ara aquest matí hem escoltat algunes veus que
menyspreaven i quasi feien befa de les entitats o de la forma de
participar del conjunt de la societat en aquesta nova forma de
sortir d’una crisi. 

És per tot això, tot això plegat, que sortirem abans
d’aquesta crisi i en sortirem més ràpid i d’una manera més justa
que fa deu anys, les xifres així ho avalen. Va explicar ahir ja
perfectament la presidenta que si l’anterior crisi va durar deu
anys, aquesta en durarà dos i que l’any que ve recuperarem el
nivell del PIB i de l’ocupació de l’any 2019.

Aquestes previsions demostren que la gestió en aquesta crisi
fent costat a qui pitjor ho passa, apostant per les
administracions locals, protegint els treballadors i les
treballadores, mobilitzant recursos públics més que mai, ens
duran a una recuperació infinitament més ràpida i equilibrada
que l’anterior.

Senyores diputades i senyors diputats, l’escut social que,
com deia abans, també, fins i tot hem escoltat la befa que
sempre en fa la dreta, hem de dir que l’escut social ha ajudat i
molt a moltíssima gent d’aquesta terra i això no hagués estat
possible sense el seu suport. Per això trob trist que els que
diuen que volen ser una alternativa majoritària a aquesta
cambra no hagin pronunciat ni una sola vegada en aquest
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hemicicle la paraula "treballador" o "treballadora" quan han
parlat de totes les mesures que s’han portat a terme durant
aquests mesos.

(Alguns aplaudiments)

Ara, però, crec que encara hi som a temps, deixin de banda
l’estratègia de la confrontació, abandonin l’immobilisme
partidista perquè no hem escoltat ni una sola proposta, ha estat
el Partit Popular el partit del no durant tota aquesta pandèmia,
però també ara, no per defecte, no preventiu, varen dir no a les
mesures fossin les que fossin i quan fossin. Sí, una vergonya dir
sempre no, no a les mesures, fins i tot no a les mascaretes,
encara record -em sap greu perquè ara ja no és aquí-, el Sr.
Company en aquesta cambra va dir que això de portar
mascareta era una cosa absolutament desproporcionada. No a
l'inici de les escoles, no que hi hagués classe. Aquest era el
consell que ens donava el Partit Popular a pocs dies de
començar el curs escolar 20-21, tanta sort que el conseller Sr.
Martí March va fer cas a tota la comunitat educativa, als
experts i no a les recomanacions que ens feia la dreta. Avui fins
i tot el Sr. Costa ho ha reconegut.

(Alguns aplaudiments)

També han dit no al pacte de reactivació, i no em vull
detenir molt en aquest punt perquè crec que una decisió com
aquesta de menysprear el diàleg institucional i social i de
rebutjar el fet d’intentar arribar a consensos ja parla per si
mateixa. Encara pens que hi són a temps, sumin-se als
consensos i als pactes. Diu que els consensos, diu la dreta del
Partit Popular que els consensos es practiquen, que no es
prediquen. Idò, demostrin-ho, és bo d’arreglar. Sumin-s'hi,
encara que sigui quinze mesos després. Sumin-se al pacte de
reactivació.

(Alguns aplaudiments)

Que, per cert, considerar que una mesa de diàleg i treball
conjunt on estan representades totes les institucions, els
sindicats, les patronals, la majoria de partits polítics d’aquesta
cambra, i no només els que donen suport al Govern, creuen de
veritat que això no és practicar el diàleg? Quina manera de
menystenir la feina de tanta gent, fins i tot de companys seus
perquè hi ha companys d’institucions del PP que sí hi
participen.

Així també ha quedat demostrat amb les ajudes dels 855
milions d’euros a les quals la dreta no hi va donar suport, és
més, varen treure pit d’haver votat una abstenció. Avui se’ns ha
tornat a recordar aquí i han fet el mateix amb els fons europeus.
Aquesta, per cert, el que ha de ser la gestió dels fons europeus,
és també un gran diferència amb la gestió que fan els
progressistes, la dreta se’n renta les mans i aquest govern el que
ha fet és crear una conselleria específica amb l’empenta del
conseller Miki Company al capdavant d’aquesta conselleria de
Fons Europeus. 

Crec que cal fer un gir a aquesta manera de fer oposició. Hi
ha altres partits a aquesta mateixa cambra, i aquest matí ho hem
escoltat, que sí hi participen i des de les diferències
ideològiques existents, com no pot ser d’altra manera, com

puguin ser Ciutadans o El Pi que -com dic- des d’aquestes
diferències s’asseuen a treballar per apropar posicions i sumar
esforços que redundin en benefici de tothom. No cal tampoc
que recordem que cada vegada l’única, crec que l’única
proposta concreta que he escoltat ha estat la d'abaixar imposts,
però és que jo cada vegada que escolt això tremol perquè quan
vostès han governat, Sr. Costa, i vostè formava part, era el
director general responsable de l’últim govern de dretes en
aquesta comunitat, cada vegada que han dit això han fet tot el
contrari, els han augmentat. Varen augmentar els imposts amb
la major crisi d’aquesta comunitat.

(Alguns aplaudiments)

I sobretot seria bo saber d’on s’hauria de retallar per
quadrar els comptes amb aquesta proposta perquè s’han de
mantenir i augmentar la sanitat pública, l’educació, els serveis
socials, els mateixos serveis públics que gràcies que el 2015 es
va iniciar aquest govern progressista ja es varen començar a
reforçar revertint les retallades de l’anterior govern de dretes.
I això ens ha ajudat a esmorteir la crisi actual.

Diuen que se centren en una alternativa, però com dic, no
hem escoltat cap proposta concreta. Jo, sincerament, esperava
molt més, esperàvem escoltar les seves propostes per lluitar
contra la violència masclista, per fer efectiva la igualtat real de
dones i homes, per com hem d’eradicar entre tots els discursos
de l’odi i, per cert, avui n’hem escoltat aquí de molt d’odi,
gravíssim. Així que els deman, senyores i senyors del Partit
Popular, que com que sé que vostès no comparteixen aquest
discurs, n’estic convençuda, ni s’hi atraquin, separin-se tot el
que puguin d’aquest discurs de l’odi.

(Alguns aplaudiments)

I també hem de posar entre tots fi a aquesta escalada
d’LGTBIfòbia que estam patint, també hem de fer feina per
combatre entre tots l’emergència climàtica, per reactivar
l’economia, per fer front al repte demogràfic. 

De cada vegada, però, veig més lluny el que alguns
anomenen alternativa, excepte que la fiïn d’aquí al 2030, que
ja seria quasi com els ODS -amb perdó-, dels objectius del
desenvolupament sostenible.

Per anar acabant voldria dir que la COVID ens ho ha
condicionat absolutament tot aquest darrer any i mig i per
descomptat que seguirà condicionant les nostres vides durant
molt de temps. Però ara ja veim llum al final d’aquest túnel, hi
haurà coses que mai no tornaran ser com abans però aquest
escenari post pandèmia que ara s’obre, gràcies a més a un
procés de vacunació molt avançat i que no s’atura, farà que tots
puguem estar més protegits. I tot això demana també polítiques
valentes, perquè la COVID-19 va aturar el món, literalment
parlant, però no va posar fre a altres emergències socials que la
urgència de la crisi sanitària varen moure a un segon pla, tot el
contrari: ens referim a altres emergències que segueixen
vigents, com l’emergència climàtica, i així també aprofit per
reconèixer i agrair al vicepresident Yllanes la seva empenta per
les energies renovables i poder arribar a aquest 25% en aquesta
legislatura; com també al conseller Miquel Mir per seguir
ampliant els espais naturals. 
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I em vull referir també a l’emergència habitacional que aquí
també se n’ha parlat durant aquest matí, encara que amb poques
propostes concretes. Agraesc també al Govern i al conseller
Marí i Ribas per la política valenta i, sobretot, pionera en
moltes de les mesures que s’han pres. 

També ens referim a la necessitat evident de diversificar el
model productiu de les Illes, el repte demogràfic, la conciliació
i la corresponsabilitat, la justícia social, el nou paradigma de
mobilitat sostenible, l’espai públic de les nostres ciutats i
pobles i l’atenció a la nostra gent gran. 

No vull oblidar tampoc el sector primari i l’aposta que la
consellera De la Concha ha fet pel consum de proximitat i la
millora de la producció.

I permetin-me també mostrar especialment la satisfacció pel
recent aprovat Pla de conciliació, gràcies, consellera de
Presidència, Sra. Mercedes Garrido, per no defallir en totes
aquestes mesures tan necessàries. 

També tenc agraïments per a l’oposició, que no es posi
ningú nerviós, especialment per al Partit Popular i el Sr. Costa
que avui, amb el seu esforç de sinceritat, ha reconegut que
l’estratègia de tenir les escoles obertes ha estat encertada, que
la vacunació està sent un èxit, que l’arribada d’ajudes
econòmiques és una bona notícia, que iniciam la recuperació
econòmica. Moltes gràcies, Sr. Costa, pel seu reconeixement,
ara ja només queda al seu grup, sumar-se a totes aquestes
propostes. 

Tants i tants de reptes que encara tenim per davant, als
quals intentarem donar una resposta el més ràpida i eficient
possible, i en aquest camí ens ajudaran molt els fons europeus
que, en breu, començaran a arribar a aquestes illes. Les
socialistes i els socialistes ja estam preparats per aprofitar
l’oportunitat històrica que suposen aquests fons i per aportar
també totes les idees i iniciatives per millorar la vida de la gent
i contribuir a fer de les Illes Balears un lloc millor on viure. 

I així, només em queda donar especialment les gràcies al
meu grup parlamentari pel seu alè i estar sempre a l’alçada de
les circumstàncies amb un compromís ferm, el mateix
compromís de sempre amb una il·lusió renovada. Aquesta és
una gran coral amb una excel·lent directora, Sra. Presidenta,
però demanam que la resta s’hi sumi, com més siguem, més
bona feina farem. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Costa. Ara correspon la contestació
conjunta de la presidenta del Govern de les Illes Balears. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tots i a totes,
diputats i diputades, membres de Govern, voldria que les meves

primeres paraules siguin per agrair les intervencions de tots els
grups parlamentaris d’aquesta cambra en aquest debat
important, de debat de política general, a un moment
transcendental per a la nostra comunitat autònoma. Agrair les
propostes, que n’hi ha hagudes, i també agrair les crítiques,
evidentment les constructives sempre ajuden a construir, les
destructives i les de l’odi, ajuden a rompre. Per tant, agrair el
debat de política general, agrair les propostes -deia- perquè és
un moment que, sens dubte, és transcendental. 

Jo, ahir, en el meu discurs vaig intentar explicar tot el que
ha succeït durant aquests temps de dificultats enormes per a la
societat de les nostres illes. L’acció del Govern de les Illes
Balears, davant uns moments de dificultats és el que hem fet,
com ho hem fet, però sobretot el que volem fer i com ho volem
fer, que crec que és el plantejament que hem de fer des del
Govern de les Illes Balears, del projecte de futur que estam
dibuixant per a la societat de les Illes Balears, i el més
important: l’estam dibuixant amb la societat de les Illes
Balears. 

Per tant, faré un breu esment a tot allò que s’ha posat en
discussió aquí per part de diferents grups parlamentaris sobre
l’acció feta, que intentaré respondre, i em centraré sobretot en
el plantejament de futur que jo els convid que hem de
compartir, perquè és important cap a on anam, cap a on volem
anar i com hi volem anar, i per tant en aquesta és a la part en la
que més m’estendré durant aquesta intervenció de la rèplica
d’avui. 

Quant al que hem fet durant aquests mesos i com hem fet
front a una pandèmia sanitària, que no hem d’oblidar mai que
és una pandèmia sanitària internacional i totalment nova per al
món científic i òbviament per al món polític, per al que l’ha de
gestionar. A mi no em cau cap anell -i ahir ja ho vaig dir-,
òbviament, en coses ens haurem equivocat i vaig demanar
disculpes i les torn demanar una vegada més, si és necessari.

Ara bé, també crec que aquesta societat, no el Govern de les
Illes Balears, no tots els consells insulars, no tots els
ajuntaments de les Illes Balears, que entre tots hem treballat
conjuntament i els vull agrair una vegada més la seva tasca,
sinó que crec sincerament que la societat de les Illes Balears es
pot sentir molt orgullosa del que ha fet durant aquests vint
mesos. Jo crec que sí, perquè la societat, la immensa ciutadania
d’aquestes illes ha tengut un comportament exemplar, i des de
la societat organitzada, agents socials i econòmics, totes les
institucions, tota la gent que ha volgut fer part de poder treure
el millor de si mateix, ho ha fet d’una forma notòria durant
aquests vint mesos. 

Per tant, una vegada més, les meves paraules són
d’agraïment a tots aquells que han fet feina per intentar resoldre
aquesta situació dramàtica, i ha estat un èxit col·lectiu de la
societat de les Illes Balears, perquè un èxit col·lectiu és haver
aconseguit que després d’una pandèmia tan mortal com
aquesta, que ha matat 4 milions i mig de persones al món, hagi
estat el territori en què haguem salvat més vides. És un èxit de
la societat, és un èxit de tots i de totes. 

(Alguns aplaudiments)
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I és un èxit de la societat, de tota la societat, que ha treballat
intensament, haver aconseguit que ara som el territori que més
hem recuperat l’economia i, per tant, jo els ho vull agrair, a tots
aquells que han fet part de totes aquestes reunions, de tot aquest
treball conjunt, fa molt de temps que hi ha molta gent que fa
feina de forma unida, des de diferents posicions, des de
diferents punts de vista però que feim feina units per intentar
treure aquesta situació endavant. I em permetran -em sap greu,
Sr. Costa- n’hi ha alguns que no hi han fet feina, per treure
aquesta situació endavant. Hi ha alguns partits polítics que
s’han volgut posar de perfil, que han volgut pensar en el seu
interès electoral i que quan anàs pitjor, aniria millor per a ells,
i això és un gran error per a la nostra societat. Jo ho esperava
d’alguns, d’altres no, del partit majoritari de l’oposició s’espera
una mica més i s’espera que en un moment de màxima
dificultat es vulgui posar a fer feina en positiu per a la
ciutadania, per tant intentaré convèncer-los una vegada més que
encara són a temps a sumar-se a fer feina amb alguna coseta en
positiu perquè em pareix molt desafortunat -molt desafortunat-
explicar públicament que tot allò que hem fet, tota aquella feina
que s’ha fet de forma compartida és un teatre. Em pareix molt
desafortunat i em pareix que és menysprear no el Govern, que
nosaltres estam acostumats al debat polític i tenim l’esquena
ampla per aguantar a vegades les crítiques més dures o més
injustes, ara em pareix un menyspreu cap a la societat
d’aquestes illes, em pareix un menyspreu a CAEB, em pareix
un menyspreu a PIME, em pareix un menyspreu a Comissions
Obreres, em pareix un menyspreu a UGT de les Illes Balears,
als quals vull agrair una vegada més que no s’hagin posat de
perfil i hagin treballat intensament...

(Alguns aplaudiments)

Em pareix un menyspreu a tots els consells insulars, alguns
governats per vostès, amb els quals hem compartit cada decisió,
amb els quals hem compartit cada problemàtica i amb els quals
hem trobat solucions conjuntament. Em pareix un menyspreu
a tots els ajuntaments de les Illes i em pareix també un
menyspreu als partits polítics que han volgut formar part
d’aquests grans acords o d’aquells acords sobre l’estratègia que
s’havia de seguir i sobre les solucions a aportar, en aquest cas
a Ciutadans i a El Pi, és que jo, una vegada més..., perquè són
a l’oposició -i això és més complicat- i han volgut sumar en
lloc de posar-se de perfil.

Dit això, hem aconseguit aquest resultat. Jo crec que és
innegable dir que ara estam en aquesta situació. Les xifres són
les que són. Jo no m’hi estendré molt, però crec que sí que és
important dir que el que vostès deien que havíem de triar entre
economia i salut era una fal·làcia, que sense salut no hi havia
economia i que s’ha demostrat que som els que més salut hem
tengut i per tant, ara podem recuperar millor l’economia. 

Durant tot aquest temps de la gestió de la crisi hi ha hagut
evidentment algunes crítiques que crec que són absolutament
infundades, aquí jo he sentit dir a una diputada seva eivissenca
que no vacunaríem fins a l’any 2028; bé, es varen equivocar, no
només es varen equivocar en el plantejament que no obríssim
el curs escolar i en altres qüestions, sinó també en aquestes que
són cabdals.

Jo vull explicar una vegada més que crec que ha quedat clar
per a tota la ciutadania que durant tot aquest temps, què havíem
de fer?, primer de tot òbviament tenir vacunes i vacunar i hem
estat rigorosos, hem tengut vacunes i quan hem tengut vacunes
hem fet els centres de vacunació massiva. Sap quants de
professionals, metges, infermeres, s’han bolcat a tenir aquesta
vacunació apropada a la ciutadania? Les decisions
estratègiques que s’han pres en el pla de vacunació, a ser els
primers que obrirem als majors de 16 anys, a ser els segons a
majors de 12 anys ha permès que ara comencem un curs escolar
amb més garanties que els altres; o tenir una situació
d’agilitació -com deia- de tota aquesta vacunació no només als
centres massius que se n’han posat moltíssims a les nostres
illes, que ens han permès vacunar d’una forma molt ràpida,
aquesta setmana arribam al 80% de població diana vacunada...

(Alguns aplaudiments)

Crec que és molt important. Per tant, això ens dóna
seguretat, és clar, quan vostès...

(Continuen els aplaudiments)

... quan vostès diuen, i ho han dit un parell de portaveus, també
la portaveu de Ciutadans, diuen: “hi ha moments en què s’han
pres restriccions molt dures que no han estat adequades al
moment que vivíem”, o vostè ha dit: “hem tengut temporada...
gràcies... que ha caigut del cel”...

(Remor de veus)

No. Jo li agraesc moltíssim una cosa, Sr. Costa, que vostè
parteixi com a any esplèndid d’aquestes illes del 2019, que és
un any que ve d’una gestió de quatre anys de govern
progressista a la nostra comunitat autònoma, li ho agraesc...

(Alguns aplaudiments)

Li ho agraesc perquè situa l’any bo d’aquestes illes a l’any
2019; vostè després fa tota l’explicació de la temporada
turística d’enguany i es basa en el fet que els països emissors ho
han decidit. Bé idò, no siguem il·lusos, si un país emissor diu
que ens posa en verd és perquè estudia la gent i mira la nostra
situació sanitària i mira el que oferim, i aquestes illes han ofert
un safety pack, aquestes illes han ofert un pla de reactivació
d’11 milions d’euros, aquestes illes han ofert una excel·lent
situació sanitària, aquestes illes han ofert hotel pont per als
turistes que venien a la nostra comunitat autònoma i per això
hem aconseguit estar en verd perquè teníem una bona situació
sanitària, sense salut no hi hagués hagut economia. Aquesta era
l’evidència que teníem tots i totes clar.

Per tant, hem tengut temporada turística, aquí n’hi ha molts
que deien que no n’hi hauria, de temporada turística, hem
tengut temporada turística i això ens ha possibilitat estar en un
moment de reactivació econòmica perquè hi ha xifres que són
indiscutibles, que un de cada tres turistes internacionals ha
vengut a les Illes Balears de tota Espanya és una realitat
objectiva; que hem recuperat dos de cada tres durant el mes
d’agost de turistes de l’any 2019 és una realitat objectiva; que
el nostre aeroport ha estat el primer de tota Espanya en rebudes
i en connectivitat és una realitat bastant objectiva; que al mes
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d’agost hem estat els que més ocupació hem creat és una
realitat objectiva; que en aquest moment tenim una taxa d’atur
del 8% quan a Espanya és del 14% és una realitat objectiva; per
cert al mes d’agost hem tengut més gent ocupada que cap any
de la legislatura darrera que va governar el Partit Popular a les
Illes Balears...

(Alguns aplaudiments)

... per posar exemples que són molt evidents... que són molt
evidents.

Per tant, tot això ho hem aconseguit per una gestió sanitària,
per protecció de la població i crec que també s’ha de posar en
valor i a mi m’agradaria que es posassin contents, que
s’alegrassin una mica d’aquesta situació, que se n’alegrin. 

