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EL SR. PRESIDENT: 

Senyors i senyores diputats, començam aquesta nova sessió
plenària, per fer el debat i votació de les propostes de resolució
presentades pels diferents grups parlamentaris derivades del
debat de política general del Govern de les Illes Balears. 

Punt únic. Debat i votació de les propostes de resolució
derivades del Debat de política general del Govern de les
Illes Balears.

Punt únic de l’ordre del dia, correspon a aquest debat de
propostes de resolució presentades pels diferents grups
parlamentaris i derivades del debat de política general. 

El debat es durà a terme de la manera següent: intervenen
els grups parlamentaris durant deu minuts per defensar les
propostes de resolució presentades, de major a menor grup
parlamentari i en darrer lloc el Grup Parlamentari Socialista. Hi
haurà un torn de fixació de posicions de deu minuts per fixar
posició respecte de la resta de propostes de resolució.

Les propostes presentades pels grups parlamentaris i
admeses per la Mesa seran transcrites literalment en el Diari de
Sessions abans de la intervenció del portaveu que en faci la
defensa.

Si qualque grup parlamentari vol presentar transaccions a
una proposta de resolució pregam que la faci arribar per escrit
a la lletrada.

Acabat el debat de les propostes presentades se’n farà la
votació en el mateix ordre en què han estat debatudes.

Així doncs, començam les intervencions del grups
parlamentaris i començam pel Grup Parlamentari Popular per
defensar les 42 propostes de resolució presentades. Té la
paraula el Sr. Costa. 

(Alguns aplaudiments)

Abans que comenci el Sr. Costa, els grups parlamentaris
han presentat registres o han fet arribar al president qui
intervendrà a cada un dels debats, que ja saben que poden
parlar fins a un màxim de quatre persones amb un mínim de
cinc minuts per a cada un.

Pot començar en voler, Sr. Costa. 

1. El Parlament de les Illes Balears constata que els canvis
legislatius impulsats i les polítiques dutes a terme pel Govern
de les Illes Balears durant la IX legislatura i l’actual, no han
estat els adequats per aportar a la nostra comunitat autònoma
la fortalesa necessària per afrontar la greu crisi sanitària i
econòmica que estem patint per la COVID-19, per la qual cosa
insta el Govern de les Illes Balears a dotar de les eines
jurídiques correctes per tal d’impulsar la reactivació turística,
econòmica, social i la diversificació de la economia,
recuperant el marc legal aprovat pel Partit Popular a la Llei
turística, la Llei agrària i la Llei del sòl, a partir del consens
amb els sectors i en especial la reactivació de la DA4

adaptada a la situació actual, i derogar així el Decret llei
8/2020.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a agilitar les inversions
pendents en el municipi de Palma, principalment en matèria
d’infraestructures hídriques, sanejament i accessos, així com
a dur a terme una política activa d’impuls al comerç local i al
teixit empresarial.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a gestionar, junt amb el Consell de Menorca, el
desenvolupament i l'execució pràctica i efectiva de la
declaració de Menorca com a “zona pilot de la Unió
Europea” per fomentar i impulsar l’aplicació de les energies
renovables, tenint en compte el fet de la insularitat i la
declaració de Reserva de Biosfera.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la conservació de la posidònia oceànica per
abocaments i per la salmorra que s'aboca com a conseqüència
de les dessaladores en alguns llocs com Eivissa en no estar
correctament dissenyat i canalitzat juntament amb aigües
residuals. En aquest sentit, el Parlament insta el Govern a fer
el nou emissari salmorra penya-segat Dalt Vila, la millora i
l'ampliació de la depuradora de Cala Vedella, la millora i
l'ampliació de la depuradora de Platja d'En Bossa i la quarta
línia de la dessaladora de Santa Eulària.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar un estudi de l'estat de les
infraestructures hídriques de les Illes, així com del servei
general de recursos hídrics per illa, amb la finalitat de tenir la
situació real amb l'objectiu de traspassar la gestió hídrica a
les illes que així ho vulguin. Així mateix, insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar l’execució del pla de regadius per tal
d’avançar les obres i no esperar que estiguin finalitzades el
2024.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar i recuperar els fons estatutaris per
finalitzar projectes de medi ambient que han quedat pendents
de la seva execució i que presenti projectes de renovació de
xarxes d'aigua potable i de xarxes de depuradores, tot
coordinat amb els ajuntaments i sol·liciti al Govern Central el
finançament a través dels fons de recuperació europea Next
Generation EU.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a pressupostar per a l'any 2022 la quantitat de
7.000.000 €, el que significa el 30% de l'import compromès de
23.199.484 € per fer efectiu al Consell d'Eivissa en concepte
d'aportació al finançament de la planta de reciclatge prevista
al Pla Director Sectorial de Gestió de Residus Urbans
d'Eivissa i Formentera, i a confeccionar un calendari de
pagaments amb el Consell per als pròxims pressuposts.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar i modificar el protocol d’actuació en
casos d’abús sexual infantil i explotació sexual infantil a les
Illes Balears i a mantenir reunions mensuals de la comissió
tècnica per fer el seguiment i el compliment del protocol
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d'actuació en casos d’abús sexual infantil i explotació sexual
infantil a les Illes Balears, de tots els casos que s'han detectat
i en prevenció de nous.

9. A Balears hi ha 1.717 persones en llista d’espera per a
una plaça de residència de gent gran i 888 per a un centre de
dia. Davant aquestes dades i el fracàs del pla 2017-2021 de
residències i centres de dia, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a prioritzar les inversions
futures en aquestes infraestructures.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i el Govern de les Illes Balears a dotar dels recursos
necessaris per a la gestió humana i eficient de la problemàtica
derivada per l’augment de l’arribada de pasteres a les nostres
costes.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar les mesures adequades i efectives
per reduir la llista d'espera per a la valoració de la
discapacitat a Eivissa i a Menorca.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar fi a la seva política intervencionista en
matèria d’habitatge, a rectificar la intenció de regular els
preus de lloguer, així com a facilitar l’accés a l’habitatge a
tots els ciutadans de les Illes Balears i molt especialment als
joves, a les famílies nombroses i monoparentals i a les
persones amb discapacitat, confiant plenament amb la
iniciativa privada, simplificant i derogant tràmits
administratius i burocràcia i reduint imposts com el de
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i
facilitant el finançament tant per a compra com per al lloguer
i garantint la seguretat jurídica als propietaris que posin els
seus habitatges en lloguer. Així mateix insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar i garantir l’execució de totes les
promocions d’HPO iniciades a les Illes Balears a fi que
estiguin a disposició dels ciutadans abans de 2023.

13. El Parlament de les Illes Balears manifesta que
l'ocupació il·legal no és una solució vàlida a la greu
problemàtica de l'accés a l'habitatge i que l'ordenament jurídic
ha de modificar-se per comptar amb mecanismes àgils que
permetin defensar el dret de propietat i dissuadeixin de l'ús i
l'abús de les ocupacions il·legals. En aquest sentit el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
modificar les disposicions normatives que resultin pertinents
per tal de garantir que els cossos i forces de seguretat de
l’Estat puguin desallotjar les persones que ocupin il·legalment
un habitatge en 24 hores o com a màxim en 48 hores.

14. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de garantir, mitjançant la modificació de les normes que
calgui, que a les construccions i instal·lacions que es trobin
fora de ordenació, es puguin autoritzar les obres de
consolidació i de reparació que exigeixin la salubritat pública,
la seguretat de les persones o la bona conservació de les dites
construccions i instal·lacions, com també les obres destinades
a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres
arquitectòniques.

15. El Parlament de les Illes Balears constata que
l´encariment del preu de l’electricitat afecta, no només els
particulars, sinó el nostre teixit empresarial, augmentant-ne
encara més els costos, que a les Illes són superiors als de la
península, i insta el Govern de les Illes Balears a exigir al
Govern de l’Estat solucions immediates.

16. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes a Balears a reclamar i gestionar, amb el Ministeri per a
la Transició Ecològica i amb Red Eléctrica de España, la
instal·lació del segon enllaç submarí Mallorca-Menorca, per
impedir que es retardi la seva col·locació, ajornada a 2026, i
per evitar que Menorca es torni a trobar en situació
d’aïllament energètic, i insta el Govern de les Illes Balears a
executar les inversions aprovades pel Govern de les Illes
Balears per a la gasificació de Menorca, adjudicades el 2015,
que s’han demorat i que encara no s’han dut a terme.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dur a terme les actuacions necessàries per tal de
prolongar els ERTO i a dur a terme totes les actuacions
necessàries per tal de prolongar la protecció als fixos
discontinus fins, com a mínim, l’inici de la propera temporada
turística i a donar resposta a totes les casuístiques de
situacions laborals. Així mateix, el Parlament insta el Govern
de l’Estat i el Govern de les Illes Balears a dur a terme totes
les gestions necessàries i a dotar dels recursos necessaris i
suficients el SEPE per tal de donar resposta immediata als
ciutadans, treballar en els expedients retardats i que el
pagament als treballadors no es torni a demorar.

18. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’enorme
pujada d’imposts que contempla el Pla de Recuperació
Transformació i Resiliència, molt especialment les pujades que
incideixin sobre les rendes mitjanes i baixes, i insta el Govern
de l’Estat a posar en marxa una política impositiva de rebaixa
d’imposts, en línia amb la de països de la UE com Alemanya,
França, Itàlia o Portugal, entre d’altres.

19. El Parlament de les Illes Balears rebutja
l’harmonització de la normativa tributària d’àmbit autonòmic
que pretén aprovar el Govern de l’Estat i insta el Govern de
les Illes Balears a defensar els interessos dels ciutadans de les
Illes Balears i evitar, acudint a la via judicial si fos necessari,
qualsevol retallada de l’autonomia tributària de les comunitats
autònomes, inclosa la possibilitat d’eliminar, si escau, imposts
com el que grava el patrimoni o les successions i donacions.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar un futur sistema de finançament
autonòmic just, simple i transparent, que impliqui un
increment significatiu de l’autonomia tributària i la
corresponsabilitat fiscal i un anivellament de caràcter parcial
que respecti el principi d’ordinalitat.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure dins el projecte de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2022 una rebaixa d’imposts autonòmics que impliqui
com a mínim el següent:

1. Supressió de l’impost sobre successions i donacions per
a totes les herències que rebin els fills, el cònjuge o els
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ascendents del causant i reducció mínima d’un 30% per a
les herències que rebin els germans i nebots del causant.
2. Reducció de la tarifa de l’impost sobre el patrimoni fins
a situar-lo en els nivells que hi havia l’any 2015 i supressió
de l’impost a partir d'1 de gener de 2023.
3. Supressió de l’impost sobre transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats per a la compra del primer
habitatge habitual a les Illes Balears per part de joves
menors de 30 anys, famílies nombroses o monoparentals.
4. Reducció de la tarifa de l’IRPF en 0,5 punts per a bases
liquidables inferiors a 30.000 euros i en 0,25 punts per a
la resta de bases liquidables.

22. El Parlament de els Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incloure en els Pressuposts Generals de l’Estat per a
l’any 2022 el factor d’insularitat que es preveu al títol III del
RDL 4/2019, amb una dotació inicial mínima anual de 90
milions d’euros i a derogar la disposició addicional primera
del RDL 4/2019, per tal de garantir el caràcter indefinit del
factor d’insularitat. A més, s’insta el Govern de l’Estat a
aprovar immediatament al Consell de Ministres, el Projecte de
llei que inclou les mesures fiscals del Règim Especial de les
Illes Balears, per tal que entri en vigor a partir d'1 de gener de
2022. El projecte de llei constituirà, sense perjudici que
inclogui mesures addicionals, una còpia literal de
l’avantprojecte de llei que es va prendre en consideració a la
reunió del Consell de Ministres de 22 de febrer de 2019. No
obstant això, s’eliminaran del projecte de llei totes les
referències a l’any 2026, per tal de garantir que les mesures
fiscal tenguin un caràcter indefinit en el temps.

23. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Salut a elaborar un pla de xoc sanitari postcovid,
consensuat amb professionals sanitaris i agents socials, dotat
dels mitjans econòmics i professionals necessaris que
garanteixin la tornada a la normalitat de l’activitat
programada de tot el sector sanitari amb la major celeritat
possible i que contribueixi, amb la major eficàcia, a la
reducció de les llistes d’espera que ja teníem abans de
l’arribada del virus, i que encara s’han incrementat molt més
amb l’actual situació.

24. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Salut de les Illes Balears a mantenir els programes de
cribratge de càncer sense demora, perquè cap persona no
perdi l'oportunitat de salvar la seva vida amb la detecció
precoç; a realitzar un estudi de l'impacte d'aquesta pandèmia
en tots els vessants del càncer: prevenció, atenció a pacients
i les seves famílies i recerca per prendre les mesures
necessàries per lluitar contra aquesta malaltia; i a elaborar un
Pla de Càncer, d’acord amb la realitat derivada de la crisi
sanitària provocada pel COVID-19, que abordi de manera
integral les millores a realitzar en el Sistema Nacional de
Salut, en la Protecció Social a les persones afectades pel
càncer i en la planificació i la gestió eficaç de la Recerca en
Càncer.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de l’equip humà i tècnic necessari per
poder analitzar proves PCR a l’Hospital de Formentera, així
com a reactivar el servei d’hemodiàlisi i a dotar l'illa d’una
base del 061 durant tot l’any.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de recursos humans amb la
prioritat d'establir mecanismes i incentius necessaris per
contractar un major nombre de professionals sanitaris i a
realitzar un pla d’estratègia de gestió de personal que permeti
reforçar les plantilles d’atenció primària i hospitalàries,
especialment per a l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera.

