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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, abans d’entrar a l’ordre del dia
d’avui propòs al Ple la modificació d’aquest ordre del dia, en
el sentit d’introduir, en primer lloc, el jurament o la promesa
del nou diputat; i, en segon lloc, l’ajornament del darrer punt de
l’ordre del dia, relatiu a la compareixença dels membres del
Govern de les Illes Balears competents per tal de donar
compliment al primer punt de la Proposició no de llei RGE
núm. 2377/21, relativa a aplicació immediata de mesures de
compensació dels desavantatges de la insularitat, atès l’escrit
del Govern RGE núm. 7654/21, mitjançant el qual es comunica
l’absència de la Consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors a
la sessió d’avui i es demana l’ajornament d’aquest punt. 

Per tant, deman a la cambra si es pot acordar per
assentiment aquesta modificació. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Disculpi, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Nosaltres no ens oposam a modificar l’ordre del dia per fer
el jurament del nou diputat, però sí que ens oposam a llevar la
compareixença del Govern que ha demanat aquest grup, per la
qual cosa, proposaria sotmetre a l’assentiment de la Cambra
modificar l’ordre del dia per fer el jurament o promesa del nou
diputat, i sotmetre a votació la segona proposta que vostè ens
ha fet perquè nosaltres ens hi manifestaríem en contra. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:  

Qualque altre grup vol manifestar criteri o opinió?

Per favor, els mitjans de comunicació ...

Sra. Costa. 

LA SRA. COSTA I SERRA: 

Gràcies, Sr. President. Bé, en el sentit d’estar d’acord amb
les dues modificacions, la presa de possessió del nou diputat i
l’ajornament de la compareixença de la Consellera d’Hisenda,
atès que ja és un tema que es va tractar a la Junta de Portaveus
de divendres i allà hi va haver acord de tots els grups
parlamentaris, una vegada que la consellera d’Hisenda i el
Govern va manifestar la seva absència en el Ple d’avui. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Costa. 

Qualque... Sr. Campos?

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros nos sumamos a la petición
del diputado Castells. Y corregir a la Sra. Costa, que no hubo
unanimidad en lo que precisamente se ha referido el Sr.
Castells en la Junta de Portavoces. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Qualque altra manifestació?

Com a president del Parlament vull recordar, perquè no
tothom és a la Junta de Portaveus, que a la Junta de Portaveus
del passat 17 de setembre la representant del Govern, la
consellera de Presidència, va anunciar que la Consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors no seria al plenari d’avui
perquè tenia una reunió a Madrid i demanà l’ajornament de la
compareixença per donar compliment al primer punt de la
Proposició no de llei RGE núm. 2377/21.

Després de diferents intervencions a la Junta de Portaveus,
aquesta va acceptar: un, que el Govern registràs dilluns dia 19
-ahir- un escrit en aquest sentit, l’escrit RGE núm. 7654/21;
dos, que, si així es feia, el president, en funció de l’art.74,
demanaria al Ple l’acord per ajornar aquest punt. Ningú no es
va manifestar verbalment en contra a la Junta de Portaveus.
Ningú.

Per això, tenint en compte el succeït a la Junta de Portaveus,
el president ha demanat, en primer lloc, si es podia acordar per
assentiment, tal i com jo vaig interpretar les intervencions i
ningú no va manifestar-s’hi en contra a la Junta de Portaveus.
Si ara, el Sr. Castells i el Grup Parlamentari VOX manifesten
un altre criteri no hi ha cap problema, ho sotmetem a acord, per
tant a votació, tal i com diu l’article 78 del Reglament del
Parlament. Però que quedi clar el que va succeir a la Junta de
Portaveus. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Perdoni, Sr. President...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT: 

 Perdoni, Sr. Castells. Sr. Castells... Ha tengut el dret
d’exposar la seva oposició, el president ha manifestat el que va
succeir i crec que vostè no es pot sentir al·ludit, eh?

Per tant, procedim a la votació per sotmetre a acord si es
produeix aquest...

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

No, perdoni. Perdoni, Sr. Castells, escolti. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107654
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Sr. Castells. Sr. Castells, no té la paraula! Sr. Castells! Sr.
Castells!

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Jo li he demanat la paraula d’acord amb el Reglament.

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Castells, no té la paraula! Sr. Castells, jo no l’he al·ludit
a vostè. He fet un relat del que va succeir a la Junta de
Portaveus. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Sr. President, vostè m’ha al·ludit a mi de forma implícita i,
a més a més, de forma inexacta, de forma que afecta el meu
decòrum, i jo tenc dret a defensar-me!

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells!, perdoni, és que vostè no té l'ús de la paraula
en aquest moment. Se li ha donat perquè exposàs la seva
oposició, tothom l’ha pogut escoltar...

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

No, no, no...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

No, perdó... Però és que jo demano la paraula per una altra
cosa, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Procedim a... Sr. Castells!

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Jo demano la paraula per una altra cosa. Vostè ha dit que
ens manifestàssim...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells, no té la paraula!

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Bé, però és que l’article 81 del Reglament em permet
demanar la paraula i vostè té l’obligació de donar-me-la... 

EL SR. PRESIDENT:

Ja ha pogut manifestar el seu criteri. Passam a votar,
d’acord?

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Perdoni. Vostè em pot dir per què no em dóna la paraula
d’acord amb l’article 81? Vostè està abusant de la seva posició
de president, i jo tinc el dret que em dóna el Reglament...

EL SR. PRESIDENT:  

Sr. Castells, miri, ... Sr. Castells, li he dit que jo he exposat
el que va succeir a la Junta de Portaveus...

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Però és que jo no hi estic d’acord. És que vostè ha fet
referència a la meva actitud i ho ha fet de forma incorrecta...

EL SR. PRESIDENT:

No, perdoni...

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

... i jo tenc dret a defensar-me!

EL SR. PRESIDENT:

Bé, miri. Té un minut si vol parlar i ja està. Venga. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President.

A la Junta de Portaveus el que va passar és que, com que el
meu grup es va a negar a peticions del Grup Socialista d'ajornar
aquest punt, perquè el Grup Socialista em va demanar que
ajornés aquest punt, el que va fer el Govern sobre la marxa és
empescar-se aquesta cita de la consellera.

I a mi em sembla que això és una vulneració del
parlamentarisme, de la divisió de poders, és a dir que el Govern
decideixi com i quan se sotmet al control del Parlament. I per
una qüestió de dignitat democràtica no acceptem aquesta
modificació a l’ordre del dia.

Creiem que qualsevol membre del Govern pot comparèixer
per retre compte de l'acompliment d’una proposició no de llei.
I creiem que com a Parlament ens hem de manifestar en contra
que el Govern decideixi com i quan se sotmet al control
d’aquest parlament i que, a més a més, ho faci mogut per una
dinàmica purament mediàtica relativa a l'acompliment del
Règim Especial de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Castells...

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

... per una qüestió de dignitat democràtica, deman que es
mantengui l’ordre del dia.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells, Sr. Castells, per dues vegades ha defensat el
seu posicionament, per dues. Sotmet a votació si decau o no
aquest punt de l’ordre del dia i...

EL SR. COSTA I COSTA: 

Sr. President. Sr. President, disculpi. El que passam a votar
és la modificació de l’ordre del dia complet? ... Perdó. 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo entenc que tothom ha donat l’assentiment al jurament o
la promesa del nou diputat. Si qualcú vol manifestar criteri
contrari, però jo he suposat que tothom hi estava d’acord.
Tothom hi està d’acord? Idò aprovam per assentiment que
podrà jurar o prometre el Sr. Bonet. 

V. Compareixença dels membres del Govern de les Illes
Balears competents per tal de donar compliment del primer
punt de la Proposició n o de llei RGE núm. 2377/21, relativa
a aplicació immediata de mesures de compensació dels
desavantatges de la insularitat (escrit RGE núm. 6988/21,
complementat amb el RGE núm. 7159/21, del Grup
Parlamentari Mixt).

Ara, el que passam a votar és si decau o no el punt de la
compareixença de la Consellera d’Hisenda i Pressupost. I el
que els vull manifestar, i si vaig equivocat, corregeixi'm, és que
si es vota afirmativament vol dir que no es fa la compareixença
i si es vota negativament vol dir que sí que es fa la
compareixença. Hi estan d’acord?

Passam a votar. Votam. 

Resultat de la votació: 33 sí, 8 no, 12 abstencions. Per tant,
queda ajornada la compareixença que figura a l’ordre del dia
d’avui.

Jurament o promesa del nou diputat.

Passam al jurament o promesa del nou diputat.
Conformement amb l’article 8.1.3 pertoca procedir al jurament
o a la promesa del nou diputat. 

Bon dia, senyors diputats i senyores diputades, atesa la
renúncia de la Sra. Maria Antònia García i Sastre procedeix
que el nou diputat Sr. José Javier Bonet i Díaz presti la
promesa o el jurament d’acatar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears d’acord amb l’establert a
l’article 10.4 del Reglament de la cambra. Secretària primera?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Es prega al diputat Sr. José Javier Bonet i Díaz que s’apropi
al centre de l’hemicicle per tal de procedir al jurament o la
promesa del seu càrrec.

EL SR. PRESIDENT:

Senyor, jurau o prometeu acatar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears?

EL SR. BONET I DÍAZ:

Juro.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. José Javier Bonet i Díaz, podeu ocupar el vostre escó.

(Aplaudiments)

I. Elecció del secretari segon o secretària segona de la
Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Passam al punt de l’ordre del dia que correspon a l’elecció
del secretari segon o secretària segona de la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, atès l’acord adoptat per la Mesa
en sessió de dia 13 de setembre de 2021, de declarar vacant el
càrrec de secretari segon o de secretària segona de la Mesa en
aplicació de l’article 39. c) del Reglament del Parlament.

Per a aquesta elecció es tendrà en compte l’establert als
articles 37, 38 i 40 del Reglament del Parlament i es procedirà,
exclusivament, a l’elecció del secretari segon. Conformement
amb l’article 40 del Reglament el Grup Parlamentari
Ciudadanos ha presentat la candidatura següent: Sr. Marc
Pérez-Ribas i Guerrero. 

Per tal de facilitar-ne la votació disposen al seu escó de la
papereta que conté el nom del candidat proposat i també de
paperetes en blanc. 

Per tal de procedir a l’elecció la secretària primera
començarà a cridar-los per ordre alfabètic perquè dipositin la
papereta a l’urna. 

Secretària primera, vol procedir a la lectura dels noms dels
diputats i les diputades?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maxo Benalal i Bendrihem. 
Helena Benlloch i Bottini.
Carles Bona i Casas.
José Javier Bonet i Díaz.
Damià Borràs i Barber.
Isabel María Borràs i Rosselló.
María Salomé Cabrera i Roselló.
Jorge Campos i Asensi.
José Luis Camps i Pons.
Sílvia Cano i Juan.
Maria Pilar Carbonero i Sánchez.
Enric Casanova i Peiró.
Josep Castells i Baró.
Antoni Costa i Costa.
Pilar Costa i Serra.
Juli Dalmau i de Mata.
Margalida Durán i Cladera.
Miquel Ensenyat i Riutort.
Ares Fernández i Lombardo.
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Irantzu Fernández i Prieto. Absent.
Josep Ferrà i Terrassa.
Joan Ferrer i Ripoll.
Patrícia Font i Marbán.
Antoni Fuster i Zanoguera.
Beatriu Gamundí i Molina.
Juan Manuel Gómez i Gordiola.
Patricia Guasp i Barrero.
Pablo Jesús Jiménez i Fernández.
Mariano Juan i Guasch. Absent.
Alejandro López i Soria.
María Tania Marí i Marí. Absent.
Virginia Marí i Rennesson.
Vicent Marí i Torres.
Jordi Marí i Tur.
Antònia Martín i Perdiz. Absent.
Joan Josep Mas i Tugores.
Joan Mascaró i Bosch. Absent..., ah, no, perdó, Joan

Mascaró i Bosch, perdó.
Cristina Mayor i Abad.
Josep Melià i Ques.
Jesús Méndez i Baiges.
Marc Pérez-Ribas i Guerrero.
María Asunción Pons i Fullana.
Catalina Pons i Salom.
Idoia Ribas i Marino.
Maria Núria Riera i Martos.
Sergio Rodríguez i Farré.
Sebastià Sagreras i Ballester.
Maria Esperança Sans i Regis.
Maria Pilar Sansó i Fuster.
Antoni Jesús Sanz i Igual.
Maria Antònia Sureda i Martí.
Irene Triay i Fedelich.
Maria Antònia Truyols i Martí.
Miquel Vidal i Vidal.
Francina Armengol i Socias.
Vicenç Thomas i Mulet.
Gloria Pilar Santiago i Camacho.
Juan Manuel Lafuente i Mir. Absent.
Joana Aina Campomar i Orell.

(Pausa)

El president introduirà els dos vots telemàtics a l’urna.

EL SR. PRESIDENT:

Resultat de la votació: 56 vots emesos; vots en blanc, 7;
vots vàlids, 56; vots nuls, cap; i 49 vots a favor del Sr. Marc
Pérez-Ribas.

Per tant, queda proclamat secretari segon del Parlament de
les Illes Balears el Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero.

(Aplaudiments)

Sr. Pérez-Ribas, pot ocupar el seu seient a la Mesa.

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

Abans d’iniciar el debat de les preguntes he d’anunciar que,
atès l’escrit RGE núm. 7669/21, presentat pel Govern de les
Illes Balears, la pregunta RGE núm. 7627/21 passa a
substanciar-se en primer lloc, ja que el conseller de Medi
Ambient i Territori, que l’ha de contestar, s’ha d’absentar de la
cambra.

II.6) Pregunta RGE núm. 7627/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a aplicació del decret de la
posidònia a Menorca.

Així doncs, passam al debat de la pregunta RGE núm.
7627/21, relativa a aplicació del decret de la posidònia a
Menorca, que formula la diputada Sra. Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President i bon dia a tothom. Bon dia, Sr.
Conseller. Avui ens interessam per una qüestió que ja va treure
el Sr. Castells dimarts o el dimecres passat, al debat de política
general, i és la massificació turística, però aquesta vegada a la
mar.

Aquest estiu s’ha sentit, i moltíssim, aquesta massificació a
la mar en superar amb escreix la capacitat de càrrega que té la
nostra costa. Per il·lustrar tota aquesta que li plantejo li posaré
algunes dades damunt la taula, perquè després vostè em pugui
fer aquesta valoració que li demanam: el 40% dels fondeigs a
Menorca s’han hagut de moure, açò que vol dir? Que de 2.386
embarcacions 958 es troben mal ancorades, mal posades a la
mar. I és que Menorca és l’illa amb el pitjor comportament, i
amb açò li he de dir que m’he quedat molt sorpresa; segons
dades, a Mallorca només el 7%, a Eivissa el 9,7% i a
Formentera l’1,3%.

Aquest any hem tingut dades rècord, és cert, hem tengut
dades d’embarcacions al litoral i és per açò que estam molt
preocupats. Certament, hi ha molts navegants sense experiència
i podem, segons ens diuen des de Vigilància, potser doncs que
no ho sàpiguen, no és que vulguin cometre l’errada, sinó que no
sabem on poden fondejar. Però també és cert que la conselleria
ha posat a disposició eines precisament per facilitar tota
aquesta qüestió com és l’Atles de la Posidònia, és a dir, no els
hem deixats cecs enmig de la mar.

També és cert que tenim altres mitjans per posar denúncies,
el telèfon, es poden enviar correus electrònics, es pot enviar
missatgeria instantània, però el cert és que hi ha vegades que
aquestes denúncies no obtenen resposta, i sobretot ens ha
arribat la preocupació per la bocana del port de Ciutadella. I
una altra zona que també ens preocupa, i moltíssim, és la
reserva marina del nord, perquè sí que és cert que la zona sud
del litoral menorquí està una miqueta més controlat, però el que
hem abandonat una micona és el tema, la zona nord de
Menorca.

En poques paraules, Sr. Conseller, detectam mancances de
personal, i crec que en açò segurament podrem coincidir amb
vostè.
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És per aquesta qüestió, Sr. Conseller, que, un cop donada
aquesta informació, aquestes dades, ens agradaria que vostè
valorés, quina valoració fa vostè de l’aplicació del Decret
25/2018, sobre la conservació de la posidònia oceànica a
Menorca durant aquest estiu?

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia a tothom. Sra.
Font, convindrà amb mi que dos minuts i mig per fer una
valoració genèrica sobre l’aplicació d’una norma tan extensa
com aquesta és una tasca complicada, però ho intentaré, amb la
premissa que coincidim prou amb la dissecció que vostè em
comentava.

En termes generals, crec que l’aplicació del decret de
posidònia és una valoració molt positiva que en faig jo i que en
fa la conselleria, sobretot al llarg d’aquests darrers anys de la
seva aplicació, i especialment a Menorca; Menorca era una illa
i és una illa que té molta consciència en aquest sentit i que ja va
demostrar durant tot el temps de tramitació del mateix decret.
Però sí que és cert, i en això coincidim, que aquest estiu l’illa
de Menorca ha estat, permeti’m l’expressió, un poc l’anomalia
sobre la tendència que dúiem experimentant al llarg dels darrers
anys, amb una massificació notable, amb una identificació
també molt notable de visitants, sobretot de la resta de l’Estat
espanyol, per tant, molt de turisme nacional amb la seva pròpia
embarcació, i que això ha fet, certament, que enguany Menorca
hagi estat l’illa on més moviments d’embarcacions s’hagin
hagut de fer.

I una darrera reflexió per tancar aquesta primera resposta,
vostè em parlava de manca de personal i, òbviament, un
conseller mai no estarà content amb els recursos i sempre
lluitam per intentar millorar tots els serveis que oferim a la
ciutadania, però jo crec que el cas de Menorca, enguany, és un
cas per posar una segona derivada dins l’equació, que és la
massificació. Per tant, els recursos són importants, però jo crec
que el debat de la massificació a la mar és un debat que s’ha
d’obrir i és un debat que entre totes les administracions, amb
responsabilitat i corresponsabilitat sobre la gestió de la mar,
hem d’abordar d’una manera diligent. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. Certament,
des de Menorca valorem molt positivament aquest decret, en
tot el que sigui normativa proteccionista sempre ens tindrà al

seu costat, però, ara bé, a la mar no només hi ha menorquins i
menorquines navegant, hi ha moltíssimes gent sense
experiència.

Aquest decret és cert que vetlla per la protecció de la
posidònia, però és que sobretot també hem de pensar en la
capacitat de càrrega del nostre litoral, ho hem pensat sempre,
damunt la terra, però també ho hem de pensar...

(Tall de la intervenció per part del Sr. President)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Gràcies, Sra. Font. Té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sí, Sra. Font, seguim
compartint un poc la diagnosi, i jo crec que des del Govern de
les Illes Balears òbviament hem de seguir posant a disposició
de la ciutadania totes aquestes eines que hem anat aflorant al
llarg d’aquests darrers anys, però també és important tenir la
capacitat de generar totes aquestes sinergies amb la resta
d’administracions. La mar és un aspecte o és un àmbit complex
des d’un punt de vista competencial, no sols el Govern de les
Illes Balears hi té competències, jo crec que hi hauria d’haver
una major implicació per part de l’Estat, així el Govern de les
Illes Balears ho ha pogut reclamar a diferents conferències
sectorials i, per tant, jo crec que aquest és el camí, que
conjuntament amb la consciència ciutadana aconseguim una
mar molt més sostenible i una mar molt més resilient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Pregunta RGE núm. 7577/21, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a continguts de l’assignatura
d’Islam en els centres educatius de Mallorca.

Passam a la pregunta RGE núm. 7577/21, relativa a
continguts de l’assignatura d’Islam en els centres educatius de
Mallorca, que formula la diputada Sra. Idoia Ribas i Marino,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula la
Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados, buenos
días. Sra. Garrido, hemos sabido por los medios de
comunicación que el Gobierno de Baleares ofrece la asignatura
de religión islámica en varios colegios de Mallorca. El propio
consejero de Educación lo ha corroborado, si bien usted no ha
realizado aún ninguna manifestación al respecto, usted es la
presidenta del Instituto Balear de la Mujer y consejera, nada
menos, que de Igualdad, ¿me puede indicar qué actuaciones va
a llevar a cabo el Instituto Balear de la Mujer para asegurar que
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no se imparten contenidos denigrantes para las mujeres en las
clases de Islam?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

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

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputats. Sra. Ribas, el contingut que s’ha d’impartir a les
classes de religió islàmica està regulat per la Resolució de 26
de novembre del 2014, de la Direcció General d’Avaluació i
Cooperació Territorial, per la qual es publica el currículum de
l’àrea d’ensenyament de religió islàmica d’educació primària.
Per tant, la Inspecció Educativa és la que vigilarà el contingut
d’aquesta assignatura com de la resta d’assignatures que
s’imparteixen a les nostres escoles.

M’he entretingut a cercar a veure què va dir vostè el 2014
quant a aquest contingut de religió islàmica, no he trobat res, o
bé perquè vostè era al PP, era un govern del PP qui va donar
aquest contingut, i li anava bé, o perquè directament li anava
bé. I ara cerca qualcú amb qui ficar-se i qualcú a qui odiar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. Garrido, yo en el 2014 no estaba en el Gobierno del
Partido Popular, pero, en fin, en cualquier caso lo que le puedo
decir es que cada día asistimos a un nuevo episodio de las
contradicciones e hipocresía de este gobierno.

Lo que pasa ahora con las clases de Islam en los colegios es
lo mismo que pasa cuando se detiene a una red de pedófilos
que prostituyen a niñas tuteladas por las instituciones públicas
o cuando una manada de magrebíes viola a una joven en
Formentera, solo por poner algunos ejemplos recientes que
hemos vivido.

Y lo que pasa es que ustedes, que van de feministas, callan
y agachan la cabeza para no molestar a las élites que les pagan
el sueldo, porque en realidad ustedes y sus jefes están a favor
de la islamización de nuestra sociedad, porque están en contra
de la cultura occidental. Y por eso no hacen ruido cuando se
enseña Islam en la escuela o cuando un grupo de magrebíes
viola una joven en Formentera, porque creen que los niños no
son de los padres, sino del Estado, se niegan a exigir
responsabilidades a las instituciones públicas que tutelan a
niñas que acaban siendo drogadas y prostituidas.

Porque no quieren admitir sus contradicciones, lo que hacen
es callar, y quién calla otorga, Sra. Garrido. Ustedes, en

realidad no son feministas, sino unas aprovechadas que viven
del cuento y que avergonzarían a las mujeres que lucharon
realmente en este país por conseguir la igualdad de que hoy
disfrutamos. Y si fuese por ustedes y su feminismo de pacotilla,
acabaríamos todas y “todes”, sepultadas y “sepultades” debajo
de un burca, pero eso sí, evitando usar el masculino plural. Así
de patética es su particular visión del feminismo.

¿De verdad quieren hacer algo por las mujeres de Baleares?
Pues dejen de malgastar el dinero de nuestros impuestos en el
Instituto de la Mujer y en el resto de chiringuitos que solo
sirven para colocar a sus enchufadas y seguir viviendo del
cuento a costa de la dignidad de las mujeres.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Ribas, ja veig el seu
tarannà cristià. I, per cert, vostè el 2014 era o secretària
d’organització o secretària general del PP de Calvià, per tant,
sí que hi era.

No entraré en el seu discurs d’odi, no entraré al seu discurs
allà on cerca qualcú a qui odiar per mantenir el seu populisme,
ara, el que jo li diré el que fa l’IBDona i el que fem a les
escoles: coeducació, com a antídot contra el masclisme que
vostè practica i a favor de la igualtat, i per a això tenim en
aquest moment 224 agents de coeducació als centres educatius.

Hem incorporat el principi de coeducació a 107 centres i un
total de 534 docents.

Des de 2019 es desenvolupa un programa d’acció i
sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de
la violència masclista en els centres educatius, que es fa cada 8
de març i cada 25 de novembre; hi han participat 230 centres
educatius; i les seves activitats han arribat a més de 54.000
alumnes.