Hem aconseguit protegir la població com mai, un escut
social com mai en aquesta comunitat autònoma amb una crisi
econòmica duríssima -duríssima- que evidentment ens ha posat
davant el mirall moltes coses en les quals després em detindré;
una renda social amb què hem arribat a 21.000 famílies,
aquesta és la realitat, li hem afegit l’ingrés mínim vital, però
una protecció de, jo ahir ho xifrava, 3.500 milions d’euros no
només dels vinguts de l’Estat, sinó del que ha aportat el Govern
de les Illes Balears, del que han aportat els consells insulars,
del que han posat els ajuntaments. I vull agrair la immensa
feina que han fet els ajuntaments per exemple en serveis socials
en coordinació amb la consellera Fina Santiago perquè han fet
una feinada immensa i aquesta és la realitat.

Entre tots hem fet possible que hi hagi com mai ajudes
directes per aguantar el cop, 3.500 milions d’euros. D’aquests
3.500, n’hi ha 855 que vénen directament -en aquests moments
s’estan pagant a les Illes Balears-, que vénen directament per a
aquelles empreses que més han caigut en facturació.

Jo, senyors del Partit Popular, els dic: tant des d’El Pi com
des de Ciutadans, com des del Govern, com els agents socials
i econòmics, com els consells insulars hem treballat en com
aquestes ajudes podien arribar a més gent i gràcies a aquest
treball conjunt, gràcies a aquesta suma d’esforços hem
aconseguit que aquests 855 es paguin íntegrament tots a les
Illes Balears, no haurem de retornar ni un euro al Govern
d’Espanya, els cobraran les empreses que els necessiten i els
cobraran en temps rècord perquè som la primera comunitat
autònoma que pagarà els 855 milions d’euros...

(Alguns aplaudiments)

Per tant, un escut social com mai, i li hem d’afegir els 5.000
que varen fer salvar moltíssimes empreses, a ISBA que ha fet
una feina magnífica, els professionals d’ISBA i els serveis
d’Hisenda han fet una feina magnífica, els d’ICO que ens varen
ajudar, ...aquí han arribat més de 4.000, gairebé 5.000 milions
d’euros de préstecs ICO a empreses per poder aguantar aquell
cop i poder tenir una solució de futur.

Per tant, sense aquest escut social tot això no hi hagués
estat. Jo el que els vaig dir és que si no haguéssim aconseguit
entre tots que venguessin tots aquests recursos, això no hagués
estat possible, estaríem en una situació infinitament pitjor. Com

estaríem sense ERTO? Com estaríem sense la prestació de
fixos discontinus? Com estaríem sense tot això? Per tant, és
bastant evident.

És clar, això contraposa dos models, ho podem explicar
d’una forma més clara, però és que l’evidència és molt evident,
valgui la redundància. Quan ens ha tocat gestionar a l’esquerra
en un moment de màxima dificultat com aquesta que hem
tengut o quan a vostès els va tocar gestionar una crisi
econòmica, l’anterior que vàrem viure, jo ja no m’hi estendré,
però la seva política del Partit Popular d’abans que és la
mateixa que ara perquè vostè segueix essent el mateix i segueix
essent el que marca, pel que es veu, el plantejament econòmic
que fan des del Partit Popular perquè segueixen explicant les
mateixes receptes que varen fracassar, continuen dient el
mateix -continuen dient el mateix- i és un error, aprenguin del
passat, és bo aprendre del passat. És bo veure que un s’ha
equivocat, i quan varen enfocar la passada crisi la varen enfocar
des de l’austericidi, des del menyspreu, des de la manca de
diàleg, des de les retallades més absolutes a tothom i també des
del menyspreu a les mateixes comunitats autònomes perquè el
seu partit en l’àmbit nacional aquí no va enviar ni un euro, tot
el contrari, ens varen prendre tot el que varen poder i més.
Aquesta és la realitat.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, un ha d’aprendre i un ha d’aprendre i ha de veure
que aquella crisi es va enfocar així i va durar deu anys i que
aquesta crisi, molt dura, duríssima, i que crea molts de
problemes i que efectivament, Sra. Guasp, encara hi ha
moltíssima gent que té unes dificultats enormes i que això,
desgraciadament, encara és així, i encara serà així, ja ho he dit
i ho hem dit i ho treballam intensament des de la proposta
activa, però que una crisi gestionada d’una altra manera, des de
l’esquerra, des del plantejament de pensar en les persones i,
sobretot, en els més vulnerables, dona uns resultats
absolutament diferents i molt millors des del punt de vista de la
societat.

I això, i jo ho vull recordar una vegada més, és no gràcies
-òbviament- a la voluntat política, que hi és, sinó sobretot a la
capacitat de diàleg i de fer feina junts amb aquesta veu conjunta
de tota la societat de les Illes Balears. 

A mi m’agradaria que estiguessin d’acord almanco en això
i que aprenguessin una mica, que no repetíssim els errors
perquè no tornàssim explicar la mateixa política de sempre, les
mateixes (...) però que són una trampa perquè després quan
governen fan el contrari, bé, tot això que jo li podria retreure
tots els imposts que va apujar, tot el que ara està pregonant és
absolutament fals perquè no té res a veure amb el que varen fer
quan han governat, que és quan un demostra el que fa i, per
tant, no m’hi estendré més. 

Vegem si fan aquesta reflexió sobre el passat i els ajuda a
fer una reflexió de present i de futur, que és del que a mi
m’agradaria convèncer-los avui matí i intentar continuar aquest
debat des d’aquest punt de vista.

Nosaltres hem dibuixat, conjuntament amb la societat
d’aquestes illes, amb la gent que ha volgut participar, una
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estratègia que..., hi ha diferències i en què jo hi entraré una
mica. 

Jo ahir vaig dibuixar un full de ruta -i agraesc al Sr. Castells
que hi hagi fet esment específic- a aquests cinc punts que són
cabdals per a nosaltres: manteniment dels serveis públics per
poder garantir els drets de la ciutadania, el tema del repte
demogràfic perquè és un dels reptes que hem d’afrontar com a
societat i com a illes, el repte del canvi climàtic que sí o sí és
aquí, tenim una emergència climàtica declarada a les Illes
Balears i hem de tenir propostes de futur; el repte de la
diversificació econòmica, de la millora del nostre model
econòmic, que també ens ha posat davant el mirall aquesta
situació de la COVID; i després, com combatem les
desigualtats que existeixen a la nostra societat, com feim
possible que la recuperació sigui el més justa possible, i com
feim possible garantir els drets dels ciutadans i les ciutadanes
d’aquestes illes.

Aquests cinc grans eixos de treball que nosaltres són els que
enfocam, i que volem evidentment grans pactes socials, que són
els que seguirem conrant i els que estam treballant en els
fòrums de treball conjunt que té el Govern amb tota la societat
de les Illes Balears, hi ha qüestions que són molt clares, quan
parlam dels serveis públics hem parlat bàsicament de les grans
polítiques socials, serveis socials, educació..., estam parlant de
salut i estam parlant de polítiques que tenen molt a veure amb
aquests drets de la ciutadania. Aquí tenim reptes.

Sanitat. S’ha explicat per part d’algun grup parlamentari,
hem de reforçar el sistema sanitari públic, tenim tota una sèrie
de projectes que jo ahir vaig esmentar sobre la millora de les
infraestructures sanitàries, òbviament, hi ha dificultats que hem
de tirar endavant, hi ha un dels grans projectes que té aquesta
comunitat autònoma que és com desenvolupam tot el sistema
sanitari cap a l’atenció a la cronicitat i, per això, també feim
possibles totes aquestes inversions, continuen les obres de Son
Dureta, continua Can Misses ja el tenim pràcticament arreglat,
continua el Verge del Toro, que enguany es comencen les obres
interiors, es fa tot un plantejament d’atenció més directa al que
serà una població que envelleix. Avui em deien vostès que hi
ha un repte de l’Atenció Primària a les Illes Balears, ben igual
que a tot el sistema sanitari, ens hi feien referència el Sr.
Castells i la Sra. Guasp, i els dic que el pla de xoc sanitari que
vaig presentar ahir per reduir llistes d’espera òbviament afecta
tot el sistema sanitari, també a l’Atenció Primària.

Cal recordar que hi ha 3.500 professionals més a Sanitat,
acabant aquesta COVID-19 que no hi eren abans, per tant això
ens garanteix algunes coses però hem de seguir en aquesta línia,
amb el plantejament de reforçar el sistema públic, reforçar el
sistema educatiu, per això també vaig plantejar ahir tota una
sèrie d’inversions en educació. He de dir que és molt important
això perquè també té efecte en serveis socials, en salut i en
educació, agafam els 299,5 milions d’euros del React, per tant
d’aquesta pota dels fons europeus que ens arriben, els agafam
per reforçar totes les inversions, en el que és bàsic per a les
nostres illes, en el que ens garanteix competitivitat i en el que
ens garanteix igualtat d’oportunitats, per tant: en salut, en
serveis socials i en educació. Per això podem garantir el
finançament de totes aquestes obres, per això podem garantir

finançament de millores en centres educatius i 400 noves places
de residència que es crearan a la nostra comunitat autònoma. 

En educació tenim un repte, que l’han plantejat alguns
grups parlamentaris, n’ha parlat Unides Podem, n’ha parlat el
Partit Socialista, n’ha parlat el Sr. Melià, que és la llei
d’educació, veig que el Partit Popular d’això no n’ha parlat
avui i esperem que s’hi fiqui perquè és un tema cabdal per al
futur de les nostres illes. A la llei d’educació jo els convid a
fer-hi feina conjuntament tots, perquè venim d’un gran consens
d’Illes per a un pacte, venim d’un bon document, el Sr.
Ensenyat també hi feia referència, i és important que aquesta
llei, que no és una llei lingüística sinó que és una llei educativa,
puguem plantejar-la des de l’acord màxim a què puguem
arribar en aquesta cambra parlamentària, perquè la ciutadania
es mereix no que cada quatre anys li canviem les coses sinó que
es mereix certes estabilitats que nosaltres creim que
s’aconsegueixen d’una forma clara amb la llei educativa que
estam plantejant. 

Quan he parlat del tema sanitari voldria fer referència
també, perquè l’ha feta el Sr. Castells a la seva intervenció, en
tot el que fa referència a salut mental, efectivament, i també hi
ha fet referència el portaveu d’Unides Podem, sobre els temes
de salut mental que es veuen agreujats amb aquesta situació de
la COVID-19. En som plenament conscients. De fet, a les Illes
Balears -i jo ho vull dir- tenim una magnífica estratègia en
temes de salut mental per combatre el que ja ens venia
d’estructural, perquè fa molt de temps que ha estat la germana
petita del sistema sanitari i això és així, i per tant s’ha fet feina
conjuntament des de Salut amb Serveis Socials. El Dr. Oriol
Lafau és el que pilota tota l’estratègia de salut mental, hem
aconseguit fites molt importants, per exemple, el 65% de les
persones que estaven ingressades a l’Hospital Psiquiàtric de
Palma ja estan a altres recursos, molt més comunitaris, crec que
és un gran èxit. S’està treballant, com jo deia, en el Parc
Sanitari de Bons Aires per rompre el mur que separava el
Psiquiàtric de la ciutat, i això també té un missatge no només
físic i estètic, sinó que té un missatge de fons molt important. 

Som conscient, Sr. Castells, de les mancances que encara té
Sant Miquel. Estam treballant amb el Consell de Menorca per
ja començar a poder ubicar persones que estan a Sant Miquel,
en els serveis més comunitaris, però també una de les garanties
és que el Verge del Toro té uns 6-8 llits per a salut mental que
també ajudaran, sens dubte, a l’illa de Menorca però en aquest
tema hem de seguir aprofundint i per tant agraesc el
plantejament que han fet diferents grups parlamentaris sobre
aquesta qüestió. 

Aquí també té a veure tot el que fa referència quan parlam
de serveis públics, ho ha dit el Sr. Melià, ho ha dit la Sra.
Guasp i per tant jo vull respondre, en tot el que ha de ser el
personal que gestiona, que no sé si ho hem dit avui, però jo vull
fer un agraïment a tots els funcionaris d’aquesta comunitat
autònoma perquè s’han portat de forma excel·lent amb la
tramitació de totes les ajudes, de la feina intensa que hi ha
hagut, per tant crec que també s’ha de dir: tenim uns
treballadors públics excel·lents, hem dit dels sanitaris, però tots
són excel·lents, no?

(Alguns aplaudiments)
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Seguirem amb el plantejament de no acomiadar, com feia
vostè, Sr. Costa, els servidors públics sinó evidentment
contractes i contractes amb més garanties, que és el que vaig
explicar ahir, i per tant el procés d’oposicions de 9.000 places
que s’han tret a la comunitat autònoma, que és el màxim, però
som conscient del repte de l’administració digital. Hi estam
treballant. Totes les propostes seran benvingudes, aquí hi ha
fons europeus també on estam plantejant projectes de recursos
per poder fer possible aquesta administració àgil al servei de la
ciutadania. 

Vaig al segon repte, que és el repte demogràfic que vàrem
plantejar ahir i que hem plantejat també a la Conferència de
presidents on vàrem estar debatent amb els consells insulars
sobre una qüestió que és clau i que afecta moltes coses, avui el
Sr. Castells aprofundia en això, i és un dels temes a què jo vaig
convidar ahir, a què n’hem de parlar i hem de ser capaços
també de defensar junts algunes coses, una que és molt evident,
que Espanya no només té un problema de despoblació sinó que
en té un de zones que estan molt més poblades que altres
territoris, per tant, a mi em sembla molt bé l’estratègia d’ajudar
els territoris que s’han despoblat però no hem de deixar de
veure que els territoris que tenim una població creixent -i
nosaltres la hi tenim, molt creixent, des de fa molts anys i si
anam a Eivissa i Formentera és molt més que a les altres illes-
també necessiten uns recursos majors en temes de finançament
per poder garantir aquests drets bàsics que jo els explicava.

Per tant, aquesta és una. Si tots estam disposats a defensar
a Madrid aquesta estratègia, sobretot els partits que tenen
representació estatal, m’estic referint al finançament entorn a
aquests territoris que tenim aquesta pressió demogràfica. I
l’altra, per tant té un efecte en finançament i té un efecte també
sobre els serveis públics, sobre el repensar la nostra millora del
model econòmic, té un efecte importantíssim sobre el territori,
sobre els recursos naturals que són escassos i, per tant, tot això
és el que hem de plantejar. 

Aquí els contestaré, que ho han plantejat tots els grups
parlamentaris, respecte del sistema de finançament -jo ho vaig
dir- és clau, un nou sistema de finançament autonòmic per
afrontar una situació com la que tenim, de població creixent, i
que té uns reptes de futur, nosaltres som encara l’única
comunitat autònoma que creix cada any en població escolar,
que tenim una pressió molt més alta en el sistema sanitari, que
la tenim en els serveis socials, que la tenim en els serveis
públics de mobilitat, en definitiva, tot això, que tots i totes en
som plenament conscients. 

Nosaltres hem reclamat i hem treballat intensament com a
govern amb el nou sistema de finançament autonòmic, saben
que la passada legislatura vàrem posar a més amb el doctor
López Casasnovas un plantejament de les Illes Balears on els
nostres principis, per tant perquè alguns grups ho han explicat,
el Sr. Ensenyat i el Sr. Castells, són els principis d’ordinalitat
que nosaltres defensarem en el nou sistema de finançament.

Mentre hem batallat intensament i jo crec que -ho he de dir
també això, amb humilitat, però ho he de dir- hem aconseguit
com mai recursos de l’Estat. Haurà estat per la situació de la
pandèmia, volen dir vostès, no ho sé, però la realitat és que les

Illes Balears han aconseguit més recursos de l’Estat ara que mai
en la història democràtica d’aquestes illes i seguirem...

(Alguns aplaudiments)

... i seguirem amb aquest treball, òbviament que sí. 

Aquí hi ha dues qüestions, una és el pressupost general de
l’Estat per a l’any 2022 i el compliment del règim especial per
a les Illes Balears. Nosaltres, el Govern de les Illes Balears no
ha deixat de ser ni un dia reivindicatiu amb tot allò que és just
per a la nostra comunitat autònoma, i jo els vull anunciar que
en el pressupost general de l’Estat de l’any 2022 hi haurà una
partida específica del factor d’insularitat, està evidentment
acordat amb el Govern d’Espanya i...

(Alguns aplaudiments)

... i properament tendrem la comissió mixta de finançament. 

Tot això ens du que les Illes Balears som un territori, que ho
sabem, que és petit, que té unes dificultats i que sempre haurem
de seguir treballant conjuntament. Jo deman que amb això
també siguem capaços de seguir treballant des de l’estratègia
comuna que ens ha fet estar en la situació que estam i garantesc
que podem seguir aconseguint coses importants per a la nostra
comunitat autònoma i per als ciutadans de les illes.

El tercer gran repte, aquí he sentit un discurs negacionista
del canvi climàtic, no hi faré referència. Els altres que han dit
que, efectivament, estam en una emergència climàtica i que
tenim un problema real a les Illes Balears i per tot el món
òbviament jo els convid a seguir treballant conjuntament. 

Les Illes Balears, i això el Sr. Yllanes ho podria explicar
infinitament millor que no jo, és un repte que hem afrontat amb
valentia des del principi, som els primers a tenir la Llei de
canvi climàtic, expandim les energies renovables d’una forma
valenta i compromesa, hem trobat els recursos de l’Estat per
poder-ho fer. En aquests moments, perquè el Sr. Melià en feia
referència, tenim la convocatòria MOVES III ja oberta, hem
estat la primera comunitat autònoma a posar-la en marxa,
també val la pena dir-ho. És una convocatòria per 9 milions...,
un poc més de 9 milions d’euros que de moment ja 5,8 han
estat sol·licitats, per tant vol dir que es va molt bé amb el tema
de l’electrificació de la nostra mobilitat i hi ha també la
convocatòria d’autoconsum per 12,8 milions d’euros, però que
les dues són ampliables, ho deia per la sol·licitud del Sr. Melià,
que no hi ha problema que tota la gent que s’hi pugui sumar,
són convocatòries que són ampliables.

Què és important? Hem passat dels que predicaven l’impost
al sol a un govern i a una societat que facilita posar energies
renovables a les Illes Balears amb recursos estatals per poder
fer la subhasta. Aquesta és la gran diferència.

(Alguns aplaudiments)

Hem passat també dels que no aconseguien aquesta
estratègia o perquè no la compartien, a tenir recursos per
complir el règim especial aprovat, els mil cent i pico milions
d’euros, que aniran per al cable península i Illes Balears que
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està compromès per part del Govern d’Espanya, que també és
important. Per tant, ens garanteix aquesta possibilitat de
connexió energètica, d’ús d’energies netes, de poder eliminar
les energies fòssils i poder fer una transició ecològica justa a la
nostra comunitat autònoma. Hem ja descarbonitzat part d’Es
Murterar, estam en un procés de molta més energia renovable,
però volem seguir així i aconseguir aquest 25% per a l’any
2023. En això hi ha tota una sèrie de projectes europeus que
van en aquesta línia i estam convençuts que ens ajudaran a
poder empènyer d’una forma encara molt més valenta aquesta
situació.

Un altre repte fonamental que té a veure molt amb el canvi
climàtic, que n’ha parlat també el Sr. Costa, és tot el que fa
referència a l’aigua i al pacte per l’aigua. El conseller Mir
precisament a principi de legislatura, crec que a la primera
conferència de presidents insulars va oferir el pacte per l’aigua
a tots els consells insulars i als ajuntaments de les nostre illes
perquè, com vostès saben, són competències compartides. Hi
ha hagut avanços molt importants, s’han invertit més recursos
que mai des que govern el pacte de progrés per a depuració i
per a sanejament d’aigua a les Illes Balears, això és així. I una
altra cosa que és molt important, el cànon de sanejament
d’aigua va íntegrament a infraestructures hidràuliques, ho
haurien d’haver pensat abans això, Sr. Costa...

(Alguns aplaudiments)

... perquè quan vostè era director general de Pressupost el
cànon de sanejament no s’invertia en infraestructures hídriques
i per tant mai no es va invertir a Palma i ara a la fi hem
aconseguit el finançament per a la depuradora de Palma, que
també és una fita molt important per a la societat de les Illes
Balears.