27. El Parlament de les Illes Balears reconeix la feina dels
treballadors i les treballadores de la sanitat pública i, davant
el menyspreu continuat d’aquest govern, també constata i
reconeix el paper de la sanitat privada i de la seva
col·laboració amb la sanitat pública per a la millora de la
salut d’aquesta comunitat.

28. El Parlament de les Illes Balears defensa la cultura de
l’esforç, l’equitat educativa i la igualtat d’oportunitats com a
principis necessaris per al bon funcionament del sistema
educatiu, així com la necessitat de garantir l’aprenentatge i la
superació de les matèries per poder aprovar, promocionar de
curs i per titular en les diferents etapes educatives, i insta el
Govern de les Illes Balears a defensar aquests principis i a fer
feina per aconseguir el màxim consens en l’elaboració de la
normativa educativa de les Illes Balears en benefici de
l’interès general de l’alumnat.

29. El Parlament de les Illes Balears constata la
insuficiència de recursos dels centres educatius públics i
concertats per aconseguir una educació de qualitat i aplicar
amb garantia les noves mesures sanitàries i educatives davant
la COVID-19, i insta el Govern de les Illes Balears a donar
compliment als seus compromisos en l’eliminació dels
barracons així com a negociar i consensuar amb la comunitat
educativa que representa els centres de la xarxa educativa
pública l’increment de personal educatiu docent i no docent
que sigui necessari, tal com professors, personal de suport per
als nins amb necessitats especials, personal de reforç per als
nins amb necessitats de suport educatiu específic, personal de
neteja i personal d’administració i serveis, entre d’altres.

30. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern a la
dotació d'un edifici propi i independent per a l'Escola Oficial
d'Idiomes a Menorca, amb la finalitat de poder desenvolupar
correctament la seva activitat formativa, amb espai i dotació
tecnològica adequada així com a fixar una data concreta per
a la finalització del projecte de l'Escola d'Adults “Joan Mir i
Mir” a les instal·lacions de l'antiga caserna de Santiago a
Maó.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reivindicar i exigir que es compleixin les ràtios dels
professionals que tenen previstos els reglaments interns de les
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, així com a impulsar
un canvi urgent de la darrera modificació de la Llei de
coordinació de policies locals.

32. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern a
acordar amb els representants de funcionaris i treballadors
públics l'actualització salarial conformement amb el que es
preveu a les successives lleis de pressuposts de l'Estat, com
han fet la resta d'Administracions Públiques i a lliurar als
grups parlamentaris l'informe sobre l'abús de la temporalitat
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en l'administració dependent del Govern en el termini previst
a la resolució aprovada pel Ple.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer una aposta decidida pel transport públic i
constata que no es compleix amb els requisits bàsics per
incentivar-lo, és necessari per tant, garantir per unes tarifes
competitives i d'acord amb les necessitats dels usuaris, així
com per increment d'horaris i freqüències.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir una barca a primera i darrera hora del
dia entre Formentera i Eivissa durant tot l’any, així mateix
insta el Govern de les Illes Balears a aprovar, de forma
consensuada amb el sector i els agents econòmics, el
reglament de transport marítim.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actuar amb major fermesa i contundència per
aconseguir l’objectiu, prioritari i estratègic, per al sector
agrícola ramader del reconeixement dels sobrecosts
d'insularitat amb noves fórmules de compensació i bonificació
abans de l’entrada en vigor de la nova PAC 2023-2027. Així
mateix insta el Govern a reclamar i gestionar un increment de
les aportacions per al sector primari de Balears en els pròxims
PDR, amb l’objectiu d’augmentar els actuals percentatges
assignats pel Ministeri d’Agricultura als pagesos de les Illes
Balears.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar l’aplicació i l'execució del Pla
Estratègic per al Sector Ramader, d’acord amb els objectius
que aprovà per unanimitat la Comissió d’Economia el
novembre de 2019 i l’acord del Consell de Govern de febrer de
2020, que recollí aquests objectius.

37. El Parlament de les Illes Balears, sent conscient de la
situació d'indefensió davant la Unió Europea en què es troba
el sector pesquer de les Illes Balears, insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar, abans de final de 2021, les actuacions,
els estudis i les gestions perquè la GSA5 de les Illes Balears
sigui una realitat el més aviat possible, donant compliment a
l'acord pres per unanimitat pel Parlament de les Illes Balears
el 15 de juny de 2021, a instàncies del Grup Parlamentari
Popular.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern Central a dur a terme totes les
actuacions conjuntament amb els consells insulars i el sector
turístic dirigides a avançar l’inici de la temporada de 2022
així com a endarrerir la seva finalització, i molt especialment
respecte de la recuperació dels mercats internacionals.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central a donar compliment a l’acord pres pel Parlament de
les Illes Balears d’incloure anualment una partida econòmica
en els pressuposts generals de l’Estat per a la millora i la
modernització de les zones turístiques de les Illes Balears, i en
concret que s´inclogui en els PGE de 2022 i que arribi la
partida de 20 milions de fons europeus que havien d’arribar
a Balears dins el 2021 pel mateix fi, anunciat per la ministra
Reyes Maroto el 2020.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar marcs legislatius i les polítiques
necessàries amb l’objectiu de generar l’agilitat i simplificació
administrativa necessària per tal d’actuar com a incentiu en la
tan necessària recuperació econòmica, de la inversió, d’impuls
de l’emprenedoria i de creació de llocs de feina.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer feina de manera decidida conjuntament amb
el Govern central per tal de recuperar definitivament i millorar
la connectivitat aèria de les nostres Illes quant a l'OSP
interilles, OSP Menorca-Madrid i del control de preus abusius
en moments determinats d’especial demanda com ara Setmana
Santa, Nadal i quant a la recuperació de la ruta aèria històrica
que tradicionalment ha unit Regne Unit amb Menorca durant
tot l’any i molt especialment durant la temporada baixa.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme una aposta decidida per la
diversificació econòmica començant per executar, finalitzar i
posar en funcionament el centre Escola d’Hostaleria i Turisme
d’Alcúdia, el centre Escola d’hostaleria de Ciutadella, el
centre Escola Nàutica de Palma i el centre d’Alcúdia que
pateixen un retard d’anys en la seva posada en marxa.

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé,
haurem de fer una..., realment, alguna cosa espectacular per
explicar 42 propostes de resolució en deu minuts però bé,
farem el que puguem en aquest sentit. 

Bé, una primera proposta de resolució que plantejam és
quelcom que consideram molt necessari que és instar el Govern
de les Illes Balears a dotar de les eines jurídiques correctes per
impulsar la reactivació econòmica. Nosaltres creiem que les
reformes estructurals són una necessitat per poder impulsar
l’activitat econòmica, tal com hem dit avui mateix. 

En segon lloc, volem impulsar les inversions pendents en el
municipi de Palma, una qüestió que també creiem que és molt
important. 

En tercer lloc, volem el desenvolupament i l’execució
pràctica i efectiva de la declaració de Menorca com a zona pilot
de la Unió Europea per impulsar les energies renovables.

Volem també instar el Govern de les Illes Balears a
conservar la posidònia oceànica com creiem que és millor, que
és evitar abocaments d’aigües residuals i la salmorra i, per això,
proposam fer algunes inversions com exemple a Eivissa,
l’emissari de salmorra al penya-segat de Dalt Vila, la millora de
l’ampliació de la depuradora de Cala Vedella, la millora de
l’ampliació de la depuradora de Platja d’en Bossa i la quarta
línia de la dessaladora de Santa Eulària.

Volem també realitzar un estudi de l’estat de les
infraestructures hídriques de les Illes Balears per procedir a
traspassar la gestió hídrica a les illes que així ho demanin o que
així ho vulguin. 
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Volem també recuperar els fons estatutaris per realitzar o
finalitzar alguns projectes que han quedat penjats i que no
tenen dotació pressupostària a dia d’avui. 

Volem també, i això és una necessitat absoluta, que es
pressuposti ja a l’any 2022 una quantitat de 7 milions d’euros,
30% del compromís, del que està compromès, per finançar la
planta de reciclatge prevista en el Pla director sectorial de
gestió de residus d’Eivissa i Formentera. 

Volem també revisar i modificar el protocol d’actuació en
casos d’abús sexual infantil i explotació sexual infantil a les
Illes Balears i mantenir reunions mensuals de la comissió
tècnica. Creiem que bona falta fa en vista del que va sortint en
els mitjans de comunicació. 

Constatam el fracàs del Pla 2017-2021 de construcció de
residències i centres de dia i creiem que són inversions que
s’han de prioritzar. 

Hem de posar fi, al nostre entendre, a la política
intervencionista en matèria d’habitatge i rectificar la intenció de
regular els preus del lloguer. És, al nostre entendre, un error,
aquesta política intervencionista, suposarà una reducció de
l’oferta i un increment encara més gran de preus, tal com s’ha
pogut comprovar a altres zones o països que ho han dut a
terme. Per tant, consideram que és una política equivocada. 

Hem de lluitar contra l’ocupació il·legal d’habitatges. No
pot ser, en cap cas, una solució, és un greu problema i l’hem
d’afrontar de forma contundent, s’ha de respectar la propietat
privada.

També creiem que es constata la necessitat de garantir,
mitjançant la modificació de normes, que les obres que
exigeixin la seguretat pública i la seguretat de les persones es
puguin fer a construccions que, fins i tot, estiguin fora
d’ordenació; ens referim concretament a l’edifici Don Pepe a
Eivissa, que hi ha cent famílies que es troben desnonades com
a conseqüència de no poder arreglar -arreglar!- els seus
immobles.

Constatar l’encariment del preu de l’electricitat. Jo crec que
afecta, evidentment, no només particulars sinó el teixit
empresarial, sobretot autònoms i petites i mitjanes empreses. I
instar el Govern central i el Govern autonòmic a implantar
solucions immediates. 

Prolongar els ERTO, és necessari prolongar els ERTO
perquè encara ens trobam en una situació difícil i vull fer
especial menció als ERTO a la restauració i en el comerç, que
hi ha rumors que es puguin eliminar aquests ERTO, nosaltres
estam radicalment en contra que s’elimini per a aquests sectors
econòmics.

Rebutjar l’enorme apujada d’imposts que contempla el Pla
de recuperació, transformació i resiliència, és una cosa de la
que n’hem parlat en aquest parlament i ens hi oposam
frontalment.

Rebutjar l’harmonització de la normativa tributària
autonòmica. Només ens faltaria que ara hi hagués una

recentralització de competències normatives en matèria
tributària, per tant, ens oposam frontalment a aquesta
harmonització. 

Defensar un futur sistema de finançament que sigui just,
simple i transparent, que respecti l’autonomia tributària i la
corresponsabilitat fiscal i tengui un anivellament parcial i
respecti el principi d’ordinalitat.

Proposar una rebaixa d’imposts. Nosaltres som partidaris de
rebaixar els imposts tal i com ho han fet a altres comunitats
autònomes governades pel Partit Popular i l’únic que ha passat
és que els ciutadans d’aquestes comunitats autònomes han
pagat menys imposts, és l’únic que ha succeït. Proposam la
supressió de l’impost de successions per a totes les herències
que rebin els fills, cònjuges i/o ascendents, i una reducció
mínima d’un 30% per herències que rebin nebots o germans.

La reducció de la tarifa de l’impost de patrimoni, en una
primera fase perduda el 2015 i en una segona fase, eliminar
l’impost ja al 2023.

Supressió de l’impost de transmissions patrimonials per
compra del primer habitatge per a joves menors de 30 anys,
supressió de l’impost. 

La reducció de la tarifa de l’IRPF en mig punt per a rendes
o bases liquidables inferiors a 30.000 euros i un quart de punt
per a bases liquidables superiors als 30.000 euros. 

Que el Règim Especial de les Illes Balears, el REB, tengui
una dotació del factor d’insularitat mínima de 90 milions
d’euros i que entri en vigència l’1 de gener del 2022 el bloc de
fiscalitat del règim fiscal, que continua, com tots saben, dins un
calaix del Ministeri d’Hisenda.

Elaborar un pla de xoc sanitari postCOVID. 

Mantenir els programes de cribratge de càncer sense cap
tipus de demora. 

Dotar de l’equip humà i tècnic necessari per poder analitzar
o per poder fer proves PCR a l’Hospital de Formentera, així
com reactivar el servei d’hemodiàlisi i dotar una base del 061
durant tot l’any. 

Defensar la cultura de l’esforç, l’equitat educativa i la
igualtat d’oportunitats com a principis necessaris per a un bon
funcionament del sistema educatiu, per a nosaltres, una qüestió
fonamental de la futura llei educativa i que nosaltres
defensarem de forma insistent. 

Instar el Govern a acordar, amb els representants dels
funcionaris i treballadors públics l’actualització salarial
conforme amb el que preveuen les successives lleis de
pressuposts generals de l’Estat.