L’IBDona continuarà fent la seva feina i dins la seva feina,
sap què farà l’IBDona, Sra. Ribas? El que farà és vigilar perquè
no es derogui la Llei de violència de gènere, mesura 70 del seu
programa; vigilarem que no es prohibeixi que les dones puguin
decidir sobre el seu propi cos, prohibició de la interrupció de
l’embaràs, mesura 56 del seu programa; vigilarem perquè no se
suprimeixin les quotes de sexe a les llistes electorals, mesura 12
del seu programa; vigilarem perquè no s’apliqui el pin parental
a les nostres aules, mesures 67 del seu programa; vigilarem
perquè no se segreguin nins i nines, i un llarg etcètera que crec
que vostè seria més capaç de seguir que jo en aquest moment.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

II.2) Pregunta RGE núm. 7611/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a informació publicada
a finals d’agost d’un nou cas d’explotació sexual d’una
menor tutelada per l’IMAS.

Segona pregunta, RGE núm. 7611/21, relativa a informació
publicada a finals d’agost d’un nou cas d’explotació sexual
d’una menor tutelada per l’IMAS, que formula el diputat Sr.
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, molt bon dia a tothom. Consellera, a
principi de mes nosaltres li vàrem enregistrar una pregunta
escrita perquè informés del nou cas d’explotació d’una menor
tutelada a un centre de Mallorca, denunciada, evidentment, per
sa mare, que es trobava impotent davant la passivitat que
trobava ella de les administracions. Una impotència també
manifestada per educadors, davant la gravetat dels fets i la
manca de recursos per afrontar-los.

Poc després va sortir a la llum un nou cas, “Casa de los
horrores” que n’han dit i que es produïa a un pis ocupat emprat
per a aquestes activitats, que afectava menors tutelades, ho
denunciava també la investigació de la UFAM.

Aleshores, el meu grup parlamentari, atesa la situació, la
preocupació social i la continuïtat d’aquests casos, consideram
important fer-li aquesta pregunta avui, aquí, en el Plenari i
demanar-li quines són les actuacions realitzades des del seu
departament respecte d’aquests fets.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

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

Gràcies, president, bon dia a tots i a totes. Sr. Diputat, des
de la Conselleria d’Afers Socials fem feina, conjuntament amb
el consell insular i des de l’any 2016, perquè aquests fets sí se
succeeixen, que es visualitzin, es treballin i en la mesura que es
pugui es puguin prevenir. I ho fem des de l’any 2016, amb un
protocol, que som l’única comunitat autònoma que tenim un
protocol específic per a aquestes característiques, formant els
professionals, realitzant tallers amb les potencials víctimes o
amb els perfils de víctimes que puguem..., subjectes a ser
explotades sexualment i treballant amb els pares. 

Hem fet també conjuntament amb l’Institut de la Dona una
guia per detectar possibles nines o menors o joves que estiguin

en situació d’explotació sexual o que siguin potencialment
víctimes d’aquesta explotació sexual. 

De fet, tot això ha fet que, per exemple, fa uns dies s’hagi
començat a desmantellar una..., una no, una xarxa, no es diu...,
la policia considera que no és xarxa, però sí una organització
de disset persones implicades i, com diu el cap de grup de la
UFAM que diu clarament: “el responsable policial ha
explicado que la investigación comenzó gracias a los
mecanismos de alerta establecidos entre la Fiscalía de
Menores y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales para
intentar evitar este tipo de casos”. Aquest és el protocol, és la
feina constant i seriosa que es realitza des del Govern i els
consells per detectar aquests casos.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Consellera, això ho sabem, ens ho conta vostè cada vegada
i tenim la informació als mitjans de comunicació i l’única
informació que vostè dóna aquí que és negar-se a una
convocatòria d’una comissió d’investigació per saber-ne més
i sempre ens diu el mateix, col·labora vostè quan la convoquen
a una reunió els consells insulars i a fer protocols i la formació,
és l’únic. 

Què denuncien les famílies, les famílies que són tan
vulnerables i són tan víctimes com les menors? La insuficient
resposta de l’administració, la impotència, que també li
denuncia la UFAM, li ho diu, la necessària millora del
funcionament i de la coordinació. 

Sap què trobam nosaltres i li hem dit més d’una vegada,
consellera? Que vostè és corresponsable i per tant s’ha
d’implicar molt més. Dic corresponsable, no responsable. Els
responsables són els que tenen les competències en menors, els
consells insulars, que és evident, evident, i (...) la seva
insuficiència per controlar la seva situació, en recursos i en la
mateixa impossibilitat per part dels educadors que li ho
denuncien.

Per tant, nosaltres li demanam tres coses importants avui,
consellera, i li reiteram i arribam de manera ferma a demanar-li.
Primer de tot, exigeixi vostè responsabilitats, assumeixi vostè
la part de corresponsabilitat i s’hi impliqui més, i ja li dic que
trobam que ha de dur vostè una iniciativa a aquest parlament
per modificar la normativa envers competència dels consells
insulars en tutela de menors per assolir el Govern de les Illes
Balears la inspecció i la coordinació, perquè ja és necessari,
perquè és una situació que preocupa a la societat en general i
que la mateixa OBIA en el seu informe de 2020, l’Oficina
d’Infància i Adolescència li diu reiteradament que fa falta una
supervisió externa perquè no tenen suficients recursos els
educadors i que la complexitat d’aquests casos, que no la
discutim i que tenim molt clar qui són els delinqüents i qui són
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els maltractadors i qui són els explotadors que són els que
violen i els que evidentment abusen d’aquestes menors, però
vostè ha d’actuar de manera enèrgica...

EL SR. PRESIDENT

Gràcies, Sr. Gómez. 

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

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

Gràcies, president. La corresponsabilitat jo l’assumesc, tenc
una entrevista publicada a un mitjà de comunicació local on dic
que les competències no són del Govern, però que la
corresponsabilitat és de tots. Per tant, aquesta corresponsabilitat
sempre l’hem tenguda davant.

No em demani que jo dugui una iniciativa parlamentària
d’una cosa amb la qual jo no hi estic d’acord que és que vostè
vol llevar competències als consells insulars. Vostès tenen un
grup parlamentari, faci-ho, vostès tenen un grup parlamentari,
facin una proposta de llei en el sentit que vostès consideren que
els consells no tenen capacitat suficient per fer el que vostè
considera que no han de fer. No, digui-ho, perquè la inspecció
la tenen ells. No esperi que la faci jo perquè jo en aquest sentit
som més autonomista. Per tant, faci-ho vostè.

En tercer lloc, miri, vostè posicioni’s fa vint anys, fa vint
anys quan els tècnics deien que havia abusos sexuals infantils
en un 25% la gent s’escandalitzava i deia, no és possible, i ara
això és una realitat que tots coneixem i gràcies a què?, a la
feina seriosa i constant, a protocols que s’han detectat, a formar
les potencials víctimes, a formar els treballadors perquè les
detectin, i tot i així en tenim, cada dia en tenim, però això és la
feina que s’ha de fer amb aquesta xacra i contra els
explotadors, feina seriosa i feina cada dia, no demagògies, Sr.
Diputat. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

II.3) Pregunta RGE núm. 7612/21, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a habitatges socials per
a joves.

Tercera pregunta RGE núm. 7612/21, relativa a habitatges
socials per a joves, que formula el diputat Sr. Marc Pérez-Ribas
i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el
Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. La setmana passada al debat de política
general la presidenta va anunciar que el 15% dels habitatges
socials de nova construcció i que el 50% dels habitatges de
cessió temporal obligatòria, que vostès anomenen expropiats,
es posarien a disposició dels joves.

Sr. Conseller, en quina xifra quantifica el Govern els
habitatges socials que romandran a disposició dels joves al que
queda de legislatura?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sr. Pérez-
Ribas, encantat de tornar a parlar d’habitatge. Per a nosaltres és
una prioritat absoluta, ja li he explicat algunes vegades, i la
presidenta el que va fer l’altra en el debat de l’estat és posar
més èmfasi en la necessitat que aquesta idea que tenim que els
habitatges han de ser per a lloguer, que ja fa molt de temps que
això ho teníem decidit i que facilita que els joves puguin
accedir-hi també implementam mesures que facin possible que
els joves tenguin millors accessos.

Efectivament, el 50% dels pisos adquirits per tempteig i
retracte seran per als joves, d’aquests li puc assegurar que
probablement a principis de l’any que ve uns 26 pisos dels 40
i busques que vàrem adquirir passaran directament per aquí. 

També li puc indicar que el Consell d’Administració de
l’IBAVI també farà un altre acord perquè puguem adjudicar
algunes de les promocions que estan fetes amb caràcter
dotacional, n’hi ha dues en concret, una a Es Molinar i una altra
a Maó, i que probablement dins dels col·lectius necessitats els
joves també hi entraran.

Una xifra definitiva ara mateix no la hi puc donar perquè
encara ens queda molta feina a fer, de fet si parlàssim dels 900
i busques d’habitatges que tendrem al final d’aquest mandat, un
15% serien 100 i busques, almenys 100 i busques llargs. De
totes maneres ho comunicarem quan puguem o quan els
adjudiquem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

100 i busques llarg, magre, eh?, Sr. Marí, en sis anys que
governen ara, ara és quan han caigut que els joves tenen un
problema greu per accedir a un habitatge digne, perquè no
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enganyen ningú, de les 48 propostes de resolució que ha
presentat el Grup Parlamentari Socialista, derivades del debat
de política general, cap, cap fa referència a l’accés a l’habitatge
i menys per als joves.

De les poques desenes d’habitatges que han lliurat de
protecció oficial, què és que no han lliurat a joves? I dels 26
habitatges dels quals encara tramiten la seva cessió temporal
obligatòria què és que no tenen previst llogar-ho als joves?

A més a més ho rematen, ho rematen amb la proposta de
limitació de preus del lloguer. La limitació de preus del lloguer
perjudica tothom, però especialment els més joves, si els
propietaris lloguen per sota del preu de mercat podran escollir
entre moltes sol·licituds i escolliran com a arrendadors joves
amb contractes laborals precaris?

Sr. Conseller, el Grup Parlamentari Ciutadans fa mesos que
presentam iniciatives per facilitar l’emancipació dels joves.
Convenis de col·laboració publicoprivada per a construcció
d’habitatge assequible per a joves, convenis de col·laboració
per a lloguer preferent de grans tenidors a joves, propostes per
potenciar el canvi d’ús d’edificis turístics obsolets per a
habitatges per a joves i crèdits tous per a la compra d’habitatge
per a joves.

Vostès han iniciat a Calvià els tràmits d’una nova
construcció d’habitatge social amb col·laboració
publicoprivada, i n’hem parlat, Sr. Conseller, i aquest és el
camí a seguir, amb iniciatives així sempre ens tendran al seu
costat, però ara per ara les seves polítiques d’habitatge no fan
més que expulsar els joves de les Illes Balears.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Pérez-Ribas, jo entenc que ha
fet una dissertació més llarga de la pregunta que em feia i m’ha
introduït la limitació dels preus, les propostes de resolució, a
totes les propostes de resolució i al debat i al discurs de la
presidenta crec que va quedar clara quina és la nostra idea i la
prioritat que tenim amb el tema dels joves. 

Ja li he explicat algunes coses que havíem decidit abans i
algunes altres com, per exemple, que un determinat ajuntament,
l’ajuntament d’Inca en aquest cas, va fer una cessió d’un solar
dient que específicament havia de ser per a joves i així ho
farem. 

Per tant, jo crec que tenim aquesta línia més, anunciam el
que es va anunciar, que a la propera llei de joventut també
s’inclourà aquesta necessitat que un 15% dels habitatges hagin
de ser per als joves. 

I una altra cosa, amb les adjudicacions que s’han fet fins ara
no és que no hi hagués joves, el que passa és que probablement
no els hem segmentat com per ara exposar-ho aquí, però de les
adjudicacions que s’han fet també hi havia joves perquè
bàsicament dels peticionaris de l’IBAVI segurament al voltant
d’un 30% són d’aquest col·lectiu de menors de 35 anys, que
són la gent que cerca poder-se emancipar i és amb el que també
fa feina el Govern. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. Gràcies, Sr. Conseller. 

II.4) Pregunta RGE núm. 7615/21, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a planificació per reduir les llistes d’espera. 

Quarta pregunta, RGE núm. 7615/21, relativa a planificació
per reduir les llistes d’espera, que formula la diputada Sra.
Catalina Pons i Salom del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, molt bon
dia. Sra. Consellera Patricia Gómez, quina planificació ha fet
la seva conselleria per reduir les llistes d’espera, molt
incrementades durant la pandèmia de la COVID-19?

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Bon dia, Sra.
Diputada. Com va explicar la presidenta del Govern, hem
iniciat un pla de xoc contra les llistes d’espera, sabem que és
una preocupació de tots els ciutadans, també d’aquest govern,
des de l’any 2015 hem posat moltes iniciatives en marxa i vull
concretar-li quines són, aquest projecte, aquestes activitats. 

Per una banda, incrementar l’activitat extraordinària feta
pels nostres professionals. Per una altra banda, és important
també fer una feina centralitzada. Des del Servei de Salut s’ha
creat una oficina amb professionals que vigilen la demora, tant
en consultes com en llista d’espera quirúrgica, per analitzar i
derivar en el cas que sigui necessari.

Per una altra banda, es prorroguen i es prorrogaran els
contractes que ara estaven a punt d’acabar de 983 persones, es
prorrogaran fins al mes de gener de 2022, per poder comptar
amb totes aquestes persones, bàsicament són infermeres i
auxiliars d’infermeria, i 263 d’altres categories. També sap que
és un objectiu de totes les gerències i així consta a tots els
contractes de gestió. 
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Adquirirem també 21 equips d’alta tecnologia, sobretot
ressonàncies magnètiques i TAC, per un valor de 9 milions
d’euros que ens ajudaran per a tot el tema de les proves
diagnòstiques.

I, per suposat, amb acords amb una feina extraordinària
amb les entitats sense ànim de lucre: Sant Joan de Déu i Creu
Roja, i els acords que mantenim amb les clíniques privades. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, estam al dia de les
notícies que ens arriben però la nostra preocupació és màxima
pel que fa a aquells que ja fan tard o quasi tard.

Comprenem la magnitud de la pandèmia, sempre li hem dit,
que encara ens envolta i també comprenem les conseqüències
devastadores que han tengut a nivell personal, sanitari i
emocional, no sols els pacients sinó també els sanitaris, aquells
que fan feina per tenir cura de la nostra salut. 

Vostè parla de Sant Joan de Déu, de la Creu Roja, parla
també de l’atenció centralitzada i aquella atenció que sigui
necessària, però és que necessària és molt, jo no sé si podran
arribar a tot. Un 40% és l’increment a les llistes d’espera a la
nostra comunitat en primeres consultes i intervencions, tot i que
ara sembla que la maquinària habitual es posa en marxa, com
ara ens ha comentat i ens va comentar la presidenta, ens
demanam qui queda pel camí, Mallorca? Menorca? Eivissa?,
encara pitjor -molt pitjor- que per exemple Menorca, amb mil
persones que esperen més de 180 dies, crònics, oncològics,
cribratges, infants, salut mental..., no arribam a tot i voldríem
saber quin és el full de ruta i com pensen fer-ho. I quan
arribaran aquestes noves eines tecnològiques que vostè ens diu
que s’han adquirit.

Aquestes pròrrogues fins al mes de gener, seran suficients?
Una sanitat pública potent és també global i els esforços que
s’han fet durant la pandèmia han de ser extensius, pensam que
ara sí que ja anam contra rellotge per tenir cura d’aquelles
malalties que es varen aparcar en el seu moment.

Posin més professionals, no sabem -com dic- si bastaran les
pròrrogues fins al mes de gener. Posin més recursos i sobretot
recordin a Madrid que tenim una població flotant que es menja
pels peus els pressuposts de la nostra comunitat. Necessitam
canvis i injeccions econòmiques i professionals que siguin
nostres, canvis estructurals, no només puntuals per mor d’una
pandèmia que s’ha cobrat ja, malauradament, 950 vides a la
nostra comunitat. 

Tal vegada dijous a la visita de la ministra podem aprofitar
per fer-li veure que finançament és, també, bona salut. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, president. Hi estic d’acord i estic segura que la
consellera d’Hisenda i la presidenta així ho faran. 

Vostè sap que (...) pràcticament quasi 100.000 persones,
s’ha donat suport a ports i a aeroports, s’ha donat suport als
hotels, medicalitzant quan ha estat necessari, s’han posat en
marxa cribratges massius, es fa una detecció impecable -crec-
des de la central de coordinació que també la duu Atenció
Primària, s’està vacunant de manera massiva, s’ha vacunat de
manera massiva, tot això també en època estival. 

Jo el que veig és que quan podem recuperar l’activitat
ordinària som capaços d’abaixar la demora, de fet, de l’any
passat a enguany s’ha pogut davallar un poquet, la demora,
però encara és elevada. No volem deixar a ningú enrere i li
assegur que és un objectiu no només prioritari sinó global,
perquè sabem que és vital per a tota la ciutadania i aquest
govern estarà sempre al costat dels ciutadans i de la seva
protecció de la salut. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

II.5) Pregunta RGE núm. 7616/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a terminis i pressupost assignat
per a les obres d’ampliació de l’IES Marc Ferrer.

Cinquena pregunta RGE núm. 7616/21, relativa a terminis
i pressupost assignat per a les obres d’ampliació de l’IES Marc
Ferrer, que formula el diputat Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL: 

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Bé, aquesta pregunta
s’adreça relativa a les reformes de l’IES Marc Ferrer. 

En els darrers deu anys hem vist que hi ha hagut molts
d’avenços en les infraestructures educatives de Formentera, fa
una setmana es va poder inaugurar, obrir, la nova escola de
Sant Ferran, i també l’any 2010 es va fer una ampliació de
l’IES Marc Ferrer, ja fa uns anys, i el 2017 es va fer també una
reforma per incloure cicles d’hoteleria. 

En paral·lel, ha crescut molt la població: de 9.962 persones
que hi havia el 2010, fins a 13 mil quasi cinc-centes, 13.465,
que s’ha aprovat justament aquest any com a padró oficial de
Formentera per el 2021. L’increment de la població duu també
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associat un increment de joves que volen fer el que seria
l’educació ordinària, l’Educació Secundària Obligatòria, o bé
altres itineraris formatius, batxillerat o FP. I, quin problema ens
podem trobar? Que si no hi ha prou aules o prou espais i
aquests joves no tenen al seu abast o properes les instal·lacions
per fer-ho potser no facin aquestes formacions necessàries. 

El currículum actual dels joves ha canviat. Abans, quasi la
majoria anaven a fer el que era el BUP en els meus temps o ara
mateix ESO i batxillerat, i ara molts aprofiten en el món laboral
actual el canvi que existeix per anar als cicles formatius ja
siguin de grau mitjà o grau superior. 

Com he dit, és molt important que la població jove i també
la població adulta que vulgui fer una segona formació, tingui al
seu abast la possibilitat de formar-se.

També sabem que en els pressuposts de 2020 i de 2021
s’han dotat partides pressupostàries però no tenim la
informació de l’estat en què es troben aquests tràmits, és per
això que li preguntam: quins són els terminis i el pressupost
assignat per a l’execució de les obres de l’IES Marc Ferrer. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades, moltes
gràcies. Sr. Sanz, benvingut en aquest parlament, encerts i sort!

En tot cas, aquesta és una qüestió que ja hem tractat en
aquest parlament, tant en plenari com en comissió. I ara li
explicaré quina és la situació actual d’aquesta ampliació del
Marc Ferrer. 

Aquesta és una ampliació que està pactada i consensuada
amb l’equip directiu del Marc Ferrer, suposarà una inversió
d’uns 700.000 euros, una xifra important, suposa 7 aules -7
aules més- de les quals, hi ha 6 aules d’uns 50 m2 més una aula
que serà un taller, més un ascensor, més una escala.

Per tant, es tracta d’una resposta que realment va en la idea
del que vostè ha plantejat, és a dir, és evident que nosaltres
tenim aquí, a les Illes Balears la necessitat d’ampliar l’educació
post obligatòria, sobretot, la formació professional, de la qual
hi ha al Marc Ferrer ja hi ha tota una sèrie de famílies que ja
s’estan impartint i que nosaltres volem consolidar perquè
aquest és un objectiu important, i per tant la idea és que
nosaltres ja hem assignat el projecte bàsic i d’execució, està
externalitzat aquest projecte. La idea és que a principis de l’any
2022 en puguem realment demanar la llicència, el puguem
licitar i es pugui començar a dur a terme l’ampliació d’aquest
centre Marc Ferrer.

Per tant, nosaltres consideram que amb aquesta ampliació
donam resposta a unes necessitats i vostè ho ha dit, ja es va fer

una inversió d’uns 150.000 euros, (...) Ferrer, del qual... la
cuina i el taller de cuina i restauració va ser bàsic per
consolidar, diguem, d’alguna manera aquesta formació
professional.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. Conseller. La veritat és que les xifres que ens
dóna de 700.000 euros de set aules a més d’infraestructures
necessàries perquè les persones també amb mobilitat puguin
tenir una millor moviment dins de l’institut IES Marc Ferrer
són... de bon gust rebudes per Formentera i també per tot el
tema de l’educació postobligatòria que sí que és cert que molta
gent està fent servir aquesta educació; que ens doni un temps
com que per a principi de 2022 pugui estar començant aquesta
obra i esperem que pugui estar acabada també a finals de 2022
o principi de 2023 vol dir que s’estan complint compromisos.
Així que gràcies per la informació i esperem que sigui així.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Sr. Sanz, moltes gràcies, en tot
cas també li vull recordar que al marge d’aquesta qüestió que
em planteja de l’ampliació de Marc Ferrer i les ampliacions de
les famílies de formació professional també s’han fet distintes
obres al CEIP distints de Formentera i el CEIP Lluís Andreu
està pendent una reforma de banys i d’accessibilitat i, per tant,
el nostre objectiu és tenir unes infraestructures adequades al
repte i a les demandes i necessitats que té l’illa de Formentera
que per a nosaltres també sempre ha estat una prioritat política
i educativa. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies,... gràcies, Sr. Conseller. 

II.7) Pregunta RGE núm. 7633/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ampliació de l’aforament
dels estadis de futbol fins al 60%. 

Setena pregunta, RGE núm. 7633/21, relativa a ampliació
de l’aforament dels estadis de futbol fins al 60%, que formula
el diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Fuster.
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EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Per quin motiu no ha permès
el Govern ampliar els aforaments als estadis de futbol fins al
60%, tal com estableix el Ministeri de Sanitat?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera d’Afers...,
no, té la paraula la consellera de Salut i Consum.

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

Gràcies, president. Bon dia, Sr. Diputat, la veritat és que se
segueixen les recomanacions del ministeri. Com vostè sap es
varen acordar juntament amb la Lliga Professional de Futbol,
l’ACB per a altres esdeveniments esportius es varen acordar dia
1 de setembre uns aforaments màxim i l’acord preveu la
possibilitat que les comunitats autònomes puguin establir altres
mesures per protegir la salut de les persones o la seguretat.

Quan es va aprovar el darrer pla de mesures la situació era
encara compromesa, estàvem en una situació d’alt risc encara
quant al nombre de contagis, quant a les hospita... anaven
davallant, però sobretot també les hospitalitzacions i les UCI
que encara continuen davallant, és cert que ara la situació és
molt millor.

En aquell moment teníem un 40% d’aforament i vàrem
decidir ampliar a un 50% d’aforament. En tots els casos també
es preveu la possibilitat que la Direcció General d’Esports
pugui, juntament amb Salut Pública, avaluar el risc i concedir
aquest augment d’aforament. Així s’ha fet. 

Per part del Mallorca s’ha fet una sol·licitud que va ser
contestada ahir per part de la Direcció General d’Esports on
s’arriba a aquest 60% d’aforament per al partit de demà i el
partit del cap de setmana i també la petició que va fer l’Eivissa
de llevar un seient enmig de les persones que van als estadis.

Per tant, la situació ha millorat i en funció d’això
evidentment també es concedeix aquesta ampliació
d’aforaments.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, m’alegra
escoltar això, però li he de dir que és que no tenia cap sentit, és
que el passat dia 1 de setembre, tal com vostè ha dit, el
Ministeri de Salut i les comunitats autònomes arriben a un

acord que sigui un aforament fins al 60% en els estadis de
futbol i un 40% als pavellons, també en aquella reunió i dies
posteriors es va dir que possiblement aquesta bona situació
faria que s’arribàs fins al 80% que es del que s’ha parlat en
aquests darrers dies al consell i al ministeri, però aquí aquesta
bona notícia no va arribar i no va arribar perquè el Govern fa
fixar un 50%.