(Alguns aplaudiments)

El tema de residus, les reserves marines... tot això que jo
vaig plantejar ahir té molt a veure amb aquesta estratègia, el Pla
de regadius té molt a veure amb les polítiques de mobilitat que
veig que no han estat molt contestades per part dels grups
parlamentaris, però crec que és molt important pensar que
tendrem el tramvia, que podrem tenir aquesta xarxa ferroviària
que ja la tenim tota electrificada, tota la nova xarxa de transport
a Mallorca. 

Me’n vaig a qui s’ha referit al tema de transport avui, que
és el Sr. Castells, també som conscients que efectivament
Menorca, Eivissa i Formentera tenen els consells insulars les
competències transferides en transport terrestre. Vull dir-los
que des del Govern de les Illes Balears hem tengut una mirada
molt de descentralització, molt de federalisme interior, hem
transferit competències cabdals als consells insulars. El Sr.
Melià feia referència a una d’elles, ordenació turística passarà
al Consell de Mallorca molt aviat. Per tant, seguirem amb
aquest procés descentralitzador perquè creim en les institucions
d’autogovern de cada illa, que són els consells insulars. Hi
haurà una llei de consells insulars molt aviat al Parlament que
també pensam que es pugui enriquir per part de tots els grups
parlamentaris; però li deia que a la darrera conferència de
presidentes precisament es va fer un finançament extraordinari
als consells insulars en tot el tema de transport terrestre tant per

l’impacte de la COVID com gràcies a l’esmena que vostès
varen presentar al pressupost de l’any passat i que es va fer
efectiva. Per tant, els pactes funcionen i fer propostes en positiu
també sempre funciona perquè el que ens interessa és donar
millor servei als ciutadans d’aquestes illes, visquin on visquin,
de les quatre illes de la nostra comunitat autònoma.

Per tant, el repte de canvi climàtic, que nosaltres desitjam
que tothom s’hi pugui sumar; repte de diversificació, aquí el Sr.
Melià ha fet un parell de plantejaments clars que jo li vull
contestar i el Sr. Castells també a alguns d’ells en consonància
òbviament amb tot allò que han plantejat tots els portaveus dels
grups parlamentaris que formen part del Govern de les Illes
Balears. 

Nosaltres sabem que tenim una terra que té una estructura
econòmica que és la que és, que l’hem de millorar i a més la
COVID ens ha deixat clar que l’hem de millorar. Jo ahir vaig
ser molt clara dient que no podem apostar només a un sector
econòmic sinó que hem de ser capaços de diversificar la nostra
economia, que no és un plantejament d’un any ni de dos ni de
quatre. Vostè em diu que han canviat coses en sis anys, i jo li
dic que sí, que han canviat coses, suficients?, i li dic que no,
que cal fer més. I ahir ho vaig explicar i ho torn a explicar una
vegada més. 

En veritat el turisme és el nostre motor de creixement
econòmic i no hi podem renunciar ni hi volem renunciar. Què
l’hem de millorar el turisme? Sí, i que ja hi ha propostes molt
interessants que no només surten del món ecologista, que
també, sinó que surten també del món empresarial, dels
hotelers, dels sindicats del món turístic, de totes les institucions.
Som conscients que hem de seguir fent feina, com s’ha fet
durant aquests anys, però de forma més intensa amb un turisme
més respectuós amb el nostre medi ambient, un turisme més
familiar, un turisme esportiu, un turisme vinculat a la història,
a la tradició i a la cultura d’aquesta terra, un turisme que li
deim de més qualitat, que no haguem de dependre només de la
quantitat ni molt manco, que és el que no interessa a les nostres
illes. I això necessita d’alguns plantejaments que es fan i
necessita d’una modificació de la Llei general turística, que ahir
vaig anunciar, i que jo convid que sigui un debat ampli i obert
perquè, efectivament, necessitam veure com feim possible fer
desaparèixer una oferta turística que no interessa a ningú, que
és una oferta turística obsoleta, ha dit vostè, jo li dic lligada a
excessos, lligada a un turisme que no volem a la nostra
comunitat autònoma, per dir-ho molt clar i molt ràpid, i que,
per tant, hem de reconvertir i donar-li possibilitats. Per tant,
estam oberts a les negociacions que es puguin fer en aquest
sentit i a fer un plantejament ampli sobre aquesta qüestió.

Una altra qüestió que és important sobre la diversificació
econòmica i sobre com fer possible tenir elements tractors i
innovadors a les nostres illes per poder donar feina i nínxols
d’ocupació a altres llocs nosaltres hem dit, i per això és una
estratègia que és compartida, necessitam la formació,
l’educació universitària i l’educació no universitària, la
formació professional precisament per poder garantir talent a
les nostres comunitats autònomes, capital humà suficientment
preparat per també poder afrontar aquestes reptes d’una
diversificació econòmica, que també n’ha parlat molt el
portaveu d’Unides Podem. 
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Una de les estratègies és, ell deia, l’economia de les cures,
i amb aquesta línia hi treballam des de la Conselleria d’Afers
Socials, precisament aquest és un dels nínxols d’ocupació que
nosaltres volem quan parlam, hem d’atendre els dependents,
hem d’atendre les persones que tenen necessitat, també pensam
que això dóna llocs de feina de qualitat i estables, que és una de
les polítiques que nosaltres volem impulsar.

L’estratègia òbviament de l’economia verda, és una
estratègia de la qual parlava abans, l’estratègia de l’economia
blava, de l’economia circulant pel que fa referència al
plantejament que, a més, som unes illes i que, com més puguem
viure de nosaltres mateixos, molt millor per a la nostra situació.
Per tant, en tota aquesta línia hi seguirem treballant.

Per tant, formació professional per a nosaltres és cabdal,
aquest any ja ho vaig dir, hi ha 15 nous cicles, i vaig deixar de
dir una cosa que em sembla molt important i rellevant: hem
passat de 400 expedients que es tramitaven a 7.000
d’acreditacions professionals, això vol dir que una persona que
fa feina pot acreditar la seva formació i pot optar als cicles de
formació professional i ja se li convaliden els mòduls que ha
fet. Això ha donat oportunitats a 7.000 persones en aquest any
difícil de la COVID i, per tant, jo crec que també val la pena
poder-ho ressaltar.

Per tot això, que és la gran transformació que ha de fer la
nostra comunitat autònoma, és important, tenim recursos, i jo
crec que ens n’hem d’alegrar, Sr. Costa, tenim recursos
econòmics que vendran precisament per transformar també el
model econòmic de les nostres illes. I vostès deien: hi volem
participar; i jo li dic: participin, participin! Demà, dijous, tenim
la cinquena reunió del grup 7 de fons europeus, on hi ha
tothom, hi ha els consells insulars, hi ha el Govern, hi ha El Pi,
hi ha Ciutadans, hi ha tots els grups polítics que donen suport
al Govern, hi ha la Universitat, hi ha la CAEB, hi ha la
PIMEM, hi ha UGT, hi ha Comissions Obreres, hi ha la
Societat Civil Mallorquina, hi ha els ecologistes, hi ha els
col·legis professionals, tothom fa molt de temps que fa feina,
demà és la cinquena reunió, la cinquena; fa molt de temps que
fan feina, a mi és que m’estranya que vostès no sàpiguen què
passa a aquestes illes i que no sàpiguen els projectes que es fan,
la cinquena reunió i demà parlarem del pla d’inversions i del
pla dels fons europeus, si hi volen venir hi estan més que
convidats, ja és hora que se sumin a fer feina, ja és hora.

(Alguns aplaudiments)

Hi ha tothom, hi ha tota la societat, no menyspreïn la
intel·ligència dels altres, no la menyspreïn, sumin, sumin als
projectes. Per tant, demà en aquesta línia, 1.500 milions que ja
tenim garantits, però en volem molts més i per això és molt
important aquesta ambició tant del nostre empresariat com de
les nostres institucions per seguir presentant projectes
europeus.

I me’n vaig al darrer repte, que és fonamental, que tot això
ens ha de servir per a una societat més justa, per a una societat
més igualitària, per a una societat que pugui garantir els drets
de ciutadania i que en un moment com aquest, d’una crisi
duríssima on encara hi ha moltíssima gent que ho passa molt
malament, certament puguem redistribuir la riquesa de la forma

més justa i puguem combatre les desigualtats que sí existeixen
a la nostra comunitat autònoma.

I aquí hi ha plantejaments molt clars, nosaltres som un
govern que ho hem demostrat amb la història, ja vàrem ser a la
legislatura passada els que, des de l’acord, vàrem treballar amb
patronals i amb sindicats perquè els convenis socials, els
convenis de diàleg social, el conveni, i més important, que
tenim a les Illes Balears, el d’hostaleria, tengués clar que hi
havia d’haver una pujada de salaris. Jo ahir em vaig
comprometre una vegada més, crec que una vegada que
recuperem la situació econòmica el primer que s’ha de fer és
tornar les rendes als treballadors i treballadores d’aquesta
comunitat autònoma i aquí serem el Govern de les Illes Balears
i esperem que s’hi sumin tota la resta.

(Alguns aplaudiments)

Seguirem treballant intensament en tot el que fa referència
a la situació de la persona més vulnerable amb tota la renda
social, amb tota la pobresa, a través de la mesa de pobresa, que
ha fet una feina extraordinària, jo vull dir la dada, perquè avui
també han dit alguns de vostès que la pobresa és (...) de les Illes
Balears, segons EAPN, per tant no segons dades del Govern, la
pobresa a les Illes Balears el 2019 estava al 6,8% i en el 2020
al 6,1%, és molt elevada, sí, hi seguirem fent feina intensament.
Ara, seguirem fent feina tots junts en aquest plantejament de
posar-hi més pressupost públic per poder precisament rompre
les desigualtats.

Jo ahir, i n’han fet referència durant el debat avui per part
de moltíssims grups parlamentaris, també vaig fer referència a
drets que ens semblen fonamentals, el dret a la igualtat entre
homes i dones és un dret encara no garantit a la realitat i, per
tant, hi hem de seguir treballant.

Jo avui no he anomenat un grup, perquè ha fet un discurs
d’odi, de racisme, de desigualtat absoluta, de menyspreu a la
dona, així ho he sentit jo, xenofòbic, que ha lligat immigració
amb il·legalitat, que ha fet un discurs que jo crec que a una
cambra democràtica això no hauria de ser permissible, ho pens
així, perquè això instiga l’odi i perquè això crea molts
problemes.

I jo, Sr. Costa, li ho dic seriosament això, vaig sentir dir
l’altre dia a la secretària general del seu partit, que hi ha gent de
VOX amb la qual s’entenen i que hi poden perfectament. Jo,
després d’haver escoltat el discurs del seu cap, d’odi i de
racisme, em repensaria el que planteja el Partit Popular envers
aquest partit.

(Alguns aplaudiments)

Perquè, efectivament, en el seu discurs del Partit Popular
d’avui han faltat molt les persones i els drets de les persones i
jo he notat a faltar algunes qüestions que em semblen
importants, la igualtat, la violència masclista, que són xacres;
els greus delictes que s’estenen i que augmenten a l’Estat
espanyol a les persones LGTBI; em preocupen aquests oblits
o aquesta no participació d’un tema que crec que tots els grups
parlamentaris n’hem parlat i que, per tant, és un tema que
existeix i que en el darrer consell sectorial que vàrem fer sobre
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LGTBI el Partit Popular ja no hi va participar, ahir el
Parlament europeu ens dona una altra molt bona notícia, la
comissió europea ens ha donat recursos per transformar les Illes
Balears cap al futur, ahir el Parlament europeu ens dona una
gran notícia que és l’acord perquè les persones del mateix sexe
tendran els mateixos drets reconeguts a tots els països. Tant de
bo!, ja era hora, no? Però n’hi ha un que hi vota en contra i el
Partit Popular s’absté, per tant aquest plantejament a mi... com
a mínim el volia posar damunt la taula, perquè em preocupa
aquesta visió tan sectària i tan tancada de la nostra societat.

Acab, agraesc una vegada més a tots els grups
parlamentaris, com deia, aquest debat, totes les propostes.
Deman, una vegada més, a tothom que s’hi sumi, hi ha alguna
intervenció que no he contestat, Sr. Sanz enhorabona i
benvingut a aquesta cambra parlamentària, òbviament seguirem
treballant amb vostè i amb el Consell de Formentera en tots
aquests reptes que ha plantejat, ahir ja vaig dir que es regularà
el trànsit entre Eivissa i Formentera perquè sabem que allò és
una zona d’alt valor paisatgístic i d’alt valor ambiental que és
contaminada, però que, òbviament també, s’ha de fer respectant
els drets a la mobilitat dels formenterers i formentereres que no
deixarem de tenir en compte.

Per tant, deia gràcies per les seves intervencions, gràcies per
les propostes i jo els convid a seguir participant de forma
positiva. Hi ha, deia, partits polítics que sumen d’aquest pacte,
del Pacte de reactivació, que seguirem anant amb aquestes
propostes de futur, propostes que són cabdals, com les que jo
he plantejat avui en aquests cinc grans reptes, i n’hi ha una que
és molt important i que volia acabar amb ella, que és la política
d’habitatge.

Alguns, crec que tots els grups parlamentaris n’han parlat
i, efectivament, és un dels reptes que tenim dins la societat que
va imbricat en tot aquest plantejament que fèiem avui, del repte
demogràfic, de la situació que tenim a les Illes Balears, de la
població, de la realitat de la carestia del nostre sòl i, per tant,
nosaltres, com a govern, fa molt de temps que treballam amb el
Govern d’Espanya si és possible que ens donin la protecció
jurídica per poder tirar endavant les mesures de topall de
lloguers, però que estam oberts a moltes altres propostes.

Per tant, les que venen d’El Pi m’han semblat interessants,
ja ho vaig poder comentar l’altre dia amb el Sr. Melià.
Nosaltres, a les darreres promocions que traiem, la de Calvià,
la darrera mateixa, hi ha una participació publicoprivada molt
important en la promoció d’habitatge de protecció oficial,
sempre a preu taxat. Ara, nosaltres tenim molt clara la política
d’habitatge que s’ha de fer en aquestes illes, és per a la gent
més vulnerable, amb el plantejament que els habitatges de
l’IBAVI són en lloguer social, el 30% màxim de la renda i, per
tant, en aquesta línia també s’ha de seguir treballant i s’ha
d’incorporar a tot el que es pugui de la part privada.

Ahir vàrem anunciar que la Llei de joventut ja preveu que
aquest 15% de nou habitatge de protecció oficial serà per a
joves i en aquesta línia seguirem treballant intensament.

En definitiva, com veuen vostès tenim molts reptes, tenim
el repte de mantenir el més important, la cosa pública, els
serveis públics, que sense la cosa pública aquesta pandèmia

hagués estat un desastre, i això ho ha dit tothom, des del més
liberal a la persona més radicalment d’esquerres, això ho ha dit
tothom, per tant, garantir els serveis públics. Fer front a la
realitat que tenim, al nostre repte demogràfic a les nostres illes,
a la necessitat del nostre finançament; fer front al canvi climàtic
i a la necessitat d’empènyer sectors econòmics per diversificar
la nostra economia; en definitiva, tot això fer-ho per tenir una
ciutadania més cohesionada, amb una prosperitat més àmplia,
una capacitat de justícia social i de poder garantir, per què no
dir-ho també, felicitat a tothom, que també els desig a vostès.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Arribats a aquest punt, suspenem
el plenari fins a les 14.30 hores.

Moltes gràcies.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT: 

Bona tarda, senyors i senyores diputats i diputades.
Reprenem la sessió. Començam el torn de rèpliques dels grups
parlamentaris. Correspon ara el primer torn al Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bones
tardes. Bé, en primer lloc, Sra. Armengol, em sap greu que no
hagi volgut vostè contestar-nos individualment. Una altra
vegada s’amaga com ho ha fet tot l’estiu. Aquesta vegada
s’amaga darrere tots els grups parlamentaris que li donen
suport. Ens sap greu, crec que hauria estat bé que ens contestàs
individualment.

Per altra banda, Sra. Armengol, avui ha tornat a pujar, ara
fa un moment, en aquesta mateixa tribuna i ens ha tornat a dir
que vostès són uns cracs, uns autèntics cracs, que ho fan tot bé,
que tot és fabulós, que tot és meravellós, que estam a punt
d’arribar a la plena ocupació, vivim un autèntic idil·li,
pràcticament. Vostè ens ha plantejat un escenari, en fi, que a
mi..., permeti’m fer-li una pregunta: en quin món viu, Sra.
Presidenta? A quin món viu?

(Alguns aplaudiments)

No sap que hi ha moltes persones que volen treballar i no
poden? No sap que han tancat molts establiments? Que la
pobresa s’ha disparat? Que la despesa turística és molt inferior,
encara, a la de 2019, i això té o tendrà efectes sobre l’atur? De
quina plena ocupació parla, per exemple, a Eivissa, si només un
70% dels establiments turístics estan oberts? 
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Sra. Presidenta, ha perdut el contacte totalment amb la
realitat. Vostè viu a un altre món. Li aconsellam -i ja li he
aconsellat abans- que surti del Consolat i escolti la gent del
carrer. Jo crec que això li donaria a vostè, Sra. Presidenta,
molta humilitat, escolti la gent del carrer!, perquè dona la
impressió que vostè no l’escolta, que vostè està amagada en el
Consolat i no escolta el que passa en el carrer, Sra. Presidenta. 

I parlant d’en quin món viuen, Sra. Presidenta. Miri, el dia
3 d’abril de l’any 2021 es va publicar un article a un mitjà de
comunicació local que deia el següent, deia: “Por fortuna para
el Govern la situación actual es diametralmente opuesta a la
vivida en la Gran Recesión. Durante la recesión de 2008 los
grifos del crédito se cerraron por completo y el Gobierno
central estuvo sometido a los preceptos que venían de Bruselas
y Frankfurt. Ni ayudas, ni créditos, ni dinero a fondo perdido:
los gestores tuvieron que hacer frente a la situación sin apoyos
y con una caída enorme de los ingresos fiscales a causa de la
crisis.”

Sap qui firmava aquest article periodístic?, jo crec que el
coneixerà: el firmava el Sr. Carles Manera. 

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
 
Per tant, vostè quan ve a fer determinats discursos,

sincerament... Vostè quan ens parla de retallades..., vendrà el
Partit Popular i ens ho retallarà tot!, miri, el Partit Popular
governa a Andalusia, i a Madrid, i a Castella i Lleó, i a Múrcia,
i a Galícia..., quines retallades ha vist vostè, Sra. Presidenta,
durant aquesta crisi en aquestes comunitats autònomes que
governa el Partit Popular?, n’ha vist algun? Miri, nosaltres el
que vam veure fa res, uns dies és un president d’Andalusia -
Juanma Moreno- on hi havia un grup de mares que l’aplaudien
perquè finalment hi havia uns al·lots que podien estudiar, no en
barracons sinó en una escola nova, i l’aplaudien. I, en canvi,
l’hem vista a vostè, a vostè, Sra. Presidenta, entre protestes de
mares per falta de suport dels al·lots...

(Alguns aplaudiments) 

... amb necessitats especials. Sí, això és el que hem vist. 

Per tant, es creuen realment que té la més mínima
credibilitat el discurs apocalíptic que vostès fan respecte del
Partit Popular? Creuen realment que té la més mínima
credibilitat, Sra. Presidenta?

No veuen, permeti’m que li ho digui, no s’ofengui, Sra.
Presidenta, però no veuen que fan el ridícul? No veu que hi ha
comunitats autònomes on governa el Partit Popular on no es
planteja aquest escenari apocalíptic que vostè planteja, Sra.
Presidenta? Quines comparatives fa? Ja li ha dit el Sr. Manera
fa un moment quina era la situació de 2011, Sra. Presidenta,
vostès governaven. Vostès varen deixar en fallida la comunitat
autònoma. Per tant, escolti, de què ens parlen?, compari-ho
amb la situació actual! L’única diferència és que ara, el broll
del crèdit del Banc Central Europeu els permet a vostès i a tots
Espanya -afortunadament, afortunadament- fer polítiques
expansives. Però és l’única diferència, tota la resta ho estan fent
exactament igual que l’altra vegada, Sra. Presidenta. 

Però permeti’m que li digui una cosa, miri, no som aquí per
parlar de passat, li ho dic així de clar. No en parlaré més, no.
Som aquí per parlar de present i del futur dels ciutadans de les
Illes Balears. Vostès continuïn amb el retrovisor en marxa,
parlant de fa deu anys i onze anys, i no sé què, i això i allò, no
es preocupin, nosaltres seguirem parlant del present i del futur
dels ciutadans d’aquestes illes, que és el que toca fer en aquesta
tribuna. 