Fer una aposta decidida pel transport públic i no pujar preus
o no pujar tarifes, que és el que s’ha fet, en constatar que no
s’acompleixen els requisits bàsics per incentivar aquest
transport públic.
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Garantir una barca a primera hora i a darrera hora del dia
entre Formentera i Eivissa durant tot l’any.

Instar el Govern de les Illes Balears a actuar amb major
fermesa i contundència per aconseguir l’objectiu prioritari i
estratègic per al sector agrícola i ramader del reconeixement
dels sobrecosts de la insularitat.

Defensam també que se sigui ben conscient de la situació
d’indefensió davant la Unió Europea en què es troba el sector
pesquer de les Illes Balears i instar el Govern de les Illes
Balears a iniciar abans del 2021 les actuacions, estudis i
gestions perquè el GSA5 de les Illes Balears sigui una realitat,
un sector pesquer que pateix les conseqüències d’una normativa
europea injusta.

Dur a terme totes les actuacions, conjuntament amb els
consells insulars i el sector turístic, dirigides a avançar l’inici
de la temporada turística 2021, perdó, 2022, som ja quasi al
final, desafortunadament, de la temporada turística 2021 i ja
hem de començar a pensar en la temporada turística 2022.

Incloure anualment una partida econòmica als Pressuposts
Generals de l’Estat per millorar i modernitzar les zones
turístiques a les Illes Balears, consideram que això també és
una prioritat. 

Impulsar els marcs legislatius i les polítiques necessàries
amb l’objectiu de generar l’agilitat i simplificació
administrativa necessària per actuar com a incentiu per a la
recuperació econòmica, un fet que consideram també
fonamental; simplificar de veritat i acabar amb gran part dels
tràmits administratius, tots els que es puguin, per agilitar
l’administració i impulsar l’activitat econòmica tal com han fet,
per cert, a altres comunitats autònomes, com Andalusia.

Hem de recuperar definitivament i millorar la connectivitat
aèria de les nostres illes quant a l’OSP interilles i també l’OSP
Menorca-Madrid.

I finalment dur a terme una aposta decidida per la
diversificació econòmica i començar per executar, finalitzar i
posar en funcionament centres com l’escola d’hostaleria i
turisme d’Alcúdia, el centre d’hostaleria de Ciutadella, el centre
de l’escola nàutica de Palma i el centre d’Alcúdia.

En resum, el Partit Popular, com a -diríem- propostes de
resolució prioritàries: les mesures d’impuls de l’activitat
econòmica, simplificació administrativa, agilització, baixades
d’imposts, creiem que a dia d’avui són mesures que poden ser
prioritàries.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Ara correspon la intervenció del Grup
Parlamentari Unidas Podemos per defensar les seves 22
propostes de resolució, comença intervenint el Sr. Jiménez per
un temps de cinc minuts.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar la contractació de personal sanitari
a Atenció Especialitzada per tal de disminuir les llistes
d'espera.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar els programes de prevenció i
sensibilització envers el suïcidi.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a utilitzar els Fons Europeus per continuar
transformant el sistema de cures i activar l'economia de les
cures per donar una atenció centrada en la persona i en
l'atenció a domicili prioritzant la gestió pública.

4. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions públiques a consolidar l'escut social, enfortint
els serveis comunitaris i treballar per a una reconstrucció
social basada en eixos de sostenibilitat, de cures i justícia
social.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar el paper de l'IBASSAL en la prevenció
de la sinistralitat laboral.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar accions per incentivar que hi hagi més
empreses disposades a contractar alumnat d’FP dual en
pràctiques.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant, conjuntament amb les
altres administracions públiques i amb el Consell LGTBI, per
dur a terme polítiques actives contra el discurs de l'odi i les
agressions que pateixen els col·lectius LGTBI.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar protegint les famílies amb rendes més
baixes mitjançant ajudes públiques per a l'adquisició de
material escolar, classes extraescolars i de reforç, menjadors
i transport escolar.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar mantenint un diàleg constant amb la
comunitat educativa en termes de col·laboració, que cerqui el
consens i compromís amb les seves reivindicacions.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir treballant amb polítiques actives i amb
partides pressupostàries suficients per estabilitzar el sector
cultural i creatiu, així com augmentar el seu valor,
indispensable per la societat i, generadora de riquesa i feina.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en polítiques valentes de
memòria democràtica per tal de garantir la veritat, justícia i
reparació de les víctimes durant la Guerra Civil, la dictadura
i la transició.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a utilitzar els Fons Europeus per modernitzar i
diversificar el model productiu de les Illes Balears, promovent
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les iniciatives impulsades per les petites i mitjanes empreses,
per tal d'aconseguir unes illes més competitives, sostenibles i
resilients.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar, dins les competències pròpies, les
actuacions de lluita contra el frau fiscal a les Illes Balears.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar i donar suport, de comú acord amb
els ajuntaments de les illes, a la remunicipalització dels serveis
de proveïment i sanejament d'aigües així com vagin finalitzant
els contractes ara vigents amb les empreses concessionàries.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir treballant per poder desenvolupar una
llei o una estratègia de paisatge a les Illes Balears en aquesta
legislatura.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar les polítiques de mobilitat i foment
del transport públic, de l'ús de la bicicleta com a mitjà de
transport i la importància de reduir l'ús del cotxe privat, així
com el desenvolupament del sistema ferroviari com a element
de cohesió territorial i social.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar la totalitat del desenvolupament
reglamentari de la llei d'habitatge abans que acabi aquesta
legislatura amb l'objectiu de fer efectiu el dret d'accés a
l'habitatge.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a insistir davant el Govern central per evitar
l'ampliació de l'aeroport de Palma i del port de Palma, així
com mantenir la torre de control física de l'aeroport de Maó.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant l'autoconsum energètic en
habitatges per fomentar l'ús d'energies renovables i abaixar el
preu de la llum en les llars.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure el creixement de la indústria
tecnològica a Balears, amb especial atenció a les indústries
digitals i dels videojocs per la seva gran projecció de
creixement econòmic.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per acostar el sector
primari als joves i fomentar el consum de producte local a les
nostres illes.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant bons comercials i
augmentar la seva quantia, per a potenciar el nostre comerç
local.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats, bona
tarda a tothom. Desde el Grupo Parlamentario Unidas

Podemos presentamos 22 propuestas de resolución pensadas
para abrir nuevos caminos, reforzar aquellos que ya están
emprendidos o corregir aquellos en los que vemos que el
margen de maniobra es amplio, puede ser amplio. En mi caso
hablaré de memoria democrática, de vivienda y movilidad de
sectores productivos y cambio de modelo y medio ambiente.
Los demás temas serán tratados posteriormente por mi
compañera del grupo parlamentario.

A pesar de que a unos cuantos hablar de memoria
democrática les parezca algo fuera de lugar, cuando no una
manera de perder el tiempo y de malgastar el dinero público,
nuestro grupo entiende que hacer una propuesta para seguir
trabajando este campo es una manera de rendir homenaje y
reconocimiento a quienes defendieron la concordia, la paz y la
democracia, pero también para recordar en estos tiempos
convulsos de auge de grupos intransigentes que olvidar la
barbarie que vivió este país, como se pretende desde
determinados sectores políticos, es dar impulso a quien la
niega.

Los fondos europeos aparecen como maná celestial que
mejorará el futuro del conjunto de la Unión Europea, de España
y de las Illes Balears, pero la realidad puede ser otra cuando
vemos que los principales receptores de estos fondos pueden
ser grandes empresas que tratan de financiar su reconversión
verde en un momento de enorme contestación ante el cambio
climático. Necesitamos, en cambio, ayudar a quien trabaja en
lo local, en lo más próximo, en proyectos de cercanía y no en
enormes proyectos enfocados a engrosar las cuentas de
resultados de los poderosos, de ahí nuestro apoyo a las PYME
como receptoras de estos fondos.

El agua es un bien público del cual hacen buen negocio
grandes empresas en la mayor parte del Estado, cuando está
más que demostrado que el servicio público es más barato, más
eficiente y más controlable. Por ello es fundamental no renovar,
como proponemos, no sacar a concurso los servicios de
distribución y saneamiento de aguas una vez finalizadas las
concesiones administrativas.

Creemos fundamental desarrollar en lo que queda de
legislatura la ley del paisaje de les Illes Balears como
herramienta para poner en valor los recursos patrimoniales del
territorio en el ámbito cultural, social y ambiental.

El paisaje es lo que nos rodea, nos envuelve y acoge, acoge
nuestro reflejo, hemos de hacer mediante su regulación que esta
identidad compartida sea entendida por quienes habitan en ella.

Después del último y preocupante informe del IPCC, resulta
imprescindible reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y una de las medidas a impulsar es la mejora del
transporte público en todas sus variantes, tanto el autobús como
el ferrocarril, que pueden aportar, además, cohesión social y
territorial, pero también no hemos de olvidar la potenciación de
la bici en distancias cortas, convirtiéndola en sistema
alternativo de transporte con la construcción de infraestructuras
diferenciadas. 

Las leyes requieren de su desarrollo reglamentario para dar
pleno cumplimiento a lo que en ella se dicta, después de tres
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años, si bien se han dado pasos con el desarrollo reglamentario
de algunos artículos de la ley, aun quedan muchos que no
disponen de esa articulación por lo que creemos que es
indispensable abordarla en su totalidad en esta legislatura. La
vivienda es un tema recurrente en estas islas dada la carencia
registrada de viviendas asequibles, la constante subida de
precios y la especulación incesante. Disponer de este
reglamento integral es fortalecer la política social de vivienda.

Creemos que no tiene sentido el anuncio de las
ampliaciones de aeropuertos y puertos en el conjunto del
Estado, pero que también afectan a las Illes Balears, tiene más
que ver con los intereses de algunos grupos inversores en
empresas como AENA y otros negocios relacionados, además
de apostar por una mayor llegada de turistas a las islas que
contribuirá a la masificación observada en estos últimos
tiempos.

Asimismo, a pesar de estar aprobado en comisión, no vemos
ninguna intención por parte de AENA de rectificar su posición
con respecto al mantenimiento de la torre física de Maó. 

Indudablemente la subida devastadora de la luz está
provocando en la población estupor y hartazgo, las acciones
son varias, no ya para bajar el precio, sino para controlarlo,
además de una empresa pública como en otros países sería
necesario el cambio de las reglas europeas del juego que
deberían ser dictadas y, por tanto, controladas por las
autoridades públicas y no como ahora por especuladores
privados. Mientras tanto, el impulso del autoconsumo eléctrico
parece una buena alternativa en este sentido sin menoscabo de
la adopción de medidas más duras.

Sabemos desde hace tiempo que la diversificación
económica es imprescindible para buscar nuevos horizontes de
futuro para la población de las islas. Así, proponemos el
impulso de la industria digital como una de las herramientas
que pueden ser más efectivas para lograr este objetivo tal como
viene indicado desde la Unión Europea.

El sector primario ha sido el sector tradicional en las Islas
Baleares desde hace tiempo. Desde la implantación del turismo
como sector económico fundamental este sector ha perdido
relevancia, tanto en riqueza como en empleo, pero creemos que
por su importancia para promover la producción local, la
soberanía alimentaria y la reducción de las emisiones de gas de
efecto invernadero, es importante para garantizar la continuidad
del sector el implicar a personas jóvenes que con nuevas ideas
de innovación en este campo se integre en distintos proyectos
agrarios y ganaderos.

Por último y muy en relación con el punto anterior, nos
parece fundamental apoyar el comercia local como elemento
dinamizador, económico, pero también social. Por ello creemos
necesario para asegurar el mantenimiento de este tipo de
comercio seguir impulsando los bonos comerciales,
acompañado del aumento de su cuantía.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. Té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda a tothom. En el
meu torn d’intervenció presentaré les propostes de resolució de
l’eix en matèria de benestar social que hem presentat des
d’Unides Podem, propostes que posen les persones al centre de
les polítiques.

La COVID-19 ha posat de manifest la necessitat de
consolidar el sistema de benestar en tot el seu conjunt,
l’educació pública de qualitat, els serveis socials i la sanitat
pública són els pilars i els majors instruments que tenim per ser
una societat més justa, igualitària i equitativa. Necessitem
polítiques socials, públiques, sòlides i cal reforçar-les. 

L’accés a la sanitat pública és un dret i després del que
vivim arran d’aquest maleït virus encara es fa més evident la
necessitat de tenir un sistema sanitari públic i de qualitat, lluny
d’aquelles polítiques (...), retallades i privatització de la sanitat
que es varen fer en l’anterior crisi.

La pandèmia ha obligat a destinar tots els recursos sanitaris
a la lluita contra la COVID-19 per la qual cosa ha obligat a
cancel·lar i postposar consultes i intervencions quirúrgiques i
ha provocat inevitablement l’augment de les llistes d’espera, és
per aquest motiu que proposem augmentar la contractació del
personal sanitari a atenció especialitzada per tal de disminuir
les llistes d’espera.

A causa de les conseqüències de la crisi sanitària derivada
de la COVID previsiblement hi haurà un greu impacte en
l’increment de la taxa de pobresa o exclusió social,
especialment als col·lectius més vulnerables. Des del 2015 a
Balears la taxa de pobresa ha minvat per mor de les polítiques
socials que s’han dut a terme, per això és d’imperiosa necessitat
enfortir i consolidar l’escut social posat en marxa com la
RESOGA, l’Ingrés Mínim Vital, la suspensió dels
desnonaments, talls de subministres bàsics, els ERTO, per
posar alguns exemples.