A mi el que em va estranyar, i va estranyar a molta gent, és
que jo entenc que vostès no facin cas a les recomanacions del
Gobierno Sánchez, que no se’n fiïn, és una cosa normal, però
per una vegada que encerta vostès no són capaços de recollir
aquestes decisions, li anava a dir que em pareixia molt
malament aquesta situació, però vostès avui han rectificat.

Supòs que sap que aquesta decisió el que ha fet ha estat
indignar molt els aficionats del Reial Mallorca perquè han vist
com aquesta mesura ha impedit que uns 13.000 espectadors no
puguin haver assistir al partit del Reial Mallorca contra el
Villareal d’aquest passat cap de setmana.

És una decisió que ha indignat els aficionats del Reial
Mallorca perquè al seu retorn a primera divisió no han pogut
gaudir d’anar a l’estadi i gaudir de seu equip després de fer
l’esforç econòmic corresponent.

Altres comunitats autònomes, Sra. Consellera, altres
comunitats autònomes com Madrid o Andalusia, però també
altres on governa l’esquerra aniran als aforaments màxims que
marca la llei i ja parlen fins i tot del 80%.

Sra. Consellera, places de toros plenes de gent sense
control, sí; botellots descontrolats, sí; teatres al cent per cent de
la seva capacitat en espais tancats, sí; anar a veure el Reial
Mallorca amb totes les mesures de seguretat i dins el marc de
la normativa estatal, ha estat impossible aquest cap de setmana
perquè vostès no ho han permès.

Senyors del Govern, aquesta decisió que han rectificat no
tenia cap sentit perquè no tenia ni cap ni peus. M’alegro que
hagin rectificat aquesta decisió perquè els estadis de futbol són
a l’aire lliure i el risc de contagi és mínim comparat amb altres
sectors on la capacitat de l’aforament en recintes tancats és
molt més gran i, per tant, tenen molt més risc de contagi.

Els aficionats al Reial Mallorca no es mereixen aquest
menyspreu, no l’han merescut i estic content que hagin
rectificat aquesta decisió encara que sigui tard. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. He de rectificar el Sr. Diputat perquè
l’he de rectificar que els teatres no estan ara mateix en un cent
per cent d’aforament. Tampoc jo no discutiré, com fan vostès
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permanentment, que tothom del Partit Popular es converteix en
expert en epidemiologia, no discutiré els informes dels meus
tècnics, les mesures avalades pel Comitè de gestió de malalties
infeccioses i les propostes dels experts per protegir la salut de
la població.

També li he de dir que hem estat durant tota la pandèmia
mà a mà amb tots els clubs esportius i s’ha fet una feina molt
intensa d’escolta i en molts de moments s’ha autoritzat un
nombre de participants superior o un nombre d’espectadors
superior perquè s’ha avaluat així el risc.

A partir d’ara les mesures són... és clar que la situació està
millorant i, per tant, les mesures es flexibilitzen i aquesta
comunitat autònoma també anirà al màxim del que s’acordi
entre les lligues i el Ministeri de Sanitat.

A partir d’ara li puc garantir...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera....

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

... que això serà així. 

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

II.8) Pregunta RGE núm. 7634/21, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester del Grup
Parlamentari Popular, relativa a escalada del preu de la
llum. 

Vuitena pregunta, RGE núm. 7634/21, relativa a escalada
del preu de la llum, que formula el diputat Sr. Sebastià Sagreras
i Ballester del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats, Sr.
Yllanes, supòs que vostès recorda que jo li he demanat dues
vegades per aquest augment imparable, empobridor, impagable
-diria jo- del preu de la llum que tenim, sobretot d’ençà que
governen Podemos i el Partit Socialista. 

He tengut poc èxit, li ho he de reconèixer, ni han pres les
mesures suficients ni han pressionat el seus caps de Madrid
perquè prenguessin mesures efectives i per exemple aquest
darrer estiu hem hagut de veure cada dia com el preu de la
llum, cada dia arribava al seu rècord històric.

Jo esper que s’arremanguin, que a la tercera se’n surtin i
m’agradaria, Sr. Vicepresident, saber si vostè... és que en

realitat està d’acord amb aquest encariment del preu de la
corrent, a veure si és que a vostè ja li va bé.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, bon dia, Sr.
Sagreras, sí que és veritat que no és la primera vegada que em
fa aquesta pregunta.

Miri, en el tema del preu de la llum -i ja dic que el preu de
la llum és escandalós- hi caben dues postures: la del Partit
Popular d’estar al costat dels poderosos i entendre que la llum,
l’electricitat, és un bé de mercat; i la postura que té el Govern
espanyol en consonància amb el Govern de les Illes Balears
d’entendre que la llum, l’electricitat, és un bé de primera
necessitat i per tant s’ha d’intervenir per evitar aquesta pujada
contínua del preu de la llum. Ho hem fet i ja està publicat al
Butlletí Oficial de l’Estat.

La factura de la llum baixarà un 30%, es regularan els preus
de la nuclear i de la hidroelèctrica que no estaran subjectes al
mercat, es posa fi als beneficis caiguts del cel, el
subministrament elèctric mínim vital s’amplia a 3,5 quilovats
i el període per rebre aquest subministrament elèctric mínim
vital s’amplia a 10 mesos, es posa fi a l’estafa ciutadana de
buidar els embassaments i, finalment, estarem en contra o no
permetrem aquest xantatge que han fet les elèctriques
d’amenaçar tots els ciutadans perquè a més és un xantatge que
frega de molt a prop l’article 281 del Codi Penal.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sr. Yllanes, de part dels poderosos hi deu estar vostè que
d’ençà que governen no deixa de pujar el preu de la llum que
afecta precisament les classes més baixes i per això nosaltres
persistim i venim cada dimarts aquí al Parlament a fer
propostes perquè pugui baixar aquest preu de la llum que afecta
les classes més baixes.

A vostè ja no se’l creu ningú, Sr. Yllanes, vostè ve aquí, fa
dos anys que seu a aquesta cadira i dóna la culpa als que
governaven fa sis anys. Vostè ve aquí a bravejar de polítiques
d’altres energies i en dos anys no ha estat capaç de posar en
marxa la planta d’hidrogen de Lloseta. Vostè ha deixat
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pràcticament aturada la xarxa de distribució de gas natural per
tota Mallorca i vostè braveja de plaques solars quan vostè va
molt per darrere de la demanda dels ciutadans de les Illes
Balears quant a instal·lació de plaques solars. 

És que amb Podemos i amb el Partit Socialista amb el Sr.
Yllanes i Francina Armengol augmentat tot el que afecta
sobretot a les classes més humils, puja el preu de la llum, puja
el preu de la compra de l’habitatge, puja el preu del lloguer de
l’habitatge, puja la benzina, puja el gasoil, puja de botella de
butà, pugen els imposts, puja la cistella de la compra. Amb
vostès puja tot el que afecta la gent més humil i la gent més
pobre.

(Alguns aplaudiments)

I ens centrarem en la factura de la llum perquè nosaltres sí
que tenim propostes efectives, Sr. Yllanes, i traslladi-les, vostè
a qui li agrada creure, als seus cap de Madrid. Hem començat
una campanya, redueixin l’IVA al 10%, però de manera
permanent, no de manera temporal; traspassi als pressuposts
generals els costos no energètics; empri els drets de CO2 per
reduir la factura de la llum; i suprimeixi l’impost sobre el valor
de la producció elèctrica. 

I si està cansat, no té il·lusió, no té ganes, vostè i la
presidenta Armengol, apaguin la llum i vagin-se’n. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. Titulars de la premsa local, Eivissa i Formentera
pràcticament dupliquen el nombre de noves instal·lacions
fotovoltaiques. Menorca, allau de sol·licituds per instal·lar
plaques solars, per què?, perquè és una via eficient per abaratir
la factura de la llum. 170 sol·licituds d’ajuda per a
l’autoconsum en poques hores quan es va publicar una línia
d’ajudes de 12,8 milions d’euros, que és ampliable si
efectivament l’esgotam, i l’esgotarem, estam segurs; a més,
creació o posada en funcionament de les comunitats
d’autoconsum per part de l’IBE, sis comunitats a finals
d’aquest any, 450 quilovats, 300 famílies, 5, 10 PIME per
projectes i a més les administracions públiques. Cap problema.

Com vostè ara està cridat a tenir altes responsabilitats al
Partit Popular li farem un tutorial senzillet, senzillet per a vostè
perquè pugui entendre definitivament què és la transició
energètica i què fa el Govern de la Sra. Armengol i del Sr.
Yllanes per afavorir els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears.

Notícia d’avui, vostès votaran al Congrés la seva candidata
per a les properes eleccions, votaran en contra de reduir els

beneficis de les elèctriques. Vostè amb els poderosos, nosaltres
amb la ciutadania.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Yllanes.

II.9) Pregunta RGE núm. 7635/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a allargament de la
temporada turística. 

Novena pregunta, RGE núm. 7635/21, relativa a
allargament de la temporada turística, que formula la diputada
Sra. Maria Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados. Sr. Conseller, la temporada turística se inició tarde
por los motivos que todos conocemos y se agravó por la crisis
de los conciertos, de los macrobotellones, lo cual disparó la
incidencia acumulada con la vuelta de Baleares al ámbar del
Reino Unido y al alto riesgo de Alemania que, queramos o no,
produjo un parón en las reservas y permanecer en todo
momento a la cola de vacunación tampoco ayudó. 

Entendemos que ahora el reto es intentar que esto que
venimos llamando temporada, pero que apenas han sido dos
meses se alargue lo máximo posible ya que en la mayoría de los
casos el 2021 no ha servido para enjuagar todas las deudas
pendientes, pagar todos los impuestos que no se han condonado
ni rebajado ni mucho menos para hacer un pequeño colchón.

Por tanto, es fundamental alargar la temporada y por eso le
preguntamos, ¿hasta cuándo tiene previsto el Govern que se
alargue la temporada turística?

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Cabrera, le
agradezco la pregunta por lo primero que es que reconoce que
ha habido temporada turística, algo de lo que usted el 8 de
junio dudaba. 

(Alguns aplaudiments)

El Partido Popular ha puesto en duda siempre la temporada
turística, gracias por reconocer que ha habido temporada
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turística, gracias a las empresas de esta comunidad autónoma,
a los trabajadores y trabajadoras por el esfuerzo hecho, por las
medidas adoptadas, por los pactos puestos en marcha, por los
recursos invertidos para que el esfuerzo colectivo sea una
realidad de la que usted hoy tiene que incluso alegrarse a
medias, ponerla en riesgo y siempre, siempre, siempre poner
sombras de duda. A pesar de ustedes ha habido temporada
turística y seguirá habiendo temporada turística.

(Alguns aplaudiments)

Le puedo decir un dato que hemos conocido hoy por parte
del ministerio que es que en agosto, no sé si le importa porque
son trabajadores y trabajadoras, normalmente no les importa
mucho porque se oponen a la subida del SMI cuando hablan de
rentas y de clases trabajadoras, como acaba de decir el Sr.
Sagreras, bueno, pues ustedes se oponen al SMI, se oponen a
las subidas, ... Hoy Baleares, mes de agosto en hostelería,
agencias de viajes, operadores turísticos, la comunidad
autónoma que más empleo ha generado con 19.716 en términos
interanuales, ¿sabe la única comunidad, la segunda comunidad
autónoma que más empleo destruye en términos interanuales
cuál es? La Comunidad de Madrid, 1.800, pierde 1.800
respecto a hace un año.

(Remor de veus)

Estos son los esfuerzos colectivos de una sociedad por
recuperarse, por salir adelante a pesar de ustedes. Eso son los
esfuerzos que han hecho nuestras empresas. Por cierto, habla
de impuestos, hoy se siguen pagando las ayudas de los 855
millones de euros que es muchísimo más dinero del que ustedes
proponían incluso en rebajas fiscales. Ustedes a lo que se
abstuvieron hoy se está pagando. Son los esfuerzos de esta
sociedad a pesar de la oposición del Partido Popular, a pesar de
críticarla e incluso -como usted decía, creo que lo dijo el 8 de
junio- “Italia está inmunizando, Grecia, Turquía, Malta y
Chipre”. Turquía cerrada todo el verano, Chipre no tuvo la
reactivación que esperaban e Italia y las islas de La Toscana
mucho menos que nosotros. Debería venir aquí a reconocer eso
y pedir disculpas por todas las declaraciones que hizo durante
la legislatura pasada.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Primero, Sr. Conseller, nosotros
celebramos que haya habido temporada, pero le estoy diciendo
que son dos meses, dos meses, ¿usted se cree que la gente
puede vivir con dos meses? Pero es que ustedes siguen en su
Arcadia feliz con el triunfalismo enfermizo que tienen y que no
soluciona absolutamente nada. Si algo está claro es que las
decisiones del Govern poco o nada han tenido que ver con la
actual temporada turística ya que ha sido un tema coyuntural
porque si no, también serían ustedes responsables de que

Menorca hubiera perdido más de 150.000 turistas británicos y
no le veo que asuma usted ninguna responsabilidad, Sr.
Conseller.

Mire, la Sra. Armengol, que no me contestado a lo que le he
preguntado, planteó que la temporada se alargaría hasta
Navidad, pero la realidad es que muchos establecimientos están
ya cerrando, que de momento octubre se vislumbra muy muy
flojo a pesar del cambio del semáforo de Reino Unido, que
90.000 fijos discontinuos, esos de los que usted saca pecho, no
saben qué va a ser de ellos todavía y que los planes y los
fondos que usted anunció para desestacionalizar apenas sí se
han ejecutado. Llegó tarde en abril, llegó tarde en mayo y está
llegando tarde ahora.

(Alguns aplaudiments)

Pero suponemos que la Sra. Armengol y usted tienen un
plan para alargar hasta Navidad la temporada y eso es lo que
esperamos que usted nos cuente en la próxima intervención,
hablamos de medidas extraordinarias y circunstancias
extraordinarias, hablamos de aprovechar las oportunidades que
nos ofrezca el 2022, cómo recuperar los turistas internacionales
perdidos, cómo consolidar el turismo nacional, qué productos
van a promover, qué pasará con nuestro modelo turístico, Sr.
Conseller, eso es lo que le importa a la gente y eso es lo que
usted tiene que contestar, y si no sabe qué contestar cumpla las
propuestas que le presenta el Partido Popular constantemente.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Casi no le escucho porque estaba
gritando y muy enfadada, creo que no hace estar enfadado para
venir a esta cámara, parece de que no se alegra de que haya
habido temporada turística y es una pena.

El otro día le explicamos al Sr. Costa qué son las políticas
procíclicas y anticíclicas, lo que hacía el PP era procíclico,
despedir y ERE, anticíclico...

(Remor de veus)

..., ERTE 855 millones de ayudas, que es lo que ven las
empresas y los trabajadores de esta comunidad.

Los fijos discontinuos ustedes ni una propuesta ni en su
historia hacen en favor de los fijos discontinuos.

No se han preocupado de los trabajadores, no se han
preocupado de las empresas, hay temporada, se alargará, se han
agotado los créditos para el co-marketing, a pesar de ustedes.
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Emocionalmente, parece que se alegran cuando las cosas
van mal y ahora están enfadado cuando las cosas comienzan a
ir mejor. Háganse...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.10) Pregunta RGE núm. 7636/21, presentada pel
diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a vagues en el transport públic a les Illes
Balears.

Desena pregunta, RGE núm. 7636/21, relativa a vagues en
el transport públic a les Illes Balears, que formula el diputat Sr.
José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President, bon dia, Sr. Conseller. Quan va
arribar el termini per redactar les bases del transport regular de
viatgers a Mallorca, tothom li va dir al Govern de la Sra.
Armengol i a l’exconseller, Marc Pons, que, en funció
d’aquestes bases que sortissin a concurs serien d’una manera o
d’altra. Quan es van publicar les bases, els empresaris
mallorquins, i mitjançant els seus representants, van advertir,
amb les corresponents al·legacions, que les bases estaven fetes
per apartar les petites empreses locals i adjudicar-les a una gran
empresa de fora, és la realitat.

El Partit Popular, a través de la seva portaveu en matèria,
ho va denunciar al Parlament, està escrit en el Diari de
Sessions, quan amb aquestes bases el servei seria més car i que
es privava de competir les empreses locals, és una realitat. El
temps ens ha donat la raó, es van adjudicar i es van apartar les
empreses locals.

De l’abús de les tarifes, de la falta de freqüències ni cas. I
per si tot açò no era suficient, arriben les mobilitzacions dels
empleats en plena temporada, perquè es vulneres els seus drets
els quals ja tenien consolidats sense cap tipus de negociació ni
voluntat prèvia.

Des del Partit Popular apostam i reiteram el nostre suport al
transport públic com a una necessitat i una alternativa real a la
sostenibilitat de present i de futur per a la mobilitat de les Illes
Balears.

És aquest el tipus de servei públic pel qual aposta el Govern
de la Sra. Armengol?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, és per si no m’he
confós, és aquesta pregunta que diu: quina valoració fa el
conseller de Mobilitat respecte de les vagues que han afectat el
transport públic?, és aquesta, no? D’acord.

Jo, una vaga de transport públic sempre el Govern pensa
que és una mala notícia, perquè afecta altra gent, perquè afecta
els ciutadans, afecta molta gent i perquè és una mala cosa, a no
ser, i amb això crec que coincidirem, a no ser que vostè sigui
seguidor d’aquell líder seu que deia allò de cuanto peor mejor,
si no és així, jo crec que coincidirem que una vaga és una mala
cosa i hauria de ser la darrera opció quan no hi ha acords.

Ho lamentam, hem demanat disculpes i cercam solucions.
Vostè el deu referir a la vaga que va fer una empresa que es diu
Moventis Illes, que té concessionada una part del transport. I li
he de dir que, efectivament, varen sorgir unes diferències, es
varen mobilitzar i es va demanar la intervenció del Govern, tot
i que, com dic, és una qüestió entre l’empresa i els treballadors.
I es var demanar ajuda, el 26 d’agost, el Sr. Director General,
el Sr. Mateu, hi va assistir i va fer-hi feina, no es aconseguir en
aquest primer intent, però en el segon intent, en una reunió
nova, sí que es va arribar a una suspensió.

Nosaltres respectam els drets que puguin tenir la gent que
pensa que ha de reclamar alguna qüestió a la seva empresa i el
que fem, en tot cas, és mitjançar perquè no es repeteixi i per
ajudar a cercar una solució. Però, en qualsevol cas, la nostra
actitud és la de respectar els drets dels treballadors i fer
acomplir a l’empresa aquelles obligacions que té, que és el que
fa.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, el problema és que la
meva exposició de motius ve reflexionada des que dia 11 de
gener d’aquest any hi ha una bateria de preguntes que vostè és
incapaç de contestar i l’oposició es mereix aquesta contestació
per poder fer la feina amb dignitat i legalitat, que vostès no
acompleixen.

Agressions als empleats del transport públic és una
conseqüència d’aquest abús de les tarifes i aquest resultat de les
seves concessions. Aquesta és la política del diàleg de la Sra.
Armengol, fer veure que es reuneix per imposar els seus
criteris, fer veure que es preocupa de la gent, però ni cas dels
seus problemes; fer veure que li preocupen els treballadors i les
petites empreses, però les van deixar tirades.

Des del búnquer del Consolat ni se’ls veu ni se’ls escolta,
simulen que es preocupa pel transport públic, en fer anuncis
milionaris, però a la fi qui paga la política de la simulació, de
la falsedat i de l’engany són els ciutadans de peu, i ara els
treballadors que veuen vulnerats els seus drets. Gràcies, Sr.
President.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, efectivament, li he
de dir que vaig ser incapaç de contestar res jo el dia 11 de
gener, és veritat, jo el dia 11 de gener no era aquí i no vaig ser
capaç de contestar res, es devia referir a un altre conseller. Per
tant, crec que li he anat contestant totes les preguntes que m’ha
fet i hem fet rèplica amb un model de transport molt diferent,
segurament, al que vostès varen gestionar, efectivament.

Vostès, quan varen governar, si aquest és l’exemple que
hem de prendre, quan varen governar varen desballestar tota
una empresa pública, Serveis Ferroviaris de Mallorca, en
despatxar 24 treballadors i eliminar 28 llocs de feina i varen
generar un conflicte que no varen entendre, no va entendre
ningú, no varen fer cas a ningú, perquè vostès manaven per a
fora, això és el que hem de fer, empreses públiques fora i sense
(...) i nosaltres no fem el mateix.

(Tall de la intervenció per part del Sr. President)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

II.11) Pregunta RGE núm. 7637/21, presentada per la
diputada Sra. Virgínia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rehabilitació dels edificis
Don Pepe a Eivissa.

Onzena pregunta, RGE núm. 7637/21, relativa a
rehabilitació dels edificis Don Pepe a Eivissa, que formula la
diputada Sra. Virgínia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, president, bon dia, diputats, diputades. Abans de
res vull enviar un missatge de molt d’ànim als isleños de La
Palma, atesa la situació que viuen.

Sr. Conseller, la verdad, me gustaría que me contestara con
la mano en el corazón, ¿considera, sí o no, que las más de cien
familias que residen en el edificio Don Pepe deberían tener
derecho a rehabilitar sus viviendas?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, coincidim, estic
segur, amb la necessitat de moure tot el que puguem per donar
solucions als propietaris que viuen en els apartaments Don
Pepe, però, efectivament, no crec que coincidim amb el camí o
amb la forma que s’ha de seguir.

Vostè em pregunta si podrien rehabilitar els seus habitatges,
si seria bo que poguessin rehabilitar els seus habitatges, igual
que si em demanàs si seria bo evitar accidents de trànsit.
Doncs, efectivament, seria bo, però hem de subscriure’ns, hem
de veure el que podem i que la solució encaixi en la legalitat
que tenim i en les normatives actuals.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Mire, Sr. Marí, realmente lo que les falta a usted y a su
equipo de gobierno es voluntad política, porque posible
solución la hay y usted la sabe.

Ustedes, que se hacen llamar el gobierno del pueblo, lo que
son, como ya le dije en la otra ocasión, son el gobierno del
desahucio. Los vecinos de los apartamentos Don Pepe lo que
quieren es poder rehabilitar sus viviendas, lo que están
haciéndoles pasar es un auténtico calvario, y usted no puede ni
debe desentenderse de este problema, pues, aparte de conseller
de Movilidad y Vivienda, ha sido el alcalde de estas familias a
las que está echando a la calle, sin recursos, porque más o
menos 20.000 euros no creo que les dé para mucho.

Es por ello que, desde el Partido Popular, tanto desde los
ayuntamientos, Consell d’Eivissa y Parlamento balear, les
estamos presentando posibles soluciones a este problema, y
ustedes, el Partido Socialista y sus socios de gobierno, lo único
que hacen en girar la cara y mirar hacia otro lado, votando en
contra sin ni siquiera valorar las propuestas.

Una de estas propuestas que usted bien conoce es la del
cambio legislativa que permitiría excepciones como la de los
apartamentos Don Pepe y, además, no costaría ni un euro a la
administración.

Pero su situación cambia, ¡sorpresa! Para otras cosas, como
son la construcción de un campo de futbol y un instituto en el
municipio de Ibiza sí son capaces ustedes de llevar a cabo las
modificaciones legislativas a la Ley balear de la vivienda y
hacer urbanismo a la carta. ¿No se le cae la cara de vergüenza?

A mí lo que no me extraña es que los vecinos de los
apartamentos Don Pepe se sientan indignados y abandonados.
Esta misma medida se podría aplicar perfectamente para la
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conservación y mantenimiento del inmueble. ¿Sabe cómo se
llama eso? Cinismo y falta de voluntad.

Pero aún están a tiempo de hacer las cosas bien, el Partido
Popular les tiende la mando y, como ya le he dicho antes, ha
presentado varias enmiendas tanto a la Ley de la vivienda, así
como al Decreto 3/2021, de 12 de abril, de medidas
extraordinarias y urgentes, que en ellas hay una enmienda,
exactamente la 5651/21, que vamos a votar próximamente y
podrían demostrar que tienen voluntad. Tienen la oportunidad
de demostrar que no solo hacen urbanismo a la carta para los
suyos, en este caso para el Sr. Ruíz, alcalde de Ibiza, sino que
saben y quieren trabajar para todos los ciudadanos.