(Alguns aplaudiments) 

Sra. Armengol, hem de tornar impulsar l’economia, no
podem permetre que quedi en un efecte rebot, que és el que
tenim avui en dia. Sra. Armengol, hem d’abaixar els imposts,
sí, hem d’abaixar els imposts als ciutadans de les Illes Balears.
Si no ho fa vostè, ho farem nosaltres, si els ciutadans,
evidentment, ens donen la confiança, ho farem nosaltres. Si no
ho fa vostè, ho farem nosaltres. 

(Alguns aplaudiments) 

Hem d’abaixar els imposts i fer reformes estructurals per
impulsar l’activitat econòmica, perquè només el creixement
econòmic permet sostenir a futur als serveis públics
fonamentals. I això és el que vostès no han entès mai. El
creixement econòmic garanteix els serveis públics, el que no
garanteix els serveis públics és la ruïna, això no ho garanteix
mai. 

Hem de fer el mateix que fa Itàlia. El Sr. Draghi, jo dic que
deu tenir criteri el Sr. Draghi per prendre decisions, abaixa
imposts. Alemanya, França, fins i tot Portugal!, amb un govern
socialista abaixa els imposts, i el Sr. Sánchez i vostè Sra.
Armengol, no hi ha manera que ho entengui. 

Andalusia, Madrid, Galícia, Castella i Lleó, Múrcia, són les
comunitats autònomes que tenen els imposts més baixos
d’Espanya.

(Alguns aplaudiments) 

Més baixos d’Espanya.

Escolti!, va arribar el president Juanma Moreno a la
comunitat autònoma d’Andalusia i va eliminar l’impost sobre
successió de donacions de pares a fills, ha vist vostè una
catàstrofe absoluta? No! No hi ha hagut cap catàstrofe..., bé, sí
que hi ha hagut una realitat: no paguen l’impost, aquesta és la
realitat que hi ha hagut. 

(Alguns aplaudiments) 

Aquesta és la realitat. Per tant, discursos apocalíptics, els
mínims.

Sra. Armengol, respecte del REB. La veritat, nosaltres ens
pensàvem -li ho dic sincerament, eh?- que sortiria vostè en
aquest debat i ens anunciaria que la dotació dels factors
d’insularitat serà, com a mínim, de 90 milions d’euros i que
almenys el dia 1 de gener de 2022 entrarà en vigor el Règim
Fiscal Especial de les Illes Balears, un règim fiscal propi que
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permeti abaixar els imposts a les empreses de les Illes Balears.
La veritat és que ens ho pensàvem, que seria així. 

Però, en canvi, ha sortit aquí i ens ha dit, bé, hi haurà una
reunió. Una reunió?..., hi haurà una dotació del factor
d’insularitat el 2022, quina dotació, Sra. Presidenta?, ens ho
pot concretar?, ens pot dir quan serà la reunió aquesta de la
comissió?, perquè si no, igual ha quedat en una floritura, dos
tirs a l’aire i s’ha acabat, Sra. Presidenta. Li podria donar un
poquet més de concreció llavors que té vostè una rèplica?

Miri, vostè i el Sr. Sánchez enganyaren els ciutadans de les
Illes Balears al febrer de l’any 2019, Sra. Presidenta, no ho
torni fer. Deixi, si m’ho permet, d’acotar el cap davant el Sr.
Sánchez, exigeixi -i nosaltres l’ajudarem si fa falta- el que toca
als ciutadans d’aquestes illes en relació amb el REB.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Presidenta, vostè s’ha passat tot el debat sense ni tan
sols mencionar el cas Ports...

(Remor de veus)

Vostè creu que no hi ha tema? No, és una pregunta que li
faig,...

(Continua la remor de veus)

... vostè creu que no hi ha tema com ho creia el Sr. Portaveu del
Govern?  Hi ha tema o no hi ha tema, Sra. Presidenta?

(Continua la remor de veus)

Vostè creu que està exonerada com va dir un poc després
també el seu portaveu? Està vostè exonerada? Vostè creu que
ha donat les explicacions que la ciutadania de les Illes Balears
es mereix? Sra. Presidenta, té l’oportunitat en el seu torn de
rèplica d’explicar el que estimi convenient, però explicar als
ciutadans d’aquestes illes quelcom respecte al cas Ports,
digui’ns-ho.

(Remor de veus)

Finalment, Sra. Presidenta, li voldria fer una pregunta, miri,
a nosaltres també ens ha sorprès molt que vostè hagi sortit en
aquesta tribuna i no hagi sortit de la seva boca ni una sola
paraula en relació amb les menors explotades sexualment a les
Illes Balears.

(Remor de veus)

Sra. Armengol, vostè creu que la societat d’aquestes illes...

(Continua la remor de veus)

... la societat d’aquestes illes pot aguantar que cada dos per tres
surtin als mitjans de comunicació que s’està explotant
sexualment menors a les Illes Balears i hagin d’aguantar amb
els braços creuats i no fer absolutament res per evitar-ho? Creu
vostè això o no, Sra. Presidenta?

Creu que els protocols estan funcionant? Creu que no
mereix una situació que cada dos per tres s’està manifestant als
mitjans de comunicació perquè el degoteig constant de menors
tutelades explotades sexualment va apareixent, creu vostè que
no mereix una comissió d’investigació, això? Continua pensant
el mateix, Sra. Presidenta?...

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Costa, ha d’anar acabant, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

Ja acab, Sr. President. Sra. Presidenta, li queda un torn de
rèplica, té l’oportunitat de donar les explicacions que els
ciutadans d’aquestes illes mereixen i que no ha donat.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sra. Presidenta, creo que con este debate y su réplica se ha
puesto de manifiesto la clara diferencia de cuando gobierna un
gobierno de izquierdas a cuando gobierna uno de derechas.
Cuando gobierna la izquierda se aplica un escudo social y se
piensa en el bienestar de la mayoría social; por desgracia,
cuando gobierna la derecha lo que se aplican son recortes,
privatizaciones y se beneficia a una minoría privilegiada.

Compartimos en gran medida lo que usted ha comentado
sobre la diversificación económica, sobre la transición
energética o cambio climático, igual que otras cosas. De hecho
compartimos la hoja de ruta que veo que vuelven a ser los
acuerdos de Bellver que creo que como se está superando la
pandemia es lo que tenemos que hacer: volver a la hoja de ruta
marcada, a los acuerdos que rigen este gobierno y que esta sea
la guía en las acciones del Gobierno de cara al futuro, pero, por
un tema de respeto a la democracia en sí creo que también me
voy a dirigir al partido mayoritario de la oposición.

En este sentido...

(Remor de veus)

... en este sentido creo que en el discurso ha faltado una apuesta
clara por la diversificación económica, creo que sí que se ha
regido mucho por la recuperación del turismo, una
recuperación de la cual todos nos alegramos y que ya
hablaremos del cambio de modelo turístico cuando haya que
abordarlo, como así quiere el propio sector, pero creo que
ustedes comprenden muy bien que para favorecer el
crecimiento de otros sectores el sector mayoritario existe, pero
se tienen que empezar a favorecer otros factores, otros sectores
y esos sectores creo que merecen que su debate sí que se
hubiese centrado en cómo impulsarlos. A mí me hubiese
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gustado escuchar al mayoritario de la oposición decir cómo
creen que se deberían de impulsar otros sectores productivos
que no tengan que ver con el turismo.

Luego también se admite la caída de nuestro PIB del 23%,
pero parece como si fuese casual que nuestro modelo
mayoritariamente dependa de un único sector no afectase, todos
sabemos que sí afecta y todos sabemos que nuestra fragilidad
en nuestra economía tiene que ver con que precisamente
prácticamente la economía dependa del turismo. Creo que va
siendo hora de afrontar de forma real esa diversificación que
necesitamos.

Me ha sorprendido también muchísimo que se hable del
precio de la luz por parte del partido que puso el impuesto al
sol, yo ya directamente...

(Alguns aplaudiments)

... y ha pasado algo muy curioso, a la vez que se estaba
comentando el precio de la luz por parte del portavoz del
Partido Popular me he encontrado con una noticia estatal que
literalmente lo que se pide al Gobierno por parte del Partido
Popular estatal, según prensa, es que se dejen intactos los
beneficios de la eléctricas, ¿de verdad? O sea..., es lo que ponía
prensa, parece ser que es la línea, ¿de verdad se hace una
acción para paliar la gran factura de la luz que está pagando la
gente, y su partido lo que quiere es que dejen intactos los
beneficios de las eléctricas?, ¿para quién gobiernan o para
quien pretenden gobernar? 

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

Sí, para las eléctricas.

(Remor de veus)

Bajada de impuestos. El mantra de la bajada de impuestos
de siempre cuando yo llevo solo dos años en este parlamento,
me acuerdo perfectamente que las grandes subidas de
impuestos a nivel estatal han venido de mano del Partido
Popular, ahora bien, es verdad, se han bajado impuestos a las
grandes fortunas. Entonces yo me pregunto cada vez que
hablan de bajar impuestos: ¿a quién?, ¿a los trabajadores, que
a lo mejor tenemos que equilibrar la balanza, o a las grandes
fortunas? Si es a las grandes fortunas se lo hemos dicho en más
de una ocasión, estaremos de acuerdo. Si es a la gente que
siempre paga y que soporta el precio o soporta lo que sería el
coste de tener un gobierno no lo vemos tan bien. La gente
trabajadora no tiene que volver a pagar las políticas que suele
aplicar el Partido Popular que, por desgracia, acostumbran a ser
beneficiar a una mayoría.

Al final me he quedado con una pregunta y es: ¿qué
quieren? No quieren subir el salario mínimo de los
trabajadores, no quieren regular el alquiler, no votaron a favor
de las ayudas de los 850 millones de euros, eran un pack para
todo el Estado, pero incluían las de Baleares también; parece
ser que tampoco se quiere solucionar el precio de la luz por su
parte con lo cual yo me tengo que preguntar ¿qué quieren? 

¿Qué quieren?, ¿que al final las comunidades autónomas
acaben compitiendo entre sí y sean paraísos fiscales las propias
comunidades autónomas como está haciendo Madrid? Creo que
ese tipo de liberalismo sin control por desgracia ha traído
demasiada problemática en nuestra sociedad y se debería
abandonar. Y lo digo de verdad y lo digo porque además creo
que el partido mayoritario de la oposición tiene que ser quien
marque la hoja de ruta de la oposición. 

Creo que si queremos blindar el estado del bienestar nos
tenemos que acercar más a las democracias europeas, a las
democracias que hay en Europa y no tanto a estas propuestas
que lanza la ultraderecha y por desgracia en la segunda réplica
usted se ha subido a repetir lo que se ha dicho por parte de la
ultraderecha en su primera intervención. Ustedes son el partido
mayoritario de la oposición, marquen...

(Remor de veus)

... la hoja de ruta y confrontemos.

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

Luego..., ya está, ya paso de..., paso de...

También hemos escuchado aquí en esta cámara que los
impuestos verdes son los que encarecen la factura de la luz.
Vaya, parece que el resto de los países europeos se equivocan
también con los impuestos verdes. Lo que favorece la subida de
la factura de la luz no son los impuestos verdes, es
precisamente que haya un oligopolio de empresas privadas que
lo que buscan es el beneficio y que en un servicio esencial
como debería ser la energía y que nuestro país debería de poder
gestionar como mínimo los precios de esa energía, de ese
servicio esencial, el mercado privado se permite incluso
chantajear al Gobierno cuando aplica medidas. Eso lo hemos
escuchado en esta cámara, que los impuestos verdes son los que
encarecen la luz, muy bien. 

Igual que también se ha escuchado que parece que todas las
acciones que se hacen para la vacunación, para favorecer la
vacunación, de hecho la esperanza que ha servido para que no
sigan muriendo millones de personas parece que también se
pone en duda, todo el tiempo, que sí secuestros, que sí se quiere
diferenciar entre población; creo que desde este parlamento
tiene que ser unánime, todos los partidos, la campaña de
vacunación es más que necesaria, que toda la población, que el
grueso de la gran población esté vacunada es más que
imprescindible, de lo contrario, y esto es ciencia, no porque lo
diga yo, de lo contrario lo que surgen son más cepas, más
descontrol y más muertes.

Por lo tanto, a mí con el tema de la vacunación creo que sí
que tenemos que lanzar un mensaje muy claro: cuanta más
población esté vacunada mejor, sin ponerla en duda.

También me ha llamado la atención que se hable de falta de
consensos con la ley de educación, bueno, de momento el
precedente que tenemos es que un presidente del Partido
Popular, pero ahora está en Ciudadanos, sacó a 100.000
personas a la calle por su política educativa, precisamente. Lo
digo porque, ya que estamos en un debate de políticas
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generales, yo creo que a todos nos hubiese gustado escuchar
hacia dónde quiere ir cada uno, o al menos a mí me hubiese
gustado, pero sobre todo poner el acento. Eso sí, también tengo
que reconocer que algunos partidos de la oposición sí que han
hecho propuestas, sí que han marcado la hoja de ruta, yo me
quedo con la apuesta del comercio local, me quedo también
con la agilización de la administración, me quedo también en
cómo conseguir salir de esta crisis y superar precisamente los
errores que haya hecho el Gobierno y, en general, creo que ha
sido un debate en el que se han dicho muchas cosas buenas,
pero a mí, a mi parecer, o al menos al Grupo Parlamentario
Unidas Podemos, nos ha faltado una oposición, un partido
mayoritario de la oposición que sí que lidere esa oposición y
que sí que marque desde la oposición lo que cree que debería
de hacerse.

Con lo cual, en este sentido, si de verdad se quiere llegar a
consensos en la recuperación que todos queremos pienso que
nos deberíamos de sumar, lo digo una y otra vez, creo que
tenemos que remar todos juntos y conseguir al menos llegar a
pactos mínimos en grandes políticas que afecten a esta
comunidad autónoma.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Presidenta, permítame que le diga que
siento que haya contestado globalmente a todos los grupos de
la oposición, porque le han quedado muchos compromisos que
yo le ponía hoy sobre la mesa sin contestarme, y espero que en
la réplica lo haga. Su estructura, además, del discurso, en cinco
ejes, ha seguido los cinco ejes de ayer y no ha contestado,
como digo, a las peticiones que le ha hecho mi grupo o no las
que considerábamos importantes.

Mire, usted vuelve a pedir disculpas en general, y yo ya se
lo he dicho: asuma errores, que no es negativo, créame, ayuda
a aprender de esta experiencia y del éxito colectivo de la
sociedad balear.

Sobre las medidas restrictivas usted ha puesto en mi boca
algo que yo no he dicho, que es que Ciudadanos había
denunciado que las medidas no habían sido las adecuadas,
nunca mi partido le hemos dicho que las medidas restrictivas no
hayan sido las adecuadas, sino que justificaran esas medidas
ante la ciudadanía y los sectores productivos afectados; que
publicaran los informes de los expertos y que siempre íbamos
a estar de acuerdo si estas medidas restrictivas estaban
fundamentadas por los informes de los expertos y los
científicos. Siempre, presidenta, hemos mostrado
responsabilidad y que no hacemos política a golpe de tuit,
como hacen otros, o tirando de demagogia.

Anunciar hoy que habrá una partida especial en los
presupuestos generales del Estado y una comisión mixta de
financiación nos ha sorprendido, nos ha sorprendido que haga
este anuncio hoy y que no lo hiciera ayer en su discurso, y
habla de una partida, de una partida en los presupuestos
generales del Estado. ¿Qué significa esto, presidenta? Exija el
desarrollo fiscal del REB, es lo que estamos pidiéndole; exija
actualización del plus de insularidad, el complemento de
residencia para los empleados públicos destinados en Baleares;
exija el despliegue presupuestario íntegro, anunciar una partida
no nos sirve, no nos conformamos con ello.

Y ha vuelto a sacar pecho de las ayudas recibidas, y ya se
lo he dicho, toda esa suma que usted hace de más de 3.000
millones de euros, primero, lo hemos recibido por ser la
comunidad autónoma más castigada, y después, que todo
proviene de la Unión Europea y no le debemos agradecer ni al
Sr. Sánchez ni a usted en ese sentido.

En cuanto a los servicios públicos, ha hablado de reforzar
la Atención Primaria, como yo le había pedido en mi primer
compromiso que le he planteado, pero no dice cómo, habla y
dice el eslogan de reforzar la Atención Primaria, habla del plan
de choque, pero no lo desarrolla. Hasta ahora los ciudadanos de
Baleares han estado meses esperando un diagnóstico, han
estado meses esperando una cirugía, y ¿sabe por qué? Porque
los ciudadanos lo que están pagando, y muy caro, es el peaje
ideológico de sus socios de no querer participar en la
colaboración público-privada con la sanidad privada, y no
quiere derivar a esos pacientes a la sanidad privada, y lleva
suspendido el decreto de garantía de demora desde antes de la
pandemia, desde enero de 2020, un peaje ideológico muy caro
para nuestros ciudadanos, presidenta.

Y luego nos habla de los empleados públicos, agradece aquí
su trabajo, que, por supuesto, cuenta con todo el apoyo de
Ciudadanos, pero nosotros le pedimos compromisos con esos
empleados públicos, mejoras de las condiciones de nuestros
profesionales sanitarios, mejoras, y hoy esperaba un calendario,
no una promesa. También un compromiso de insularidad digna,
del plus de residencia actualizado para nuestros empleados.

Una solución para los empleados públicos en abuso de
temporalidad, una anomalía que viene década tras década el
bipartidismo utilizando en la administración, que llevan más de
20 años contratados como interinos, pero también le exigimos
con los empleados, los profesionales de IB3, que también se
comprometa para facilitar y que todas sus propuestas sean ya
un compromiso para todos los empleados de los servicios
públicos, no podemos seguir alargando sin dar soluciones,
presidenta.

Y hoy le hemos traído 10 compromisos para solucionar los
desafíos y los problemas de los ciudadanos de Baleares y usted
nos lo ha agradecido, hoy hemos traído un discurso
responsable, con propuestas, no basado en la incoherencia, no
basado en el populismo ni en la crispación, porque entendemos
que así se debe hacer la oposición y nuestro papel es proponer
soluciones tanto a los desafíos como también a los problemas
reales de los ciudadanos de Baleares; propuestas, así se
demuestra que un partido es alternativa, haciendo propuestas y
no con un hashtag de “somos la alternativa”.
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(Remor de veus)

Y también participando en un pacto, sobre todo
participando en un pacto de reactivación, escuchando a todos
los sectores productivos, participando con ellos en la estrategia
para presentar y conseguir los mayores fondos europeos, así se
demuestra que somos una alternativa, como estamos
demostrando en el Consell d’Eivissa donde gobernamos, y
también los demás ayuntamientos que tenemos capacidad de
gestionar y que lo estamos haciendo bien.

Y, presidenta, hoy he venido con 10 propuestas muy claras
para el futuro de Baleares, contésteme en su réplica: ¿cumplirá
o no con la eficacia y la eficiencia de la administración con una
auditoría funcional, a la que se comprometió el año pasado, sí
o no? ¿Cumplirá con los empleados públicos, con sus derechos
y mejorando sus condiciones, sí o no? ¿Cumplirá con todos los
ciudadanos de Baleares que esperan en las listas de espera una
cirugía o un diagnóstico, cumplirá sí o no, presidenta?
¿Cumplirá con las PIME, con alivio fiscal, eliminando las
trabas, también para los autónomos, sí o no? ¿Cumplirá con los
alumnos de Baleares con menos barracones y con más apoyo
para los alumnos con necesidades especiales, sí o no?
¿Cumplirá con Baleares peleando ante la ministra Calviño por
un sistema financiero justo, equilibrado y transparente que
rectifique todos los castigos históricos que vienen recibiendo
las Islas Baleares, sí o no, presidenta? ¿Cumplirá con los
jóvenes de Baleares con un plan estratégico que garantice la
emancipación, es decir, el acceso a la vivienda, un empleo y
una formación, porque la ley educativa que usted ha nombrado
no es inmediata y este plan estratégico para nuestros jóvenes es
urgente?

Y, mire, la Sra. Costa hablaba de la luz al final del túnel, y
yo me preguntaba: ¿podremos pagarla?