És imperatiu sumar esforços de totes les institucions per a
una reconstrucció social basada en eixos de sostenibilitat, de
cures i justícia social per tal de sortir d’aquesta crisi social i
econòmica sense deixar ningú enrere. Per això demanem
continuar i transformat el sistema de cures i activar l’economia
de les cures per donar una atenció centrada en la persona i en
l’atenció a domicili i prioritzar la gestió pública, com també
potenciar els programes de prevenció i sensibilització envers el
suïcidi.

El sistema educatiu públic i gratuït en totes les seves etapes
garanteix a la ciutadania el dret a una educació de qualitat amb
condicions d’igualtat i equitat.

Presentem propostes que garanteixen i protegeixen
l’educació pública com continuar protegint les famílies amb
rendes més baixes mitjançant ajudes públiques per tal de
l’adquisició de material escolar, menjador, transport escolar,
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classes extraescolars i de reforç, així com mantenir un diàleg
constant amb la comunitat educativa en termes de col·laboració
que cerqui el consens i compromís en totes les seves
reivindicacions.

En matèria laboral proposem impulsar accions per
incentivar que hi hagi més empreses disposades a contractar
alumnat d’FP2 dual en pràctiques.

També pensem que la sinistralitat laboral continua essent un
problema a tenir en compte en la realitat diària de treballadors
i treballadores que no podem obviar. Si bé és cert que al 2020
ha baixat l’índex de manera notable per la pandèmia, el fet és
que segueix per sobre de la mitjana nacional pel que creiem que
és necessari reforçar el paper de l’Institut Balear de Seguretat
i Salut Laboral.

Completar las propostes en el bloc de drets socials passa per
parlar de solidaritat, cohesió social, fomentar la inclusió social
i la tolerància.

La cultura ajuda a construir el capital social de la nostra
comunitat, per això proposem seguir treballant en polítiques
actives i amb partides pressupostàries suficients per estabilitzar
el sector cultural i creatiu, així com augmentar el seu valor
indispensable per a la societat i generadora de riquesa i de
feina.

Per finalitzar, des d’Unidas Podemos repudiem la
intolerància i volem una societat lliure d’odi. Per això
demanem dur a terme polítiques actives contra el discurs de
l’odi i les agressions que pateixen els col·lectius LGTBI. Hem
d’aturar els que volen omplir d’odi la nostra comunitat diversa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Intervenció ara del Grup
Parlamentari Ciudadanos per defensar les 18 propostes de
resolució presentades. En primer lloc intervé la Sra. Guasp.

1. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d'una Comissió d'Investigació sobre els casos d'abusos sexuals
de menors tutelades pel Consell de Mallorca i la presumpta
trama.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un avantprojecte de llei de
pressupostos per a l'exercici 2022 sobre la base d'uns
ingressos realistes i que no contempli una pujada d'impostos.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar de manera urgent una auditoria
operacional, d'eficiència i de gestió de la CAIB i del seu sector
públic instrumental per detectar polítiques ineficients i
eliminar despesa supèrflua i duplicitats.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a formalitzar un compromís amb el Govern

central per desenvolupar el Règim Fiscal de les Illes Balears
(REB) i que els Pressupostos Generals de l'Estat per a
l'exercici 2022 contemplin partides concretes per compensar
els desavantatges i costos afegits derivats de la insularitat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir al Govern central una reforma urgent i
consensuada del sistema de finançament autonòmic que sigui
més just, transparent, equitatiu i que no penalitzi els ciutadans
de les Illes Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consensuar els projectes estratègics i el seu
desenvolupament, que seran finançats mitjançant el Fons Next
Generation EU i el Programa React-EU, amb els agents
socials, econòmics i experts en la comissió de treball en
matèria de Fons europeus creada en el si de  la Comissió de
Seguiment del Pacte per a la Reactivació i la Diversificació
Econòmica i Social de les Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar polítiques concretes i projectes en
innovació, recerca i digitalització.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar polítiques i projectes perquè la nostra
comunitat autònoma sigui líder i referent en economia
circular.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aportar solucions i polítiques realistes i
efectives per facilitar l'accés a l'habitatge agilitant els diversos
tràmits necessaris per a la seva construcció, adquisició,
transmissió o lloguer.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprofundir en les fórmules per potenciar el
canvi d'ús d'edificació turística obsoleta a habitatge social,
especialment per a joves.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instar el Govern central a prorrogar els ERTO
per a tots els sectors actuals i en les condicions aplicades fins
a final d'any i a dotar dels recursos i del personal suficient el
SEPE per poder tramitar-los.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar les 99 aules prefabricades
("barracons") actuals dels centres educatius de les Illes
Balears.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els recursos i de personal de suport
per als alumnes amb necessitats especials (NESE) tots els
centres públics i concertats de les Illes Balears; i a millorar el
diagnòstic primerenc dels alumnes amb altes capacitats i dels
alumnes amb dificultats en l'aprenentatge (dislèxia, TDH,
autisme, entre altres) amb l'objectiu de minimitzar
l'abandonament i el fracàs escolar.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un Pla Estratègic de Joventut que
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garanteixi l'efectiva emancipació dels joves i que abasti els
àmbits de formació, ocupació i accés a un habitatge.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tramitar i resoldre, amb la màxima celeritat, els
procediments en relació amb la valoració i la revisió del grau
de discapacitat i de dependència.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a procedir a la contractació, de manera urgent,
del personal sanitari necessari per garantir l'efectivitat i la
qualitat del servei públic de salut de la CAIB, en igualtat
d'oportunitats per a tota la població de les Illes Balears.

17. El Parlament de les Illes Balears reprova la forma
actual de facturació de l'energia subministrada a les llars, els
comerços i les empreses per resultar acumulativa sobre
diversos conceptes fiscals i càrregues de peatges, i en proposa
la completa revisió.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adquirir un compromís amb la producció del
sector primari de la CAIB mitjançant la recerca i el
desenvolupament sobre la nostra autèntica capacitat
productiva i fórmules rendibles i sostenibles de distribució i
comercialització.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Mi grupo parlamentario hoy presenta 18
propuestas de resolución derivadas de nuestra intervención del
debate de política general de la semana pasada. Hoy volvemos
a traer a esta cámara 10 propuestas en forma de 10
compromisos que le pedí a la presidenta en el debate de política
general y hemos añadido otras 8 que les explicaremos entre yo
y mi compañero Marc Pérez-Ribas.

Espero y deseo que hoy estemos a la altura y que
busquemos los puntos de encuentro para aportar soluciones y
garantías de futuro que es a lo que me refería en mi discurso el
pasado miércoles. Hoy debemos demostrar este compromiso
con el consenso al que todos nos referimos y se demuestra en
el debate de las resoluciones que hoy vamos a transaccionar y
a votar en la tarde de hoy, porque para eso nos pagan los
ciudadanos aunque a muchos se nos olvide.

Ciudadanos vuelve a venir a esta cámara con resoluciones
con carácter propositivo y resolutivo, por eso espero que todos
los grupos acepten nuestras propuestas con el objetivo de dar
respuesta y soluciones a las demandas y a las necesidades de
nuestra familias, nuestras empresas, las PYME, los trabajadores
y autónomos de nuestras islas.

En materia económica, financiera y fiscal Ciudadanos ha
presentado 7 propuestas de resolución. Pedimos al Govern que
inste firmemente al Gobierno de Sánchez a prolongar hasta
final de año los ERTE para todos los sectores productivos,
entre ellos el comercio, que no se les olvide, y en las mismas
condiciones que hasta ahora. Y es muy importante también que
exijan al Gobierno central que dote de los recursos suficientes
al SEPE para poder tramitarlos.

Pedimos también reafirmar nuestro compromiso con la
petición de no subir impuestos y que los presupuestos para
2022 estén diseñados sobre ingresos reales y realistas. Nos van
a llegar 209 millones menos que el año pasado por el sistema
de financiación autonómica y ya saben que las cuentas públicas
son la clave de bóveda de las políticas y de nuestros servicios
básicos, por eso necesitamos unas cuentas que inviertan y
construyan el futuro de nuestra comunidad. Y le pedimos un
sistema público y una administración eficiente y eficaz al
servicio de la ciudadanía. Para ello es fundamental optimizar
los recursos y reorientar el gasto público.

Ustedes siempre presentan como única solución subir
impuestos, pero no es así, nosotros le pedimos que gestionen
bien y para ello es necesaria una auditoria funcional de
eficiencia y operacional, auditar la eficiencia de todas y cada
una de las políticas públicas y de las empresas, la agencias, las
fundaciones, en definitiva las entidades del sector público
instrumental. No suban los impuestos y reorienten el gasto
público tras hacer esta auditoria a la que ustedes se
comprometieron en el pasado debate de política general, en
2020; votaron a favor, pero un año después no lo han puesto
todavía en marcha.

En cuanto al REB es una exigencia urgente. Nosotros
celebramos desde Ciudadanos esta reunión que va a tener lugar
el próximo jueves con la ministra Montero, pero es hora ya de
que pueda materializarse un compromiso firme, que se
desarrolle fiscalmente el REB y que sepamos en qué va a
consistir esta partida que anunció la presidenta. Es uno de los
grandes fracasos de la presidenta y de este govern desde que en
el año 2019, antes de las elecciones, se vendió un REB que era
papel mojado como le dijimos desde mi partido.

En otra propuesta de Ciudadanos le exigimos una reforma
del sistema financiero autonómico que sea más justo, más
transparente y con un reparto equitativo.

Sobre los fondos europeos le pedimos que los proyectos
estratégicos sean consensuados por los agentes sociales,
económicos, las entidades como las cámaras de comercio, la
Fundación Impulsa, la UIB, que forman parte de esa comisión
dentro del Pacto de reactivación que se puso en marcha gracias
a Ciudadanos.

En el eje de servicios básicos educación y sanidad, en
educación le pedimos una educación de calidad que debe pasar
por eliminar los 99 barracones y aumentar los recursos y el
personal de apoyo para mejorar el diagnóstico temprano en los
alumnos con dificultades en el aprendizaje y para los niños y
alumnos con necesidades especiales.

Un punto clave también es aumentar la contratación de
profesionales sanitarios, reforzar la Atención Primaria, evitar
las fugas sanitarias y reducir las listas de espera. 

También un plan estratégico de juventud, que ya le
exigimos, para la emancipación de nuestros jóvenes con acceso
a la vivienda, formación y empleo. 

Y por último, solicitamos la creación de una comisión de
investigación sobre los casos de abusos a menores tutelados, es
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necesaria esa comisión de investigación. Hoy, por fin, la
consellera Santiago ha reconocido esa corresponsabilidad y
debe materializarse en una comisión, queremos ver qué
protocolos han fallado y también se lo exigimos. 

Mi compañero les explicará el resto de propuestas, de
vivienda y de diversificación económica. 

Gracias.

(Algun aplaudiment) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Guasp. Ara correspon la intervenció del Sr.
Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. El Grup Parlamentari Ciutadans ha
presentat 5 propostes de resolució referides a sectors productius
i habitatge, són propostes per a la millora de la nostra
competitivitat, per a la millora dels nostres sectors productius,
per garantir així la prosperitat de les nostres illes, propostes en
positiu moltes de les quals ja traslladàvem abans fins i tot que
es produís la devastadora pandèmia que ha afectat molt
greument tot el  nostre teixit econòmic.

En el Grup Parlamentari Ciutadans ho tenim molt clar: la
reactivació econòmica de les nostres illes requereix una
economia sostenible i una aposta total per la digitalització.
Hem d’aconseguir ser un pol d’atracció i retenció de talent i, és
cert, la pandèmia ha modificat molts dels nostres paradigmes
econòmics però ens ha servit, segurament, perquè a partir d’ara
els nostres sectors productius adoptin mesures que poden
millorar la nostra competitivitat i garantir la nostra prosperitat.

I cap a on hem d’anar? La nostra comunitat autònoma ha de
ser líder i referent en sostenibilitat i en economia circular, i
aplicar aquesta economia circular al nostre model productiu, un
sistema turístic circular, i també hem de ser un referent en
digitalització a tota la cadena de valor de la indústria turística.
Recentment, sortia un estudi que deia que de les 22 start-up
líders en tecnologia turística digital a Espanya, només 3 eren de
les Illes Balears. Aquesta dada, aprofitant que tenim el
conseller de Cultura, Universitat i Fons Europeus, l’hem de
revertir perquè, si no, no aconseguirem mantenir aquest
lideratge. 

I tot això sense oblidar el sector primari, un sector primari
que requereix la implicació del Govern, que necessita que el
Govern de les Illes Balears adquireixi el compromís amb el
sector productiu primari amb mesures d’impuls a la
investigació i al desenvolupament de la nostra autèntica
capacitat productiva, amb fórmules rendibles i sostenibles de
distribució i comercialització.

Per garantir la nostra prosperitat és necessari impulsar
polítiques concretes que afavoreixin projectes en innovació,
investigació i digitalització lligats als nostres sectors
productius, polítiques concretes alineades amb sostenibilitat i
economia circular. Ja hem parlat d’aprofitar fons europeus però

sense polítiques concretes, sense saber cap a on anem, tudarem
els doblers. I aquí és on demanem, i serem molt escrupolosos
en això, quin tipus de projectes tractors presentarà el Govern de
les Illes Balears. 