Una cosa, dejen su cinismo y sus mentiras debajo de la
almohada.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, en aquest tema no
voldria..., en fi, no crec que ens haguéssim d’enfadar. No valen
propostes de modificacions normatives que no són viables
legalment, no haurien de generar expectatives irreals a la gent,
no ho haurien de fer, perquè generen expectatives que no són
possible acomplir, encara que s’acordàs que la qüestió, que jo
crec que és una barbaritat, això de legalitzar tots els edificis que
es troben fora d’ordenació, i que es puguin fer obres, etc., jo
crec que això no solucionaria el problema del Don Pepe perquè
té altres normatives que s’imposen, com és la mateixa Llei de
Costes, serveis aeroportuaris, etc.

Per tant, aquí no ho arreglaríem i generen expectatives que
no són reals.

Vostès, per exemple, quan feren la LOUS a l’any 2014,
vostès varen incloure una possibilitat de legalització de xaletets
i de coses que estaven fetes il·legalment, però no varen incloure
aquesta possibilitat d’edificis fora d’ordenació. Ara se n’han
recordat, sempre és el mateix.

Nosaltres treballarem per construir més habitatges. Ajuda
municipal per als que tenguin problemes allà; ajudes per al
lloguer i construirem més habitatges en els terrenys que ens ha
cedit tant el consell insular com l’Ajuntament de Sant Josep, i
cercam també més habitatge per poder donar solució a aquesta
gent, però no podem enganyar la gent.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.12) Pregunta RGE núm. 7638/21, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou cas d’explotació
sexual d’una menor tutelada pel Consell Insular de
Mallorca.

Dotzena pregunta, RGE núm. 7638/21, relativa a nou cas
d’explotació sexual d’una menor tutelada pel Consell Insular de
Mallorca, que formula la diputada Sra. Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president, bon dia diputades i diputats. Una mare
desesperada i angoixada denunciava que la seva filla, des de
feia un any, havia caigut en mans d’una xarxa organitzada de
tracta, que no tornava al seu centre durant dies, que aquesta
conducta es repetia, l’IMAS li ho confirmava, però no li
donava cap solució.

Quina valoració fa d’aquesta denúncia del Govern, Sra.
Consellera?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Doncs, lamentable i de treballar conjuntament per evitar
aquestes coses.

Miri, Sra. Durán, som davant d’una xacra, de l’expressió
d’una societat masclista, de la mateixa manera que ho és la
prostitució, els abusos sexuals, el maltractament i l’assassinat
de les dones, i només des de la cohesió política podem lluitar
contra aquesta xacra. I és una xacra, que dic una xacra perquè
es troba present per tot, miri, sense anar més enfora, dia 24
d’agost, a un diari nacional: “Desmantelada una red de
prostitución de menores en domicilios, se trataba de dos chicas
de 16 años que vagaban por las calles tras fugarse del Centro
de Menores de la Conselleria de Política Social de la Junta de
Galicia. No era la primera vez, pero esta vez un hombre les
ofreció una casa para pasar la noche.”

Passa a Galícia, passa aquí, passa a Andalusia, passa a
Madrid, passa a València, passa a Catalunya, passa a París,
passa pertot, som davant d’una altra expressió d’aquest
masclisme i, per tant, hem de lluitar-hi de forma constant, sense
fer excessiva demagògia, si és possible.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Durán.
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Passa a més bandes?, sí. És una xacra?, sí. Però vostès no
han volgut la cooperació de la resta dels partits polítics, Sra.
Consellera.

La setmana passada, quan vàrem conèixer la notícia de la
detenció de 17 persones i la desarticulació d’una xarxa
d’explotació sexual, que semblava que hi havia hagut 13
víctimes menors, 9 de les quals tutelades, davant d’aquesta
notícia, per una banda, vàrem tenir un silenci estrident per part
de la presidenta Armengol, que ni tan sols va fer una piulada
per congratular-se de les detencions o agrair l’operació a la
policia, hagués estat bé.

Però, per una altra banda, vàrem tenir les vergonyoses
declaracions de la presidenta Cladera i del Sr. Javier de Juan,
es varen voler apropiar d’un èxit policial, quan les medalles de
l’IMAS són les de posar traves, l’obscurantisme,
l’incompliment dels protocols de manera sistemàtica i la de
bloquejar qualsevol comissió reglamentària.

Nosaltres volem posar l’accent en les menors, en l’atenció
i la cura de les víctimes, Sra. Consellera, que és la tasca que té
encomanada el Consell Insular de Mallorca, com a tutor, i el
Govern, com a responsable del benestar de la infància a les
Balears. Per això era i és fonamental i imprescindible una
comissió d’investigació, perquè la prevenció ha fallat, la
detecció ha tornat... la detecció ràpida ha estat inexistent i, una
vegada s’ha denunciat i la policia ha actuat i s’ha detingut i s’ha
dut la nina al centre, aquesta nina ha tornat caure dins la
mateixa xarxa, aquesta nina ha tornat ser abusada.

I això és el seu major fracàs, perquè els protocols i les guies
dels quals vostè abans treia pit no han previngut que tornin
caure en els abusos. Seguirem reclamant una comissió
d’investigació on puguin comparèixer col·legis professionals,
la Fiscalia de Menors, els responsables de les UFAM, els
responsables de l’equip de dones i menors de la Guàrdia Civil,
el representant de l’ISMIA, la fundació RANA, la fundació
Amaranta, APRAMP, qualsevol entitat; perquè a vostè la veig
resignada, el Govern els veig resignats, però la societat no es
resigna i nosaltres tampoc.

La seva empatia és de boqueta, això va quedar ben evident
quan la presidenta Armengol va equiparar l’explotació sexual
en el seu discurs de nines amb la violació dels drets lingüístics.

Dia 23, d’aquí a dos dies, és el dia de l’explotació sexual,
Sra. Consellera, recapaciti, vostè estava d’acord amb una
comissió, bé, idò ho demostri i la facin. Volen la nostra ajuda?,
la tendran, però a través d’una comissió d’investigació.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Durán, vostès varen una oportunitat en el consell
insular de fer aquesta comissió d’investigació, totes aquestes
persones que vostè...

(Se sent de fons la Sra. Durán i Cladera de manera
inintel·ligible)

..., totes aquestes persones que vostè ha anomenat les hagués
pogudes presentar el grup del consell com a propostes i es
varen estimar més no participar i es varen estimar més no
participar, vostès, Ciutadans i VOX, els que demanen la
comissió d’investigació en el grup parlamentari...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sra. Diputada.

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

..., en el grup parlamentari, els que demanen la comissió en el
Parlament tenien l’oportunitat de començar almanco al consell
insular i varen negar-se.

Això és el que vostès han fet, nosaltres mentrestant fem la
feina que hem de fer, Sra. Durán, i no és cert el que vostè diu
que és en contra de l’IMAS. Insistesc: “El jefe de grupo de
investigación de la Unidad Familiar y Mujer, dice: el
responsable policial ha explicado que la investigación
comenzó gracias a los mecanismos de alerta, -los mecanismo
de alerta és protocol- establecidos entre la Fiscalía de
Menores y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales.”

(Se sent de fons la Sra. Durán i Cladera de manera
inintel·ligible)

Per què creu vostè que ara detectam i no detectàvem fa
quatre anys? Perquè hi ha un protocol, perquè hem fet formació
als professionals perquè detectin, perquè hem sensibilitzat les
potencials víctimes perquè es considerin víctimes i siguin
capaces de visibilitzar. I aquesta és la lluita, Sra. Durán,
constantment, la lluita contra aquesta xacra passa per aquí, no
cregui vostè que perquè facem una comissió d’investigació en
el Parlament es resoldrà aquest problema, perquè no és cert...

(Se sent de fons la Sra. Durán i Cladera de manera
inintel·ligible i remor de veus)

..., es resoldrà des del treball seriós, des del treball seriós, Sra.
Durán.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.
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II.13) Pregunta RGE núm. 7640/21, presentada per la
diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retallades de suport
educatiu als infants amb necessitats especials.

Tretzena pregunta, RGE núm. 7640/21, relativa a retallades
de suport educatiu als infants amb necessitats especials, que
formula la diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sr. March, després de sis anys de
promeses socialistes, continuen els incompliments al seu
Govern i un d’aquests són els professors de reforç educatiu,
vostès els varen retallar el curs passat, per posar més tutors als
grups, i va resultar que molts de nins varen quedar sense
aquesta atenció que necessiten, sense poder anar a escola, varen
perdre el curs, i fins i tot va afectar fins a 40 famílies d’aquestes
illes. Enguany, no hi ha excusa, se suposa que tornam a les
ràtios, se suposa que el professorat ja està vacunat però vostès
continuen amb retallades, per què en lloc de millorar el
professorat de reforç educatiu continuen amb retallades a
aquests nins amb necessitats especials? 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sra. Riera,
sempre comença amb el mateix. Retallades. No sé si encara
està obsessionada amb les retallades que vostès varen fer.
Nosaltres no hem fet cap retallada, Sra. Riera. I ara li llegiré les
dades perquè ja està bé de dir coses que no responen a la
realitat. Miri, ho dic perquè realment les dades són un principi
clar del que és la nostra política: política de suport als nins amb
dificultats i polítiques d’inclusió educativa.

Orientadors, l’any 2019-2020: 171. Enguany: 183.
Increment de 12 orientadors. PT, AL, l’any 2019-2020: 1.185.
Actualment: 1.233. Un increment de 38 PT, AL i AD.
Increment d’ATE, més de 6. PTSC: 45 als (...) i 50 de Proa+
que també aniran a concertades, i dels quals, 25 que hi aniran
els dies que tenien educadors socials.

Equips d’especialització que hem consolidat, Sra. Riera: hi
ha equip d’alteració del comportament, 9 professionals; equip
d’avaluació EADISOC, 10 professionals; equip d’intervenció
amb alumnat de dificultats audiovisuals, hi ha 5 professionals
de la conselleria i 4 de l’ONCE; equip de comunicació i
llenguatge, 3 professionals; etc. Li’n puc llegir molts més, Sra.
Riera, però li puc assegurar que nosaltres no hem fet cap tipus
de retallada del que són els nins amb necessitats educatives
especials. 

Més li diré: el nostre pressupost d’educació quant a
professorat s’ha incrementat en més de 2.000, Sra. Riera.
Vostès en varen retallar 800!, vostè degué patir molt, quan
varen fer aquesta retallada! Nosaltres no n’hem feta cap. 

Per tant, a mi m’agradaria, Sra. Riera, ja li he dit moltes
vegades, tenir un sentit més institucional, no donar missatges
que no són positius, que són negatius i que no responen a la
realitat. Nosaltres som conscients que en temes d’atenció a la
diversitat encara falta molt per fer i estam en aquest camí, el
camí que realment nosaltres volem fer conjuntament. I li ho he
dit moltes vegades: compari les dades, la realitat de l’educació
inclusiva de la seva legislatura amb la nostra, i li puc assegurar
que hem incrementat el professorat dels centres d’educació
especial, tant públics com concertats, etc. 

Aquesta és la nostra política, Sra. Riera, i aquesta
continuarà sent durant tota la legislatura. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Parlam de drets d’infants que necessiten reforç educatiu.
Parlam d’orientadors, pedagogs, terapeutes, tècnics d’audició,
tècnics de llenguatge. Parlam de nins amb malalties que
necessiten ajuda física per desplaçar-se. Parlam de nins que
necessiten acompanyament emocional per relacionar-se, Sr.
Conseller. 

Miri, dades 2021. L’escola concertada denuncia que el
Govern Armengol ha retallat un 10% el professorat de reforç
respecte de l’any passat. Un 10%. De 163 han passat a 145. 

Miri, també, persones. L’escola pública denuncia les seves
retallades. El col·legi Ses Cases Noves de Marratxí, les mares
els varen rebre, Sr. Conseller, per denunciar les retallades. El
col·legi Mare de Déu de Consolació a Santanyí, hi ha 2 nins
amb diversitat funcional sense ajuda. El col·legi Mare de Déu
de Gràcia de Maó, han retallat un tècnic que tenia 11 nins amb
necessitats especials, 11 nins, Sr. Conseller. On és la igualtat
d’oportunitats? On és l’equitat? On ha quedat el seu escut
social per no deixar a ningú enrere?

No ens faci comparatives globals, de xifres de fa deu anys
que no ajuden aquestes famílies. El seu escut social s’ha
esfondrat, Sr. Conseller. Sap que hi ha més famílies que mai
que demanen ajuda escolar, per dur els nins a escola en
condicions dignes? Facin la seva feina, que l’únic escut social
que queda és l’escut que li han fet a la Sra. Armengol en el
Consolat, al búnquer del Consolat, i aquest també aviat se li
esfondrarà. 

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sra. Riera, hi havia un polític d’infausta memòria que deia
que una mentida repetida moltes vegades mai no serà una
veritat, Sra. Riera. I aquesta és una realitat. Nosaltres som
conscients de tot el que manca per fer en atenció a la diversitat.
I ho estam fent. I realment aquesta és la nostra política. Que
queda per fer?, és evident, Sra. Riera. 

I el que vostè ha dit li ho podria rebatre un per un, però
aquest no és el debat que hem de fer en aquest parlament, li ho
podria rebatre i ho vol fer? Si ho vol fer amb preguntes, li
contestarem, perquè vostè ha fet més de tres mil preguntes, no
sé si les ha llegides, però nosaltres les hi hem contestades. 

Moltes gràcies, Sra. Riera. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.14) Pregunta RGE núm. 7639/21, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació de l’Atenció
Primària. 

Catorzena pregunta, RGE núm. 7639/21, relativa a situació
de l’Atenció Primària, que formula la diputada Sra. Margalida
Durán i Cladera del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Gràcies, president. Sra. Consellera de Sanitat, vostè
considera que l’Atenció Primària es troba en un estat de SOS?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, president. Bon dia, Sra. Diputada. Crec que tenim
una Atenció Primària forta amb uns professionals totalment
compromesos, amb uns equips directius que s’estan i s’han
deixat la pell durant tota aquesta pandèmia. 

Sí que hem tengut temps de refer tot el que vostès varen
desfer la passada legislatura quan varen governar i em deman
que, si no fos així, com podríem haver atès 100.000 persones

casos de COVID, o muntar la central de coordinació, o fer
cribratges massius, o dur tot el tema de la detecció de casos de
contactes des de la central, o atendre també la patologia no
COVID?

Jo li dic, els professionals s’hi deixen la pell, l’Atenció
Primària crec que està més forta que mai, amb una inversió de
més de 120 milions d’euros, més, amb més de 300
professionals, més, que l’any 2015.

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Sra. Consellera, professionals compromesos, sí, sense cap
dubte. Saturats i esgotats, també, Sra. Consellera. 

Aquest estiu a Atenció Primària ha fet falta un terç de la
plantilla. Perquè no han posat substituts del personal de
vacances. Els metges han hagut d’atendre a 30 o a 40 persones
en una jornada quan el que es recomana és entre 20 i 24. Quant
a les infermeres, la ràtio per infermera i pacient és
desmesurada: hauria de ser d’1 professional per a cada 7
pacients i actualment en tenen 12.

Som al mes de setembre i seguim igual o pitjor, amb la
conseqüència de la desesperació dels pacients que criden més
de cinquanta vegades a un centre per concertar una cita amb el
seu metge i, quan finalment els la donen, és per d’aquí a tres
setmanes, problemàtica comuna a la gran majoria de centres de
salut, de Palma, de la part forana i de totes les Illes. 

Articles de premsa com el de “SOS Atención Primaria” i
“En defensa y al rescate de la Atención Primaria” descriuen
l’alarmant situació de l’Atenció Primària a les Balears i, el que
és pitjor, la sensació que pot ser irreversible ja que, a més de la
greu falta de personal sanitari des de fa anys, la fuga de metges
de família és constant cap a un altre servei. 

A la cinquena onada Primària tampoc no ha donat a l’abast.
Culpa de la falta de planificació i organització per part de
l’Ibsalut. Tots els sindicats han denunciat la pèssima gestió, la
mancança de previsió i la falta d’un pla de contingència eficaç:
SIMEBAL, SATSE, SAE, CSIF, Comissions Obreres, UGT,
STEI i FSP. Després de 17 mesos de pandèmia, la Conselleria
de Salut i vostè, com a màxima responsable, no han donat
solucions a llarg termini davant el greu problema de manca de
personal sanitari d’aquestes illes. Únicament han gestionat
posant pegats oferint contractes precaris i condicions laborals
abusives. 

Des del Partit Popular li hem demanat que equipari la
indemnització per residència amb Canàries o que estengui el
complement que s’ofereix a Formentera també als professionals
de la resta d’illes. I sempre hi han votat en contra. 
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Des del nostre partit defensam que s’ha de reforçar el paper
de l’Atenció Primària i els seus valors, enfortint la capacitat
diagnòstica i de tractament dels professionals d’Atenció
Primària i acostant la medicina i l’assistència al pacient, com
també que l’Atenció Primària ha de ser l’eina principal per a la
prevenció de la malaltia en la promoció de la salut. I aquest
objectiu serà impossible sense una contractació que atregui,
estimuli i sobretot fidelitzi personal sanitari amb expectativa
d’estabilitat. 

Vostè, Sra. Consellera, és la responsable política, vostè té
l’obligació de millorar el servei per als ciutadans i per als
sanitaris. I vostè ens pot dir el que ha fet o el que farà, però al
final l’hem d’avaluar pels seus resultats i els seus resultats no
poden ser pitjors. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Això és el que pensa avui el Partit
Popular, de l’Atenció Primària. Afortunadament que han
canviat, perquè quan han governat, Sra. Diputada, s’han
carregat la gerència d’Atenció Primària, han llevat 25.000
targetes sanitàries a persones vulnerables, han posat
copagament als pensionistes, han fet fora un munt de
professionals, varen disminuir el nombre de places de metges
en formació, nosaltres hem augmentat un 60% els metges en
formació, varen disminuir el pressupost un 25%...

Fets i no paraules, Sra. Diputada! Quan vostès governen,
quan vostès governen, no donen cap prioritat a l’Atenció
Primària, per tant, ningú no els pot creure. La diferència amb
aquest govern és que en temps de crisi donam protecció...,
donam prioritat a la protecció per a la salut, a la protecció de
les persones, als drets socials amb ajudes...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... amb suport i sense deixar enrere ningú. 

En sis anys, efectivament, hi ha més de 300 professionals,
hi ha més de 120 milions d’euros, hi ha molt més projectes de
reforma i de reestructuració de l’atenció primària per donar un
bon servei. 

Vostès quan governen -ja li dic- només han fet enrere més
que a cap altra banda, a cap altra banda de la sanitat, han fet
molt de mal a l’Atenció Primària. Per això, aquest govern
aposta per l’Atenció Primària i el Partit Popular ni ho fa ni se
l’espera ni ho farà mai. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

II.15) Pregunta RGE núm. 7614/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a data prevista de
la reunió de la comissió mixta per tractar el tema del factor
d’insularitat del règim especial.

Quinzena pregunta, RGE núm. 7614/21, relativa a data
prevista de la reunió de la comissió mixta per tractar el tema
del factor d’insularitat del règim especial, que formula el
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sra.
Presidenta, després de dos anys i mig hem aconseguit posar una
reunió, gran èxit, eh?, però benvinguda sigui, però després de
dos anys i mig tenim la reunió convocada a la comissió bilateral
per definir el factor d’insularitat, per tant, aquesta pregunta
meva en cert sentit ha quedat desfasada perquè la resposta és
pública i notòria, quan és farà la primera reunió d’aquesta
comissió mixta, però és evident que en relació amb aquesta
reunió es concentren molts d’interrogants perquè, quina és la
proposta de metodologia que fa el Govern de les Illes Balears
i que posarà damunt la taula al Govern de l’Estat?, quin és el
període anual d’inversions de l’Estat que posarà damunt la
taula el Govern de les Illes Balears a l’Estat?, considera el
Govern de les Illes Balears que amb una reunió n’hi haurà prou
per definir el factor d’insularitat, la metodologia? Perquè és
evident que dia 1 d’octubre, segons la normativa, s’hauria
d’aprovar el projecte de pressuposts generals de l’Estat i per
tant hi hauria d’estar reflectit, de quines quanties parlam?

Són moltes preguntes que ens feim, però veiem amb un cert
optimisme que el recurs d’inconstitucionalitat que vàrem
impulsar ha ajudat una miqueta que la cosa es desembossàs i
que caminàs, almanco després de dos anys i mig tenim una
reunió, ja veurem quina serà la següent passa.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, per la seva
pregunta que efectivament queda absolutament desfasada
perquè és públic i notori que aquest dijous tendrem la comissió
mixta de finançament amb l’Estat per aclarir una de les
qüestions que són cabdals del règim especial per a les Illes
Balears que és el factor d’insularitat que ja vàrem anunciar que
s’incorporarà al pressupost general de l’Estat per a l’any 2022.
Permeti’m que li matisi un poc, si està content ja va bé, si es
pensa que les seves iniciatives han anat bé ja va bé que tothom
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se senti una mica alegre quan les coses funcionen en aquesta
comunitat autònoma. 

Li he de matisar alguna qüestió, el règim especial s’aprova
l’any 2019, comença una legislatura, els pressuposts de l’any
2020 de l’Estat no es varen fer, el març de 2020 comença a
haver-hi una pandèmia a nivell internacional que ens ha durat
més de vint mesos i encara ens trobam en aquesta
circumstància, moments en què des de l’Estat gràcies també al
treball de tota la societat de les Illes Balears, en aquest cas
liderada pel Govern de les Illes Balears, hem pogut aconseguir
més recursos que cap altra comunitat autònoma també per la
nostra caiguda del PIB. 

Dit això, dir que vostè sap perfectament que quan va venir
la ministra María Jesús Montero a les Illes Balears precisament
a signar una de les grans qüestions aconseguides, que són els
855 milions d’euros d’ajudes directes a les empreses de les
nostres illes, ja va anunciar i es va comprometre el Govern
d’Espanya que hi hauria aquest factor d’insularitat en el
pressupost general de l’Estat de l’any 2022. 

Ens ha de creure més, Sr. Melià, ens ha de creure més i ha
de compartir més les estratègies que funcionen, que són les de
negociació, que són les de la feina, que és el rigor, que és el
compromís, que és el diàleg amb la ciutadania i lluitar junts per
aconseguir el millor per a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, com puc
creure uns governs que es torben dos anys i mig a complir una
llei?, com els puc creure?, li pareix això de rebut?, li pareix
presentable?, li pareix que no mereix una reacció forta i
contundent per part de partits com el nostre que defensen les
Illes Balears a ultrança? Evidentment jo crec que sí. 

Vostè pot dir que no ha ajudat, però jo crec que hem
col·laborat que això pugui avançar una miqueta. 

No m’ha contestat, però, cap de les preguntes que jo li he
formulat perquè jo li deman, quin plantejament farà el seu
govern en relació amb aquesta reunió?, ho podran resoldre en
una reunió?, quina partida computaran, quina partida estarà en
els pressuposts generals de l’Estat, al projecte de llei? Perquè
això és el que ens demanam més enllà dels compromisos. Jo sé
que vostè és una fàbrica de bones paraules i bones intencions
-i li ho reconec-, però la gent viu de fets més enllà de les bones
intencions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Melià, no només
paraules sinó que aquest govern es caracteritza per fets i de fet
durant aquesta pandèmia de la COVID en el debat de política
general ho vàrem poder explicar d’una forma molt clara: han
arribat o no 5.000 milions d’euros de préstec ICO a les Illes
Balears per a les empreses de les Illes Balears?, han arribat o
no els 4.000 milions d’euros en ajudes directes des del Govern
de les Illes, el Govern d’Espanya, ajuntaments, consells insulars
a les famílies i a les empreses de les Illes Balears?, pagam o no
els 855 milions a les empreses de la nostra comunitat
autònoma? Sí. 