(Remor de veus)

¿Podremos pagarla?, les pregunto, porque está muy bien
hablar de desafíos, y nosotros somos los primeros que
queremos hablar de futuro, pero hay que atender a las
necesidades reales de los ciudadanos, no podemos dejar de lado
lo que se está convirtiendo en una de las grandes
preocupaciones, la factura de la luz, cuyo importe se
incrementa a diario, avanzando continuos récords históricos.

Su vicepresidente nos habla de democratizar la factura o de
ganar en soberanía energética, recetas intervencionistas, mire
usted, las mismas que ha propuesto VOX, las mismas recetas.
¿Cómo se democratiza una factura? Mire, lo que hay que
democratizar es el acceso, el acceso de todos, las clases media
y trabajadora a la energía, y eso se consigue mediante una
energía más barata, y esas han sido todas las propuestas que mi
compañero en la comisión siempre le ha trasladado,
vicepresidente.

Y no ha dicho, presidenta, sobre las dos comisiones de
investigación que hoy le he vuelto a pedir, la comisión de
investigación por los menores tutelados y sobre todo una
comisión de investigación que usted había vetado, prometiendo
una auditoría cuando la vacunación llegara al 70%, pero que
todavía no ha iniciado. Y aquí otra vez los de siempre, los que

siempre reparten carnets de derechos y libertades intentando
cerrar en falso estos dos casos.

Y, mire, para terminar, presidenta, en lo que sí que estoy
muy de acuerdo con usted es que, tras el discurso del miedo y
tras el discurso del odio que hoy hemos escuchado aquí, y que
venimos siempre escuchando, ahí sí que tiene, y lo sabe, la
mano tendida de mi partido y la mía personal. Le he dicho, ya
en mi primera intervención, que siempre estaremos trabajando
por conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y
que solo se logra con políticas públicas.

La defensa de los derechos humanos y la lucha por la
igualdad contra todo tipo de discriminación debe estar más
presente que nunca con estos discursos del miedo y del odio,
ninguna persona LGTBI debe sentirse excluida nunca, no debe
tener tampoco menos oportunidades debido a su orientación
sexual o su género; se ha avanzado mucho, pero nos queda
muchísimo camino por recorrer.

Igual que con la lacra de la violencia machista, trabajemos
juntos por una sociedad abierta, moderna y plural, con menos
barreras y con más derechos.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, president. Jo no sé si ja ho havia contat o
no, però crec que sí, ja faig qualque cadufet, es coneix que torn
vell i cada vegada me’n record més de la meva padrina que
quan contava una cosa, moltes vegades deia: sempre contau el
mateix; idò això em passa a jo, i és que en el segon debat de
política general que vaig assistir, quan era conseller del consell,
encara érem a l’oposició, hi havia un senyor en el públic, que
l’havien convidat perquè era d’una entitat, i em diu: Miquel,
Miquel, com funciona això? I jo li dic: mira, és molt senzill,
Biel, ara sortirà la presidenta -llavors era una presidenta- i dirà
que és tot meravellós, llavors sortirà l’oposició i dirà que tot és
un desastre. I la realitat quina és? La realitat és que ni tot és
meravellós ni tot és un desastre i per això fem un debat de
política general, crec que unes qüestions per ventura que ens he
de demanar, qüestionar, si realment aquest format que tenim de
debat, que jo no sé quants anys fa que el suram, a l’època de la
tecnologia, crec que podem dir que és un debat amb un format
vuitcentista, que ja en el segle XIX és el que feien, i avui, tal
vegada, a l’era de la tecnologia, de les piulades, dels objectius,
dels sistemes, dels DAFO, de tal, per ventura ens hauríem de
plantejar fer un altre tipus, diríem, de mecanisme, que jo
m’imagín que el tenim, evidentment com a govern cada
conselleria té el seu mecanisme d’avaluació dels objectius que
s’ha plantejat, amb una sèrie d’indicadors, amb una sèrie de
qüestions, etc.
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Així i tot, crec que, al marge, diríem, dels tòpics típics de
ho hem fet molt bé, tot ha estat un desastre, crec que ha servit
per posar damunt la taula tota una sèrie de qüestions que són
fonamentals, els reptes que tenim a dia d’avui com a societat de
les Illes Balears, crec que això és importantíssim que almanco
en facem una referència. Evidentment, sense la pretensió de
voler abordar amb tota profunditat en tots i cadascun d’ells,
perquè és que no ens abastaria ni un dia ni dos ni una setmana,
hauríem d’estar prou més, perquè a cada un d’ells hi podríem
dedicar moltíssim de temps.

Abans la Sra. Guasp demanava a la presidenta un decàleg
de Los diez mandamientos, li digués sí o no, i jo dic: ostres, jo
crec que podem estar fins a Pasqua quasi quasi, parlant de cada
un d’ells.

I el temps, desgraciadament, dins l’administració pública és
com es, jo estic content que a la Junta de Andalucía en tres anys
hagin estat capaços de redactar un projecte de licitar, de
resoldre evidentment totes les qüestions que hagin pogut sortir
i d’inaugurar l’escola i que, a més, li facin mamballetes. Jo crec
que si és així, hi hem d’anar tot d’una per veure com ho han fet,
perquè no crec que aquí en tres anys... som incapaços de fer el
projecte d’una..., però això ni en el seu temps ni en el d’ara ni
en el que vendrà...

(Remor de veus)

... -no, no, i tant!, coneixem perfectament quins són els temps
de l’administració pública i en tres anys els dic jo que no hi ha
temps abastament, ni aquí, ni a Andalusia, ni a la Cotxinxina-,
però, bé, és igual, no veníem a parlar d’això.

A nosaltres hi ha un gran repte presidenta, que hi hem
insistit i hi tornam insistir, que és com a un mantra, que és el
tema evidentment del finançament i del REIB, per què? Perquè
d’aquest conjunt de reptes que diem que té la nostra comunitat
autònoma, la nostra societat, entenem que és estructural, és a
dir, és el més urgent de resoldre, perquè, entre d’altres,
d’aquest depèn la resolució de tota la resta: diem que el més
important és diversificar el model econòmic, i és ben cert, hem
tocat amb les mans que tenim un model econòmic que és molt
feble, és molt feble, i ho hem tocat amb les mans, som
l’economia que més ha caigut, i som l’economia que més ha
caigut perquè som massa dependents d’un model que està basat
en el turisme i, per tant, l’hem de diversificar. I com el
diversificarem? El diversificarem en funció que tenguem eines
per diversificar-lo.

I tenim un exemple damunt la taula, tot el tema d’energies
renovables, per exemple, què ha passat quan l’Estat considera
que és més barat bonificar l’energia verda que es produeix a
Balears, Canàries, Ceuta i Melilla que no enviar-la pel cable,
que evidentment aquí això ha incentivat una certa activitat
econòmica. Doncs, imaginin el mateix amb indústria
tecnològica, imaginin el mateix amb mitjans audiovisuals, per
exemple, i, si volen, comparin què pot oferir Canàries, per
exemple, de bonificacions a empreses del sector audiovisual
que vulguin fer un espot o vulguin fer una pel·lícula dins
territori canari, és a dir què els ofereixen que els puguem oferir
nosaltres, és que nosaltres no els podem oferir res,
absolutament res, res del que els puguin oferir a cap punt de tot

el territori peninsular de l’Estat espanyol. Per tant, parlam
d’això, per tant, si hem de diversificar l’economia, evidentment
haurem de tenir una sèrie d’eines i per a nosaltres aquestes
eines bàsiques evidentment seran el desplegament del REIB,
especialment per tot el que fa al règim fiscal, més evidentment
que en termes del que ens toqui a l’hora de repartir; que ningú
ho dubte que rebrem unes quantitats que són extraordinàries i
que darrera hi ha un esforç important, això crec que ningú no
ho posa en dubte.

El que passa és que no volem que ens arribin les coses
perquè a qualcú li caiem bé o perquè es fa molta feina i que uns
governen n’arribin i que quan els altres governen no arriba ni
el bon dia, no es tracta d’això, es tracta evidentment de tenir un
sistema que sigui molt objectiu.

És com el pla d’obres i serveis dels ajuntaments, que quan
governava segons qui si tu eres dels meus n’arribaven i si no
eres dels meus no arribava, jo això ho vaig haver de patir. Per
tant, es tracta d’esquivar això i anar a criteris que siguin
purament objectius.

I s’ha fet una referència explícita en diferents ocasions a
l’Espanya despoblada i a l’Espanya superpoblada, jo crec que
hem de ser molt conscients que quan parlam de sobrepoblació
no hi ha cap marc jurídic que ho reguli, si, en canvi, quan
parlem de règim fiscal o quan parlem del fet insular, respecte
de tenir les mateixes oportunitats que puguin tenir les empreses
del territori peninsular, això sí que hi ha un marc legal que ho
regula, que és la sacrosanta Constitució Espanyola i per
suposat, també, el nostre Estatut d’Autonomia, a més, amb un
desplegament d’articles que és prou interessant i que, a més,
s’hi ha fet molta feina

Vostè i jo érem al Congrés dels Diputats el dia que es va
aprovar aquest règim fiscal, darrere en dúiem moltes, moltes
hores de feina, no només de les institucions, vostè estava
llavors al Govern i jo estava al consell, no només de les
institucions sinó sobretot de la societat civil a través d’aquella
famosa plataforma pel bon finançament on es va fer una feina
molt, molt acurada respecte de tot el que era jurídic i respecte
de posar propostes molt concretes damunt la taula.

Per tant, crec que és el nostre futur, hi ha molta feina feta,
hi ha molta feina a fer i sense cap dubte des de la nostra
formació política podem entendre, podem entendre les
dificultats que hi pot haver respecte del possible enteniment
amb l’Estat espanyol, perquè entenc que moltes vegades no ens
entenen, siguin del color polític que siguin, i per tant hem de fer
aquest esforç didàctic d’explicar-los-ho bé, i si no, almanco que
ens ho deixin fer a nosaltres, per això li deia que era important
que nosaltres fóssim a aquesta comissió, precisament perquè
nosaltres no tenim representació a Madrid i el nostre cap el
tenim a Palma i amb un cop de telèfon el tenim bo de trobar.
Segurament vostès tenen més dificultats, imagín.

En tot cas, sap que ens té devora per a tot això, per lluitar,
per parlar clar i amb vehemència. 

Moltíssimes gràcies a tots i a totes.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Ara correspon al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, en su última
intervención ha vuelto a demostrar que usted vive en una
realidad paralela y yo entiendo que mi discurso de esta mañana
les haya soliviantado, sobre todo a la bancada de la izquierda,
a los socialistas, a todos los socialistas incluídos los socialistas
de Ciudadanos. Lo entiendo, porque es duro escuchar la dura
realidad del sufrimiento que viven los ciudadanos en las calles
de Baleares y cuáles son las causas de este ya malvivir que en
muchos barrios se está produciendo, y las causas son sus
políticas que son completamente erróneas. 

Ustedes han creado una realidad paralela, ésa donde vuelan
los cientos de millones, donde la gente es feliz, donde gracias
a ustedes y sus escudos, que parecen superhéroes, pues la gente
puede vivir, pero la gente ha cerrado sus negocios, la gente está
en las colas del hambre, la gente no puede llegar a final de mes,
y eso es gracias a las políticas de izquierda, como siempre suele
pasar porque la izquierda es..., su símil es la miseria. Claro, esa
realidad paralela a veces viene alimentada por sus propios
medios de comunicación debidamente subvencionados que
también les dan esa misma cuerda, pero la gente vive lo que
vive y la realidad es muy dura. 

Claro, usted sale aquí y dice que nosotros no sumamos, que
no hemos querido sumar. La reactivación, que primero era
reconstrucción económica y después fue transformación,
bueno, en todo eso que ha quedado que al final ha quedado en
nada, en miseria ha quedado, pues nosotros le tengo que
recordar no sólo que, como ya le he dicho antes, presentamos
262 propuestas, sino que fuimos los primeros, el primer grupo
político, al inicio de la pandemia que le propusimos una serie
de ejes básicos para recuperar la economía. 

Le dijimos que había que reactivar nuestro tejido
empresarial y productivo a la mayor brevedad, pero que al
mismo tiempo se debía proteger la salud y la vida de los
ciudadanos. 

Le pedimos que el plan de recuperación ese, ese plan de
recuperación económico y social, se articulara de forma
democrática, de forma transparente, de forma inclusiva. 

Le propusimos constituir una comisión parlamentaria
temporal con carácter urgente en la que estuvieran presentes
todos los grupos políticos así como todos los agentes sociales
económicos, y no los que se reúnen en la mesa de pasteleo
económico y social en la que usted se reúne, y todo ello junto
a expertos de probada solvencia y asociaciones de toda la
asociación civil. Usted no quiso.

Le insistimos en que solamente el regreso a la plena
capacidad productiva y de creación de riqueza por parte de las
empresas, de los autónomos y de los profesionales
independientes aseguraría la salida de la peor crisis económica
que hemos conocido.

Le propusimos precisamente que debía descartar
incrementos de la presión fiscal sobre empresas, autónomos y
ciudadanía en general que por el contrario debían ser objeto de
medidas de estímulo fiscal que les facilitaran su supervivencia,
4.000 empresas cerradas.

Le dijimos que debía procederse a una revisión completa
del gasto público de nuestras administraciones y que toda la
estructura administrativa que no se tradujera en un efecto
directo y efectivo de cara al mantenimiento de la capacidad
productiva tenía que ser eliminado, porque debíamos
concentrar todos los esfuerzos en el objetivo primordial que era
la preservación de los puestos de trabajo, la rápida vuelta a la
plena actividad de los agentes económicos y la protección de la
salud. Porque usted nos ha planteado una falsa dicotomía, salud
o economía, olvidándose de la vía intermedia que era retirar de
forma gradual y pausada las barreras que se pusieron para
impedir la transmisión del virus manteniendo medidas de
protección sanitaria efectiva en momentos de baja virulencia
para reactivar la economía. Usted apostó por recluirnos sin
ayuda ninguna, por cerrar, por restringirnos como nadie lo ha
hecho en toda España, y la consecuencia es que nos ha
arruinado. 

Usted fue la que rechazó nuestra propuesta de pacto para
una reactivación, una propuesta que además remitimos a todos
los grupos políticos. En esa misma propuesta le propusimos
reducir el gasto superfluo autonómico, que ronda los 60
millones de euros anuales, y reducir el tamaño de la
administración y el número de cargos políticos. Ya se lo
dijimos hace más de un año, y usted, que ya había aumentado
un 40% el número de asesores, no ha recortado ni un euro de
gasto superfluo y ha aumentado el número de cargos políticos
a más de 200 cuyos salarios, sólo sus salarios, nos cuestan 14
millones de euros al año. Estos son los únicos millones seguros
de todos esos anuncios que usted ha realizado, al igual que las
11 consejerías, direcciones generales, secretarías autonómicas
o las 56 empresas públicas que sostienen los ciudadanos, los
trabajadores, los pequeños empresarios con los impuestos que
se les han seguido obligando a pagar aún estando cerrados.

Nosotros le propusimos ayudas directas a los ciudadanos
víctimas de ese cierre total que nos impusieron y nunca
llegaron y las pocas que llegaron fueron totalmente
insuficientes. 

Le pedimos la suspensión del cobro de impuestos, entre
ellos los injustos de sucesiones y donaciones, y ustedes los han
mantenido e incluso los defienden.

Les hemos propuesto medidas de conciliación familiar y
laboral ante esta situación que estamos viviendo, y ustedes han
votado en contra.

Les hemos propuesto medidas de ayuda a las familias, sobre
todo a las monoparentales y numerosas, al sector de la
restauración, de la hostelería, del ocio. Nada. Ustedes les
abandonaron. 

A usted lo que le gusta es venir aquí y hablar de la
economía de los colorines, la economía verde, la economía
azul, pero realmente lo que usted aplica es la economía roja y
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esa economía roja nos lleva a un futuro negro y eso es lo que
usted está haciendo con Baleares. 

¿Cómo puede salir aquí a decir que nosotros no sumamos?
Nosotros hemos intentado sumar, pero ante un gobierno que es
la resta absoluta poco se puede hacer. No es sumar plegarse a
sus pretensiones, a un plan de reactivación fracasado, ahí está
el resultado, por muchas loas que le hagan Ciudadanos y El Pi
que son corresponsables de este desastre...

(Se sent una veu de fons que diu: “uuu!)

Sí, sí, ustedes no son oposición, ustedes son muleta de la
Sra. Armengol.

Y no contenta sólo con eso usted sale aquí, Sra. Armengol,
igual que la Sra. Costa, portavoz del Partido Socialista, a hablar
de cordones sanitarios, que son sogas antidemocráticas, que es
lo que les gusta a ustedes, porque ustedes deciden lo que es la
democracia. Para ustedes la democracia es que sólo puedan
hablar los que ustedes decidan, con quienes ustedes decidan y
cuando ustedes quieran. Eso de que la voluntad popular vote en
Baleares por decenas de miles de ciudadanos a VOX, tercera
fuerza política nacional, eso a usted le va mal, usted es la que
decide quién tiene el carnet de demócrata y se atreve a decirle
al PP, no se arrimen a los de VOX, claro, para que gobiernen
ellos, para que gobiernen ustedes, pero cualquier alternativa, y
esperemos que llegue a su gobierno, va a pasar por VOX. Sí.
Es así. 

Entonces, lo siento mucho, señores...

(Xivarri)

... lo siento mucho..., lo siento mucho señores del Partido
Socialista, lo siento mucho pero son los ciudadanos los que
deciden, no son ustedes, entonces veremos cuál es el resultado
de las próximas elecciones. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

De todas formas, lo que no es de recibo y demuestra su
talante profundamente antidemocrático, es que se atreva a
plantear sogas antidemocráticas contra un partido
impecablemente constitucional como es VOX, con un partido...

(Remor de veus)

... con un partido al que los tribunales, los altos tribunales,
avalan en sus denuncias, ¿qué pasa, que los altos tribunales son
también de ultraderecha?

(Remor de veus)

¿Serán de ultraderecha los altos tribunales? Y usted se
atreve a decir que nosotros...

(Remor de veus)

... y ustedes se atreven a decir...

EL SR. PRESIDENT: 

Silenci, per favor. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Se ve que ya notan el aliento de VOX en el cogote.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Ustedes se atreven a decir y a plantear sogas
antidemocráticas cuando están gobernando con la marca balear
de Bildu, y ustedes se atreven a eso. Me parece asombroso. 

Mire, Sra. Armengol, le voy a decir una cosa muy clara. La
realidad, los problemas de los ciudadanos se los he contado yo
hace unas horas, es lo que nos transmite la ciudadanía, igual
que nos transmite el grave problema de la inmigración ilegal.
Y usted no puede venir aquí a decir que nosotros somos el
delito del odio, de la xenofobia, en contra de las mujeres,
porque no solo es que somos el partido que más defiende a las
mujeres y que está diciendo que cualquier agresor asesino
acabe en la cárcel y se pudra en la cárcel, y que no pase lo que
ha pasado en Formentera, que los tres violadores marroquíes
están en libertad. Nosotros, precisamente lo que queremos
evitar es eso.

Pero, lo siento si le molesta, lo siento si le molesta lo que es
una realidad, y lo que son los datos que confirman esta realidad
y que da el propio Ministerio del Interior. Usted sabe, porque
el Ministerio del Interior lo ha publicado, que el 10% de
extranjeros cometen el 42% de los delitos, y esto son datos del
Ministerio del Interior.

Y usted, cuando sale aquí a hablar de agresiones LGTBI y
nos señala a nosotros, que somos los culpables de agresiones
LGTBI, se le debería caer la cara de vergüenza porque,
precisamente, si hay algunos agredidos son los miembros de
VOX, que son los que constantemente somos agredidos
precisamente por señalarnos y ponernos en la diana, ustedes,
los de la extrema izquierda. Las agresiones a los LGTBI se
están produciendo por esa inmigración que no se integra y que
es absolutamente descontrolada. Como pasó en Melilla. Como
pasó con el marroquí que condenaron por apedrear y robar a un
homosexual en Sitges. Como ha pasado, como han vendido la
última agresión homófoba señalándonos a nosotros y resulta
que era consentida. 

Dejen de manipular, dejen de lanzar bulos. Precisamente,
los gais estarán mucho más protegidos con un gobierno de
VOX que no permitirá que este tipo de individuos estén
andando libremente por la calle, como sí que hacen ustedes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Campos, hauria d’acabar. 
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EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Voy terminando, voy terminando. Sr. Presidente entenderá
que con tantas interrupciones...