I ja ho he comentat abans, atracció i retenció del talent, que
és bàsic per a la prosperitat de les nostres illes, i no es pot
retenir el talent si l’accés a l’habitatge digne es converteix en
una missió impossible. Una estadística recent indica que la
mitjana a Espanya del percentatge del sou destinat al lloguer és
del 51,5%, i aquesta dada a Balears es dispara, a Balears
liderem aquest rànquing amb un 82,8% del sou per pagar el
lloguer.

I què proposen, des del Govern? Cap mesura ni esment. De
fet, en cap de les 48 propostes de resolució que ha presentat el
Grup Parlamentari Socialista es parla d’habitatge. És cert que
la presidenta va anunciar que, a partir d’ara, 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. Però avui
mateix el conseller ens ha respost que, d’aquí fins a final de
legislatura, es podran oferir als joves més o manco un centenar
d’habitatges. Això és molt magre. 

A més a més, ho rematen amb la proposta, segurament
adoptada dels grups que donen suport al Govern, de la proposta
de la limitació de preus al lloguer, una proposta que afecta
encara més negativament als nostres joves. Què proposem?
Proposem convenis de col·laboració publicoprivada en
construcció d’habitatge assequible per a joves, convenis de
col·laboració per a lloguer preferent de grans tenidors a joves,
propostes per potenciar canvi d’ús d’edificis turístics obsolets
per a habitatges per a joves, una proposta que transformaria la
nostra planta hotelera i milloraria la possibilitat dels joves a
accedir a un habitatge digne, també crèdits tous per compra
d’habitatge per a joves. En definitiva, incorporar també
mesures per agilitzar tràmits necessaris per a la construcció i
polítiques que ajudin realment als joves a l’adquisició o al
lloguer de l’habitatge. 

Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Intervenció del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, per defensar les seves 18
propostes de resolució. En primer lloc, intervendrà el Sr.
Ensenyat.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar la DG de Política Lingüística dels
recursos humans i pressupostaris suficients per dur a terme
d'una forma eficient, efectiva i eficaç les tasques de vetllar pels
drets lingüístics de la ciutadania de les Illes Balears i la
promoció de l'ús i el prestigi de la llengua catalana.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar, des de les diferents àrees de gestió,
polítiques lingüístiques de cohesió social que donin resposta
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al creixement demogràfic de les Illes Balears de les darreres
dècades i al que es preveu per a un futur immediat; de manera
que es garanteixi l'acollida lingüística i cultural de la nova
població i s'asseguri la cohesió social i el dret a poder
aprendre la llengua pròpia del lloc de residència, seguint les
indicacions donades pel Consell Social de la Llengua
Catalana.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a vetllar per uns preus justos per a la pagesia
desenvolupant i fent complir la directiva europea UE 2019/633
relativa a les pràctiques comercials deslleials en les relacions
entre empreses a la cadena de subministrament agrícola i
alimentari; i a pressupostar una estratègia de promoció del
producte local en col·laboració i coordinació amb els consells
insulars, les organitzacions professionals agràries i les
Cooperatives.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a vetllar pels agricultors i les agricultores professionals
en la negociació de la PAC 2023-2027 amb l'objectiu d'assolir
una renda viable i la resiliència de la pagesia professional, ja
que a hores d'ara no s'han tingut en compte els elevats
impactes negatius en la renda de la pagesia professional que
comporta la regulació europea de la nova PAC.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar abans d'acabar el primer període de
sessions de 2022, una proposta de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, per tal
de:

a. Continuar lluitant contra el turisme d'excessos.
b. Actualitzar els criteris de qualitat dels establiments

turístics, lligant-los a objectius de sostenibilitat.
c. Crear una nova regulació de la modalitat anomenada

"tot inclòs".

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a derogar definitivament la reforma local del PP,
anomenada Llei Montoro, i a impulsar una normativa que
permeti, més enllà del 2022, la plena autonomia dels
ajuntaments i un finançament just que permeti dotar-los de
personal i recursos suficients, perquè són les institucions més
properes que donen els serveis públics imprescindibles que
necessiten els illencs i les illenques.

7. El Parlament de les Illes balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir al Govern espanyol la condonació
progressiva del deute públic balear, la suspensió del pagament
dels fons de suficiència i qualsevol altre import, com per
exemple liquidacions de bestretes, amb l'objectiu de
compensar el deute històric, l'infrafinançament i la insularitat.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer una aposta ferma per incrementar de forma
significativa el pressupost a la I+D+i i aprovar el projecte Llei
balear de la ciència en tràmit, per disposar d'instruments reals
i eficaços per fer de la I+D+i una eina real de creixement,
qualitat en l'educació i diversificació econòmica, dotant la
Institució de Recerca de les Illes Balears (IRIB) de recursos
humans i econòmics suficients, amb l'objectiu clau de capacitat
per incidir en l'àmbit públic i empresarial amb polítiques de

formació, suports econòmics i fiscals, amb programes
específics de gènere i tecnologia.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a impulsar mesures efectives per garantir que el dret
a l'habitatge sigui un dret subjectiu fonamental, en especial a
les nostres illes, per l'efecte d'emergència que suposa,
principalment:

a. Instruments legals per regular els lloguers abusius.
b. Instruments jurídics i fiscals, en l'àmbit estatal i europeu,

de restricció de vendes d'habitatges a no residents
c. Derogació de la normativa que incentiva amb la

residència temporal la compra d'habitatges superiors a
500.000€per part d'estrangers.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a aprovar el Projecte de llei de règim fiscal especial
de les Illes Balears abans de 31 de desembre de 2021 i a
convocar la Comissió mixta del REIB per garantir als PPGGE
2022 un fons d'insularitat just i una compensació equitativa en
transport terrestre com a servei essencial.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat, d'acord amb les seves competències i seguint les
polítiques impulsades pel Govern de les Illes Balears, a
implicar-se directament, destinant recursos propis, en tant a la
conservació i gestió dels ecosistemes marins de la
Mediterrània occidental, amb especial èmfasi a les polítiques
de conservació de la posidònia oceànica.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a realitzar amb diligència la transferència de les
competències en matèria de costes i litoral al Govern de les
Illes Balears, amb una dotació de recursos apropiada, tant en
matèria de recursos humans com econòmics, contemplant la
transferència de totes les concessions administratives; i,
mentrestant, instam el Govern de l'Estat a impulsar polítiques
de renaturalització i resiliència de la franja costanera de les
Illes Balears, evitant així regeneracions artificials de platges
arenoses.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a:

a. Signar, amb diligència, un protocol d'inversions en
infraestructures hidràuliques per tal de fixar una partida
concreta per a les primeres actuacions en els pressupostos
generals de l'Estat de 2022.

b. Complir amb la disposició addicional tercera de la Llei
22/2011, de residus i sòls contaminats assumint els costos del
transport de residus de Formentera i abonant, de manera
retroactiva, els 7,2MM€ que ha hagut d'assumir el Govern de
les Illes Balears per aquest concepte 

c. Disposar del finançament necessari per a la construcció
del tren de Llevant.

14. El Parlament de les Illes Balears reclama al Govern de
l'Estat l'aturada de totes les obres d'ampliació de l'Aeroport de
Son Sant Joan i insta el Govern espanyol a traspassar les
competències en matèria d'ordenació del trànsit aeri amb
destinació i origen a les Illes Balears; i a fer efectiu els
traspassos de competència en matèries com la cogestió
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aeroportuària, aeroports i ports d'interès general, en un
moment en el qual necessitam la sobirania suficient per posar
límits i controlar la mobilitat externa al nostre arxipèlag.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a traspassar la gestió de l'Ingrés Mínim Vital a la
nostra comunitat al Govern de les Illes Balears mitjançant un
acord que compensi la comunitat amb totes aquelles despeses
directes i indirectes derivades d'aquesta gestió.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a continuar incrementant, en els pressuposts de 2022,
l'aportació al Govern de les Illes Balears per finançar el
Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència per tal
d'assolir el 50% d'aportació que li pertoca d'acord amb la llei
que ho regula.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a modificar l'article 18 del Reial Decret Llei 20/2020,
de 29 de maig, pel qual s'estableix l'Ingrés Mínim Vital amb la
finalitat d'incloure en les excepcions del còmput de rendes els
ingressos provinents de les prestacions del Sistema
d'Autonomia i Atenció a la Dependència.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a incrementar, a través del Pla de Prestacions
Bàsiques, les aportacions a les entitats locals per tal de
compensar l'increment de tasques administratives als Serveis
Socials Comunitaris Bàsics derivades de prestacions, ajudes
i instruments de control del mateix Govern de l'Estat i evitar
que aquest increment de tasques perjudiqui l'atenció al
ciutadà.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, són 18
propostes que presentam com a Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, i són 18 perquè no en podíem presentar més, perquè
n’haguéssim pogudes presentar 180 o 1.800 si hagués estat
necessari, no? Però bé... O més, fins i tot...

(Rialles de l’intervinent)

..., però evidentment les regles del joc són les que són i crec
que la setmana passada, en què poguérem parlar en aquest
debat de política general, crec que varen sortir moltíssims de
reptes que varen quedar palesos i que evidentment avui es
reflecteixen a moltíssimes de les propostes que els diferents
grups parlamentaris han dut a aquesta cambra per a la seva
aprovació, algunes de les quals sortiran aprovades amb una
ampla majoria i d’altres que no hi haurà acord, és a dir, al cap
i a la fi d’això tracta el fet que hi hagi diferents grups polítics,
diferents perspectives, diferents maneres de veure les coses,
diferents solucions, com queda palès una vegada rere una altra.

Nosaltres, en aquest sentit hem fixat l’atenció en diferents
qüestions, algunes de les quals o prou de les quals fan
referència a la relació amb l’Estat, a més en qüestions
d’aquelles que, per dir-ho en un bon mallorquí, diuen “ja
vessen”, no?, i, concretament, n’hi ha una que és el tema de la
cogestió aeroportuària i, molt especialment, de les obres que es

vulguin dur a terme o especialment que es tengui la intenció de
dur a terme per part d’AENA. 

Sembla que ha de ser com a impossible que el Parlament
d’aquestes illes, que a més és el que representa la majoria de la
voluntat popular d’aquestes illes quant a representació i que
AENA vulgui fer intervencions a l’aeroport d’esquenes a
aquesta màxima representació de la ciutadania d’aquestes illes
que representa aquest parlament de les Illes Balears, entenent
que aquest ja s’ha manifestat en contra -en contra- de
l’ampliació d’aquest aeroport i de realitzar diferents obres. I és
en aquest sentit que evidentment instam el Govern espanyol a
aturar, evidentment, d’immediat les obres aquestes d’ampliació,
i molt especialment que iniciï les passes oportunes perquè
puguem procedir a una cogestió aeroportuària.

Crec que, com a ciutat d’aquestes illes no tenir cap poder de
decisió -ni un!- davant les portes d’entrada i sortida,
evidentment això ens minva la capacitat que tenim de planificar
el nostre futur quant a aquest procés de diversificació
econòmica i, especialment, tenint en compte que l’Estat sempre
ens ha mirat o sempre ha gestionat els nostres ports i aeroports,
en termes que són purament mercantilistes.

Evidentment, parlam també d’altres qüestions on l’Estat hi
és present i parlam especialment d’aquest necessari traspàs de
les competències de litoral, evidentment unes competències que
han de venir ben dotades, que no ens passi el que moltes
vegades ens ha passat sempre, que ens han traspassat
competències, però que ja d’entrada havien vingut mal
finançades. Per tant, hi ha d’haver els recursos econòmics i
humans al darrere necessaris com per poder prestar un bon
servei als nostres ciutadans i ciutadanes, i el mateix,
evidentment, en qüestions de gestió d’ecosistemes marins
cercant aquesta complicitat de l’Estat també en la duta a terme
d’un dels decrets que va ser pioner i a més ho va ser a tota la
Mediterrània que va ser el de la posidònia.

Evidentment, també instam l’Estat i... especialment en
aquelles qüestions que fan referència a inversions en
infraestructures hidràuliques i evidentment hem de fixar una
partida concreta per a les properes actuacions que evidentment
s’han de reflectir dins els propers pressuposts generals de l’any
2022. I evidentment complir amb aquella disposició addicional
tercera de la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminants, i
assumir els costos de transport de residus de Formentera cap a
Eivissa i de manera retroactiva, que per això a les arques de la
comunitat autònoma li suposen 7,2 milions d’euros que ha
d’assumir la comunitat autònoma quan, segons aquesta
disposició addicional, hauria de ser l’Estat qui assumís aquesta
gestió.

Al mateix temps, evidentment, tampoc no renunciam a la
construcció del tren de llevant, que si el Partit Popular quan va
entrar a governar no hagués paralitzat el projecte a dia d’avui
el tren de llevant seria una realitat ja faria tota una sèrie d’anys.