Hi ha comissió mixta de finançament abans dels pressuposts
generals de l’Estat? Sí. Dijous, hi haurà compromís del factor
d’insularitat? Sí, la fórmula i la quantitat. Deixi’ns que ho
acabem de negociar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II.16) Pregunta RGE núm. 7578/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a expedient obert a una
doctora del centre de salut de Son Pisà.

Setzena pregunta, RGE núm. 7578/21, relativa a expedient
obert a una doctora del centre de salut de Son Pisà, que formula
el diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿cuál es el motivo
de expedientar a una doctora del centro de salud de Son Pisà en
Palma?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, per la seva
pregunta que crec que és més que contestada ja pel Govern de
les Illes Balears, tant per la Conselleria de Salut com per la
Direcció General de Política Lingüística del nostre govern. 

Vivim en un estat de dret, els ciutadans i les ciutadanes
d’aquestes illes tenen drets davant l’administració i quan senten
que un dret se’ls va en contra o no es compleix per part de
l’administració tenen dret a la reclamació i a partir d’aquí
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l’administració ha d’esbrinar si aquell dret ha estat respectat o
no, que és el que fa el Govern de les Illes Balears. 

També existeixen drets lingüístics a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí que es verdad que existen derechos lingüísticos, que son
los que usted pisotea, Sra. Armengol, pero yo le voy a decir el
motivo de crear esa oficina de derechos lingüísticos, que
realmente es el motivo por el cual se ha tramitado esa denuncia,
es tener una excusa con la que realmente justificar la existencia
de un órgano que realmente es una oficina de denuncias
catalanistas. 

Los ciudadanos, Sra. Armengol, deben saber que este
chiringuito que usted ha creado para los golpistas de Esquerra
Republicana de Cataluña que tiene en su gobierno funciona con
denuncias falsas que presentan colaboradores de la entidad
multisubvencionada Obra Cultural Balear, de hecho la denuncia
contra la doctora del centro de salud de Son Pisà ha sido
presentada por un periodista catalanista, ¡qué casualidad, eh!

Su propia consejería de Salud la ha archivado, Sra.
Armengol, negando discriminación y ¿sabe qué porcentaje
suponen estas denuncias según la Consejería de Salud? El
0,00058%, es decir, nada, pero usted desautoriza a su propia
consejería y ordena seguir adelante con el expediente a esta
doctora que incluso ha tenido que sufrir linchamiento no sólo
en los medios sino en su propio centro de salud con todo tipo
de pintadas. Debería pedir perdón a los sanitarios, Sra.
Armengol, que se han dejado la piel en la pandemia, que se
esfuerzan en reducir las listas de espera que usted provoca y
que ahora son perseguidos por su fanatismo catalanista.

No existe discriminación lingüística hacia los
catalanoparlantes, lo que sí existe es discriminación a los
hablantes del mallorquín, menorquín e ibicenco y a los que
hablan español.

Gracias a sus gobiernos, Sra. Armengol, y a los anteriores
al suyo...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Silenci, per favor....

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

... y a los anteriores al suyo, hoy, en Baleares se prohíbe
escolarizar a un niño en la lengua oficial del estado, pretende
sancionar a los que no rotulen sus comercios en catalán, abre

expedientes a los funcionarios que no hablen catalán, no les
deja trabajar si no se sacan un certificado, la administración
pública exclusivamente en catalán. ¿Y el mallorquín,
menorquín e ibicenco? Proscritos.

Y ahora montan esta oficina... 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Silenci...

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

... con sus comisarios, en una Dirección General de Política
Lingüística...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Silenci, per favor.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

... -griten, griten-, pero han creado una Dirección General de
Política Lingüística que nos cuesta a todos los ciudadanos más
de 3 millones de euros públicos, y ahora para perseguir a los
médicos.

Mire, Sra. Armengol, con usted, el catalán perjudica
seriamente la salud. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, jo li agrairia de tant en
tant que deixàs de mentir, que deixàs de tractar amb falta de
respecte la ciutadania, els que pensen diferent de vostè... No sé,
jo li demanaria un to una mica..., democràticament més
acceptable, no? Ja basta de venir aquí a insultar, amb les seves
dèries i a faltar al respecte de la població d’aquestes illes. 

Miri, tenim la sort de viure a un estat democràtic, a unes
illes que a més són molt riques en moltíssimes de coses, jo ho
he explicat moltíssimes vegades, i una de les riqueses que tenim
és que tenim una llengua pròpia i que tenim dues llengües
cooficials, i que tenim una ciutadania magnífica que té drets
davant l’Administració i un dels drets que existeixen a les
nostres illes és el dret lingüístic. I a mi m’és igual el
percentatge, si un ciutadà troba que se li conculca un dret, té
dret a anar a l’administració i que se li garanteixi, això ho
vivim així, sigui quin sigui el dret que creu que se li conculca
per part de l’administració o per part d’una empresa privada. I
nosaltres, com a administració, tenim l’obligació de veure si
realment se li ha conculcat o no un dret i prendre decisions. 
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I, efectivament, això és en el procés que estam. Que vostè
de tot això en vol fer una exageració enorme? S’equivoca, en
democràcia els ciutadans tenen drets i l’administració ha de
garantir els drets de la ciutadania. Aquí tenim aquesta immensa
sort de tenir, a més, aquestes dues llengües cooficials, els
ciutadans tenen dret a dirigir-se a l’administració en qualssevol
de les dues llengües oficials i això està no només dit per mi, és
a la nostra normativa...

Vostès que de tant en tant treuen la bandera de la
constitucionalitat, dir-li que el nostre Estatut d’Autonomia és
claríssim amb el nostre patrimoni lingüístic. Vostè crec que no
em pot parlar de si mallorquín, menorquín, ibicenco o
formenterer perquè vostè, el que parla, és castellà, únicament. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

II.17) Pregunta RGE núm. 7626/21, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a pressuposts per a
l’exercici 2022.
 

Dissetena pregunta RGE núm. 7626/21, relativa a
pressuposts per a l’exercici 2022, que formula la diputada Sra.
Patricia Guasp i Barrero del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té
la paraula la Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, president. Sra. Armengol, ¿se compromete a
presentar unos presupuestos para 2022 sin subida de impuestos
y tras realizar una auditoría operacional, como se comprometió
el año pasado? Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per la seva
pregunta. Nosaltres estam evidentment treballant ja per als
propers pressuposts generals de la comunitat autònoma per a
l’any 2022 i, quant a la part fiscal, que és el que vostè em
demana avui, seguirem amb la mateixa política fiscal que hem
practicat durant aquests sis anys, que és una política fiscal
coherent que garanteix els serveis públics, per tant els ingressos
necessaris per garantir els serveis públics, que són
absolutament bàsics per a la comunitat autònoma i per a la
ciutadania d’aquestes illes i amb una política fiscal progressiva,
que és el que hem practicat durant aquests sis anys de governs
de pacte de progrés a les Illes Balears. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Mire, presidenta, la crisis sigue impactando de lleno en
nuestras cuentas públicas y se prevé una caída de ingresos para
2022. Además recibiremos 209 millones de euros menos por
culpa del modelo de financiación autonómica actual, que es
injusto e insolidario y que penaliza a Baleares, un sistema
caducado desde 2014 que ni el Partido Popular ni el Partido
Socialista han querido reformar. 

Y mire, ya que viene la Sra. Montero el jueves, exíjale la
reforma del sistema de financiación. Queremos un modelo más
transparente, más justo y más equitativo, que corrija las
deficiencias y las infrafinanciación que tiene Baleares. Pero,
claro, la ministra lleva un año dando largas a esta reforma. Y
pregúntele también, el jueves, por las declaraciones de la Sra.
Calviño diciendo que no es un tema prioritario y que ya si eso,
en los próximos años. 

Presidenta, las familias, las PYME, los trabajadores, los
autónomos de nuestras islas merecen un respiro fiscal. No
tienen que pagar la deuda pública ni los despilfarros ni la mala
gestión.

Mire, le pedimos que traiga a esta cámara un anteproyecto
de presupuestos sensato, construido sobre ingresos reales y
realistas y que contemple un plan de contención del gasto y de
ajuste. Y para hacerlo bien y no recortar de servicios públicos
o subir impuestos, es necesaria una auditoría porque la
pandemia no puede ser excusa de una gestión irresponsable y
un gasto público desbocado. 

Por eso le volvemos a pedir una auditoría integral de
eficiencia, no solo financiera o económica sino también
funcional y operacional, tanto de la CAIB como de su sector
público instrumental. Votaron a favor y se comprometieron en
un debate de política general el año pasado pero aun no lo han
puesto en marcha.

¿Y cuál es el objetivo? Conseguir una gestión eficiente de
los recursos públicos al servicio de todos los ciudadanos,
detectando políticas ineficientes, eliminando o evitando
duplicidades y gastos innecesarios; aligerar la maraña de
empresas, fundaciones, agencias del sector público; reorientar
el gasto público y optimizar los recursos.

No entiendo qué animadversión tienen para conocer y dar
a conocer a la ciudadanía en qué se gasta el dinero la
Administración Pública. Le pido ajustes en los presupuestos
reorientando el gasto y que no sean los ciudadanos de estas
islas quienes paguen con una subida de impuestos o con más
recortes. Contésteme, ¿esta caída de ingresos se va a traducir
aumentando los impuestos?

(Algun aplaudiment) 
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EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Guasp, em puc comprometre,
com hem fet cada any, a presentar un projecte de llei de
pressuposts adequat a la realitat que vivim. I en moments de
dificultats econòmiques nosaltres hem optat sempre per donar
millors serveis, garantir allò públic, garantir els serveis públics
i garantir l’atenció a la ciutadania de la nostra comunitat
autònoma.

I a això ho feim, evidentment, amb una lluita constant
davant el Govern d’Espanya per millorar el finançament que
arriba a les Illes Balears, tant via de finançament autonòmic
com ara el factor d’insularitat, que tendrem la negociació dijous
per poder fixar per als pressuposts generals de l’Estat de l’any
2022, com s’aposta per defensar fons europeus que ja vaig dir
que en tenim garantits, ja, almenys 1.500 milions d’euros de
fons europeus per a les Illes Balears, com tantes i tantes coses.
Aquesta és una part. 

L’altra part d’ingressos, sens dubte, respon a la capacitat
impositiva que tenim, petita, a les Illes Balears i a nosaltres ens
agradaria, i al sistema de finançament autonòmic demanam més
capacitat fiscal per a la nostra comunitat autònoma. Aquí tenim
un impost que vàrem implantar a la primera legislatura del
Govern, que era l’Impost de Turisme Sostenible, que paguen
els turistes, i després una política fiscal absolutament
progressiva. Només nosaltres vàrem modificar a l’alça la
pressió fiscal per a les rendes de més de 70.000 euros, el
patrimoni per a més de 700.000 euros i, als que més hereten, a
partir de més de 700.000 euros, i vàrem posar deduccions
fiscals precisament per a totes les classes treballadores i classes
mitjanes. Aquesta ha estat la nostra política. 

Però jo li deman que evolucionin una mica, als partits
liberals i als partits de dretes, mirin el que fan els països del
G7, miri l’aposta de Biden, de dir no, no, és que la política
fiscal és absolutament fonamental per garantir el que és
necessari. Vostè i jo hem coincidit en moltes coses durant
aquesta crisi: què era necessari? Posar infermers i posar
metges, tenir vacunes, tenir més centres de salut, tenir més
professors, tenir una renda social garantida, tenir recursos per
a les famílies més vulnerables, tenir un bon transport públic.

Tot això val recursos. Tot això d’on ho s’ha de treure?
D’aquest finançament, estatal, del finançament europeu i, sens
dubte, d’una política fiscal justa i progressiva, que pagui més
qui més té. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta.

II.18) Pregunta RGE núm. 7641/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures per estimular l’economia. 

Devuitena pregunta, RGE núm. 7641/21, relativa a mesures
per estimular l’economia que formula el diputat Sr. Antonio
Costa i Costa del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Armengol. Afrontar
una descomunal crisi econòmica i social com l’arribada de la
pandèmia implicava tal, com ja li vàrem dir des del Partit
Popular el mes d’abril de 2020, desenvolupar un pla de rescat
per a autònoms, PIME i famílies que evités una pèrdua
insuportable de rendes familiars, una destrucció massiva ... i
una destrucció massiva del teixit productiu. 

El seu govern i el del Sr. Sánchez que varen aprovar a
trancas y barrancas i després que els països europeus ho fessin
massivament mesures com crèdits ICO, alguns, pocs,  crèdits
ISBA, ERTO i, després de dir-nos que no feia cap falta, ajudes
directes a empreses ara darrerament. 

Aquestes mesures eren imprescindibles per mantenir el
pacient econòmic viu, però no permeten recuperar el pacient de
forma definitiva i tornar a una senda de creixement sòlid. De
fet, tenim un efecte rebrot, però no una recuperació plena.

Per això li pregunto, Sra. Armengol: quines mesures ha pres
o pensa prendre el seu govern per estimular l’economia?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa. Crec que en el
debat de política general li vaig retre comptes precisament de
totes aquestes qüestions, que varen ser les úniques que li varen
interessar a vostè durant el seu discurs, i avui li ho tornaré a
repetir amb el poc temps que tenc.

Miri, nosaltres davant d’aquesta crisi econòmica hem fet tot
el contrari del que va fer vostè quan va haver de gestionar la
crisi econòmica de l’any 2008.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Costa.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, vostè continuï
parlant del passat que nosaltres ja parlarem del present i del
futur dels ciutadans d’aquestes illes.

(Se sent una veu de fons que diu: “molt bé” i alguns
aplaudiments)

Sra. Armengol, per desgràcia el seu marcador de mesures
de reactivació econòmica es troba a zero. Vostè aprovà l’any
passat un pla de reactivació econòmica que no ha reactivat res
perquè no contenia mesures de reactivació econòmica, Sra.
Presidenta. L’única mesura que podia ser de reactivació era el
Decret llei 8/2020, que derivà en la Llei 2/2020, però vostès ja
s’encarregaren que fos una eina inservible i amb data de
caducitat dia 31 de desembre de 2021, és a dir, ja,
automàticament ja. 

Sra. Armengol, s’han de prendre mesures de reactivació
d’impuls de l’activitat econòmica i les hem de prendre ja. 

Sra. Armengol, baixi els impostos, ho han fet tots, la
immensa majoria de països europeus i les comunitats
autònomes on governa el Partit Popular, i vostè erra que erra
sense baixar els impostos. Aprofitem l’avinentesa per eliminar
un impost injust com és l’impost de successions i donacions per
a les herències de pares a fills. Aprofitem l’avinentesa per
eliminar l’impost per la compra del primer habitatge per a joves
menors de 30 anys.

Sra. Armengol, confiï en la iniciativa privada, en els
empresaris i els treballadors d’aquestes illes. 

Sra. Armengol, destinem els fons europeus a inversions
vertaderament productives, inversions que afegeixin valor i
millorin la competitivitat d’aquestes illes.

Sra. Armengol, si ho fa així tendrà el suport del Partit
Popular, aprofiti’l.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa. Un per poder
predicar ha d’haver exercit amb el seu exemple, i jo crec que
això és important, jo li parl de la història perquè crec que és
molt important perquè cada un quan té l’oportunitat fa una cosa
o fa una altra. Vostès varen tenir l’oportunitat de governar en
un temps de crisi econòmica i varen fer tot el contrari del que
vostè em diu avui. Quan són a l’oposició sempre parlen de
baixar imposts, vostè era el director general de Pressupost que
va pujar tots els imposts possibles i va llevar totes les
deduccions fiscals possibles a la nostra comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Però anem a allò important, miri, davant d’aquesta crisi
sanitària, davant d’aquesta crisi econòmica què era fonamental?
Primer de tot, garantir la salut de la ciutadania; segona cosa
fonamental, garantir les empreses vives i els llocs de treballs
vius i per això ens entestarem des del Govern de les Illes
Balears conjuntament amb la mesa de diàleg social,
conjuntament amb els consells insulars i els ajuntaments a fer
una cosa important que era defensar davant del Govern
d’Espanya política d’ERTO, defensar davant del Govern
d’Espanya prestació extraordinària per als fixos discontinus,
defensar davant del Govern d’Espanya ajudes directes als
autònoms que no havien existit mai durant la democràcia,
defensar davant del Govern d’Espanya ajudes directes per a les
empreses. I hem aconseguit així sens dubte mantenir vives les
empreses, mantenir viu el teixit productiu, mantenir viu el lloc
de treball, i li dic, queda molta feina a fer sense cap mena de
dubte, Sr. Costa, però era fonamental poder garantir això. 

Abans de la temporada turística era fonamental tenir una
situació sanitària adequada per poder afrontar una temporada
turística i començar a reactivar la nostra economia. Per això,
vàrem fer els esforços col·lectivament aquesta societat de les
Illes Balears per poder fer possible això i per poder tirar
endavant la nostra economia. A partir d’aquí, un pacte de
reactivació econòmica on ha participat tothom, menys alguns,
vostès són dels que no han volgut participar; un pla de
reactivació turística que aprovàrem abans de l’estiu d’11
milions d’euros aprovats per la mesa de diàleg social; una
política de comàrqueting que hem dut i que duim ara per poder
mantenir la temporada turística, i fons europeus, li he dit, 1.500
milions d’euros que ja tenim aconseguits.

Aquest dijous passat hi va haver la Comissió de fons
europeus, vostès no hi varen voler participar, allà es varen
pactar inversions transformadores per a la nostra comunitat
autònoma. Vull agrair una vegada més a tots els que no s’han
posat de perfil i fan feina conjuntament per tirar endavant
aquesta societat, entre ells partits que són a l’oposició. Vostè
que és el partit majoritari no ha estat a l’alçada de les
circumstàncies.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

III. Interpel·lació RGE núm. 6344/21, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb els fons europeus Next Generation
Unió Europea. 

Passam al punt que correspon al debat de la Interpel·lació
RGE núm. 6344/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política general del Govern en relació amb els fons europeus
Next Generation Unió Europea. Començam amb la intervenció
del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Costa. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Bon
dia, Sr. Conseller, Sr. Company. Bé, el Partit Popular ve oferint
consens en una matèria que consideram enormement rellevant
com és la gestió futura o present i futura de tots els fons
europeus, aquests 140.000 milions d’euros que arribaran a
Espanya i que en transferència són de l’ordre de 70.000
milions, unes quanties que efectivament tenen una quantitat
realment important.

Fa poc més d’una setmana la presidenta del Partit Popular,
Marga Prohens, va oferir a la presidenta, a la Sra. Armengol, un
pacte per la gestió d’aquests fons, un pacte en el sentit d’oferir
possibilitat, oferir l’opinió del Partit Popular quant als llocs on
s’havien de destinar les inversions d’aquests fons europeus,
sobretot, Sr. Company, per una qüestió molt senzilla, perquè
vostès governen ara, però no saben si governaran a la pròxima
legislatura. Els fons europeus s’han de comprometre fins al
2023 i s’han d’executar fins al 2026, per tant, pot ser vostès
comprometran els fons europeus, però potser no els executaran,
dic potser, eh?, no els executaran.

En conseqüència, el principal partit de l’oposició i única
alternativa de govern creim que hauria de poder participar a
aquesta..., almenys a dir en quines línies entenem que s’haurien
de poder materialitzar aquests fons europeus. I consideram molt
rellevant que s’aprofitin aquests fons europeus perquè és
absolutament necessari que els fons es destinin a inversions
vertaderament productives; inversions vertaderament
productives i transformadores; inversions que afegeixin valor
a la nostra economia, al nostre producte, entre d’altres, turístic,
però que afegeixin valor; que incideixin en positiu a la
competitivitat de la nostra economia. 

Per altra banda, els projectes d’inversió entenem que s’han
de seleccionar des de la màxima transparència, des de la
màxima transparència, i això és quelcom ens preocupa per
qüestions que manifestam de forma reiterada, el fet que no hi
hagi una agència independent, per exemple, per seleccionar
projectes a nosaltres ens preocupa molt.

Per tant, li vull manifestar en primer lloc, Sr. Company, és
que podem, tal com li vàrem dir a la Sra. Armengol, podem
arribar a un acord en aquesta matèria, ja hem pogut observar
que en altres matèries no, ja ho hem dit, la Sra. Armengol no
vol abaixar els imposts, nosaltres sí, no ens podem posar
d’acord amb això perquè nosaltres els volem abaixar i la Sra.
Armengol no.

Hi ha altres matèries amb les quals tampoc no ens podem
posar d’acord, com el tema de l’habitatge, no hi ha forma
possible que vostès abandonin les polítiques intervencionistes
i prohibicionistes que els són tan pròpies, no hi ha manera que
les abandonin i comencem a confiar en la iniciativa privada, no
hi ha manera, per tant, en política d’habitatge tampoc no ens
podem posar d’acord.

Però, en canvi, en matèria de fons europeus li puc
assegurar, Sr. Company, que ens podem posar d’acord

perfectament, n’estic segur, perquè nosaltres també compartim
aquesta visió, per exemple, d’impulsar l’economia verda,
impulsar l’economia circular, nosaltres hi creiem, no tenim cap
problema ni un; invertir en el cicle de l’aigua, en tot el cicle de
l’aigua, perquè no només és depuració, sinó també reutilització
d’aigües, ens podem posar d’acord amb aquesta matèria i ens
hem de posar d’acord amb aquesta matèria.

Però, és clar, tenim un problema i és que en tenim
constància, perquè coneixem també què és el que es parla en
aquesta comissió del suposat Pacte de reactivació i el que
sabem, perquè ens ho traslladen, per exemple, els nostres
batles, que no hi ha informació, Sr. Company, no hi ha
informació, no saben quins projectes es posaran damunt la
taula. De fet, apliquen vostès la política de fets consumats, ve
la Sra. Armengol al debat de política general, i ens diu: hi
farem el tramvia amb els fons europeus. Vostès han traslladat
a aquesta comissió que hi faran el tramvia amb els fons
europeus? La resposta és molt senzilla: no. Política de fets
consumats, vostès diuen: es farà aquesta inversió, i s’ha acabat,
au!, ja està.

Vostès han dit a aquesta comissió que, escolti, hi farem Son
Dureta? No, vostès no ho han dit, vostès apliquen aquesta
política d’ei!, ho decidim nosaltres i endavant. Per tant, manca
moltíssima informació.

I li diré una cosa, mai una comissió externa substituirà
aquesta cambra, que és el Parlament de les Illes Balears, mai...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

... mai, aquí estan representats els ciutadans de les Illes Balears,
en conseqüència, convendria que determinades afirmacions que
fa la presidenta, la Sra. Armengol, no les fes, perquè aquí està
la sobirania popular d’aquestes illes, i nosaltres ja li puc
garantir que el control almenys, en matèria de fons, i l’opinió
respecte dels fons, li traslladarem, sigui avui amb aquesta
interpel·lació o amb les compareixences, ja sigui
voluntàriament o a instàncies del Partit Popular, haurà de fer a
les comissions corresponents.

Per altra banda, com li deia, manca molta informació i
tenim la sensació que hi ha, Sr. Company, una descoordinació
total. El Govern d’Espanya i els diferents ministeris del Govern
d’Espanya treuen convocatòries de fons europeus, finançats
amb els nous fons europeus, un dia en surt una, un altre una
altra, diferents ministeris, la gent d’aquí, els ajuntaments, les
empreses, no s’assabenten que surten les convocatòries, quan
surten, quan es tanquen, com es tramiten, com entren els
documents, en fi, hi ha un desgavell total i absolut, Sr.
Company.

Per altra banda, vostès també en treuen de convocatòries, en
treuen una en matèria de Medi Ambient, si no ho record
malament, un tema de recursos hídrics; en treuen una en
matèria de serveis socials, no sabem, ningú no sap si en trauran
en altres àmbits, no ho sabem, Sr. Company, i si vostè ho sap
vengui aquí i ens digui què és el que posaran, i aquesta és una
altra de les preguntes que li volia fer, què posaran vostès en el
Pla estratègic? El Pla estratègic ja el tenen fet, Sr. Company?
Què hi posaran en aquest pla estratègic? Perquè si no
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m’equivoc qualque rumor hem sentit que vostès el presentaran
la setmana que ve, per tant, ja pot aprofitar, Sr. Company,
aquesta tribuna per explicar als ciutadans d’aquestes illes i al
Partit Popular evidentment, que els fem la interpel·lació, a què
consistirà el seu Pla estratègic. Hi haurà els projectes, sí o no?
Quins projectes, els de la comunitat autònoma, també els dels
consells insulars, els dels municipis, no s’inclouran els de
l’Estat? No ho sabem, Sr. Company, i pot aprofitar avui per
posar-ho damunt la taula.