Y termino. ¿Sabe qué países han dejado sin ayudas públicas
si no trabajan los inmigrantes? ¿Sabe qué país ha publicado un
informe vinculando inmigración y delincuencia? Suecia y
Dinamarca. ¿Sabe quién gobierna en Suecia y Dinamarca?
Socialistas. No la ultraderecha. ¡Fíjese! A lo mejor es que son
ustedes, los que están más allá de la izquierda. 

Sra. Armengol, termino...

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Acabo. Sra. Armengol, usted nos ha metido en un agujero,
un agujero del odio, un agujero económico sin precedentes,
pero de ese agujero saldrá Baleares porque, como le he dicho,
la alternativa a su desmán de gobierno, es VOX. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:  

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

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Veig que el dinar ha caigut bé, això és positiu. 

Sr. President, senyors i senyores diputats. Si a la meva
primera intervenció deia que em sorprèn que hi hagi portaveus
en aquest parlament que trobin que no han de fer ideologia, que
no han de fer política, encara em sorprèn més que hi hagi gent
que es digui constitucionalista i estigui en contra de l’estat de
les autonomies, a favor de la cadena perpètua i en contra de tots
els preceptes de la Constitució!

(Alguns aplaudiments)

És una cosa bastant admirable, dir som constitucionalista
però no m’agrada cap precepte de la Constitució... És realment
digne d’estudi. 

Bé, Sra. Presidenta, entendrà que humilment tenim una
certa satisfacció si realment estam avançant un poquet amb la
col·laboració d’El Pi per tal que el factor d’insularitat arribi
d’una vegada per totes! Si això és així, estarem d’enhorabona.
El que passa és que a nosaltres hi ha coses que no ens quadren.
I com que no ens quadren, m’agradaria que ens les explicàs.

Perquè, primer, com es reunirà -li deia el Sr. Costa amb tota
la raó-, quan es reunirà la comissió bilateral?, quan? Aquest
quan no és innocu. Aquest quan és molt important. Perquè això
coincideix amb l’elaboració dels Pressuposts Generals de
l’Estat. Per tant, si aquest quan és d’aquí a dos mesos, els

pressuposts estaran totalment elaborats i presentats en el
Congrés dels Diputats, com toca. Si aquest quan és d’aquí a tres
dies, per ventura sí que hi entrarem... Però el quan, per tant, no
és un tema menor, és un tema molt important.

I evidentment, com deia el Sr. Costa, la dotació. Perquè,
clar, si hi ha..., que hi hagi una partida de cinc euros..., no és el
mateix que que hi hagi una partida de cent euros. I s’acompliria
la seva paraula, en els dos casos, s’acompliria. 

Nosaltres tenim la sensació, però, ... com el Govern de
l’Estat pot elaborar uns pressuposts, que li queda molt poc
temps per presentar, per aprovar en Consell de Ministres, amb
el factor d’insularitat, sense que es reuneixi la comissió
bilateral?, com?, ho farà? Si ho fan, arribarem a la conclusió
que tenien raó els que volen impulsar el recurs
d’inconstitucionalitat perquè resultarà que es podia dotar sense
l’acord de la comissió bilateral.

Jo, com veu, hi ha coses que no em quadren i que
m’agradaria aclarir. En tot cas, com és evident i vostè sap
perfectament, El Pi defensarà aferrissadament una bona
dotació, pressuposts per a l’any 2022 del fons d’insularitat i si
no, tornarem promoure accions legals. Perquè jo li vull
demanar una cosa, vostè no se’n penedeix de no haver lluitat
els 78 milions de la devolució de l’IVA, com ho varen fer altres
comunitats autònomes, que tenen sentències del Tribunal
Suprem? No hagués estat més intel·ligent tenir una força
jurídica per defensar els recursos de les Illes Balears davant un
dels abusos d’aquest de decalatge que té el sistema de
finançament? Jo crec que això hagués estat positiu. 

Sra. Presidenta, no ens emplaci a la llei turística. No ens
digui “tots aquests temes, bé, són interessants, ja en parlarem
a la llei turística”. Com que fa sis anys que esperam la llei
turística, entendrà que tenim la sensació que passaran els dos
anys que queden i no hi haurà llei turística, i jo crec que haurem
perdut, i en això he intentat fer èmfasi a la meva intervenció,
que tenim una gran ocasió de reorientar el turisme i acabar amb
una petita part que distorsiona el producte que estam oferint i
que són..., li digui turisme d’excessos, hotels obsolets, de baixa
qualitat... Tenim una gran oportunitat i vostès han posats eines
sense la llei general turística. Vostès hi han posat eines. El que
passa és que les seves eines són inservibles i un fracàs. Com el
canvi d’ús, li n’he fet referència. Vostè no me n’ha dit ni una
paraula. 

Per tant, jo crec que no podem esperar que vostès acabin tot
aquest procés de la llei general turística per afrontar urgències
necessàries i aprofitar oportunitats que tenim en aquest moment
per les circumstàncies que s’han donat, malauradament s’han
donat aquestes circumstàncies d’una caiguda del nostre
producte interior brut i de la demanda turística i ara, els
turistes, com és notori i tothom ho sap, tenen més dificultats
d’anar als grans establiments turístics que tenim i cerquen altre
tipus de producte, i per això el lloguer turístic ha funcionat
millor o fins i tot els hotels d’interior, etc. Per tant, aprofitem
aquesta conjuntura per tirar endavant reformes que ens
possibilitin avançar en una reducció de les places turístiques a
les Illes Balears. 
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Tercera qüestió que li volia comentar. Vostè, fa una lloança,
molt pròpia dels seus discursos i jo crec que a això ho fa molt
bé, li ho reconec, fa una lloança dels empleats públics i el gran
esforç que han fet..., d’acord, molt bé. Però la COVID ha
demostrat una cosa que jo crec que hem d’aprofitar, també, si
vostès han estat capaços d’atorgar les ajudes amb tanta rapidesa
i amb tanta agilitat i amb tant de convenciment, per què no ho
fan a recursos hídrics? Per què no ho fan a recursos hídrics?
Apliquin la mateixa doctrina a recursos hídrics. Seria fantàstic!,
que en lloc d’haver d’esperar tres anys, esperàssim dos mesos,
això seria..., bé, seria la repera! Ho poden fer, perquè es
demostra que si tenen voluntat i ganes ho fan. I aquest és el
problema, que vostès no tenen en determinats temes d’incentiu
de la inversió i d’ajuda als sectors productius, no tenen aquesta
voluntat, i això és el que nosaltres li volem reclamar en relació
amb aquesta redefinició del sistema públic, per a digitalització,
simplificació, agilitació.

Quarta qüestió que li vull comentar, comerç, vostè no m’ha
dit res de comerç, jo he intentat fer èmfasi en el comerç, li he
fet un envit en dir-li: vostè gairebé no va dir de comerç en el
seu discurs d’ahir, a la seva rèplica no és que gairebé no va dir
res, no ha dit res, res; i el comerç és un sector molt important,
i jo crec que això exemplifica exactament el que fa el seu
govern amb el comerç, que és posar-se de perfil, mentre alguns
dels seus ajuntaments molt importants, governats pels seus,
massacren i fan pols el petit i mitjà comerç, vostès què fan? Es
posen de perfil, i això és el que nosaltres volem denunciar,
nosaltres volem una implicació enorme del Govern de les Illes
Balears amb el sector comercial perquè és un sector que, ja dic,
estava tocat abans de la COVID i continua amb una tendència
molt difícil i que necessita del Govern de les Illes Balears, amb
una política ambiciosa i no una política de desídia, que és el
que percebem.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, el Sr. Vicepresident diu que no és vera, jo crec que és
absolutament cert i les intervencions de la presidenta així ho
acrediten.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, bé, vostè diu que no..., ho sé perfectament que és vera.

Bé, tema COVID, jo també... vostè ha centrat una bona part
de la seva intervenció, jo no he volgut entrar molt a fons en
aquesta qüestió, sí li vull dir que al Grup Parlamentari d’El Pi
no ens agrada aquesta simplificació que vostè fa que hi ha dues
maneres de sortir de la crisi; no, hi ha moltes maneres de sortir
de la crisi, hi ha molts matisos, hi ha molts matisos, i nosaltres
que... continuu expressant el nostre suport al Pacte de
reactivació, etc., i d’això n’estam segurs perquè pensam que en
moments de dificultats hem d’unir forces i evidentment en
aquesta línia ens mantendrem, volem ser crítics i, evidentment,
no tots ho han fet bé. I de vegades ens hem passat de frenada
amb les limitacions i vostès ho han de reconèixer, i nosaltres
pensam que a moments determinats hagués estat millor la
política que han dut, perquè vostè diu: hem tengut una bona
temporada; vostè diu: sense salut no tendrem economia; la gran
diferència de la temporada d’enguany a la temporada de l’any
passat és que els països emissors no varen tancar quan varen

tenir l’ona, perquè l’ona la varen tenir, el que passa és que
tothom ha après un poc la perspectiva d’aguantar, de saber que
això que passarà i de no crear un alarmisme que a un primer
moment, com que desconeixíem un poc el funcionament,
segurament ens vàrem tenir tots els països emissors, sobretot en
aquest cas, i aquí el que ha passat és que hi ha hagut la
cinquena ona i els països emissors no han tancat absolutament
les fronteres i hem pogut fer temporada turística, però aquest és
un element fonamental de com han anat les coses.

Per tant, no és perquè hi hagués molta salut que hi ha hagut
economia, no és perquè hi hagués molta salut, perquè a un
moment determinat els números no donaven, i vostè ho sap
perfectament. Per tant, jo crec que hem de ser conscients que
hi ha moltes maneres d’encarar aquesta crisi, que hem comès
equivocacions i que el que hauríem de fer és, tots plegats,
aprendre dels nostres errors.

Diversificació, i acab amb això, vostè em diu: no, no, hem
fet coses; segur que han fet coses, jo no ho neg, jo no tenc
aquesta posició de destrucció total i de pensar que vostès no fan
res bé, segur que fan coses bé i segur que han fet alguna passeta
en diversificació, alguna passeta, i vostè m’assegura que em
podrà posar 10 exemples, ho sé cert, però són passetes; la gran
tendència, els grans números, la dependència del producte
interior brut de les Illes Balears en relació amb el sector serveis
i en relació amb el sector turístic es manté inalterable, i aquesta
és la realitat, és la realitat grossa, el bessó de la qüestió, i
aquest bessó vostès no l’han canviat en absolut.

I em preocupa que el Sr. Ensenyat digui: necessitam eines.
Estic totalment d’acord que necessitam eines, però mentre
arriben aquestes eines, que tots sabem el que ens costarà que
arribin les eines, unes eines de bon de veres, hem de tenir ganes
de fer canvis importants per avançar en aquesta direcció, i
aquests sis anys els canvis han estat, per dir-ho d’alguna
manera, modests.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, vostè ha tocat
dos temes, els va tocar ahir i els ha tornat tocar avui, dos temes
importants als quals ha dedicat prou temps de les seves
intervencions i que jo voldria connectar: un és el repte
demogràfic, l’altre el canvi de model turístic; de fet, no li he dit
a la meva primera intervenció, però vostè ahir ens va
sorprendre molt favorablement i avui també hi ha tornat, perquè
ha definit un horitzó de model turístic amb el qual el nostre
partit se sent plenament identificat. I ara no vull fer allò que fan
(...) que deien “Benvinguts a....”, bé, però que realment
nosaltres tenim la sensació que d’alguna manera la història ens
ha acabat donant la raó; el que els menorquins en la política
han defensat durant quaranta anys, ara una gran part de la
població de les Illes Balears veu que s’ha d’anar cap aquí.
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Jo volia posar en relació amb aquests dos temes, que jo els
he tocat també perquè jo el que vull posar de relleu és que una
cosa està íntimament lligada amb l’altra, és a dir, el repte
demogràfic, aquesta superpoblació, aquest increment galopant
de la població és conseqüència del model turístic que hem
tengut durant tots aquests anys; és a dir, tenim un increment
galopant de la població, amb tots els problemes que genera,
perquè tenim un model turístic que es fonamenta en la
importació de treballadors amb baixa qualificació professional.
I és aquesta dinàmica del model turístic el que comporta, el que
crea el problema del repte demogràfic al qual hem de donar
resposta.

I jo per això vull posar en relació aquests dos temes, perquè
la manera d’atacar el problema del repte demogràfic és avançar
d’una forma decidida, sense pal·liatius, sense pors, per això li
deia que de vegades em sembla que les mesures són massa
porugues, amb el canvi de model turístic.

I per això, què proposam nosaltres? Doncs limitar el turisme
per revertir l’increment galopant de la població, posar límits al
creixement turístic, i dir-ho així, clarament. Això és el que ens
demanen els nostres temps i nosaltres què proposem?

Mesures concretes: limitació de places turístiques, per tant,
creació d’una borsa de places també a Menorca.

Ús de l’impost del turisme sostenible per gestionar la
demanda.

Limitar l’entrada de cotxes a l’estiu, com ja es fa a
Formentera i com proposa el projecte de llei de Menorca
Reserva de la Biosfera.

Punt 4, incrementar substancialment el finançament del
transport públic, ha d’haver-hi un refinançament d’aquesta
competència, hem de canviar de paradigma si volem fer un
impuls fonamental al transport públic, perquè, evidentment,
sense un transport públic revolucionari, no hi haurà canvi de
model tampoc.

I, per últim, que les Illes Balears aconsegueixin, d’una
vegada per totes, les competències en gestió del litoral, que ja
preveu el nostre Estatut i que ens han de permetre regular
amarraments i fondeigs.

Cinc mesures, Sra. Presidenta, unes més fàcils que altres,
però no és un parlar per parlar, no és una carta als Reis, són
mesures que tenim al nostre abast, unes, ja ho dic, més difícil
que d’altres, i que a mi m’agradaria doncs que el seu govern es
decidís a impulsar de forma clara i, evidentment, tindrà tot el
nostre suport.

Temes relacionats amb aquests punts que no he tengut
temps de desenvolupar a la meva anterior intervenció.

Sobre la importància del transport públic hi ha un aspecte
puntual, li vull comentar un tema puntual i un tema més
general. El tema puntual, el transport escolar, aquest
començament de curs altra vegada, en aquest cas tant a
Ciutadella com a Maó, com a Ferreries, hi ha disfuncions en el
tema del transport escolar perquè no s’adapta a la necessitat, a

la morfologia, a la idiosincràsia de les vies de comunicació que
hi ha a l’illa de Menorca. És un problema, és redundant, sé que
és difícil de gestionar, però la meva obligació evidentment és
aquí posar de relleu que hi ha aquest malestar per part de la
població.

Per cert, en temes d’educació i per no allunyar-me massa
del tema que tracto, Centre Integrat de Formació Professional
de Ciutadella, jo he estat a sobre d’aquest tema, he fet
preguntes orals al conseller, sembla que aquesta tardor del
2021 s’han de licitar les obres, voldria saber com està el tema,
perquè realment també és un tema que crea expectació i que
crea inquietud.

L’aspecte més general sobre transport, és el transport
públic, però no de transport per carretera, sinó de transport
marítim. Tenim una llei de transport marítim que és de l’any
2010, fa 11 anys que està aprovada, i aquí, Sra. Presidenta, sí
que he de fer el toc d’atenció, vostè va dir ahir: l’urgent no ens
ha distret de l’important. Està molt bé, la veritat, jo els he
demanat sobre moltes coses que vostè m’ha dit: home, és que
hi ha hagut la pandèmia i no ens hi hem pogut dedicar. Jo crec
que... no sé si en el cas del transport marítim ha passat això,
que l’urgent ens ha distret de l’important, però aquí jo li dic
que li he de fer un toc d’atenció perquè jo crec que hi ha hagut
una certa deixadesa de les mateixes funcions per part de la
conselleria responsable de deixar això. Anteriorment, el
conseller Marc Pons, actualment el conseller Marí, tenim una
llei de transport marítim de l’any 2010, que preveu que hi hagi
línies que es puguin declarar d’interès general, d’obligacions de
servei públic.

El Sr. Antoni Sanz, el meu company de grup parlamentari,
que aprofit per saludar des d’aquí i evidentment estendre-li la
mà per col·laborar en tots aquests aspectes comuns de
Formentera i Menorca, tenim des del 2010 la possibilitat
d’haver desplegat una llei que ens hagués permès gestionar
problemàtiques com la de Formentera, que, si vostè em permet,
és de jutjat de guàrdia, no té cap mena d’explicació, o altres
més modestes, però que també afecten els ciutadans de
Menorca, que és que tenim una línia Alcúdia-Ciutadella que
està pensada únicament i exclusivament per a les mercaderies;
o sigui tenim uns horaris que estan basats únicament i
exclusivament per a les mercaderies, sense atendre les
necessitats dels, en aquest cas bàsicament menorquins, que
puguin tenir una necessitat d’anar a passar el dia a Mallorca,
pel motiu que sigui, i que, per tant, pugui tenir una alternativa
al transport aeri. I evidentment, em refereix sobretot a la gent
que viu a l’àrea de Ciutadella.

És clar, què pensa la ciutadania quan veu que hi ha un
problema com el de Formentera que fa anys que dura, que
clama al cel i que no es resol? Doncs que tenen alguna
dificultat per imposar-se a les companyies de transport marítim,
perquè, si no, no té explicació que un tema gran greu, no vull
comparar la gravetat del tema que jo li plantejo, Alcúdia-
Ciutadella, amb el de Formentera; el tema de Formentera, un
volum de freqüències absolutament desmesurat, que es justifica
en absolut amb l’argument que vostè ha dit de la mobilitat, i
que em sembla que aquí hi ha especulació amb el tema del
descompte de resident, hi ha una incapacitat que la comunitat
autònoma acompleixi i faci ús de les seves competències, Sra.
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Presidenta, que tenim competència exclusiva en la regulació de
les línies marítimes interinsulars, competència exclusiva, i no
la fem servir.

L’antecessora del Sr. Sanz, la Sra. Tur, a qui des d’aquí
també envio un record, li va fer molt d’èmfasi en aquest tema,
jo pensava que quan arribés el Sr. Sanz aquest tema estaria
solucionat i, realment, per la part que em toca a mi, que és la
part més de Menorca, jo no em vull posar amb els temes que no
són meus, però crec que realment el botó de mostra de
Formentera ens indica que aquí hi ha alguna cosa que falla,
falla, el Govern no és capaç de desplegar una competència
importantíssima per a unes illes com és la regulació de les rutes
marítimes entre illes a la nostra comunitat autònoma.

Altres aspectes que no vull acabar aquest debat sense
anomenar i que tenen a veure també amb el que hem comentat
del repte demogràfic, els aspectes d’habitatge, la regulació per
llei. Vostè ha parlat d’un desideràtum que això es pugui regular
per llei. Bé, escolti, el Decret Llei 4/2021, de modificació de la
Llei d’habitatge, es troba en tramitació en aquest parlament,
MÉS per Menorca, de la mà de la meva companya Patrícia
Font, ha presentat una esmena per incorporar a la legislació
balear la regulació catalana. Per tant, escolti, si volen limitar el
preu del lloguer d’aquí molt poques setmanes podran fer-ho
efectiu votant a favor de les esmenes que ha presentat MÉS per
Menorca.

D’altra banda, evidentment, també hem presentat una
proposició de llei de modificació de la Llei d’arrendaments
urbans, perquè aquest Parlament la trameti al Congrés de
Madrid, perquè, evidentment, per donar cobertura jurídica amb
aquesta modificació creiem que seria recomanable també
modificar la Llei d’arrendaments urbans. Per tant, està molt bé
d’anar demanant coses a l’Estat, però nosaltres, per si de cas,
fem via per tot allò que puguem avançar en aquest problema
tan greu de l’habitatge, que és una de les conseqüències més
greus del repte demogràfic, els problemes d’habitatge.

També tocar molt ràpidament l’aspecte dels drets dels
ciutadans, vostè sap que el nostre grup parlamentari, la nostra
força política, ha estat molt actiu en defensa dels drets LGTBI,
en temes de feminisme i en aquests moments no volem
desmerèixer els drets de la ciutadania a ser tractats amb
correcció, parlin la llengua oficial que parlin. Ja ho he tocat a
la meva anterior intervenció, jo crec que vostè és sensible en
aquest tema, però crec que realment ha de fer entendre a algú,
a qui sigui, de la línia de comandament, que no pot ser que els
catalanoparlants no vegin respectats els seus drets de
ciutadania, com qualsevol altre; és a dir, només demanem el
respecte a aquests drets.