I també en qüestions lingüístics on en duem dues, de
l’Oficina de Drets Lingüístics evidentment perquè sigui una
realitat, això vol dir que evidentment si han de posar recursos
tan materials com humans i en aquest sentit també duem una
proposta.
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Serà Joana qui vos parlarà, Joana, companya, Joana
Campomar qui us parlarà de la resta de propostes que duem a
terme, moltes gràcies..., propostes que duem per a la seva
votació.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Ara correspon a la Sra. Campomar,
també per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, per a nosaltres, per a MÉS per
Mallorca l’economia està directament relacionada amb el
benestar social, la qualitat de vida i la protecció del territori
perquè no pot ser d’altra manera i per aquest motiu crec que
s’ha de valorar de forma prioritària la gestió del territori i, en
aquest cas, hem fet propostes precisament pel que fa a la
pagesia per vetllar per a uns preus justos, per rebutjar -diguem-
les pràctiques comercials deslleials i perquè es desenvolupi la
Directiva europea 633 del 2019 mentre s’impulsa aquesta llei
que així ho farà, i també promocionar el producte local.

També ajudar aquests professionals de la pagesia a l’hora
de negociar aquesta nova PAC que crec que segur que la
conselleria ho farà, però perquè realment puguin assolir aquesta
renda viable i aquesta resiliència que necessitam perquè, entre
d’altres coses, tenen un valor molt productiu, molt important,
però també tenen un valor gran de territori també molt
important.

No podem deixar de banda que també creiem que s’ha de
regular el turisme d’excessos, el tot inclòs i s’han de posar
criteris de qualitat i de sostenibilitat.

Una cosa important, nosaltres hem fet una proposta també
de recerca i innovació perquè creiem que és l’instrument bàsic
perquè puguem fer aquesta transformació i puguem augmentar
aquesta resiliència nostra i que tenguem eines reals com pugui
ser la creació d’aquest institut de recerca de les Illes Balears.
Per tant, convidam que realment aquesta llei de la ciència arribi
com més aviat possible i sigui una realitat aquí.

Ens sorprèn que hi hagi tan poques propostes sobre aquest
tema del valor de la ciència, del valor de la recerca en aquestes
illes per transformar el nostre model perquè de vegades aquí hi
ha molts de grups que en parlen, però alhora en aquest debat
sembla que no és important.

Temes..., evidentment tot això sense un bon finançament no
es pot dur a terme. Nosaltres advocam precisament perquè a
l’àmbit local es derogui la llei anomenada Montoro, que
realment després del 2022 els ajuntaments puguin exercir la
plena autonomia amb els seus recursos, que puguin tenir un
finançament suficient precisament per tenir personal i recursos
suficients.

I bé, no podem deixar de parlar de la indignació que ens
provoca que encara el règim fiscal especial sigui dins un calaix,
encara ens provoca molta indignació i, per això, a la nostra
proposta demanam que abans de final d’any el Sr. Sánchez el
tregui i el presenti al Congrés de Diputats, perquè està redactat,
ja s’havia redactat fa dos anys. Per tant, aquesta és la nostra
proposta i creiem que de cara a les nostres empreses és
imprescindible.

És evident que tots aquí sabem això de la mesa mixta de
negociació, la bilateral que negociarà un nou REB, nosaltres
demanam fermesa al Govern, que puguem executar i decidir,
perquè és tan important poder decidir i executar que no només
l’import que es doni en aquest fons d’insularitat. I evidentment
sense oblidar aquesta partida per a transport públic terrestre tan
important per a les nostres illes per a realment combatre aquest
creixement de... aquesta saturació que vivim. Hem de fer una
aposta important per al transport públic i aquesta partida ens
pot ajudar. Pensau que Canàries ja la rep fa dues dècades i
només al pressupost del 2021 té un pressupost de 25 milions
d’euros per destinar al transport públic, també en despesa
corrent, cosa que el Sr. Sánchez no es va dignar a posar en
aquests pressuposts del 2021, tendríem uns doblerets que ens
anirien molt bé, no?

Evidentment, tenim una proposta per combatre, diguem, per
a la condonació de deute públic balear, també creiem que la
gent s’indigna quan veu que aportam tant i després ens demana
que retornem bestretes, que al final haguem de tornar doblers
a l’Estat, crec que és bàsic que l’Estat reconegui aquest deute
històric que té amb les Illes Balears.

I no podem acabar sense que, precisament, un problema
crec que vivim dels més importants en aquestes illes és el tema
de l’habitatge. En aquest moment batem el rècord de venda
d’habitatges a estrangers, la gent no pot comprar habitatges...,
els residents no poden comprar habitatges; els mateixos
promotors diuen que només els compensa dedicar-se a construir
habitatges de luxe, no?, i que les vendes cada vegada creixen
més i que els compensa sobretot fer habitatges de més de
500.000 euros o que de menys de 300.000 euros no els dóna
rendiment.

Evidentment això..., la majoria de residents d’aquestes illes
no s’ho pot permetre, i això sí que és una epidèmia sense
vacuna, això sí que és una epidèmia per a la qual no tenim
vacuna, i si realment en aquest lliure mercat no hi ha una
intervenció pública que realment hi faci incidència, en això
haurem de penjar una pancarta molt grossa de “SOS Resident”,
també en aquesta casa.

Per tant, nosaltres, davant d’aquesta emergència, perquè
consideram que és una emergència a tot el territori, demanam
la regulació dels lloguers i demanam també que es derogui la
normativa que permet tenir la residència durant uns anys als
inversors extracomunitaris que inverteixen més de 500.000
euros, i demanam també, instam el Govern espanyol davant la
Unió Europea que ens deixin restringir les vendes d’habitatges
a estrangers, restringir, estudiem les mesures, facem un front
comú, sabem que hi ha altres illes a la Mediterrània que tenen
el mateix problema.
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Per tant, aquest problema tot sol no desapareixerà, no
desapareixerà i cada vegada serà més greu, hem d’afrontar
aquest repte, és un repte comú que crec que hauríem...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Campomar, acabi, per favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... de fer, nosaltres ho proposam damunt la taula -ara acab, Sr.
President, he acabat, aquest lliure mercat precisament va
desbocat i, per tant, ho hem d’acceptar i hem de posar mesures
per combatre-ho.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Correspon la intervenció del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares per defensar les seves 16
propostes de resolució, té la paraula el Sr. Rodríguez.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar una iniciativa de reforma de la Llei
8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a fi de reduir el nombre de
diputats d'aquest parlament.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adaptar l'estructura de govern a les actuals
circumstàncies i a reduir el nombre d'assessors, direccions
generals, secretàries autonòmiques i el nombre de conselleries.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar tota la normativa que ha permès
l'eliminació del castellà o espanyol de les aules com a llengua
vehicular d'ensenyament i a iniciar l'elaboració d'una nova
normativa que permeti als pares o tutors legals triar lliurement
la llengua vehicular d'ensenyament dels seus fills o tutelats
entre les dues llengües oficials, en tots els nivells educatius, en
els centres d'ensenyament no universitari sostinguts amb fons
públics; així com a promoure les modalitats lingüístiques
mallorquina, menorquina, eivissenca i formenterera, i les
manifestacions culturals de Balears en els centres educatius
com a aportació a la identitat cultural nacional, a la
civilització i a la història universal.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a mantenir una protecció efectiva de les fronteres
i a dotar els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat desplegats
a Balears dels mitjans humans i materials necessaris per
combatre la immigració il·legal.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a comprometre's amb els interessos generals, la
unitat i la permanència d'Espanya, a respectar l'ordre
constitucional i la democràcia, i a assegurar el normal
funcionament de les institucions i la vigència de l'estat de dret,
basats en la Constitució i l'Estatut d'Autonomia.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar l'Impost de Turisme Sostenible (ITS).

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a realitzar les reformes legals necessàries per
eliminar el fenomen "okupa" i que els legítims propietaris
puguin recuperar els seus habitatges de manera immediata i
eficaç.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que el departament de medi ambient agiliti els
tràmits administratius de sol·licitud de captació d'aigües
subterrànies i prioritzi aquelles sol·licituds que provinguin
d'empreses o persones físiques que siguin agricultors en actiu
o empreses degudament inscrites en els registres insulars
agraris.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar una iniciativa de reforma de la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de gener, de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, que elimini l'article 36, que
atorga a la comunitat autònoma competències en matèria
d'ensenyament universitari i no universitari, així com la
derogació i/o la modificació de tota normativa que sigui
aplicable en virtut del que s'estableix en aquest article, a fi que
aquestes competències siguin assumides per l'Administració de
l'Estat, d'acord amb l'estipulat a l'article 149, apartat 3 de la
Constitució Espanyola.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures oportunes per acabar amb
l'obligatorietat de l'ús de mascaretes en els col·legis imposada
als nens que tenen entre sis i dotze anys, a zones exteriors i
també a l'aula quan es pugui ventilar adequadament, adoptant
com a mesura complementària, si és necessari, la instal·lació
de sistemes de ventilació adequats.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar una iniciativa de reforma de l'article
70 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l'Estatut de les Illes Balears, per eliminar com a competència
pròpia dels consells insulars la tutela, l'acolliment i l'adopció
de menors, així com la modificació de la resta de normativa
que sigui aplicable, a fi que aquesta competència sigui
assumida pel Govern de les Illes Balears.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reconèixer a les empreses familiarment
responsables que apliquin mesures de conciliació i suport a les
famílies, mitjançant l'establiment d'ajudes directes o beneficis
fiscals a les empreses que estableixin adaptacions de la durada
i la distribució de la jornada per motius de conciliació familiar
dels seus treballadors o implementin el teletreball per a
treballadors amb fills menors de 12 anys al seu càrrec.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar una iniciativa de reforma de la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut de
les Illes Balears, per eliminar l'apartat 48 de l'article 30 i
l'apartat 4 de l'article 31, que atorguen a la comunitat
autònoma competències exclusives i competències de
desenvolupament legislatiu i execució en matèria de salut i
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sanitat, així com la derogació i/o la modificació de tota la
normativa que sigui aplicable, a fi que aquestes competències
siguin assumides pel Govern de l'Estat.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a l'article 13 de la Llei
8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, i a establir i
promoure mesures tributàries de protecció a les famílies en el
corresponent àmbit competencial, coordinant-les amb les
polítiques sectorials de promoció de la família i integrant-les
en el conjunt de les polítiques públiques.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir beneficis fiscals específics per a les
famílies nombroses i monoparentals, a través de deduccions en
el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir bonificacions del 100% en els impostos
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
i sobre successions i donacions.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, quería darles tiempo a los señores
de MÉS para escampar.

Bueno, vamos a defender nuestras propuestas, estas 16
propuestas sobre política general que esperamos que cuenten
con el respaldo mayoritario de esta cámara, porque nos gusta
soñar e ilusionarnos con que habrá un futuro mejor. 

La primera y fundamental, la reducción del número de
diputados de esta cámara, una propuesta que en su día mantuvo
el Partido Popular y que nosotros hemos retomado y
reafirmamos porque, ¿qué hacemos 59 diputados aquí
presentes? ¿En qué empleamos nuestro tiempo en las
comisiones, en hablar del problema árabe-israelí, en la arena
del desierto del Sahara, en las copas menstruales? Y ¿ustedes
de verdad se creen que para esto hacemos falta 59 diputados?
Tal vez si fuéramos menos nos aplicaríamos más y nos
pondríamos a intentar solucionar los problemas reales que
tienen los ciudadanos que están ahí fuera y que esperan que en
esta cámara les demos soluciones, cosa que, por desgracia, no
hacemos. Como en nuestro partidos nos interesa muchísimo
más el bienestar del ciudadano que el bienestar de los políticos
vamos a intentar que ustedes abran los ojos y apoyen nuestra
propuesta para empezar un estudio para reducir el número de
diputados de esta cámara.

Otra propuesta que para nosotros es fundamental, la libre
elección de lengua en la enseñanza, hoy que se ha hablado tanto
de los derechos lingüísticos por parte del Sr. Castells y otros
grupos de la cámara. En esto, en esto yo me reconvierto y me
hago republicano, o sea, me acercaría a los republicanos de
Podemos, a los republicanos de MÉS, incluso a los
republicanos tibios del PSOE, y haría mía, nuestras, las
propuestas que tenía la Constitución de la Segunda República
que decía: “A nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso
de ninguna lengua regional”; o aquella otra que decía: “Es
obligatorio el estudio de la lengua castellana y esta se usará

también como instrumento de enseñanza en todos los centros
de instrucción primaria y secundaria de las regiones
autónomas”. Pues ahí suscribimos palabra por palabra la
Constitución de la Segunda República Española, esa que
ustedes tanto defienden, pero que, por lo visto, en lo que no les
gusta repudian.

De nuevo también queremos instar al Gobierno de la nación
a dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de los
medios humanos y materiales necesarios para la protección de
nuestras fronteras. Estos días han sido ustedes testigos de la
auténtica invasión migratoria ilegal a la que estamos sometidos
procedente del norte de África, y he visto, en la prensa y en
algunos tuits de los políticos que están en esta cámara,
preocuparse mucho de, ¿pero dónde van a dormir estos
inmigrantes que llegan que hemos tenido que colocar en los
parkings de las comisarias de policía? Pues yo se lo diré,
¿dónde tienen que dormir? En su casa. ¿Cómo? Con una
expulsión rápida e inmediata. Lo ideal es que estos marroquíes,
argelinos, nigerianos, senegaleses que entran ilegalmente en
nuestro país, duerman en su casa que es donde tienen que estar,
y, si no, que hagan la cola para entrar como el resto de
inmigrantes legales han hecho y cuyos derechos esta gente
cercena, es así de sencillo. No, no  nos parece que sea un tema
muy complicado.