Sr. Company, el Partit Popular, com li he dit, vol fer
aportacions en dos àmbits: aportacions a les línies de projectes
estratègics que creiem que s’haurien de desenvolupar a la
comunitat autònoma. I dos, una cosa que no podem en cap cas
eludir, perquè és la nostra responsabilitat com a grup
parlamentari en aquesta cambra, que és la funció de control. I
en aquest sentit vostè, perquè supòs..., bé, no ho sé, vostè igual
s’ha mirat les esmenes que hem presentat al Decret Llei 3/2021,
que es tramita com a projecte de llei, i trobarà una esmena que
jo li vull demanar a vostè, és cert que forma part del Govern i,
per tant, no dels grups parlamentaris, però vostè sí pot
mitjançar un poquet perquè els grups parlamentaris que li
donen suport, que donen suport al govern, ens permetin d’una
vegada per totes constituir una comissió permanent de fons
europeus per fer tota aquesta tasca de control dels fons
europeus, que són, com li he dit, quanties molt elevades i que
tenen una durabilitat llarga en el temps. Fa molt de temps que
ho venim demanant, ho venim exigint, i vostès, Sr. Company,
voten sistemàticament en contra, perquè jo crec que deuen estar
un poc gelosos de veure si constituirem aquí, en el Parlament,
una altra comissió del Pacte de reactivació.

Però, miri, Sr. Company, és que és aquí allà on s’han de
debatre aquestes coses, perquè hi tenim la responsabilitat. Com
li he dit abans, ni vostè ni la Sra. Armengol ni ningú d’aquesta
cambra substituirà la cambra, el Parlament de les Illes Balears,
i la funció fiscalitzadora o de control que tenim els grups
parlamentaris o almenys que tenia el Partit Popular, la volem
exercir. I la volem exercir en un entorn adient i l’entorn adient
i específic és una comissió permanent per al control dels fons
europeus.

Per tant, sense perjudici que del que ens digui, ja li
demanam informació, pla estratègic i si donarà suport o no a la
possibilitat de fer aquesta comissió permanent de control de
fons europeus. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Ara correspon donar la paraula al
representant del Govern, el conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura.

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

Moltes gràcies, Sr. President, gràcies, senyors diputats i
diputades, gràcies, Sr. Diputat, Sr. Costa, per aquesta
interpel·lació.

Com bé diu la saviesa popular, les mentides també passen
i la calumnia sempre és amb intenció, el convit a reflexionar
sobre aquesta qüestió, Sr. Costa. Jo entenc que ha de ser
realment difícil i incòmode trobar-se en la seva situació, però
en lloc de fer autocrítica ve aquí, amb el seu discurs confós,
crec que ja fins i tot confon els poders executius amb els
legislatius, perquè, és clar, li és més fàcil atacar que acceptar
que el PP aneu equivocats.

I us heu equivocat, Sr. Costa, el Partit Popular novament
s’ha equivocat, a un moment de transcendència política a nivell
europeu, però sobretot d’una importància cabdal per a les
polítiques de futur les quals es desenvoluparan a nivell estatal
i autonòmic. Costa de creure que vostès encara siguin allà on
són. I on són vostès? Aixecant la bandera del no i oposant-se a
participar en els espais de debat en els quals treballem.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Pens que ens han substituït, Sra. Cabrera.

I vostè ara ve aquí amb un relat, ja dic, confós, amb ciència
ficció, i em parla d’opacitat i de poca transparència i
predisposició, Sr. Costa. Em sembla que no, no és seriós que
descarregui contra aquest govern la seva pròpia mala gestió del
seu partit, Sr. Costa.

Els fons europeus ja han començat a arribar i s’executen en
inversions que ja estaven previstes i que es contemplen dins
diferents plans d’execució de les diferents conselleries, consells
insulars, ajuntaments, etc. És el cas, per exemple, dels fons
React, un dels pilars del Next Generation, que la seva
distribució territorial s’ha realitzat tenint en compte l’impacte
de la COVID sobre l’economia i l’ocupació i, com sap, les Illes
Balears és una de les comunitats que més fons rep, gairebé 300
milions d’euros.

On aniran destinats? Evidentment, a inversions com vam dir
dirigides especialment als sectors, als agents públics, als sectors
públics més colpejats per la pandèmia: afers socials, sanitat,
educació, mobilitat. Com per exemple, com ja hem dit en
diferents ocasions: l’hospital de Manacor, el Verge del Toro, la
residència de Son Martorell a Palma, la residència del Quarter
Santiago a Maó, l’ampliació de l’escola de Sant Carles a Santa
Eulària a Eivissa, un llarg seguit d’infraestructures educatives
ferroviàries, d’afers socials, etc. Que això evidentment s’aniran
treballant i s’aniran publicant a mesura que es vagin fent
realitats aquestes execucions dels projectes.

I pel que fa al mecanisme de recuperació i resiliència, l’altre
pilar dels Next Generation, la Unió Europea ha previst
l’articulació a través dels plans de recuperació i resiliència que
els estats membres han hagut de presentar, com és el cas
d’Espanya, el Pla de recuperació, transformació i resiliència
Espanya pot. S’ha convertit en un pla país i nosaltres d’alguna
manera transposem aquest amb les necessitats de les Illes
Balears, i ha incorporat espais de cogovernança amb les
comunitats autònomes, i una part seran executats per l’Estat i
una part per les autonomies, i és difícil a hores d’ara encara
saber quins són, quins seran la totalitat de fons que arribaran a
les Illes Balears, precisament perquè hi ha convocatòries que es
gestionen des de l’Estat.
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En aquest sentit, jo també li diré que la seva objectivació de
descoordinació jo crec que també deixa a la llum un profund
desconeixement del sistema que es planteja a nivell estatal. Per
tant, hi haurà convocatòries estatal, com dic, i convocatòries
autonòmiques depenent del es competències.

Les assignacions que assignen els ministeris ja es treballen
a totes les conferències sectorials i la presidenta ho ha dit
abans, ja s’han assignat a Balears prop de 1.000 milions
d’euros a través de les conferències sectorials, allà on hem de
sumar els 300 milions de React més els més de 250 milions que
es finançaran directament per al tramvia de Palma. Per tant, no
és descoordinació, Sr. Costa, jo crec que és més
desconeixement, gestió autonòmica i gestió estatal.

A través de les convocatòries autonòmiques de subvencions
sap que hi ha ara mateix quatre convocatòries de subvencions:
implementació dels sistemes tèrmics del sector residencial,
instal·lacions d’autoconsum, instal·lacions d’autoconsum en el
sector de serveis i altres sectors productius, i el programa
d’incentius d’autoconsum al sector de serveis, perdó, en el
sector de mobilitat, eficient i sostenible, el programa MOVES
III, que, per cert, vam ser la primera comunitat autònoma de
l’Estat a publicar-la. Per tant, on és aquesta poca predisposició
i opacitat, Sr. Costa? Les dades són allà, només fa falta o
assistir a les reunions o llegir una miqueta més tot el que es
treballa.

I les convocatòries estatals, ara mateix n’hi ha 13 en vigor:
mesures d’enfortiment d’activitat comercial a zones turístiques;
convocatòria d’ajuts a projectes d’investigació i
desenvolupament en intel·ligència artificial; programa d’ajuts
a municipis per implementació de zones de baixes emissions,
etc., i no les llegiré totes perquè si no acabaria amb els minuts
de la meva intervenció.

La paradoxa és que la conselleria la qual vostè acusa d’un
sense sentit, ha creat espais de governança per poder treballar
l’estratègia de les Illes Balears, tant interns com externs, i s’han
creat aquests espais perquè la situació, com dic, que vivim és
històrica i perquè la resposta que ha donat Europa és inèdita i
posa damunt la taula una oportunitat de finançament única.

I com deia, també la situació que vivim, per desgràcia, és
historia, però tenim la sort de disposar d’un teixit humà capaç
de generar polítiques actives i bones propostes per construir
futur i esperança per a aquesta comunitat.

Els espais externs que són els que a vostè el competen i on
podria haver pogut trobar cabuda, coneix el Pacte de
reactivació, diversificació i economia social, n’ha parlat abans,
el coneix, hi podria participar, l’hem convidat en diferents
ocasions, però ves per on aquí el Partit Popular no hi ha volgut
participar. I jo vull aprofitar, als membres dels partits polítics
que no formen part del Govern o que no donen suport al
Govern de les Illes Balears, com puguin ser Ciutadans i El Pi,
el seu treball lleial i constant amb propostes propositives per a
aquesta comunitat autònoma. On és el seu partit, Sr. Costa? A
(...), no?, com sempre, l’alternativa de govern, jo no sé si li
augur molt bon futur en aquest sentit, negant-se a participar i
incapaç de fer ni una sola proposta propositiva.

Les comissions mixtes bilaterals, Sr. Costa, consells
insulars, ajuntaments, diferents participants a través de la
FELIB, aquí, on participa el Consell Insular d’Eivissa, al qual
també vull agrair al seu president i al seu equip la feina també
feta, des de la col·laboració i l’altesa de mires per treballar en
un projecte de comunitat autònoma.

Jo no l’entenc, Sr. Costa, jo, de ver, que la seva ambigüitat
enfront de propostes clares i concretes per a les Illes Balears
vostè diu que s’han de fer aquí, doncs facin-ne alguna, facin-ne
alguna, perquè és que de moment l’únic que fa és tirar pilotes
fora, donar la culpa als altres i feina ben poca. Des d’aquesta
poca predisposició que vostè diu d’aquest govern, s’ha creat
una oficina d’inversions estratègiques, on els organismes
públics, empreses, associacions, entitats o qualsevol personal
física o jurídica que tengui una proposta d’inversió i que
encaixi en l’estratègia d’avançar cap a un model més
diversificat, més sostenible, més competitiu i cohesionat, pot
emplenar el formulari telemàtic disponible a la web. Així ho
han fet a les diferents comissions, diferents entitats, diferents
ajuntaments, diferents consells insulars respecte dels quals
treballem la seva incorporació, i li responc al pla estratègic
d’inversions, perquè aquí es tracta de sumar i recuperar, no
d’enfrontar, poden fer arribar també a aquesta pàgina web.

I hem rebut ja més de 60 propostes, és un espai que actua
com a finestreta única a la qual ens vam comprometre per part
d’aquest govern per recollir iniciatives transformadores,
independentment de la seva matèria o sector productiu.

Si vostè no vol participar a les comissions que s’han creat
de participació, ve aquí a fer el seu discurset i no a crear, a
generar propostes, jo li faig una proposta, si ho vol apuntar, Sr.
Costa, oie.caib.es i aquí ens pot fer arribar les propostes que el
seu partit consideri adients.

Moltes gràcies, senyors diputats, gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, la veritat, jo, Sr. Company, el
primer que li recomanaria és que quan vengui a aquest
parlament a participar o quan l’interpel·lam en aquest
parlament no dugui el discurs escrit des de casa, perquè si no...,
és sorprenent,...

(Alguns aplaudiments)

... però qui l’interpel·la a vostè li diu una cosa i vostè surt i diu
la contrària, per tant, fa el ridícul, Sr. Company, permeti’m que
li digui,...

(Alguns aplaudiments)
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... no el dugui escrit, no el dugui escrit de casa perquè si no...,
no s’ofengui, però és que fa el ridícul, Sr. Company.

Perquè jo li he ofert mà estesa des del minut, des del segon
1 de la meva intervenció i vostè em ve aquí, el del no, el del no
sé què, però que està dient, Sr. Company?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Li he estès la mà, la mà, des del minut 1, li dic que volem
consens, que volem aportar, no a vostès, sinó als ciutadans
d’aquestes Illes, però vostè, com que ho duia escrit, ha vengut
aquí, vostè, no sé què, tal i qual, per tant, desconnecti, Sr.
Company, situï’s en el mapa, m’entén? Perfecte.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Miri, el que sí li voldria demanar és que no utilitzin els fons
europeus per tapar forats, perquè tenim por que el primer
pressupost on ja de veritat tendran partides de fons europeus és
exactament el que facin. Inversió, perquè..., és clar, el joc
aquest de trilerisme que vostès fan de..., bé, una inversió que
havia de fer amb fons propis, llavors vaig passar a fer-lo amb
l’ecotaxa i llavors amb l’ecotaxa no podia ser i el farem amb els
fons europeus,...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., aquest exercici de trilerisme, Sr. Company, no és el més
adient, al nostre entendre. Perquè ja li he dit abans que els fons
europeus han de servir per fer inversions productives,
inversions transformadores, inversions que no generin, si és
possible, una despesa estructural futura excessiva. Per tant,
aquests projectes, aquesta labor de “trilerisme” que vostès
solen fer des d’un punt de vista pressupostari jo li recomanaria
que no la fes, Sr. Company, perquè no és el que toca, no és el
que toca i no és la filosofia que està rere els fons europeus.

Per altra banda, sí que li he parlat de descoordinació perquè
és el que hi ha, Sr. Company, vostès han constituït la seva
conselleria i una oficina, però que no dóna suport, per exemple,
als municipis del Partit Popular. Vostè dirà: “no, hi ha una
coordinació total”, serà amb els seus que hi deu haver una
coordinació total perquè amb els del Partit Popular li puc ben
assegurar que no...

(Alguns aplaudiments)

... hi ha coordinació alguna ni tenen informació ni saben
absolutament res perquè vostès no els informen adequadament.
D’això és una de les coses que m’he de queixar, no tenc altre
remei més que dir-li, Sr. Company, ajudin a tots amb
independència del partit polític que governi.

Vostès ens diuen que treuen..., que hi ha tretze
convocatòries en marxa del ministeri i que aquí també en tenen,
etcètera. És que el problema d’això és que la gestió que posen
en marxa de fons europeus cada ministeri treu les seves
convocatòries, vostès també en treuran, no sabem, en fi, la
gestió que es fa de fons europeus ens genera pànic, Sr.
Company, perquè ens temem que pugui tornar a acabar la
jugada amb un pla E II, Sr. Company. Això és el que realment

ens fa por de la seva forma de gestionar. Es negaren en rotund
que hi hagués una autoritat independent de selecció de
projectes europeus, com han fet la immensa majoria de països
europeus. Vostès, el Sr. Sánchez va voler que es gestionàs des
de La Moncloa directament, el Sr. Redondo ja ha estat destituït,
però directament des de La Moncloa. Bé, idò això no és un bon
començament, li he de dir, Sr. Company, però, eh!, cada...,
vostè ens diu, no, tot això està molt bé coordinat. No, no està
molt bé coordinat, Sr. Company, perquè ningú no sap això com
funciona, d’acord?, aquesta és la pura realitat, Sr. Company. 

I li diré una altra cosa, Sr. Company, també, miri, vostè no
jutjarà si el Partit Popular és o no alternativa de govern, ni ho
jutjaré jo tampoc, seran els ciutadans de les Illes Balears quan
arribi el moment que ho jutjaran. Per tant, afirmacions de “no
som alternativa del govern” vostè no ho sap, seran els ciutadans
de les Illes Balears que ho jutjaran.

Les propostes del Partit Popular li puc assegurar una cosa,
miri, el Partit Popular ha fet moltes propostes i seguirà fent
propostes i les farà al lloc que pertoca fer-les que és el
Parlament de les Illes Balears en forma de proposicions de llei,
proposicions no de llei i altres iniciatives que és el que ens toca
fer al principal partit de l’oposició i quan tenguem
l’oportunitat, si així ho decideixen els ciutadans d’aquestes
illes, de governar ja farem les propostes definitives, i no només
les farem sinó que les executarem, Sr. Company.

I li torn a reiterar, recordi que vostès podran o tendran
opció de comprometre la despesa dels projectes, però no saben
si els executaran.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. En torn de contrarèplica té la paraula el
conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Costa, jo si he de dur la meva
intervenció escrita o no escrita és una qüestió que defuig de la
seva opinió, li agraesc el seu consell, però ja li dic jo que
m’estim més dur-ho escrit que no improvisar i fer el ridícul
com acaba de fer vostè manifestant l’absolut desconeixement
del sistema de gestió del mecanisme de recuperació i
resiliència, tant de l’Estat com de la comunitat autònoma. 

Per tant, Sr. Costa, la mà estesa per poder-li explicar les
vegades que vulgui, on vulgui, al meu despatx, a la conselleria,
a aquest parlament amb la..., sí, sí, sí, a aquest parlament amb
la petició voluntària que he fet davant d’aquest ple o en
comissió per poder retre comptes del pla estratègic i de la
realització dels fons europeus. 

Vostè diu que esperarà a fer propostes quan vostès governin
o acabar-les de fer definitivament, no sé com ho ha dit. Jo crec,

 



5316 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 91 / 21 de setembre de 2021 

Sr. Costa, que ni per als ciutadans ni tampoc per poder
gestionar els fons europeus arribarien a temps si això fos així.

Sr. Costa, em preocupa moltíssim l’actitud del Partit
Popular com li preocupa a molta gent i així ens ho fan arribar.
On són aquestes propostes, Sr. Costa? Ja li he dit, li hem dit i
li hem manifestat que estam davant d’una oportunitat històrica,
que hi ha diferents propostes de consells insulars,
d’ajuntaments, d’entitats, de sectors empresarials, públics i
privats, que van en la línia totalment d’un pla estratègic que es
presentarà en breu, un parell de setmanes, fruit del treball i del
consens d’aquestes comissions que s’han treballat. 

No sé d’on treu vostè que només ajudam els ajuntaments
del nostre color polític, jo he al·lucinat veritablement aquesta
mirada esbiaixada, sectària i fora de la realitat que vostè ha
manifestat. Primera i principal perquè representants
interlocutors dels ajuntaments es treballen a través de la FELIB
i no els escollim nosaltres els representants de la FELIB i la
meva porta sempre ha estat oberta, si no, aquí té un digne
representant d’una institució per poder-li demanar, tant per
treballar a nivell de consells insulars i d’ajuntaments siguin del
color que siguin, Sr. Costa, i jo no li permetré que vostè posa
en boca que tenc una gestió sectària i esbiaixada d’aquesta
política amb tot el que ens hi jugam, que jo ho he entès i qui
sembla que no ho ha entès és vostè.

(Alguns aplaudiments)

Miri, ja per acabar, perquè com diuen a casa meva és batre
ferro fred, quan deim que el Partit Popular és el partit del no,
és que realment vostès és que ho demostren cada vegada, cada
vegada que intervenen i vostè em diu a jo que faig el ridícul,
però és que, Sr. Costa, jo no li diré si fan vostès el ridícul o no,
són els mateixos ciutadans que els han jutjat i per açò són on
són.

Vostès són el partit del no a tot perquè manifesten que no
volen treballar de manera consensuada, participada i amb
respecte amb la resta d’agents socials. Vostès van estenent la
mà amb pactes bilaterals, nosaltres creim en el diàleg social i
en les meses i en el treball conjunt i de cooperació, cosa que el
Partit Popular ni hi creu, ni hi creia, ni hi creu, ni hi creurà. 

Vostès diuen no a treballar en polítiques fermes per la
modernització i digitalització d’aquesta comunitat autònoma,
diuen no perquè com que no hi participen, no volen participar.

Vostès diuen que no a parlar del canvi climàtic, diu aquí
que sí, però després, senyor, fets i no paraules. Feina més bé
poca. Diuen no a la transició ecològica, diuen no a la
reconversió territorial de les zones madures, diuen no a les
polítiques de protecció i cohesió social amb vergonyes com
l’abstenció a l’Eurocambra on es demanava que la violència
masclista fos considerada un crim greu a tota Europa. Estan
instal·lats en el no. 

Diu no a l’aposta per les energies renovables i la
sostenibilitat d’aquesta comunitat. Diu no a l’habitatge. Diu no
al sistema educatiu, a la cultura, a la competitivitat de les Illes
Balears, que són precisament les línies estratègiques que hem

treballat en el pla estratègic conjuntament amb tota la societat
de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

Malgrat tot, malgrat tot, Sr. Costa, la realitat és que som
molts més, som molts més els que sumam, treballam i
construïm perquè aquesta comunitat autònoma projecti futur i
projecti esperança. 

Ja és sabut, i ho vàrem saber també fa uns dies, ens
constatava, sabem que vostès d’argumentaris en saben un bon
tros, jo els convidaria a passar dels argumentaris a les propostes
propositives i concretes per a aquesta comunitat autònoma. 

Moltes gràcies, Sr. Costa. Gràcies, Sr. President. Gràcies,
diputats. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

IV. Moció RGE núm. 5575/21, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a drets lingüístics, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 5709/21. 

Passam al quart punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i votació de la Moció RGE núm. 5575/21, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a drets lingüístics, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 5709/21. Començam amb
una primera intervenció del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputades. Membre del Govern, anava a dir membres del
Govern, però..., membres del Govern, en tenim dos, moltes
gràcies, m’alegro especialment, Sr. Company, que vostè hi
sigui perquè evidentment... parlem del seu negociat avui, no?,
molt bé.

Presentem avui una moció de política lingüística i a mode
d’introducció els diré que hi ha dues possibles polítiques
lingüístiques, la cara i la barata, com en aquell acudit, l’opció
cara i l’opció barata. Hi ha una política lingüística cara i una
política lingüística barata, quina és la barata? La barata és la de
l’article 3 de la Constitució Espanyola, “tothom té el deure de
conèixer el castellà”, ésta es la política lingüística més barata
que hi ha, l’obligació, la imposició. Escolti, és molt efectiva,
d’aquesta imposició deriva tota la resta, tots els funcionaris
públics l’han d’acreditar, s’ha d’acreditar el castellà a
moltíssimes activitats, fins i tot per obtenir la naturalització
com a ciutadà espanyol s’han d’acreditar uns coneixements de
castellà, per accedir a una plaça de metge s’ha de conèixer el
castellà. Escolti, vostè posa això a un article de la Constitució
i ja s’ha acabat la política lingüística. Aquesta és la política
lingüística barata.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105575
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105709
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I després hi ha la política lingüística cara, que és la del
foment. Com que no volem imposar, hem de fomentar i és la
política dels Estatuts d’Autonomia, no perquè es prefereixi
aquesta política lingüística, és que és l’única que es pot fer. La
veritat, a mi si em donen a triar entre la cara i la barata a mi
m’agrada més la cara perquè és molt més eficaç. Perdó -deia-
si a mi em donen a triar entre la cara o la barata, prefereixo la
barata, escolti, si tothom tingués obligació a les Illes Balears de
saber el català no estaríem parlant tant d’això, igual que parlem
poc de les dificultats que hi ha amb el castellà, no, perquè com
tothom té l’obligació de saber-lo no hi ha cap problema
respecte d’aquest tema. 

Per què és cara la política de foment?, perquè cal muntar
tota una sèrie d’operatius per acollir la gent de fora que ve,
perquè pugui aprendre la llengua, perquè pugui integrar-se a la
societat on viu, perquè als funcionaris públics els convencem
que han de ser respectuosos amb els drets de la ciutadania, ...
Tota aquesta política lingüística evidentment és molt més cara
que l’altra opció, la de la imposició.

I aquesta és la política que ens agradi o no estam obligats a
fer amb la llengua catalana, és a dir, hem d’anar per la via del
foment perquè no existeix l’obligació legal de conèixer el
català, però en canvi sí que hi ha el dret dels ciutadans a
expressar-se en català. Clar, si existeix el dret dels ciutadans a
expressar-se en català necessàriament hi ha d’haver
l’obligatorietat per part d’alguns funcionaris públics de poder
atendre els ciutadans en la llengua oficial de la seva elecció, i
aquest és el motiu pel qual nosaltres portem avui aquí aquesta
moció.