Temes d’energia, no els he pogut tocar, altres grups
afortunadament sí que ho han pogut fer, tot el suport a les
polítiques d’autoconsum, tot el suport a les polítiques d’impuls
de generació energètica i per tant de donar el màxim suport a
l’Institut Balear de l’Energia.

I per acabar, doncs evidentment agafar-li el guant de la
sorpresa, de la bona notícia que ens ha donat, del factor
d’insularitat. Em sembla que ja tant el Sr. Costa com el Sr.
Melià, jo no vull deixar també d’insistir-li, el quan, acabat en

ena, és a dir, quan sabrem o quan es produirà aquesta reunió
que, teòricament, serveix per fixar la metodologia, per calcular
el factor d’insularitat; i el quant, acabat en té, de quants diners
parlam, no?

Crec que són elements importants, és molt bona notícia el
que vostè ens ha dit i jo li agraesc les gestions que s’hagin
pogut fer, però aquestes concrecions de cara als pressuposts del
2022 són fonamentals i per això li agrairia que a la seva darrera
intervenció ens pogués més pistes sobre aquest tema.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Començaré pel final del que ha
comentat el portaveu de MÉS per Menorca, el Sr. Castells,
perquè, efectivament, la novetat de fa unes hores en aquest torn
de rèplica és l’anunci que ha fet la presidenta, precisament
sobre aquest factor d’insularitat, que s’ha parlat que es troba en
converses amb el Govern de l’Estat dels propers pressuposts
generals de l’Estat i em sorprèn que aquest que ha estat un tema
de debat intens i, a més, que fa pocs dies molts de portaveus de
grups parlamentaris en feien batalla, que després, quan s’ha fet
l’anunci, excepte alguns portaveus, com el Sr. Castells mateix,
no n’hagin tornat fer menció, és a dir, ni quan hi ha anuncis en
positiu són capaços de celebrar aquests anuncis en positiu.

Com també, faig referència ara, encara que va ser en un...
es va explicar amb l’aprovació del Pla de conciliació, que va
ser un dels temes que alguns dels portaveus varen manifestar ja
fa dies que era un tema que els preocupava especialment, he de
dir en aquest cas que la portaveu del Grup Parlamentari
Ciutadans, la Sra. Guasp, efectivament, n’ha fet menció i ha
estat un tema que ella durant molt de temps i durant molts
mesos sempre va mostrar la seva preocupació i, a més, el suport
per saber quan es començaria a aplicar aquest pla.

Amb això vull dir que em reafirm en el que he dit a la meva
primera intervenció, que tant de bo que tenim un govern
progressista que governa en aquestes Illes en els moments de
dificultats que ens trobam!

I, per cert, després d’escoltar la dreta, i el Sr. Costa, que ens
posava d’exemples Andalusia, Múrcia, dient que allà que
governa la dreta amb el suport de la ultradreta, i que no passa
res, jo només li recordaré, així que hem pogut mirar de pressa
i corrent, la Junta d’Andalusia ha retallat 135 milions a les
universitats, un 10% del seu pressupost.

(Remor de veus)

Altres notícies: “Centenares de personas protestan en
Andalucía contra los recortes en la sanidad pública”, març del
2021; “Los recortes sociales en plena pandemia causan una
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bronca entre el Gobierno andaluz”, maig del 2020; “La marea
blanca denuncia el cierre de 41 centros de salud y la poca
inversión de Ayuso en Atención Primaria”. En fi, com que no
vull esgotar el meu temps amb les parles que ens venen de
comunitats com Andalusia, Múrcia, Madrid i, per cert, una altra
dada important per veure la diferència en la gestió de models:
la variació del nombre de professors i professores de reforç
COVID que hi ha hagut per a enguany, per al curs d’enguany,
2021-2022, respecte del 2020-2021, saben quines són les
comunitats que, en lloc de reforçar han rebaixat el nombre de
professionals? Esgarrifen les xifres: Andalusia, menys 1.119;
Múrcia, menys 1.500. Si per a vostès això és el model de
comunitat jo, que no tenc creences religioses,...

(Alguns aplaudiments)

..., Déu ens agafi confessats! ¡Maldita hemeroteca!, que dirien
alguns mitjans. Però, bé, crec que aquest és el debat, hauria
d’haver estat el debat.

Gràcies, presidenta, per mirar al futur, evidentment que hem
passat la pitjor crisi sanitària, econòmica i social que mai ningú
de nosaltres hem viscut, però afortunadament tenim ja elements
per mirar cap al futur, i per això agraesc a la presidenta i a
aquest govern que precisament mirin ja cap al futur sabent d’on
venim, que aquesta crisi econòmica, sanitària i social l’hem
poguda superar gràcies a la solidaritat de la nostra ciutadania,
gràcies a la fortalesa dels serveis públics que -com he dit també
abans- no ha començat aquest reforç en aquesta legislatura, sinó
que ja venia d’abans.

Per cert, la recepta de reforma fiscal o de baixada d’imposts
ja ens la varen portar aquí fa molts poquets anys, just fa dos
anys: Proposició de llei de reforma fiscal l’any 2018 del Partit
Popular, aquí, al Parlament de les Illes Balears, i deia la seva
líder o la portaveu llavors, la Sra. Prohens, ens deia a nosaltres
just a les portes de les eleccions del 2019: “Avui vostès trien,
dia 26 de maig de 2019 els ciutadans també triaran i jutjaran,
jutjaran qui els nega el retorn de l’esforç per seguir encapçalant
la despesa desenfrenada o qui creu que el millor lloc on poden
ser aquests doblers és a les butxaques dels ciutadans. No els
fem cap regal, és només el que els correspon per justícia”.

Idò sí, senyors i senyores del Partit Popular, el 26 de maig
de 2019 la ciutadania va tornar triar i va optar per donar la seva
confiança majoritàriament al Partit Socialista...

(Alguns aplaudiments)

Bé, ara sí ja... i per acabar, tenia una altra perla que no la
volia dir perquè també... se’t posen els pèls de punta quan un
escolta afirmacions com “el problema es que en España hemos
pasado de un extremo a otro, de pegar palizas a los
homosexuales a que ahora esos colectivos impongan su ley”,
són paraules de VOX i aquests són els que es diuen que una
alternativa a aquest actual govern passa pel seu partit. Idò bé,
ara esperam saber la resposta del Partit Popular, que entenc que
mirin cap a una altra banda quan VOX fa aquestes afirmacions,
però crec que no ens ho podem prendre a broma...

(Alguns aplaudiments)

En definitiva, pens que aquesta comunitat i els nostres
ciutadans estan en molt bones mans, sempre es por fer més i
millor, per suposat. Esperem que segueixi sent així i sobretot i
vist que no hi ha cap altra alternativa i altres que només miren
el passat, gràcies, presidenta per estar a les dures i a les
madures i moltes gràcies per ser-hi abans ara i sempre.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. En torn de contrarèplica la presidenta
del Govern té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, diputats i diputades,
gràcies una vegada més als grups parlamentaris per poder
continuar aquest debat també des de la proposta i des de l’acció
conjunta. Això és el que crec que espera la ciutadania de tots
nosaltres, a vegades espera aparcar alguna de les disputes i
poder tirar endavant projectes interessants per a aquesta
comunitat autònoma, així ho veiem nosaltres i així ho seguirem
treballant conjuntament amb tota la societat d’aquestes illes.

Intentaré donar resposta a totes aquelles qüestions que s’han
plantejat per part de tots els grups parlamentaris, però crec que
és important començar per la primera.

Sra. Costa, ha desaprofitat una oportunitat enorme. Avui el
seu grup parlamentari en els dos torns que ha tengut
d’intervenció tenia la possibilitat de dir: “d’acord, estam
disposats a sumar, estam disposats a treballar amb el conjunt de
la societat per tirar endavant aquesta comunitat autònoma”...

(Alguns aplaudiments)

Ha dit vostè al seu segon temps de rèplica que no estava
interessat a parlar del passat, només ha parlat del passat i de la
seva pròpia gestió. Això ja ho vàrem jutjar els ciutadans l’any
2015 i ja se sap el resultat quin va ser.

Crec que era important parlar de present, de futur i a veure
si es coincideix o no amb aquestes línies estratègiques que no
demana el Govern, sinó que demana la societat, de  què hem
estat parlant al pacte de reactivació, n’hem estat parlant amb
totes les institucions, les hem compartit amb agents socials i
econòmics, amb CAEB, amb PIME, amb Comissions, amb
UGT i amb moltes altres institucions, amb partits polítics que
sí que han volgut sumar i que hi ha un full de ruta traçat que és
el que ens propulsa cap a un futur que hem d’intentar entre tots
i totes que sigui millor.

Algunes coses li he de contestar del plantejament inicial del
que m’han dit de la gestió de la COVID, hi ha hagut grups
parlamentaris que han tornat intervenir en aquesta qüestió a la
qual intentaré donar resposta.
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El que no podem acceptar perquè a més és bastant evident,
no?, que la gestió... Vostè ha dit que no hi ha hagut una gestió
diferent perquè hi hagi un govern d’una ideologia diferent. Jo
li dic: “rotundament sí”, i això, em sap greu retornar-li-ho en
aquest debat, però és que crec que és molt important i crec que
en aquesta crisi econòmica derivada d’una pandèmia sanitària
que això és molt més greu, perquè afecta la mortalitat de
moltíssimes persones a les Illes, aquests 934 que no oblidarem
mai, resulta que la gestió ha estat absolutament diferent perquè
políticament es pensa absolutament diferent, i aquest és el
plantejament que jo crec que, Sr. Costa..., en fi, ja hi pot
posar... intentar posar-hi excuses, però la realitat és la que és.

La gestió econòmica de 2008, la crisi econòmica de 2008
es gestiona perquè políticament es pensa així, jo no li recordaré
tots els debats que vàrem tenir aquí i les polítiques que varen
fer vostès i les que vostè va defensar i aquí tothom aplaudia
amb les orelles quan s’acomiadaven metges, quan
s’acomiadaven professors, quan es retallava a les
administracions, això vostès mai no varen aixecar la veu contra
aquesta situació, sinó tot el contrari, és que la Sra. Riera que la
té devora va sortir a fer rodes de premsa com a consellera
d’Administracions Públiques, sí,  alegra que s’havien
acomiadat professors i metges en aquesta comunitat autònoma,
o sigui que hi creien en aquest model de com enfocar les coses
des d’allò públic.

Què ha passat ara? Que efectivament a la Comissió Europea
hi hagut un altre plantejament, també perquè hi ha un altra
correlació de forces polítiques, al Govern d’Espanya hi ha
hagut un govern clarament d’esquerres que ha pensat diferents
i a les Illes Balears també i tanta sort d’això perquè la solució
ha estat radicalment diferent. 

Vostès eren els dels ERO, nosaltres som els dels ERTO, no
només hi ha una lletra de diferència, hi ha un gran contingut
importantíssim de diferència en tot això...

(Alguns aplaudiments)

Quan vostè em diu: “Han de tocar de peus a terra”, és que
tenim un govern i una societat, malgrat vostès, una societat que
ha tocat molt de peus a terra. La primera mesa de diàleg social,
la que vostès menyspreen, vostès i algun partit més, a la
primera mesa de diàleg social el que vàrem acordar entre tots
i totes des de les Illes Balears és: l’important per a Balears és
aconseguir prestació per a fixos discontinus i aconseguir una
política d’ERTO i des de llavors vàrem treballar conjuntament
CAEB a nivell de CEOE, PIME també ens va ajudar en tot el
que va poder i més, Comissions Obreres i UGT a nivell de les
seves entitats confederals per poder treballar amb el Govern
d’Espanya i nosaltres directament amb els ministeris implicats
per aconseguir política d’ERTO i per aconseguir prestació de
fixos discontinus.

Això vol dir tocar de peus a terra, això vol dir saber per a
qui governes i quina societat representes.

(Alguns aplaudiments)

I gràcies a això 85.000 fixos discontinus hem pogut protegir
i cent-cinquanta i busques mil de persones han estat en ERTO

a les Illes Balears que en temps seu tota aquesta gent, Sr. Costa,
estava acomiadada, a l’atur o sense prestacions perquè li hem
de recordar que varen llevar les prestacions dels majors de 52
entre moltes altres coses que va fer el seu govern gràcies a la
seva ideologia i al seu plantejament.

Per tant, el que no és possible és que diguin: “bé, no, aquí
és igual qui governi perquè la cosa ve...”, no, és que és molt
diferent qui governi. Quan hi ha bonança econòmica gestionam
molt millor i quan hi ha hagut una situació delicada i de crisi
econòmica l’esquerra ha demostrat que sap gestionar millor
perquè gestiona per a l’interès general... 

(Alguns aplaudiments)

... i això és claríssim. Per tant, jo crec que això també s’ha de
dir, s’ha de dir sabent i dient una vegada més que hi ha coses
que s’han fet malament, que evidentment hi ha coses que
sempre s’han de superar i que hem de superar i dient que no és
gràcies només a la institució sinó gràcies sobretot a la societat
d’aquestes illes que ha estat capaç d’articular-se des del diàleg
social i poder fer feina conjuntament per poder tirar endavant
les solucions millors per a la població.

Vull dir que, òbviament, encara hi ha 48.000 persones
desocupades a les Illes Balears, i això és un drama, i jo ho vaig
dir ahir, ho hem repetit avui jo crec que des de tots els grups
parlamentaris, 48.000 persones que necessiten òbviament del
suport públic i del suport institucional per poder tenir aquesta
trobada de feines i per això plantejàvem els reptes de futur
també de plantejar un model econòmic que pugui garantir
aquests llocs de treball i que siguin de qualitat. Per això hem
plantejat clarament coses que crec que vostès no han entrat:
pujada de salaris, sí o no?; salari mínim interprofessional, estan
en contra?, continuen estant en contra de la pujada del salari
mínim interprofessional en aquests moments on tanta gent el
necessita? Crec que són importants aquestes qüestions perquè
són bàsiques, vostès es varen oposar que es pujàs el conveni
d’hostaleria aquí, jo vaig sentir befes de la pujada del conveni
d’hostaleria i per tant la millora de la redistribució de la
riquesa.

Òbviament nosaltres davant d’una situació de 48.000
aturats, que són menys dels que vostès tenien quan governaven,
Sr. Costa, no desmantellarem el SOIB sinó tot el contrari, més
política activa d’ocupació que mai, aquest és el plantejament
que feim des del Govern de les Illes Balears, per això un pla de
xoc ja de 72 milions d’euros que ja està en marxa i 400 en el
seu recorregut. Vostès varen haver de tornar els recursos del
Pla d’ocupació juvenil a Europa perquè no varen voler o no
varen ser capaços de gestionar-los. 

I he de donar l’enhorabona a la Conselleria d’Hisenda i a
Fons Europeus perquè és el primer període de fons europeus
que no s’haurà de retornar un euro a Europa, aquest govern l’ha
gestionat tot, i això també és mostra d’eficàcia i d’eficiència.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, té molt a veure en com es va enfocar la crisi
econòmica des del Govern d’Espanya i des del Govern de les
Illes Balears, per ideologia, Sr. Costa, per ideologia. 
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Ja li ha dit la Sra. Costa, per tant no li ho repetiré,
òbviament cada comunitat autònoma no hem fet el mateix, no
ho hem fet, però la gran cosa que vostè no ha dit, que és molt
important, és per què els governs autonòmics hem pogut
dedicar recursos a sanitat i a educació. S’ha oblidat de dir que
la Sra. Montero ha tramès 16.000 milions d’euros de fons
COVID l’any passat, 13.000 milions d’euros de fons COVID
enguany i que el Sr. Rajoy no li va trametre ni un euro ni el Sr.
Montoro, per ideologia, perquè no creuen en l’estat
autonòmic...

(Alguns aplaudiments)

... perquè no creuen en l’estat autonòmic, perquè de
descentralització res de res, aquest és el plantejament que hi ha
d’Espanya dins el capet del Partit Popular. Per tant, aquesta
també és la realitat.

I li he de dir que havent rebut aquests recursos Balears ha
mantingut els 542 docents de reforç COVID i Madrid de
10.000 els ha passat a 3.000. Molt diferent hem fet, una cosa o
l’altra. Per tant, ideologia, ideologia, i ja no (...) més a totes les
comunitats autònomes que govern el PP com ho fa perquè crec
que és bastant evident. L’altra cosa és que a la fi ens han llevat
les regles fiscals a ajuntaments, consells insulars i governs
autonòmics, regles fiscals que el Sr. Costa aquí les va posar. 

Per tant, hi ha coses que com que són tan evidents, tan..., sí,
que tothom sap perfectament, jo ja li he dit abans, en lloc
d’intentar seguir defensant la seva gestió, que jo supòs que com
a director general de Pressupost va ser un drama amb el
president que tenia i amb l’equip que tenia i amb el partit que
anava, però deixi-ho estar perquè el que va ser, va ser, tothom
ho sap i el súmmum de la qüestió varen ser 100.000 persones
al carrer. Per tant, davant d’aquesta cosa tan incontestable, que
n’hi va haver 100.000 de tots els colors polítics que els varen
dir fins aquí, ja no podem aguantar més i els varen treure a
l’oposició i varen passar de 35 als escons que varen passar, val
més que ho deixem anar.

A partir de llavor, comença a governar un pacte progressista
en aquestes illes d’una forma absolutament diferent plantejant
un full de ruta que té molt a veure amb aquest que explicam
avui, els reptes de futur que tenen les Illes Balears, per cert,
amb una política fiscal avalada pels ciutadans de les Illes
Balears. Avui vostè ens ha posat com exemple el 2019 i li torn
a repetir, gràcies. El 2019 és l’èxit col·lectiu de la societat
després de quatre anys de govern de progrés que varen girar les
polítiques del Partit Popular. Aquesta és la realitat.

(Alguns aplaudiments)

A partir d’aquí, de reptes que tenim per a futur i que vostès
han plantejat alguns dubtes, que plantejava vostè, que
plantejava la Sra. Guasp, el Sr. Melià, també el Sr. Castells i
vaig a..., i el Sr. Ensenyat que també n’ha parlat dels temes que
són claus i que són el sistema de finançament autonòmic, hem
de seguir treballant intensament i en això tenen el meu
compromís com han tengut sempre que el Govern lluitarà per
defensar els interessos de la ciutadania de les Illes Balears
independentment del color polític que hi hagi a Espanya i en
aquesta línia treballam. 

Nosaltres som una comunitat autònoma que hem defensat
un posicionament que, jo també ho he dit moltes vegades amb
tota la sinceritat, hi ha moltes altres comunitats autònomes que
òbviament no estan d’acord ni amb el factor d’ordinalitat ni
amb aquestes qüestions, per tant és una lluita que hem de
mantenir en un àmbit multilateral on tendrem dificultats, clar
que les tenim, però seguirem plantant cara i seguirem
aconseguint coses. Igual que hem aconseguit durant aquest any
de pandèmia de la COVID, durant aquest any terrible, aquests
més de 7.000 milions d’euros que hem pogut insuflar a
l’economia de la nostra comunitat autònoma. 

Per tant, dit això, sistema de finançament autonòmic,
seguirem treballant intensament. En aquest moment hi ha la
mesa? Encara no, de negociació, per tant, evidentment estarem
en contacte amb tots vostès per poder fer plantejaments comuns
des de les Illes Balears en tot allò que ja hem treballat i que ja
hem explicat. 

Altres formes de finançament que tenim?, el règim especial,
el règim especial de les Illes Balears que jo he de recordar una
vegada més que són passes importants, jo sempre dic,
suficients? No, sempre hem de seguir lluitant per a més i
nosaltres com a comunitat autònoma petita que som, malgrat el
potencial econòmic que tenim i malgrat la justícia social que
ens mereixem, és veritat que sempre hem de lluitar una mica
més que els altres. Això és veritat, però també jo, després de tot
això que he viscut, els ho dic, també crec que tenim la gent
valenta i preparada per poder tirar endavant aquestes lluites i
per poder guanyar-ne moltes, passa a passa, sí, però les
guanyam i això és l’important, anam pel camí que pertoca. 