Por supuesto, por supuesto aquí se ha hablado del problema
de la vivienda, nos decía la Sra. Campomar, una de las que ha
escampado, que el problema es que los promotores no
encuentran beneficios si no construyen viviendas de lujo, pues
el planteamiento que habría que hacerse es qué tenemos que
hacer, qué leyes hemos de modificar para que las viviendas se
puedan construir a un precio razonable y asequible, no esta 
hiperlegislación que a ustedes les gustar hacer. Pero, en
concreto y en lo que se refiere al tema del alquiler, lo que es
necesario e inmediato es una ley anti "okupa", porque sólo la
seguridad jurídica es lo que puede garantizar a los propietarios
que pongan sus viviendas en alquiler, y no todas estas
macroregulaciones que ustedes pretenden una y otra vez y que,
además, se han demostrado absolutamente ineficaces en otros
países de Europa. 

Por supuesto, devolución de competencias. Hemos asistido
por desgracia durante esta pandemia a esta especie de totum
revolutum del tema de la sanidad, cada comunidad autónoma
tomaba decisiones por su cuenta, no se ponían de acuerdo, en
unas, unas restricciones, en otras, otras; cuando decayó,
afortunadamente, el ilegal estado de alarma al que nos había
sometido Sánchez, resultó que el Gobierno se lavó las manos,
como Poncio Pilatos, y dijo: allá se las apañe cada comunidad
autónoma con su problema. Y esto fue un sálvese quien pueda,
un desorden total y absoluto, no hubo ninguna coordinación por
parte del ministerio, ningún amparo legal para las medidas
muchas de las cuales les han derogado a ustedes porque eran
manifiestamente ilegales y contrarias a los derechos y
libertades de los españoles. Y todo esto se tendría que haber
coordinado por parte del Ministerio de Sanidad y amparado por
una serie de leyes estatales, cosa que el Gobierno de su
maravilloso Sr. Sánchez no ha hecho, les ha dejado tirados.

Y esta ha sido la constatación de que este sistema
descentralizado en los servicios fundamentales que necesitan
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los españoles, como la sanidad y educación, no funciona, no
funciona, es caro y es ineficaz. Por eso, nosotros solicitamos en
dos de nuestras propuestas la devolución de las competencias
en materia de sanidad y en materia de educación. Sí, Sr. March,
lo siento, pero, viendo lo que quiere hacer usted con la ley de
educación y que apruebe todo el mundo, casi que me hubiera
alegrado cuando yo estudiaba de que fuera usted el conseller de
Educación, porque tuve que ir unas cuantas veces a septiembre,
pero, bueno, por desgracia no me tocó usted, me tocó un
sistema un poco más garantista y exigente. 

Nosotros también consideramos que el tema de las menores
es escandaloso y no sólo es escandaloso, no sólo es un oprobio
y una vergüenza para esta comunidad que seamos noticia una
y otra vez en los medios de comunicación nacionales e
internacionales por el tema de las menores tuteladas y
prostituidas, ¿qué hemos de hacer? Pues si los consejos son
incapaces de hacer nada, lo primero, recuperar esa
competencia, gestionarla desde la comunidad autónoma, es una
obligación moral, una obligación moral que tenemos con esos
menores a los que hemos dejado abandonados a su suerte. Pero,
bueno, si ustedes quieren, voten en contra.

La conciliación, fundamental, de la que ustedes tanto
hablan, pero que nunca aplican, la necesaria conciliación de la
vida laboral y de la vida familiar, absolutamente necesario. Por
eso nosotros también lo demandamos en nuestras propuestas.

Y por último, bajada de impuestos, por supuesto, el famoso
impuesto de la muerte ha de ser eliminado, el impuesto...,
cuando una persona ha trabajado toda su vida, pagado
impuestos una y otra vez cada vez que ha comprado, cada vez
que ha hecho una transacción ha pagado impuestos de
patrimonio, ha pagado IBI, ha pagado de todo, ¿el día que
fallece le tiene que dejar a sus hijos no sólo un patrimonio sino
más bien una deuda, que muchas veces los hijos, los herederos,
se tienen que hipotecar o tienen que pedir prestado para poder
recibir esa herencia de sus padres? Eso, de verdad, también es
una inmoralidad. 

Yo espero ansioso cuáles van a ser sus argumentos para
votarnos en contra, si es que los tienen, supongo que será lo de
que nosotros odiamos y odiamos mucho, el discurso del odio
famoso. Jo estic astorat y cansado de tanto odiar a todo el
mundo, odiamos a las mujeres, ¿verdad, eh, querida compañera
Idoia?, a ella, a mi madre, a mi hermana, a mis hijos, los
odiamos a todos; odiamos a los gais, yo el otro día estuve en
una boda de dos chicos que se casaban, por cierto oficiada por
un regidor de MÉS, lo único que odié es tener que parar la
fiesta a la una de la madrugada, que teníamos muchas ganas de
marcha, para cumplir las restricciones; odiamos a los negros,
los odiamos muchísimo, el otro día con mi compañera Lola
Nchaso, regidora de Marratxí, que es negra como un tizón, y
además a ella le encanta que le llamen la “negra de VOX”, nos
partíamos la caja con el tema del racismo. Y así una y otra vez. 

Sigan ustedes pensando que odiamos, odiamos y odiamos,
nosotros no odiamos a nadie, sólo una cosa, la mentira, esa
mentira en la que ustedes viven instalados, eso sí, a eso sí lo
odiamos.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears per les Illes Balears, per defensar
les seves 16 propostes de resolució té la paraula la Sra. Pons.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a realitzar la comissió bilateral per a la definició de la
metodologia de càlcul del factor d'insularitat del Règim
Especial de les Illes Balears en un termini màxim de dues
setmanes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat  que el Projecte de llei dels Pressupostos Generals de
l'Estat per a 2022 incorpori una partida amb un mínim de 100
milions d'euros en concepte de factor d'insularitat previst al
règim especial de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a preparar i trametre tota la documentació que
sigui necessària per avançar en el traspàs per part de l'Estat
a la comunitat de les competències en matèria de costes,
justícia i ports.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a canviar la normativa a fi i efecte que les decisions
d'ampliació o canvis d'ús als aeroports requereixi informe
favorable de les comunitats autònomes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adequar els hospitals de les Illes i a crear
unitats específiques per als trastorns de conducta alimentària,
amb psiquiatres, psicòlegs i nutricionistes.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de personal especialista els centres
educatius de les Illes, per tal de facilitar l'aprenentatge als
alumnes amb necessitats especials.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar la formació dels professionals dels
centres educatius per tal de detectar les altes capacitats.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a eliminar el límit d'edat dels estudiants que cursen l'FP
dual.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implicar-se molt més en el suport del comerç de
proximitat i a crear l'Observatori de comerç i potenciar la
figura de centre comercial a cel obert.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a replantejar la normativa sobre el canvi d'ús
dels establiments turístics a fi d'eliminar hotels obsolets i de
baixa qualitat i aconseguir habitatges a preu assequible.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar una nova normativa per a la
modernització dels establiments turístics que, sense poder fer
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noves alçades o incrementar places, permeti l'adaptació
constant i la incorporació de nous serveis als clients.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un informe amb propostes d'actuació
en relació amb la sobrepoblació i la pressió humana a
Balears.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar la Llei de normalització lingüística i el
Decret de mínims en qualsevol dels estudis reglats i en
l'administració i en tots els organismes o entitats de la
comunicació autònoma.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que els usuaris dels serveis públics
dependents del Govern puguin fer ús, sense cap entrebanc o
discriminació, de les dues llengües oficials.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar canvis estructurals siguin normatius
o organitzatius perquè les autoritzacions i informes de la
Direcció General de Recursos Hídrics es resolguin en un
termini màxim de 3 mesos.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la creació de la policia autonòmica
per donar resposta a la gran problemàtica que tenen els
municipis per la falta tant d'agents locals com de policia
nacional i guàrdia civil.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Estic
segura que aquestes 16 propostes de resolució, a banda que
tenguin la documentació al seu poder per poder analitzar-la i
decidir el sentit del seu vot, sé cert que no els han sorprès ni els
sorprendran perquè està clar que tot allò que nosaltres
proposam avui a les nostres propostes de resolució forma part
de l'ADN del Grup Parlamentari El Pi i d'aquells interessos que
pensam que són imprescindibles per aconseguir de cara a la
nostra ciutadania, sempre envoltats i imbuïts d'un esperit de
millora per a la qualitat de vida de les Illes Balears.

Nosaltres insistim per allò que creiem i en allò que creiem,
i és necessari, ja ens agradaria poder-les retirar perquè no
arribem a aconseguir que aquestes propostes que fem s'arribin
a materialitzar en el dia a dia dels habitants d'aquesta terra.

Passam a contar-los, idò, quines són aquestes propostes de
resolució les quals esper que mirin amb molt d'afecte i que
diguin que sí absolutament a totes, perquè pensam que serà,
com deia, una garantia que les coses milloren a les Illes
Balears.

Parlam d'insularitat, un tema del qual avui ja se n'ha parlat
aquí, en sessió plenària, un tema que està de moda, vull
recordar que dijous hi ha una reunió que esperem que es
tradueixi en xifres, compromisos i dates de cara a poder arribar
a uns pressuposts generals de l'Estat de l'any que ve que mirin
amb bons ulls i sobretot que fermin un pressupost milionari per
a la nostra terra, per tant, parlam d'insularitat.

Nosaltres instam el Govern de l'Estat a realitzar aquesta
comissió bilateral per a la definició de la metodologia de càlcul
del factor d'insularitat del Règim Especial de les Illes Balears,
en un termini màxim de dues setmanes. Sabem que hi ha
aquesta reunió, podem parlar de comissió, però volem que es
tradueixi en propostes concretes per arribar a l'any que ve amb
una alegria estructural per a aquesta terra.

També volem instar el Govern de l'Estat que aquest projecte
de llei de pressuposts incorpori una partida, nosaltres ho hem
quantificat, un mínim de 100 milions d'euros en concepte de
factor d'insularitat, previst al Règim Especial de les Illes
Balears. Ho diem perquè si la ministra ve despistada i es pensa
que ens pot donar el patató de la porcella, que sàpiga que no
abasta i que tenim un greuge històric en aquestes illes en
relació amb tantes comunitats. De fet, pensam que se
n'assabenten molt poc, tenint en compte que l'any que ve
haurem de tornar donar 300 i uns quants més milions d'euros a
altres comunitats.

Parlarem també de competències, nosaltres creiem que
vivim també a un perenne comunitat que viu aïllada a l'hora de
gestionar aquelles coses que haurien de ser nostres de caixó,
que haurien de ser nostres per dret, que haurien de ser nostres
perquè és increïble que no puguem gestionar, per exemple, les
principals portes d'entrada i sortida en aquesta terra, ens sembla
absolutament al·lucinant, ens sembla injust i tal vegada sigui el
moment d'estrènyer les cordes i els corretjons a aquest govern
de l'Estat. Per tant, nosaltres trobam que és el moment
d'avançar en el traspàs per part de l'Estat a la comunitat de les
competències en matèria de costes, no hi tenim res a dir;
justícia, no hi podem dir res; i port i aeroports, que tampoc no
hi podem dir res.

I també pensam que és el moment de prendre decisions per
a la competència que té a veure amb aquestes instal·lacions
aeroportuàries de cadascuna de les Illes perquè tenguem
informe favorable de les comunitats autònomes.

Per altra banda, pel que fa a la salut hi ha un tema que creix,
tots ens n'omplim la boca, s'ha de veure com aquesta pandèmia,
que ja hem superat aquella part més forta de contagis, té una
altra passa terrible que ens haurem de menjar, a part de
l'econòmica, a part de la social, a part de l'aïllament, és la salut
mental. Nosaltres incidim, insistim, de fet, ja hem presentat
també una proposició no de llei perquè creiem que s'han de
crear unitats específiques per als trastorns de conducta
alimentària, hi ha una unitat a Son Espases que ha quedat coixa,
es va donar de baixa la psiquiatra d'aquesta Hospital de Son
Espases i no ha tornat. Aquestes nines i nins que tenen aquests
tipus de problemes no saben on han d'anar, n'hi ha que se n'han
d'anar fora de les Illes Balears per poder tractar una patologia
que pot acabar amb la seva vida si el temps no, i sobretot els
psiquiatres, els psicòlegs i els nutricionistes no posen fil a
l'agulla perquè això s'arregli.

D'altra banda, també, i pel que fa a l'educació, tornam
repetir el nostre mantra que, com a Grup Parlamentari El Pi
repetim a proposicions no de llei, repetim a pressuposts
generals de la comunitat autònoma i repetim en aquestes
propostes de resolució del debat de política general de la nostra
comunitat; tenim aquí el conseller d'Educació, m'agrada que
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ens pugui escoltar, perquè ell ja sap el que li demanam, però
avui ho tornaré verbalitzar, de fet està escrit també per veure si
aconseguim arribar a acords i, sobretot, que aquests acords que
de vegades hem aconseguit es tradueixin per a la millora dels
nostres estudiants. Només són tres, molt senzills: trobam que el
Govern de les Illes Balears ha de dotar de personal especialista
els centres educatius de les Illes.