La portam aquí primer perquè tenim un acord també amb el
Govern a l’acord d’investidura, un acord d’investidura amb el
Govern en el qual la Sra. Armengol es comprometia a crear una
xarxa suficient d’ensenyament del català, per tant, condició sine
qua non. És a dir, si volem que els ciutadans puguin adreçar-se
en català a qualsevol servei de l’administració i per tant vol dir
que els funcionaris han de tenir l’obligació d’almenys entendre
o, si més no, no poden al·legar el desconeixement de la llengua
catalana per atendre aquell ciutadà lògicament haurà de fer tota
una feina de formació d’aquests funcionaris, de preparació, de
coneixements lingüístics, és a dir, tota una feina perquè els
ciutadans puguin expressar-se en plena llibertat amb la llengua
catalana, cosa que és el seu dret a les Illes Balears. 

Per tant, hem fet aquesta moció de tretze punts, això és el
foment. Clar, si féssim la política lingüística barata només
tendria un punt, com que feim la política lingüística cara n’hem
de fer tretze i encara podríem haver-ne fet més.

Bàsicament hi ha quatre punts relacionats amb la
importància que hi hagi una estructura consolidada de formació
per a aquella gent que vulgui aprendre el català. El primer que
hem de fer és que hi hagi els serveis adequats perquè qui vulgui
aprendre el català tingui facilitats per fer-ho. Aquí hi hem
dedicat quatre punts perquè creiem que no es fa amb l’extensió,
amb la profunditat i amb l’abast que tocaria.

Hi ha un punt 5 sobre la importància de fer una política
activa d’integració dels ciutadans nouvinguts a la llengua i a la
cultura del país; un punt 6 sobre drets del consumidor,

reivindicar els drets existien a la Llei de protecció dels
consumidors i que en la legislatura del Sr. Bauzá varen quedar
eliminats, recuperar-los, és una vella reivindicació de tots els
grups d’esquerres; quatre punts, del punt 7 al punt 11, sobre la
importància de treballar per l’administració perifèrica, és a dir,
que l’administració perifèrica de l’Estat sigui sensible i pugui
gestionar bé els drets lingüístics dels ciutadans; i, per últim, dos
últims punts, el 12 i el 13, relatius a la presència del català a
l’Ibsalut que, com sabem, hem sabut en unes dades recents és
un dels àmbits en els que tot i que no depèn de l’administració
perifèrica de l’Estat sinó de la nostra administració autonòmica
hi ha moltes mancances pel que fa al respecte dels drets
lingüístics dels ciutadans i, per tant, som partidaris de crear un
ecosistema amable de recepció o d’agombolar els usuaris, els
ciutadans, en l’ús dels seus drets lingüístics. 

Aquests són els...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells, por favor, tiene que acabar.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, acabo immediatament, Sra. Presidenta, gràcies. I aquests
punts són els que posem a la seva consideració, escoltaré
sobretot els grups esmenants i a la meva segona intervenció
fixaré posició respecte d’aquestes esmenes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells.

(Algun aplaudiment)

Correspon ara la intervenció del Grup Parlamentari Popular
per defensar l’esmena RGE núm. 7759/21. Té la paraula el Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Moltes gràcies, vicepresidenta. Bon dia una altra vegada,
diputades i diputats. Sr. Castells, vostè sap que hem presentat
una esmena a la seva moció quant als drets lingüístics, la nostra
esmena proposa fer una substitució dels punts que vostè
proposa i senzillament substituir-los per un únic punt que és
molt senzill i que es tracta senzillament que les institucions
compleixin i facin complir el que diu l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears per motius molt senzills. 

Primer de tot, ja en el seu moment va ser fruit l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears d’un ampli consens polític i
social, també i sobretot en matèria de llengua, en drets
lingüístics, perquè el mateix Estatut diu que la llengua pròpia
de les Illes Balears, juntament amb la llengua castellana, és
llengua oficial a la nostra comunitat autònoma i perquè
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l’Estatut diu també que les institucions han de garantir l’ús
normal -l’ús normal- de les dues llengües oficials. 

Si no l’accepta, Sr. Castells, evidentment demanam votació
separada i ja li dic ara que a alguns dels punts que vostè
proposa haurem de fer un vot desfavorable. 

No obstant tot això, m’agradaria fer una sèrie de
consideracions més generals, una sèrie de consideracions més
globals, perquè si bé és veritat que de qualque manera el debat
d’avui, aquesta moció d’avui és conseqüència d’una
interpel·lació anterior entre vostè i el conseller de Cultura i
Universitat, també podríem dir que la podem contextualitzar
amb certes polèmiques que s’han donat sobretot aquestes
darreres setmanes de certs debats, diria jo, més mediàtics que
reals, que s’han produït més en àmbits polítics i de mitjans de
comunicació que al carrer, on certs usuaris, diria jo que qualcun
d’ells puntuals i tal vegada primmirats, s’han queixat d’així
com han pogut interactuar amb treballadors de diverses
institucions, per exemple a l’aeroport, per exemple amb forces
i cossos de seguretat o els darrers casos que han estat més
mediàtics les darreres setmanes, de persones que s’han queixat
així com han pogut interactuar amb metges del nostre sistema
sanitari als que a més doncs han agraït el servei que tenien,
però s’han queixat d’així com han pogut interactuar amb ells. 

El primer de tot que li he de dir, Sr. Castells, i supòs que
vostè ho veu i ho nota, jo aquí estim la nostra llengua ben igual
que vostè i al mateix nivell que la resta de diputats que fem
feina aquí, al Parlament, però des del principi i des de sempre
tenc el convenciment que la llengua o les llengües haurien de
ser eines per entendre’ns, eines per socialitzar i qualque vegada
tenim la sensació que certes persones, certs partits polítics
veuen més la llengua o les llengües com excuses, com excuses
per discutir, qualque vegada veuen les llengües com excuses
per discutir. 

Jo li posaré l’exemple que es posa sempre, que és recurrent
i molt senzill, però que no deixa de ser veritat. És veritat que jo
com a ciutadà quan tenc un problema, quan he d’anar al metge,
quan tenc qualque familiar que no està gaire bé i acudesc al
metge doncs el primer, i vostè també a la seva intervenció
anava un poc per aquí, el primer que desig és que se li doni un
bon servei, que sigui un bon professional, que tengui certa
experiència, que el tracti bé i si a sobre parla la nostra llengua
doncs estarem més contents, dit això sense radicalismes, amb
paciència, d’una manera normal. Si el metge ha vengut a viure
a les Illes Balears fa dos mesos i encara no el domina, doncs,
hem de ser els primers que hem de ser comprensius. 

Creim en la llibertat per sobre de la imposició, ja
n’aprendrà aquell metge, tots en volen aprendre a parlar la
nostra llengua sense imposicions, amb total tranquil·litat.
Escolti, i si un de cada mil no en vol aprendre, doncs serà més
el seu problema que el nostre. 

De qualque manera vostè també ha focalitzat una miqueta
i jo diria que injustament, no sé si és un problema de redacció,
la seva moció en certs grups en concret. Ha parlat prou de
forces i cossos de seguretat i ha parlat també del sector sanitari.
Jo li he de dir una cosa, en aquests moments el que hem de

menester d’aquests sectors és que venguin, és presència,
després ja arreglarem les altres coses. 

Per exemple, a un moment on a les Illes Balears hi ha més
inseguretat que mai, més denúncies que mai, més robatoris que
mai, més ocupacions que mai, idò benvinguts!, una
mambelletada i una bona aferrada a aquells membres dels
cossos i forces de seguretat que venguin de fora a donar el
servei als ciutadans de les Illes Balears, maldament encara no
parlin la llengua pròpia.

I amb els metges, el mateix. A un moment de pandèmia, que
el sector sanitari ha estat, de qualque manera per dir-ho,
estressat, allà on ha mancat personal, allà on tots sabem que hi
ha queixes perquè falten metges als centres de salut dels pobles,
idò a aquells metges que venguin de la península o d’allà on
sigui a donar un servei als ciutadans de les Illes Balears,
benvinguts!, una mambelletada i una forta abraçada perquè el
que hem de menester en aquest moment és el servei, la resta ja
vendrà a poc a poc. 

I així li ho dic, Sr. Castells, nosaltres votarem en contra
només d’aquells punts que denoten certa imposició, que
impliquen també més despesa, que impliquen també més
despesa o prioritzen despesa en un moment en què creiem
nosaltres que la despesa hauria d’anar destinada a altres coses
i a aquell punt, concretament, el número 8, que voldria que fos
una falta de redacció però que de qualque manera apunta amb
el dit als membres dels cossos i forces de seguretat de l’Estat.

I li diré una cosa per acabar, Sr. Castells, i veu en quina
llengua ens expressam nosaltres. Jo crec que si realment vostè
persegueix l’objecte d’aquesta moció, si vostè realment
persegueix l’objecte dels drets lingüístics, abans d’anar amb
demandes als metges i als membres dels cossos i forces de
seguretat, miri un poc voltant, voltant, els esforços que fan els
seus companys, als quals vostè sol donar suport, per tenir el
càrrec que tenen o per exemple per aprovar els pressuposts. I
jo no hi tenc res a dir, perquè ja li dic, crec en la llibertat però
per ventura primer hauria de focalitzar les polítiques de drets
lingüístics i les demandes entorn, entorn, voltant, voltant, i
sobretot en els membres de Podemos o en els membres del
Partit Socialista. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Corresponde ahora la intervención de los grupos
parlamentarios que han presentado conjuntamente las
enmiendas con número de RGE 7670, 7671, 7672, 7673, 7674
i 7675/21. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra el Sr. Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH: 

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades. Bé,
sembla que els senyors del Partit Popular fan molta feina però
són capaços de rebutjar 13 punts de votació i senzillament
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presentar l’Estatut d’Autonomia que han promès o jurat tots els
membres d’aquesta cambra. 

Sr. Castells, hem presentat algunes esmenes i matisos als
punts d’acord de la moció del seu grup. Faré un poc de repàs
perquè n’hi ha unes quantes que crec que s’han de tenir en
consideració en la seva puntualització. 

Pel que respecta al primer punt, hi faré un vot favorable ja
que, tot i que no s’ha deixat a ningú enrere en la formació del
català, ha estat també gràcies a l’aula virtual que ha ajudat a
formar, tot i l’augment d’alumnes que ha sobrepassat totalment
les expectatives, la demanda d’anys anteriors previs a la crisi de
la COVID-19.

Respecte del segon punt, sí que hem presentat una esmena
ja que creiem que és necessari i important que la partida que la
Direcció General de Política Lingüística transfereix a l’IEB,
l’Institut d’Estudis Baleàrics, no sigui exclusivament per a
formació com demana el seu punt sinó que també es dediqui a
la promoció de la llengua catalana ja que a aquesta la valoram
també com una part fonamental per al foment i l’ús de la
llengua pròpia. 

Aquests dos punts, el de la formació i la promoció, entenem
que han d’anar acompanyats d’accions que requereixen
certament un pressupost, com ja realment s’està fent. Però, clar,
entendrà que estam en el mes de setembre i amb una moció
fruit d’una interpel·lació del passat mes de juny, a nivell
pressupostari no coneixem per exemple ni tan sols el sostre de
despesa i en el seu moment ja arribarà el temps de conèixer el
projecte de llei de pressuposts com per valorar les quantitats
que s’hi dediquen. Vostè, per exemple, ha quantificat aquest
augment que es necessita en formació,  unes quantitats que cita
que entengui, aquestes variants, per respecte també a altres
polítiques que també són necessàries, s’han de valorar com a
partides amb un cert equilibri unes respecte de les altres. 

Per tant, no pensam si ara és el moment idoni sense un
equilibri pressupostari d’aprovar aquests punts tercer i quart.
Així i tot, com dic, li hem proposat una esmena en el tercer
punt per cobrir la demanda existent per a la formació de la
llengua catalana fora dels ensenyaments reglats. 

En el quart punt, tornam pressupostàriament a ajudes per al
foment de l’ús de la llengua catalana i a treballar en línies de
col·laboració amb els ajuntaments per afavorir l’augment de
dinamització lingüística als municipis, especialment entre els
joves com també demanava el seu punt. 

Respecte del punt cinquè, des del Grup Parlamentari
Socialista realment creiem en un marc de convivència
intercultural actiu on la diversitat s’ha de transformar en un
element per superar dificultats, on la llengua en aquest aspecte
ha de ser un mitjà d’integració, de cohesió social i igualment ha
de ser de coneixement mutu de la cultura i com a reforç de la
cultura pròpia, de llaç integrador de les persones nouvingudes.
I és per aquests motius que farem un vot favorable a aquest
cinquè punt.  

Respecte del punt sisè, com he dit abans amb les partides
pressupostàries s’ha de tenir en compte que la Llei de protecció

de les persones, consumidores i usuàries, que en aquest moment
s’està ultimant el seu tràmit administratiu, ha de seguir la seva
tramitació, seguidament, parlamentària. El que creiem és que
s’ha de donar temps a aquest i tot i que serà important abordar
aquest àmbit des del vessant lingüístic no creiem que ara,
pròximament, sigui el moment. Igualment, pensam, sabem, que
hi ha registrada una modificació de llei quant a la Llei del
comerç 11/2014, que tendrem l’oportunitat de debatre aquí, en
seu parlamentària. 

Respecte dels punts setè i vuitè proposam dues esmenes per
tal que el Govern de les Illes Balears i la Delegació del Govern
de l’estat continuïn treballant conjuntament com, de fet, ja
s’està fent i així puguin acordar mesures que garanteixin els
drets lingüístics de la ciutadania en espais gestionats per
l’Administració de l’Estat i, igualment, puguin oferir un
assessorament especialment als nous agents de forces i cossos
de seguretat de l’estat destinat a les Illes Balears ja que pensam
que és rellevant conèixer l’idiosincràsia i la sensibilitat pels
drets lingüístics que hi ha a les nostres Illes Balears. 

Respecte de l’altra esmena que hem presentat al dotzè punt,
creiem necessària una actualització del punt a aprovació amb
la posada en marxa de l’Oficina de drets lingüístics ja que
ofereix un servei que ens aporta més coneixement en la defensa
de la normativa vigent però que creiem que és necessari adaptar
aquest punt a aprovació a fer efectives precisament les
decisions preses recentment amb la col·laboració del Servei de
Salut de les Illes Balears i la Direcció General de Política
Lingüística, el que volem és que els pacients es vegin satisfets
amb els seus drets lingüístics. 

Per acabar, dir-li que al tretzè punt hi farem també un vot
favorable garantint la senyalització i els cartells d’informació
general de caràcter fix i els documents informatius per als
usuaris del sistema de salut pública que siguin, almanco, en
català. 

Moltes gràcies, presidenta. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari Unidas Podemos. Té la paraula la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, presidenta. Bé, tots coneixem un poc els darrers
estudis sobre l’ús de la llengua catalana a la nostra comunitat,
on s’indica que les generacions més joves, més o manco fins als
trenta anys, tenen un elevat percentatge de domini bastant bo o
molt bo quant a la llengua catalana però que, després, quan
s’analitzen els àmbits allà on utilitzen la llengua es veu
clarament on el castellà agafa una predominança important. 

Per tant, nosaltres consideram que no ens enfrontam a una
qüestió tant de formació sinó d’ús perquè realment pensam que
les generacions més joves que tenen un alt coneixement idò per
aquest motiu hauríem d’estar convençuts que la llengua
catalana hauria de poder perdurar i on consideram que s’hauria
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de fer un poc més de pedagogia o d’ensenyament és
possiblement en aquells sectors de la població que vénen a
viure aquí a les Illes i que, per tant, la seva llengua pròpia no és
la llengua catalana. I aquí, possiblement, trobam que és un poc
el bessó d’aquesta moció.

Nosaltres compartim en termes generals aquesta iniciativa,
però sí que hem volgut fer unes quantes esmenes que pensam,
sota el nostre punt de vista, que no desvirtuen el seu contingut. 

Pel que fa a les esmenes als punts 2, 3 i 4, que fan
referència a temes de pressuposts, nosaltres no tenim cap
problema ni un per parlar de pressuposts, però avui sí que
consideram que no deixarem fermades unes quantitats fixes al
marge de totes les altres àrees de govern principalment perquè
la nostra formació Unidas Podemos forma part d’aquest govern
i gestiona unes àrees i consideram que les quantitats
pressupostàries s’haurien de negociar en aquest àmbit i a més
també perquè encara no tenim coneixement ni de quin serà el
sostre de despesa ni de quin tipus de pressupost tendrem per a
l’any 2022.

Per tant, a l’hora de parlar de pressuposts ens agradaria
tenir les cartes, totes les cartes damunt de la taula, però amb les
nostres esmenes el que hem fet és que es pugui garantir que es
cobreixin les necessitats. És a dir, que si la Direcció de Política
Lingüística té unes necessitats que hi pugui haver un pressupost
suficient, però que no fixem avui unes quantitats. 

Per altra banda, als punts 7 i 8, que fan referència als cossos
i forces de seguretat de l’Estat, també hem presentat unes
esmenes tot i que pensam que es manté un poc l’essència de les
seves propostes. Nosaltres crec que dins d’aquest parlament
tots som coneixedors que s’han vulnerat els drets lingüístics
d’algunes persones quan s’han dirigit a algun cos de seguretat
de l’Estat en català. Ara bé, aquesta insensibilitat mostrada pels
agents a vegades, que vostè ha escrit a la seva moció, a
nosaltres ens agradaria saber com podem quantificar aquest “a
vegades”, ho dic perquè “a vegades” és un poc complicat que
no ha de parèixer o consideram nosaltres que no ha de parèixer
que hi ha una generalització dintre dels cossos i forces de
l’Estat que menystenen la nostra llengua.

Precisament de la llengua catalana vaig tenir ocasió de
parlar a una reunió amb el col·lectiu d’insularitat digna, que
són els cossos de l’Administració de l’Estat que demanen un
complement d’insularitat digna per poder venir a viure aquí,
amb el qual nosaltres hi estam completament d’acord, un dels
temes que el representant de la Guàrdia Civil ens va posar
damunt la taula era precisament el de la llengua catalana i que
ells ens explicaven que ells volien aprendre la llengua pròpia de
la nostra comunitat autònoma perquè entenien que el servei
públic que ells donaven havia de ser correcte i havien de poder
entendre totes les persones que es dirigissin a comissaria i que,
de fet, molts d’ells participaven en diferents cursos i tal. Per
tant, vaig veure una bona predisposició d’aquest col·lectiu.

Llavors, així mateix, i per això la nostra esmena, sí que
necessitam establir més mesures i encara formar més tots
aquests cossos de seguretat de l’Estat així com també tot el
personal de l’Administració General de l’Estat que vengui a la
nostra comunitat per tal de poder garantir els drets lingüístics

de la nostra comunitat autònoma. Per això hem presentat les
esmenes als punts 7 i 8.

Pel que fa al punt 12 expressar breument que fa dues
setmanes tant el Servei de Salut com la Direcció General de
Política Lingüística varen arribar a tota una sèrie d’acords com
garantir els drets lingüístics en el marc de la sanitat pública i
per això també hem presentat aquesta esmena perquè
consideram que, bé, que estaria bé que..., estaria bé no, estic
convençuda que es duran a terme aquests acords.

I, finalment, en el tema del punt 6, que es refereix a la Llei
de consum, nosaltres volem manifestar des del nostre grup
parlamentari que pensam que fan molts d’avenços quant a la
protecció dels drets lingüístics, no només de la llengua catalana
sinó que també de les persones usuàries de la llengua de signes,
i que a més és una llei que prest estarà aquí en tramitació i
consideram que si s’estima que no es garanteixen suficientment
els drets lingüístics així com està redactada la Llei de consum
llavors podrem debatre al respecte.

Per a la resta de punts...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sans, per favor, tiene que acabar.

LA SRA. SANS I REGIS:

Acab. A la resta de punts doncs hi donaríem suport i
demanaríem votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Correspon ara el torn de fixació
de posicions. Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, vicepresidenta. Miri, Sr. Castells, vostè sap que en
els terminis que vostè planteja aquesta proposició no de llei el
meu grup parlamentari avui no li donarà suport. Sí que
votaríem abstenció a bastants punts de..., tres o quatre punts si
accepta les esmenes que li han fet els altres grups
parlamentaris.

Miri, des de Ciutadans no volem que s’utilitzi la llengua
com a instrument polític i ho hem deixat molt clar i jo ho he fet
en aquesta tribuna en anteriors ocasions i avui ho tornaré a fer. 

Vostès tenen el mal costum d’interpretar malament el
discurs i el posicionament del meu partit, Ciutadans, com si
nosaltres estiguéssim en contra de la llengua catalana, com si
estiguéssim en contra de la nostra llengua i res més incert que
això.

Del que estam en contra és del que vostès fan, eliminar el
castellà de l’ús normal, és a dir, vehicular de l’educació i de
l’administració i estam en contra d’arraconar les modalitats
lingüístiques pròpies insulars de les nostres illes. 

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 91 / 21 de setembre de 2021 5321

Del que estam en contra és de l’assenyalament a
professionals sanitaris o a treballadors públics. 

Del que estam a favor, des de Ciutadans, és de la llibertat
d’elecció de llengua i de preservar els drets lingüístics de tots,
de tots, de tots els ciutadans. 

Tenim la gran sort en aquesta comunitat de tenir dues
llengües oficials reconegudes a la Constitució i al nostre Estatut
d’Autonomia, i això suposa sumar en riquesa lingüística i
cultural i no restar, com molts pretenen. 

Des de Ciutadans sempre hem estat d’acord a fomentar
l’estudi i fomentar el coneixement de les dues llengües, com no
pot ser d’altra manera, però no d’imposar l’ús excloent de
l’altra llengua oficial: la llengua castellana. I sempre donant
compliment a l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia que diu que
s’ha de fomentar l’estudi i garantir la protecció de les
modalitats insulars del català pròpies de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera. 

Vostès saben que des de Ciutadans consideram que la
llengua catalana ha de ser considerada com un mèrit i no com
un requisit per accedir a l’administració pública i garantir així
les condicions d’igualtat a l’accés a la funció pública, com
reconeix el Tribunal Constitucional que diu que conformar una
funció pública on no és necessari genèricament el requisit
lingüístic de la llengua pròpia no implica necessàriament una
posició subordinada d’aquesta llengua. 

Miri, la realitat és que Balears és una comunitat
importadora netament de metges, de professionals sanitaris,
però sobretot de metges, i li reivindicam cada dia aquí a la
presidenta que ha de contractar més professionals sanitaris. Des
de Ciutadans no ens oposam a garantir que tots els usuaris
tenguin dret a comunicar-se en qualsevol de les dues llengües
amb plena normalitat, hi estam totalment a favor i és el que
l’Estatut marca i sempre ho defensarem, però no estam a favor
que aquest requisit sigui un..., que la llengua sigui un requisit
per accedir a la funció pública i menys a sanitat. Per tant, a tot
el que està relacionat amb aquests punts votarem en contra. 

Des de Ciutadans sí que estam a favor que els cartells
informatius, la web, per exemple, a àrees de sanitat estiguin en
les dues llengües, però vostè als punts ho fica amb els punts
que li acab de dir d’exigir aquest requisit i (...) amb treballadors
públics. Per tant, si estigués separat donaríem suport a aquest
bilingüisme del que vostè parla als punts 10, 11 i 12.

Si accepta les esmenes, com ja he dit, tres o quatre d’elles
votarem..., no votaríem en contra, no votaríem en contra
d’aquesta proposició no de llei. Sí que li puc dir que el punt
que fa referència a les forces i cossos de seguretat de l’Estat no
ens agrada gens la redacció que ha fet i per tant hi votarem en
contra. 

Per acabar, sí que m’agradaria afegir que l’única política
que s’ha de fer en matèria lingüística és una política social, des
de la normalitat i des de la convivència i en cap cas no s’ha
d’instrumentalitzar la llengua amb intencions partidistes que
deriven en una confrontació en la ciutadania i dona espais al

populisme. No oblidam que la llengua és únicament patrimoni
de la nostra societat i en cap cas dels partits polítics.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia, diputades, diputats, presidenta, i ben tornats. Bé,
avui MÉS per Menorca ens du una moció sobre drets
lingüístics, una moció encertada i molt completa, ja que ens
proposa acords amb les qüestions més importants pel que fa als
drets lingüístics dels catalanoparlants, llengua pròpia del país.