Per tant, règim especial, hi ha una part molt important del
règim especial que ja es compleix i crec que això ho oblidam
d’una forma..., bé, de tant en tant ho oblidam i crec que és
important no oblidar-ho. Tota la part energètica, que és
fonamental per a les Illes Balears, un dels reptes que hem
plantejat avui aquí és el canvi climàtic i com l’afrontam des
d’inversions renovables, des d’energies netes. Per tant, tota la
planificació de cablejat elèctric que ha de venir a les Illes
Balears va dins el règim especial i és fonamental i es compleix
i crec que és important dir-ho.

Una altra part que té a veure amb el transport de
mercaderies que va dins el règim especial i que també es
compleix i que crec que també és important per a la nostra
comunitat autònoma.

L’altra part, la part fiscal, efectivament, encara no està
aprovada, ho hem dit mil vegades i ho direm mil més i ho
negociarem mil vegades més amb el Govern d’Espanya fins que
no tenguem aquesta part fiscal aprovada, i de moment no la hi
tenim. Aquesta és una realitat. Hi ha un avantprojecte aprovat
per Consell de Ministres el 2019 i seguirem insistint des de la
pressió política per poder-ho aconseguir. 

L’altra part és el factor d’insularitat que, efectivament, el
factor d’insularitat és, la Sra. Guasp s’ha enfadat perquè he dit
partida pressupostària, però és el que es defineix a la Llei de
règim especial és que hi haurà una partida pressupostària que
sigui separada de totes les altres inversions, vol dir que no
s’ajunten totes les inversions de les Illes Balears al conjunt de
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ministeris, sinó que és específica per a Balears, que aquesta és
una de les grans lluites que va fer la societat, com bé recordava
el Sr. Ensenyat, hi ha d’haver una partida específica de factor
d’insularitat per compensar la minva d’inversió per càpita que
té les Illes Balears històricament dins els darrers pressuposts
generals de l’Estat.

Què tenim en aquest moment? Òbviament aquest factor
d’insularitat, tant la fórmula de calcular-se, tant el com com el
quant han d’anar prèviament a Comissió Mixta de Finançament
entre el Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears,
òbviament tècnicament des de la Conselleria d’Hisenda amb el
Ministeri d’Hisenda, es treballa en com es calcula la fórmula,
per tant no és d’ara, fa molts de mesos, des del principi, bé, jo
des del principi de legislatura que Rosario Sánchez, la
consellera d’Hisenda, treballa amb tot el seu equip intensament
en això amb el Ministeri d’Hisenda, amb la fórmula. A partir
d’aquí s’ha de calcular la quantitat i després cada any
evidentment el plantejament del factor d’insularitat ha d’anar
al pressupost general de l’Estat.

El compromís tancat amb el Ministeri d’Hisenda és que
enguany, al pressupost general de l’Estat de l’any 2022, hi
haurà factor d’insularitat, s’aprovarà a la Comissió Mixta de
Finançament entre les dues institucions, que estam per
convocar la setmana que ve, l’altra com a molt tard, òbviament
abans que s’aprovi el pressupost general de l’Estat per part del
Consell de Ministres perquè aquesta partida anirà al pressupost
general de l’Estat de l’any 2022.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Melià, cregui’m que jo no l’engany, jo no l’engany,
cregui’m. Aquesta comissió mixta de finançament, qui la
composa?, que abans també hi feien referència, per part de les
Illes Balears els membres que hi són és la consellera d’Hisenda,
el vicepresident Yllanes, el conseller Miquel Mir i els dos
directors generals de Pressuposts i de Finançament. Per tant,
confiem que tenim una representació fantàstica de les Illes
Balears i que aconseguirem aquest factor d’insularitat, i vaja,
que està pactat, que hi haurà factor d’insularitat, per a la
tranquil·litat d’aquesta cambra parlamentària, i que seguirem
treballant, òbviament com hem treballat sempre, en la defensa
dels interessos de la nostra comunitat autònoma.

Altra qüestió que és important dir perquè avui s’ha dit un
parell de vegades, els 855 milions d’euros, que són molt
importants per a les Illes Balears, que són una ajuda directa a
les empreses, que es cobra i crec que ho ha dit un parell de
vegades la portaveu de Ciutadans, no venen d’Europa, són
doblers que venen de l’Estat, per això jo sempre explic que són
els doblers que el Govern d’Espanya ha posat en ajuda directa
a les empreses, no són part dels fons europeus. Perquè dels fons
europeus hi ha tota l’altra part que crec que és absolutament
imprescindible.

Vull dir que, tant ho plantejava la portaveu de Ciutadans, en
aquest cas que, òbviament, aquest treball conjunt que hem
pogut fer, i jo una altra vegada més ho vull agrair, així com
convid el Partit Popular que se sumi a les meses de treball, per
treballar en positiu, agraesc a El Pi i a Ciutadans que durant tot
aquest temps hem treballat conjuntament amb coses que són

importants, els 855, si no haguessin canviat la fórmula inicial
no haguessin arribat a totes les empreses que han arribat. I això
ho hem treballat a les comissions de treball i en aquesta línia
seguirem fent feina.

En tot aquestes qüestions que es plantegen, per tant,
òbviament, per part de nosaltres no tendran..., vaja, que
confiam seguir en aquesta línia conjuntament, en el Pacte de
reactivació.

Algunes qüestions econòmiques que tenen també
importància, que no sé quin portaveu ho ha expressat, és el
tema de les empreses, és veritat que lamentam moltíssim la
donada de baixa de 4.000 empreses durant l’any 2021 a les
Illes Balears, i jo ho he dit a totes les intervencions, òbviament
que hi ha una situació de desigualtat i per això el cinquè eix és
combatre-la, òbviament que hi ha empreses que no han pogut
aguantar, i nosaltres ho lamentam enormement, ara bé, no es
pot dir que no s’ha acompanyat a totes les empreses de les Illes
Balears, en la mesura de les possibilitats que hem tengut i en
l’arribada dels fons que hem pogut aconseguir. I també vull dir
que la xifra del 21, és que n’hi ha hagut 10.461 que s’han
donades d’alta, que també és important, hi ha molta gent que
comença a tenir interès i possibilitats per estimular el seu propi
negoci i, per tant, en aquesta línia també hem de seguir
treballant.

Hem tengut la possibilitat de reactivar l’economia perquè
hem tengut temporada turística, Sr. Melià li he de contestar una
cosa que també em sembla important, vostè ha dit que hem
tengut temporada turística perquè els països emissors han
tengut un plantejament diferent davant d’una situació de
vacunació i, per tant, de compatibilització de la malaltia amb
una certa mobilitat; cert, hi ha part certa, però no tot és cert, i
també jo crec que s’ha de donar valor a la feina feta per tothom,
per l’empresariat i per la part pública: si no haguéssim tengut
una bona situació sanitària no haguéssim estat els primers en
obrir-nos, els primers a trobar-nos en verd. I he de recordar que
s’ha treballat moltíssim amb cada país per separat, des del
Govern de les Illes Balears i amb el Govern d’Espanya, per
poder demostrar la situació sanitària que teníem. Si Alemanya
no ens hagués posat en verd els primers no haguéssim tengut la
situació del turisme alemany que hem tengut, i hem tengut la
meitat de tota Espanya. Si Països Baixos no ens hagués pogut
posar en verd, primer, no haguéssim tengut la quantitat de
turistes dels Països Baixos que hem tengut, i Regne Unit també,
no a tots els territoris d’Espanya els ha passat, no, qui va
començar primer és el que ha tengut més temporada i som
nosaltres. Li he de dir que, per exemple, el Regne Unit ha
tengut bàsicament tot l’estiu tancat a Turquia i, per tant, això,
òbviament, ha desviat també turisme del Regne Unit cap a
Turquia, però no tothom l’ha tengut obert perquè la situació
sanitària era clau, si no hi havia salut no hi havia economia.

I jo no he dit salut o economia, he dit salut i economia, i
gràcies a tenir salut, tenim economia, i aquesta és la realitat, i
això és el que hem aconseguit i el gran èxit que hem tengut com
a societat.

(Alguns aplaudiments)
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Me’n vaig a altres... amb el tema turisme i així acab amb
aquest tema, que l’han plantejat tant el Sr. Castells com el Sr.
Melià, òbviament, som conscients que no importa esperar la
Llei general turística per arribar a acords, per tant, Sr. Melià, jo
el que li propòs és que parlem de propostes concretes. És
veritat que el canvi d’ús va entrar en el Decret 8, és veritat que
ha tengut una limitació molt elevada i per tant hem de
replantejar algunes qüestions i nosaltres en som absolutament
conscients.

També amb el Sr. Castells, bé, tenim el model del
plantejament del repte demogràfic, que té a veure, sens dubte,
ja ho he dit abans, amb recursos naturals, té a veure amb model
econòmic, té a veure amb segones residències de països
europeus, té a veure amb moltes altres coses, no només amb
una, i, per tant, necessita d’un debat molt ampli i necessita
d’uns acords molt amplis, que jo és al que convid que facem un
debat més extens el qual ja hem plantejat a la Conferència de
Presidents i que, en aquesta línia, des del nostre parer, hem
d’insistir.

En tot el tema que té a veure en com podem superar aquesta
diversificació econòmica, com podem anar més endavant,
nosaltres explicam els fons europeus, els 1.500 milions d’euros
que ja tenim són molt importants, tot el canvi energètic, en
projectes per exemple molt emblemàtics a l’illa de Menorca,
amb l’electrificació dels vehicles, en totes aquestes qüestions
hem de seguir fent feina i, per tant, qui s’hi vulgui sumar que
s’hi sumi.

I aquí també hem d’invertir en el tema de l’agilitació de
l’administració i, efectivament, el Sr. Melià té raó, i jo ja ho he
explicat abans, i no és el mateix l’agilitació de l’administració
per fer una convocatòria que tot el plantejament que tenim per
fer un informe de recursos hídrics. Per tant, és vera que en tot
intentam agilitar, no tot té la mateixa complexitat una cosa que
l’altra.

Passem a un sector econòmic també molt important, el Sr.
Melià n’ha fet esment durant aquesta intervenció, comerç; li ho
dic molt ràpid, nosaltres, des del Govern de les Illes Balears, a
la Mesa participativa de comerç, s’ha treballat constantment
amb les associacions empresarials de comerç i amb el sindicat
de comerç. I jo els vull agrair aquesta capacitat de feina
conjunta, que l’han tenguda tot el temps i que tot el temps han
estat absolutament informant i treballant conjuntament amb el
director general de Comerç i amb el mateix vicepresident.

A partir d’aquí, coneix vostè les dades, 1,9 milions d’euros
que han anat a comerç, que ha afectat més de 300 comerços; el
Catàleg de Comerços Emblemàtics, el milió de bons comercials
que es fan, que mouran fins a 3 milions d’euros; la
digitalització, la modernització, projectes europeus que es
poden plantejar en aquest sentit. I avui mateix, s’ha presentat
un projecte de promoció del comerç amb les associacions
empresarials Shopping Islands i, per tant, en aquesta línia
seguirem treballant. Què sempre es poden fer més coses?
Sempre es poden fer més coses sense cap dubte i evidentment
estarem disposats a saber de totes les seves propostes.

També en aquests temes que plantejaven vostès en temes
econòmics, hi ha una qüestió clau en tot el tema que dèiem del

tema turístic, del tema del repte demogràfic de l’habitatge que
s’ha plantejat per part d’alguns grups parlamentaris; és veritat,
Sr. Castells, que vostès tenen una esmena al decret d’habitatge
per fer una similitud amb la llei catalana, també és vera que la
llei té suspesos aquests articles al Tribunal Constitucional. I,
per tant, què hem treballat nosaltres? Des del principi amb el
Govern d’Espanya, perquè els nostres serveis jurídics ens diuen
el mateix, per topar i que no ens ho duguin al Constitucional i
ens ho guanyin, necessitam una normativa estatal que ens
empari. Per això demanam al Ministeri d’Agenda Urbana que
ens faciliti l’eina jurídica per a nosaltres poder prendre
decisions que no hagin d’anar al Constitucional. Evidentment,
estam oberts a cercar qualsevol fórmula jurídica que pugui anar
al bessó de la qüestió, que és fer possible la baixada de lloguers
a les nostres illes quant a habitatge, perquè és una necessitat
real per a molts de ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat
autònoma.

Vaig a la Sra. Guasp, qui ens ha plantejat una sèrie de
qüestions en temes educatius, els quals són fonamentals per a
aquesta comunitat autònoma i en el tema de les aules modulars.
Enguany n’hem eliminades 23, n’hi ha 99, 11 han quedat per a
temes COVID, que ho han demanat els mateixos centres. Tenen
aules modulars uns 45 centres, és un 15% dels centres de les
Illes Balears i, en tot cas, afecta un 1% de l’alumnat, que són
1.700. De totes formes, el nostre compromís segueix intacte i
vostè veu que llevam aules modulars any rera any.

L’educació per a nosaltres és la inversió més important que
fem, inversió en cultura, en educació, en innovació, en tot allò
que és futur és el plantejament més important que té aquest
govern i que hi seguirem treballant intensament.

Quant a tots els temes que vostè plantejava, jo li agraesc la
implicació de Ciutadans tant en el pla de conciliació, que és
una realitat de 158 milions d’euros que s’invertiran per part del
Govern de les Illes Balears, com el tema en joventut de tot el
que fa referència al capítol d’emancipació que em demanava
vostè, va a la llei de joventut, un capítol específic
d’emancipació, tal i com vostès han plantejat.

També vull dir-los que ahir jo vaig ser molt clara amb una
de les qüestions importants, vaig dir que les Illes Balears som
unes illes que volen lluitar contra tot tipus de discriminacions
i d’abusos i d’explotacions, també vaig fer referència a això;
vaig explicar que som l’única comunitat autònoma que tenim
el primer pla de tracta contra la prostitució i que estam en
contra de qualsevol explotació sexual i, evidentment, sempre
molt més quan afecta els menors. Però no només són paraules,
nosaltres, tant des del Govern, com des de l’oposició, sempre
hi hem treballat intensament, de fet som l’única comunitat
autònoma que té el protocol específic d’abús d’explotació
sexual infantil, que hem fet formació professional des de les
competències que té el Govern de les Illes Balears, la
coordinació i el plantejament de cercar sempre solucions de
forma conjunta.

El que jo lament, Sra. Guasp, és que hi hagi dues
formacions polítiques aquí que no han participat a les
comissions de treball per fer propostes, que no han anat a les
comissions d’experts i que hagin volgut utilitzar aquest tema
per a com pitjor millor i per tirar-ho com a arma contra partits
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polítics des d’un punt de vista partidista. I en això no ens hi
trobaran.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Quant a les qüestions més puntuals que m’ha plantejat
també el Sr. Castells, vull dir-li que si no hi ha res de nou el
centre de Ciutadella es podrà licitar a finals d’aquest any. Que
del desplegament de la Llei de transports en som conscients i,
efectivament, som conscients de la part de Formentera i d’altres
qüestions que volem traslladar també amb el desplegament de
la Llei de transport marítim de la nostra comunitat autònoma i
que estudiarem amb atenció, sense cap dubte la limitació
d’entrada de vehicles a Menorca, si això és el que planteja la
ciutadania de Menorca.

I vull dir que a Formentera ha estat un èxit, però venia d’un
debat previ de tota la societat, del consell insular, de totes les
forces polítiques i que, per tant, nosaltres, òbviament com a
govern, vostè sap que en aquest tema no tendrem problema,
sempre que hi hagi un debat i una proposta molt majoritària de
l’illa de Menorca en aquest sentit.

Acab, Sr. President, vull dir-los que quant al diputat de
VOX, només diré una qüestió sobre la seva intervenció per
demostrar, que jo crec que en aquesta cambra no importa
demostrar res perquè tothom ho sap plenament, però que vostès
fan del discurs que ja no li tornaré repetir, d’odi, de la seva
forma de fer per crispar la població i per dur vots des de la
víscera, cosa que em sembla absolutament irresponsable, i en
això jo no hi entraré mai perquè crec que..., vaja, jo, intentaré
sempre que vostès no tenguin ni un vot perquè crec que el que
plantegen des de les institucions és desesperançador
absolutament per a la població, però el que crec que sí que he
de dir és que vostès menteixen, amb les xifres i menteixen a la
població i, per tant, crec que això sí que ho he de dir: les dades
de l’INE, 74,7% dels delictes comesos a Espanya durant l’any
2020 són comesos per persones de nacionalitat espanyola, ja
n’hi ha prou de mentir a la població, ja n’hi ha prou de crispar
i ja n’hi ha prou d’enfrontar.

(Alguns aplaudiments)

I acab amb això, mirin, diputats i diputades, membres del
Govern, jo crec que hem viscut una època molt dura, d’una
pandèmia duríssima en una situació complexa, que les a Illes
Balears hem sabut treure el millor de nosaltres mateixos, i jo
vull tornar a això, vull tornar agrair a la gent el seu magnífic
comportament, vull tornar dir a la ciutadania d’aquestes illes
que estigui orgullosa de ser qui és, de ser com som, que
estiguin orgullosos que a un moment de molta dificultat hem
estat capaços de tenir més salut que ningú, malgrat les
circumstàncies i poder reactivar la nostra economia; que mentre
fèiem això, que ha estat duríssim i jo vull agrair la feinada
immensa de tothom, de tothom, de tota la ciutadania, però
d’una forma molt especial a tots aquells que no s’han posat de
perfil: les organitzacions sindicals, empresarials, els quatre
consells insulars, tots els ajuntaments de les nostres illes, la
Universitat de les Illes Balears, els col·legis professionals, els
cercles econòmics, tota la gent que ha participat amb proposta,
amb ganes, amb il·lusió i, evidentment, tots aquests consellers
i conselleres, que jo els puc dir que s’han deixat tots la pell, i

a tots els membres que tenen cada un d’ells darrera ajudant a
poder tirar endavant aquest situació.

Per tant, la ciutadania, orgullosa que aquests mesos de
pandèmia els hem utilitzat tots i totes d’una forma absolutament
solidària, tothom s’ha ajudat uns als altres, hem estat una
societat que hem tengut cura uns dels altres, que hem superat
una situació molt difícil, que encara ens queden molts reptes
pel camí, que vivim una situació que encara és de molta
desigualtat, de necessitat de molta redistribució de la riquesa,
que aquesta recuperació que tots desitjam ha de ser justa i
equitativa per a la ciutadania, que tenim a les nostres mans
possibilitats d’un futur que hem de treballar conjuntament,
tenim la possibilitat dels fons europeus, tenim les possibilitats
de les idees i del plantejament que jo els he fet en aquests dos
dies de debat de política general, que és un plantejament que ve
del debat profund i consensuat amb molta part de la societat
d’aquestes illes.

Jo què els vull dir? Que ens sumem a la societat d’aquestes
illes, que la gent d’aquestes illes es mereix institucions, es
mereix polítics a l’alçada de les circumstàncies, que la gent ho
ha passat i encara ho passa molt malament i que la gent mereix
que tenguem aquestes propostes de futur que jo els pos damunt
la taula, són propostes consensuades, són propostes que miren
el futur, que miren pels nostres fills i pels nostres nets i que
tenen a veure amb allò que la COVID ens ha fet veure més clar
que mai: volem serveis públics? Sí. Volem lluitar per tenir-los?
Sí. Volem finançament? Sí. Volem plantejar que som unes illes
amb les seves singularitats? Sí. Volem seguir creixent com a
comunitat autònoma? Sí. Ho volem fer de forma solidària? Sí.
Volem afrontar els reptes emblemàtics de futur que tenim? Sí,
i ho volem de forma convençuda, justa, amb llibertat i amb
igualtat, i això és el que volem fer des del Govern de les Illes
Balears.

Aquest és el plantejament que nosaltres els fem, acceptar els
reptes globals que hi ha, que és canvi climàtic; que és aquesta
situació que tenim; afrontar la realitat i les febleses que tenim
com a illes; però, sobretot, posar en valor les enormes
potencialitats, i saben quina és la més grossa? El més de
1.100.000 persones que viuen a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Simplement, abans
d’acabar, vull recordar-los, que ja ho vàrem dir a la darrera
Junta de Portaveus, que els grups parlamentaris podran
presentar propostes de resolució davant la Mesa fins al
divendres, dia 17 de setembre a les 10.00 hores.

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