La moció, com deia, ens proposa acords per al dret a la
formació, a la promoció, drets dels consumidors, els drets
lingüístics dels ciutadans a ser atesos en català per part dels
funcionaris públics i sobretot que es respecti la Llei de
normalització lingüística aprovada per aquest parlament. El fet
que s’hagi presentat aquesta moció, que hi hagi denúncies
reiterades a l’Oficina de Drets Lingüístics del Govern, que les
xarxes socials bullin amb mostres de vulneració d’aquests drets
ens preocupa i ens preocupa molt, perquè és un mal símptoma
i ens insta a totes i a tots els que tenim alguna responsabilitat a
no abaixar la guàrdia. Si de veres som aquí per al bé comú, una
de les nostres obligacions és garantir que tota la ciutadania
tengui tots els drets garantits; si això no és així hem de fer el
possible perquè ho sigui.

Els drets lingüístics, com veiem en aquesta moció, són
transversals i van directament relacionats amb la qualitat dels
serveis públics, perquè ens entenguem, que el personal sanitari
t’atengui en la teva llengua forma part de la bona qualitat de
l’atenció sanitària. De fet, forma part de l’atenció sanitària, i no
ho diem nosaltres, ho diu, per exemple, la doctora Elena
Muñoz, presidenta de la societat balear de medicina familiar i
comunitària, que dia 14 d’aquest mes, a una entrevista, va dir:
“pots ser el millor especialista, però si no entens el pacient no
seràs un bon metge”. La Sra. Muñoz defensa els drets dels
pacients a expressar-se en la seva llengua, en la seva llengua
materna, i considera que és fonamental per a una bona atenció
a la consulta.

En aquesta mateixa entrevista deia que la majoria de
professionals sanitaris que venen de fora en poc temps entenen
i s’expressen en català, i que, encara que minoritaris, no podem
minimitzar els casos que hi ha que això no és així, tot el
contrari els hem d’agafar seriosament i hem de posar els
mitjans per tal que es resolgui, i la qualitat i l’assistència
sanitària sigui completa.

Sr. Sagreras, saber parlar la llengua del pacient i entendre
la llengua del pacient no és un més a més, no és un més a més,
forma part de la qualitat assistencial de qualsevol professional,
sigui quina sigui la seva àrea; no pot ser un més a més. Però no
només en la sanitat hem de treballar quant a la qualitat dels
serveis públics, les forces d’ordre públic, siguin d’aquí o d’allà,
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és necessari que comuniquin en la llengua pròpia dels
ciutadans, això també forma part de la qualitat d’aquest servei.

Que la senyalística dels espais públics sigui en català forma
part de la qualitat de l’administració pública i en aquest cas,
també, del compliment de la llei. I que els ajuntaments treguin
convocatòries d’ajuts per a actuacions de foment de l’ús de la
llengua catalana als seus municipis, forma part de l’obligació
que tenim totes les administracions públiques amb la llengua
catalana i, sobretot, amb tots aquells que volem viure
plenament en català al nostre país.

I ja per acabar, m’agradaria donar les gràcies a totes
aquelles persones que denuncien la vulneració dels drets
lingüístics, gràcies a les quals podem fer front a aquesta
vulneració.

I també vull donar les gràcies a totes les entitats que fan
feina per garantir aquests drets, mai no els podrem agrair prou
la feina que han fet, fan i faran, la majoria de vegades des del
voluntariat i el voluntarisme.

Com deia, si de veres som aquí per a la defensa del dret del
bé comú, tenim una obligació amb el compromís amb la
llengua pròpia del país, amb la llengua catalana, aquesta forma
part del bé comú. Per això hem de treballar tots junts, per al
foment de l’ús i el prestigi de la mateixa; si ho fem, fem feina
a favor de la cohesió social i la integració. Facem país, estimem
el país i la llengua, en definitiva, tenguem autoestima com a
poble.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta. Esto, Sr. Castells,
perdone, que no le veía, que está detrás del cartel, esto, Sr.
Castells, esto es una oda al apartheid lingüístico, esto. Lo que
usted ha dicho y el discurso que hemos escuchado, no solo
suyo, sino de representantes de la izquierda, incluida la
izquierda separatista, que debe estar tomando café allí enfrente,
es la demostración máxima que se puede hacer sobre el
cinismo.

Yo estoy seguro que cuando esto acabe, cuando acaben
estos años de la imposición del pancatalanismo en Baleares,
que, visto lo visto, además, eso solo ocurrirá cuando VOX
tenga posibilidad de gobernar, podremos enseñar hasta dónde
llegó el fanatismo catalanista, y que se presenten mociones con
el título de derechos lingüísticos aquellos que vulneran todos
los derechos lingüísticos, es asombroso.

Ustedes, que defienden, al igual que este gobierno, que lo
ha ejecutado, igual que gobiernos anteriores que han llevado
hasta el infinito y más allá la imposición del catalán, ustedes,

que prohíben escolarizar a un niño en la lengua oficial del
Estado; ustedes, que son los que para acceder a la
administración exigen certificados de catalán; ustedes, que son
los que quieren multar y sancionar al que no hable en catalán,
ustedes hablan de derechos lingüísticos, es algo asombroso y no
sé hasta qué punto puede llegar su cinismo.

Esto viene de la interpelación del pasado día 8 de junio,
donde, además, usted habló y estaba muy preocupado porque
la normalización lingüística, después de cuarenta años, no
estaba dando los frutos que ustedes querían, y también lo
respaldó el consejero Company. Y claro, es verdad, y ustedes
decían: después de cuarenta años ha fracasado la Ley de
normalización lingüística, sí, ha fracasado, es verdad, claro, aun
hay gente que habla libremente lo que le da la gana por la calle,
y eso es lo que a ustedes les fastidia, ustedes quieren llegar
hasta el ámbito privado, quieren decirles a las personas cuándo
y cómo y en qué idioma tienen que hablar, y eso es lo que
ustedes defienden.

Miren, si ha fracasado, bajo su punto de vista, esa
normalización lingüística, que es anormalización lingüística, ha
sido, primero, porque están imponiendo una lengua que no es
la de aquí, que es ese catalán ortopédico que ustedes defienden,
que no tiene nada que ver con el mallorquín, menorquín e
ibicenco, y es un fracaso clamoroso porque han invertido
millones y millones de euros; pero lo que ya llama la atención
y preocupa cada vez más es el señalamiento y la persecución a
aquellos que no defienden sus delirios lingüísticos.

Y es muy preocupante cuando un consejero del Gobierno
balear, en su intervención de la interpelación del pasado 18 de
junio, hacía referencia y volvía a señalar, como ustedes han
señalado a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, de hecho usted dedica tres puntos a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado y les dice que tienen que
aprender catalán. A las fuerzas y cuerpos de la seguridad del
Estado, de la policía nacional y la guardia civil que en estos
momentos, además, están absolutamente desbordados por la
inmigración ilegal masiva que está llegando, por el aumento de
la delincuencia, que no tienen medios, desde luego lo que
menos necesitan es que ustedes les vayan con sus delirios
lingüísticos a obligarles a hablar en catalán, también, lo que
habría que hacer es agradecer el trabajo, que hacen el trabajo
igual que aquellos sanitarios que tanto se han esforzado y que
ahora ustedes también les ponen en el punto de mira en base a
denuncias falsas, absolutamente falsas, para justificar la
existencia de una oficina, que llaman de derechos lingüísticos,
y que es una oficina de denuncias catalanistas, un chiringuito
más, que se añade a los millones y millones de euros que se han
enterrado con sus delirios catalanistas.

Porque a ustedes realmente la lengua les importa un
pimiento, ustedes utilizan la lengua como instrumento político,
y ustedes, además, que son de un partido separatista, la utilizan
para separar. La mayoría de los ciudadanos utilizan las lenguas
para unir, para comunicarse, ustedes no, ustedes las utilizan
para separar, y se inventan todo tipo de casos, ahora denuncias
falsas, después el caso de la trabajadora del aeropuerto, que,
por cierto, también fue absolutamente falso. Ahora ustedes
también quieren que los bares y restaurantes les atiendan en
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catalán, oigan, ¿por qué no dejan en paz a la gente y que hablen
lo que les dé la gana? ¡Intenten esa labor de libertad!

Nosotros estamos de acuerdo en que haya un bilingüismo en
la administración pública que es la que sostenemos entre todos,
¿dónde está el bilingüismo, por ejemplo, en la cartelería de este
parlamento balear? No existe. ¿Dónde está el bilingüismo en la
cartelería o en la documentación oficial de las administraciones
públicas de Baleares? No existe, es todo monolingüe en
catalán. Y ustedes vienen aquí de pisotear derechos
lingüísticos, si son ustedes los pisoteadores de derechos
lingüísticos.

Pues, mire, señor, evidentemente nosotros votaremos que
no del primer al último punto, porque sería favorecer la
máxima expresión de la xenofobia lingüística, que es lo que
ustedes reflejan aquí y son las políticas que actualmente se
están llevando a cabo.

Si los ciudadanos quieren que tengamos responsabilidad de
gobierno, Sr. Castells, señores de la izquierda, ya le puedo
asegurar que lo primero que haremos será derogar toda esa
normativa que está facilitando esta vulneración actual de
derechos lingüísticos y desde luego dedicar cero euros a la
imposición del catalán en Baleares, porque ya está bien de
utilizar el dinero público para crear falsos países catalanes o
para crear políticas que excluyen a unos y ponen a otros por
encima de otras personas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Campos, por favor, tiene que terminar.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Castells, com pot suposar, donarem suport totalment i
íntegrament a la seva iniciativa, que és una iniciativa que
covendria dir, si l’emmarcam dins l’àmbit europeu, que no és
més que el compliment efectiu d’un instrument jurídic europeu
que és la Carta Europea de les Llengües Regionals i
Minoritàries de l’any 1992, ratificada per Espanya, per tant, si
l’Estat espanyol es prengués seriosament una part de la
Constitució, ja sé que n’hi ha que són constitucionalistes però
no els agrada res de la Constitució, idò, si es prengués
seriosament la protecció de les llengües que diu la Constitució
Espanyola que no són el castellà, evidentment donaríem
compliment íntegre sense necessitat de la seva iniciativa al que
vostè demana aquí.

Perquè vostè ha dit que hi ha política cara i barata, bé, ja
sap que això és molt més complex del que vostè, jo ja entenc
que vostè no podia entrar a tota la dificultat que té aquesta
qüestió perquè amb cinc minuts no és possible ni per a vostè ni
per a ningú, però és evident que no és el mateix la situació
lingüística de grans llengües, com és el castellà, molt parlades,
amb molts parlants, amb molts mitjans de comunicació, amb
una situació específica, amb estats darrera, que la situació de
llengües mitjanes, com la llengua catalana que no tenen estats
darrera, aquesta és una dificultat d’ús i normalització d’aquesta
llengua evidentment de gran diferència. I, per tant, com bé ha
dit vostè al final, a nosaltres no ens queda més remei que fer
una política de foment i de difusió que és el que ens toca.

Sí que li vull dir al Sr. Sagreras que les llengües són molt
més que una eina de comunicació, són una eina de
comunicació, però són molt més, perquè expressen una manera
de sentir i de viure i d’estimar, per tant, jo aquest discurs que
només són una eina de comunicació..., si fossin una eina de
comunicació, tothom a parlar anglès i s’ha acabat la història,
seria una eina de comunicació i ens comunicaríem, però que
ningú no vol això, tothom vol saber anglès, però ningú no vol
perdre “lo seu”, i aquí del que parlam és que la llengua que
identifica, l’ànima profunda del nostre poble no es perdi.

Per tant, va molt més enllà d’aquesta eina de comunicació
i eina per discutir, que deia el Sr. Sagreras.

I evidentment que volem bons professionals i evidentment
que els professionals han d’atendre els usuaris i evidentment
que volem bons metges, però són altres els que creen una
incompatibilitat manifesta entre tenir bons professionals i
també respectar la llengua pròpia de les Illes Balears, aquesta
incompatibilitat no existeix.

Perquè el que és un ús absolutament pervers, que avui hem
assistit un pic més a aquesta situació, és que alguns
s’autoproclamin defensors d’un bilingüisme que no practiquen
mai, que és inexistent, que no volen en realitat, perquè el
bilingüísme és dominar les llengües oficials, dominar les dues
llengües oficials, i aquí el que passa a les Illes Balears és que
una part de la societat no domina i una petita part d’aquesta
part, ni vol dominar, ni li interessa gens la llengua pròpia de les
Illes Balears. I aquest és el problema de fons, perquè si
realment tenguéssim una societat bilingüe i tothom entengués
i pogués usar, indistintament, les dues llengües, hauríem
avançat moltíssim. Ja ho voldríem nosaltres!, el problema és
que molts de catalanoparlants, quan s’han d’expressar, quan
s’han de dirigir a un servei públic o a un servei privat no són
entesos i moltes vegades són menystinguts i menyspreats, i això
és inacceptable.

I per això jo crec que vostès fan una moció que intenta
posar-hi alguns remeis. No tots els remeis possibles? No,
segurament perquè ens falten instruments jurídics, potència per
aconseguir un bilingüisme real, que seria l’objectiu que
segurament compartiríem vostès i jo.

Per tant, jo crec que hem d’avançar, crec que és un toc
d’atenció al Govern, perquè el Govern de les Illes Balears s’ha
implicat poc en aquesta qüestió i pensam que l’acció i el canvi
demogràfic, perquè aquí diu: hem fracassat quaranta anys; bé,
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hem fracassat quaranta anys, si no tenim en compte que hi ha
un canvi demogràfic a les Illes Balears brutal i que hi ha un
creixement exponencial i que això impacta directament en les
polítiques de normalització lingüística, evidentment no tendrem
en compte res i ens voldrem tapar els ulls. Però no es tracta
d’això, es tracta d’intentar mantenir amb fermesa la defensa i
l’estimació de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara correspon donar la paraula al grup
proposant, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies a tots els
portaveus per les seves intervencions.

Començaré dient que acceptaré la votació separada i, primer
de tot, volia proposar-li al Sr. Sagreras l’adopció de la seva
esmena, però evidentment no de substitució, sinó d’addició,
crec que seria un bon colofó del final d’aquesta moció i que és
un recordatori del que diu l’Estatut d’Autonomia, perquè tot,
els 13 punts que hi ha en aquesta moció són absolutament
respectuosos amb el que diu l’Estatut d’Autonomia. Per tant, jo
no tenc cap problema d’acceptar la seva esmena com a una
addició i crec que el lògic seria que vostè votàs a favor també
dels nostres punts, perquè no n’hi ha cap, perquè vostè ha fet
un relat que no té res a veure amb el que diu aquesta moció, no
n’hi ha cap que sigui contradictori amb l’Estatut d’Autonomia.

Vostè ha tergiversat, a mi m’interessa, encara que no parli
en català, és que aquí no demanem que els metges parlin en
català, és que ni això demanem!, hem rebaixat tant que ni això
demanem! El que demanem, Sr. Sagreras, és respecte als drets
lingüístics dels ciutadans, per tant, no hi ha cap imposició.
Vostès diguin-me a quin punt d’aquesta moció hi ha una sola
imposició. Vostè diu, diuen: és que sembla entendre’s, és que
aquí vostè insinua..., no, vull dir, no hi ha cap punt en què hi
hagi cap imposició i, per tant, jo accepto la seva esmena,
accepto afegir i incorporar aquí el recordatori del que diu
l’Estatut d’Autonomia i crec que el lògic seria que vostès
votessin a favor dels 13 punts.

També ho faig per veure a veure si alguns grups que es
manifesten tan partidaris de l’ordenament jurídic vigent voten
a favor del que diu l’Estatut d’Autonomia, ja ho veurem.

Gran part dels punts d’aquesta moció es basen,
llunyanament, en el que es coneix l’oferta activa de llengua, és
a dir, els serveis públics han d’actuar d’una forma activa perquè
els ciutadans vegin reconeguts els seus drets lingüístics, per
això el tema de la cartelleria a diferents dependències de
l’administració, per recordar al ciutadà, per donar-li una
protecció al ciutadà, que sàpiga que en aquell àmbit pot exercir
els seus drets lingüístics. Això ja ho ha posat en marxa el

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, per recordar
als ciutadans de les Illes Balears que en totes les actuacions
judicials poden emprar el català.

A nosaltres ens semblava que és una innòcua, no pot
molestar ningú recordar els drets lingüístics, que en els llocs on
sol haver aquests petits conflictes doncs es recordi als ciutadans
que estan protegits, que l’administració dona suport als seus
drets i que poden utilitzar el català, per això proposàvem fer-ho
a diverses dependències de l’administració, la qual cosa no ens
sembla que ningú s’hagi de prendre malament ni suposi cap
animadversió cap a ningú.

Pel que fa a les esmenes que m’han presentat els grups del
PSOE i Unides Podem, la que fa referència al punt 3, no,
perdó, la que fa referència al punt 2, jo acceptaria el seu
redactat, Sr. Mascaró, però li proposaria que mantinguéssim el
terme integritat, perquè d’alguna manera nosaltres estem a
favor que aquests doblers vagin per a formació, per a promoció
i foment. Nosaltres hem fet l’esmena perquè tenim la sensació
que de vegades l’Institut d’Estudis Baleàrics oblidava aquesta
part de formació, llavors, a mi em sembla bé, tal com ho
planteja vostè, però creiem que és important garantir la
integritat de la partida que es transfereix anualment,
simplement, si amb aquesta transacció, que em sembla que no
modifica el fons del que vostè em proposa, acceptaríem la seva
esmena.

Perquè el que fa referència al punt 3, jo entenc que vostès
no volen que hi hagi cap mena de compromís econòmic, però
nosaltres precisament hem fet aquestes esmenes perquè hi hagi
un compromís econòmic; és a dir, què veiem? Que, com molt
bé deia el Sr. Melià, de cada vegada hi ha més necessitat de
formar la gent en l’aprenentatge del català, de cada vegada hi
ha més ciutadans que venen de fora a les nostres Illes que
necessiten aquest reforç i, per tant, o fem un compromís de
dotar econòmicament això o si no el que fem és un brindis al
sol. O sigui, a l’acord d’investidura que vam signar amb vostès,
si no va acompanyat d’algunes partides econòmiques realment
queda frustrat i, per tant, seria una decepció més de les que
acumulem darrerament bàsicament amb el PSOE.

Després, en el punt 4, bé, simplement també a l’esmena que
fan al punt 4 volen llevar les quantitats i precisament per això
tampoc no acceptarem aquesta esmena.

Respecte del punt 7, és clar, vostès aquí, és clar, vostès em
venen amb la correcció política, no, Podem també, PSOE i
Podem, ara no podem dir ni el nom d’aquells col·lectius on es
produeixen aquestes (...), jo ja sé que la major part dels
professionals dels cossos i forces de seguretat de l’Estat, la
major part de professionals de l’ib-salut, són respectuosos amb
el marc jurídic vigent, jo ja ho sé, però que la majoria ho siguin
no vol dir, no ens ha de tornar cecs i dir les coses pel seu nom,
en aquests àmbits hi ha problemes, i nosaltres ho hem volgut
fer amb el màxim respecte; ara, què passa, que la correcció
política ens ha de dir, ens ha de portar a tapar-nos els ulls i dir
no, no diguem el nom de cap col·lectiu, que ningú no s’ho
prengui malament? Escolti, som aquí per fer política, si els
diputats ja no podem dir, no podem assenyalar on es
produeixen els problemes, llavors què venim a fer aquí?
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Haurem de ser tan políticament correctes que al final no
resoldrem res.

Aleshores, em sembla evident que en aquests col·lectius
moltes vegades, i estic d’acord amb vostè, no per voluntat
pròpia, sinó perquè hi ha tot un ambient, hi ha un ambient, i si
vostès ho ignoren, doncs ambient a nivell de l’Estat de ser un
tema, i ho dic així, amb certa animadversió cap a la llengua i la
cultura catalana, i per a molta gent que ve cap aquí, imbuïda
d’aquest ambient, doncs, és clar, s’ha de fer una feina de
formació, d’explicar-los, escolta, cadascú pot tenir la seva
ideologia però aquí hi ha uns drets, l’únic que demanem és que
es respectin els drets d’aquests ciutadans.

Per tant, l’esmena que vostè m’ha fet al punt 7, Sr. Mascaró,
en el que intenten treure la referència a aquest col·lectiu i dir
que el Parlament no està preocupat per això, doncs, jo sí que
estic preocupat per això i el meu grup està preocupat per això
i hi ha altres grups que també estan preocupats per això, i per
això no acceptaré aquesta esmena, perquè crec que volem que
el Parlament manifesti la seva preocupació per aquest tema. Si
vostès no n’estan preocupats, doncs jo crec que és una deriva
que segueix el seu partit, bé, d’amagar segons quina brossa,
posar-la davall l’estora i que no es vegi, no en parlem i així no
passa res.

Respecte de l’esmena que m’ha fet al punt 8, en què..., jo
també l’acceptaria sempre que m’accepti una transacció,
perquè, és clar, vostè diu “a treballar conjuntament”, a veure
“treballar conjuntament” no vol dir res, jo el que li propòs és
que en lloc d’això posem “a crear un grup de treball per
acordar una relació de mesures”; si vostè accepta que en aquest
punt 8 el que diem sigui “acordar un grup de treball”, jo podria
votar-hi a favor, perquè és una opció doncs que es pot seguir si
s’ha constituït el grup, si fa la seva feina o no.

Respecte de l’esmena al punt 12 no l’acceptaré, simplement
perquè, és clar, instar el Govern que faci cas d’allò que fan els
seus mateixos òrgans no té cap sentit, nosaltres som el
Parlament, instam el Govern que faci una cosa, dir al Govern
que acompleixi el que diuen els seus òrgans subordinats crec
que no té cap sentit i és una delegació de competències que
crec que no hem de fer; nosaltres, com a Parlament, demanem
al Govern que apliqui aquestes mesures.

No tinc temps de fer referència, perquè ja acabo, Sr.
President, a les intervencions de la resta de grups, però sí
simplement agrair al Sr. “Collet”, al Sr. Melià, el seu suport i
confirmar, efectivament, Sr. Melià, que aquesta moció és un toc
d’atenció al Govern i continuarem fent-lo tantes vegades com
faci falta.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a fer votació separada, en primer lloc votarem el
primer punt. Passam a votar. Votam.

44 sí, 8 no i cap abstenció.

Ara passam a votar, primer he de demanar als Grups
Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos si accepten la
transacció proposada d’incloure el concepte d’integritat.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, l’acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, votam el punt número 2, amb la incorporació
d’aquesta transacció, si no s’hi oposa cap grup. Votam.

46 sí, 8 no i cap abstenció.

Votam el punt número 3. Votam.

9 sí, 45 no i cap abstenció.

Ara votam el punt número 4. Votam.

9 sí, 42 no i 3 abstencions.

Ara votam el punt número 5. Votam.

46 sí, 4 no i 4 abstencions.

Votam el punt número 6. Votam.

9 sí, 44 no i cap abstenció.

Votam el punt número 7. Votam.

9 sí, 44 no i cap abstenció.

Ara, en el punt número 8 el Sr. Castells ha proposat de fer
una transacció per incloure “sí a la creació del grup de treball”.
Grup Socialista?

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, l’acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Cap grup no s’hi oposa? Per tant, votam el punt número 8
amb aquesta transacció feta. Votam.

32 sí, 17 no i 4 abstencions.

Votam el punt número 9. Votam.

32 sí, 21 no, cap abstenció.

Votam el punt número 10. Votam.

32 sí, 21 no i cap abstenció.

Votam el punt número 11. Votam.

32 sí, 21 no i cap abstenció.

 



5326 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 91 / 21 de setembre de 2021 

Ara votam el punt número 12. Votam.

14 sí, 39 no i cap abstenció.

Ara votam el punt número 13. Votam.

32 sí, 4 no i 17 abstencions.

Ara votarem, s’ha acceptat una transacció de l’esmena 7659
del PP, que proposa, que proposava el Sr. Castells que en lloc
de ser una esmena de modificació fos una esmena d’addició. Hi
està d’acord el Grup Parlamentari Popular? Cap grup no s’hi
oposa.

Per tant, votam aquesta esmena 7659 com a esmena
d’addició. Votam.

51 sí, 3 no i cap abstenció.

Com vostès saben, el punt cinquè de l’ordre del dia ha estat
ajornat pel Ple, per tant, no havent-hi més assumptes a tractar,
s’aixeca aquesta sessió.

Els comunic que la segona sessió plenària començarà a les
15.00 hores.
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