Avui el conseller ens ha donat una quantitat de xifres
d'especialistes que s'han dotat a diferents centres, hi ha un
increment respecte de l'any anterior, però les queixes que ens
arriben dels diferents pares de centres i d'alumnes no és aquest,
creiem que han fet un esforç, però encara han d'esforçar-se una
mica més per aconseguir que aquests infants tenguin educació,
que es trobin integrats, és vera que les ràtios han abaixat, tot el
que vulguin, però, a banda d'aquesta integració, han de tenir
una formació i un impuls específic; no per a res, sinó
simplement perquè són especials i ho necessiten.

Per altra banda, també creiem que és imprescindible que es
formin els professionals dels centres educatius per tal de
detectar les altes capacitats, es troben tan discriminats els que
tenen altes capacitats com els que tenen diversificació o que
són diversos i diferents de la resta. Les altes capacitats també
s'han de detectar, perquè si no són tan bitxos rars, i ho dic amb
tot l'afecte del món, com la resta.

I també volem demanar, una vegada més, tot i que es va
aprovar en proposició no de llei i tenim el compromís del
Govern, que es faci efectiu que el Govern de les Illes Balears
faciliti també que el Govern de l'Estat faci una cosa que ja li
hem demanat, que és que la formació professional dual no
tengui límit d'edat. Ens trobam en una situació difícil per als
nostres joves, n'hi ha que no s'incorporen al món laboral; idò,
facem que almanco tenguin aquesta FP dual el temps que faci
falta, fins que es puguin incloure en el món dels treballadors.

I per altra banda, parlam de turisme i parlam de turisme, per
exemple, per parlar de replantejar la normativa sobre el canvi
d'ús dels establiments turístics a fi d'eliminar hotels obsolets i
de baixa qualitat i aconseguir habitatges a preu assequible.

Parlam també d'impulsar una nova normativa per
modernitzar els establiments turístics la qual, sense poder noves
alçades i incrementar places, nosaltres en això no hi creiem,
permeti, això sí, l'adaptació constant i la incorporació de nous
serveis als clients.

Volem també, demanam, i està reflectit en el punt número
12 de les nostres propostes de resolució, que s'elabori un
informe amb propostes d'actuació en relació amb la
sobrepoblació i la pressió humana a Balears. La presidenta ho
ha dit en qualque ocasió, nosaltres hi estam d'acord, som molts
solidaris i ens hi sentim con la España vaciada, però què fem
amb aquesta Espanya superpoblada? Què fem amb ella?, que
nosaltres no podem suportar aquesta pressió, i no és xenofòbia,
com sí s'ha dit a qualque moment en aquesta sessió plenària.

Pel que fa a la llengua, és un dels temes que nosaltres
lluitarem, lluitam, hem lluitat i que creiem que és
imprescindible. Estam, com deia la padrina: les orelles em
couen de sentir disbarats, quan veiem que qualcú ens diu que

la discriminada és la llengua castellana; jo no entraré en
aquesta demagògia perquè és evident que és un disbarat com un
altre, ara bé, qui s'ha de defensar i si hi ha una llengua que hem
de defensar és la nostra, la que es troba en perill, la que és
feble, la que és petita, la que no s'utilitza, sí en formació però
no a l'hora d'usar-la, és la nostra.

Per tant, nosaltres tenim dos punts en aquest sentit: aplicar
la Llei de normalització lingüística, i el decret de mínims en
qualsevol dels estudis reglats i en l'administració i tots els
organismes o entitats de la comunitat autònoma.

I per altra banda, també instam el Govern a garantir que els
usuaris dels serveis públics dependents del Govern puguin fer
ús, sense cap entrebanc o discriminació, de les dues llengües
oficials.

I ja per acabar, parlar de la necessitat de realitzar canvis
estructurals perquè les autoritzacions i informes de la Direcció
General de Recursos Hídrics es resolguin en un termini màxim,
hem de posar terminis, si no això s'allarga eternament i, a més,
no s'arriba a solucionar; tres mesos pensam, des del Grup
Parlamentari El Pi, que és la data adient o és el temps adient.

I ara sí acab, la policia autonòmica pensam que és una
necessitat imperiosa, ja veiem com hem de suplir amb altres
figures la falta d'aquesta policia, per tant, creiem que s'ha de
donar resposta a la problemàtica que tenen els municipis per la
falta d'agents locals, de policia nacional i de guàrdia civil, i
també que s'ho faci mirar la ministra el dijous perquè no volen
venir perquè no els compensa, ni econòmicament ni de cap
manera.

I ara sí acab, Sr. President, només vull dir pel que fa a les
transaccions, que en el punt 14, que és aquest del tema de la
llengua, no acceptarem la transacció que ens planteja el Grup
Parlamentari Ciutadans, que vol eliminar de la nostra proposta
que digui així: "garantir que els usuaris dels serveis públics
dependents del Govern pugui fer ús, sense cap entrebanc o
discriminació -que és el que eliminaria Ciutadans, nosaltres no
ho volem eliminar, creiem que tenim discriminacions i
entrebancs, per tant no sé per què hem de moderar el llenguatge
d'aquesta manera, perquè el sentit de la nostra petició és molt
concret.

I sí acceptarem en el punt 16 la transacció que planteja el
Partit Socialista, ens va bé, és una manera de començar, quan
diem "impulsar els estudis previs", diuen vostès, nosaltres diem
"impulsar la creació de la policia autonòmica"; si vostès estan
d'acord amb impulsar els estudis previs de la creació de la
policia autonòmica ens donam ben per satisfets, així que
l'acceptam.

i com sempre estarem vigilants que tot allò que prometen ho
arribin a acomplir.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon la intervenció del Grup
Parlamentari Mixt per defensar les 10 propostes de resolució
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presentades pel Sr. Castells, pel Grup Parlamentari Mixt, i les
6 presentades pel Sr. Sanz.

Començam amb el Sr. Castells.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a convocar en un termini
màxim de dues setmanes la Comissió Mixta d’Economia i
Hisenda prevista a l’article 125 de l’Estatut d’Autonomia amb
l’objectiu de fixar la metodologia consensuada per determinar
la dotació inicial del factor d’insularitat, d’acord amb els
articles 17 i 18 del Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer,
del Règim Especial de les Illes Balears. A aquests efectes,
s’insta el Govern de les Illes Balears a refermar-se en
l’objectiu que l’import del factor d’insularitat no sigui en cap
cas inferior als 400 milions d’euros anuals, d’acord amb el
que va quedar recollit al document Cap a un nou REIB.
Proposta per al nou règim especial de les Illes Balears (2017)
del Govern de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i els grups parlamentaris amb representació a les Corts
generals, a incloure a la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d’arrendaments urbans, la possibilitat que les comunitats
autònomes puguin regular els preus del lloguer a les àrees
amb mercat d’habitatge tens.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir els drets lingüístics dels ciutadans.
Especialment, s’insta el Govern a donar tot el suport necessari
a aquells ciutadans que pateixen agressions lingüístiques per
part de professionals de l’ib-salut.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a resoldre, de manera immediata, les disfuncions
detectades en aquest inici de curs en el transport escolar de
Menorca, especialment pel que fa a les següents rutes:

• A Ciutadella, la ruta des de Cala’n Blanes i les
urbanitzacions properes als centres de Margalida Florit i
de Mare de Déu del Toro.
• A Ferreries, la ruta des de Cala Galdana i diferents llocs
a l’IES Biel Martí.
• A Maó, la ruta de Llucmaçanes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adaptar, en el termini de sis mesos, el Pla de
Salut Mental a la realitat concreta de l’Illa de Menorca.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a emprendre totes les mesures necessàries perquè
l’ib-salut restableixi el servei d’atenció primària a la situació
anterior a l’inici de la pandèmia de la COVID-19. A aquest
efecte, s’han de prendre totes les mesures necessàries per
reduir el temps d’espera per obtenir cita amb el metge de
família; reforçar l’atenció presencial; i introduir millores
substancials en el servei d’atenció remota a usuaris i pacients.

7. El Parlament de les Illes Balears constata la
insuficiència del finançament de la competència de transport
per carretera per als consells insulars. Atesos els reptes sorgits
en els darrers anys en aquest àmbit, s’insta el Govern de les

Illes Balears a actualitzar el finançament d’aquesta
competència en pro dels consells insulars.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar una modificació de la Llei 2/2016, de
30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes
Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible, amb
l’objectiu de convertir aquest impost en un autèntic instrument
per gestionar la demanda turística a les Illes Balears. A aquest
efecte, s’estudiarà la possibilitat d’establir imports diferents
per a cadascuna de les illes i per als diferents segments de
l’oferta turística amb l’objectiu d’incrementar l’import
d’aquest impost en aquells segments que més contribueixen a
la massificació turística.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar urgentment la Llei 11/2010, de 2
de novembre, d’ordenació del transport marítim de les Illes
Balears, amb l’objectiu de garantir unes connexions marítimes
Menorca-Mallorca-Menorca adaptades a les necessitats dels
residents menorquins; així com a fer extensiva la bonificació
per a residents a la tarifa aplicable als vehicles amb els quals
viatgin aquests.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adjudicar, abans que s’acabi el 2021, les obres
per a la construcció del Centre integrat de formació
professional de Ciutadella.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, amb aquestes 10
propostes de resolució reprenem els temes en els quals vam
centrar la nostra intervenció en el debat de la setmana passada,
per tant comencem amb dos temes que podríem considerar de
política estatal, tot i que el primer, doncs, evidentment té una
incidència molt important a les nostres illes, que és tot el debat
del REIB i del Règim Fiscal de les Illes Balears, aquí instàvem
que en el termini màxim de dues setmanes es reunís aquesta
Comissió Mixta d'Economia i Hisenda, que ara sabem que es
reunirà aquest dijous, segons sembla, si no hi ha canvis de
darrera hora, però hem volgut mantenir aquest punt perquè
també teníem una proposta perquè aquesta comissió es reunís
de forma immediata per poder fixar aquest factor d'insularitat.

Nosaltres també hem volgut afegir el de l'objectiu dels 400
milions d'euros, 400 milions d'euros que no només estaven
referits al factor d'insularitat, però que era el conjunt global
dels avantatges que havia de suposar per a les Illes Balears
aquest nou règim especial de les Illes Balears, aquesta és la
conclusió a la qual va arribar l'amplíssim grup de la societat
civil, amb institucions i partits polítics que es va posar en
marxa la legislatura passada i que va culminar en el document
Cap a un nou REIB, proposta per al nou règim especial de les
Illes Balears, hi havia aquest horitzó dels 400 milions d'euros,
evidentment no cal que tots siguin al factor d'insularitat, però
mentre no tenim altres mecanisme, com per exemple el règim
fiscal, creiem que aquesta és la quantitat que realment
compensa els cots addicionals que tenim a les Illes Balears els
que vivim el fet de ser insulars.
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Per tant, creiem que hem de continuar marcant aquest
objectiu el qual, com dic, no és nostre, és el que va fixar la
societat civil balear, empesa pel Govern, ja llavors en aquell
moment presidit per la Sra. Armengol i, per tant, creiem que no
hem de perdre els objectius de vista i que, per tant, aquesta és
la quantitat a què vam arribar i vam concloure tots plegats que
havíem d'aconseguir per compensar els costs de la insularitat.

El segon punt va sobre matèria d'habitatge, moltes vegades
diem que no podem posar límits als preus d'arrendaments en els
mercats d'habitatge de lloguer tensos perquè la normativa
estatal no ho permet. Doncs aquí el que fem és instar el Govern
de l'Estat i els grups parlamentaris perquè es facin els canvis
adequats a la Llei d'arrendaments urbans perquè les comunitats
autònomes puguin fer aquests canvis.

Després, dediquem una sèrie de punts a matèria de salut, de
fet, són quatre, relatius a diferents elements del sistema de
salut. Primer, garantir els drets lingüístics, ja n'hem parlat
aquest matí, però aquí doncs com a proposta de resolució li
vam treure a la presidenta i hem volgut propiciar aquest acord
del Govern de donar suport i de garantir els drets dels ciutadans
que puguin veure's lesionats en els seus drets.

També hem volgut fer èmfasi en resoldre les disfuncions en
l'Atenció Primària, creiem que és un dels temes que en aquests
moments més carrega la percepció que els ciutadans tenen del
funcionament de la salut, les errades de funcionament en
l'Atenció Primària.

I també, molt important, i reiterant-ho perquè és una
d'aquelles coses que nosaltres reiteram cada any i encara creiem
que el Govern no ha pres bona nota de la problemàtica, que és
el tema d'adaptar el Pla de salut mental que hi ha per al conjunt
de les Illes Balears a la realitat de Menorca, això ja li vaig dir
a la presidenta, no es fa, és un problema, la conselleria no se'n
dona per al·ludida i realment és un tema en el qual nosaltres
pensam continuar insistint, no només cada any a cada debat,
sinó que també el tenim a l'acord d'investidura, també és un
punt que no s'ha complert de l'acord d'investidura que vam fer
amb la Sra. Armengol. Realment tenim més paciència que un
sant, perquè, és clar, que a aquestes alçades encara hi hagi
punts de l'acord d'investidura que no s'hagin complert realment
donen molt de què pensar.

Després, dediquem els punts 7, 8 i 9 a una problemàtica
vinculada a tota la massificació que s'ha viscut aquest estiu,
sobretot a Menorca, però també en el conjunt de les Illes
Balears, no només a Menorca, però creiem que per pal·liar
aquesta sensació de saturació de les nostres carreteres, dels
nostres espais, cal fer un esforç molt important amb algunes
matèries com transport públic, tant per carretera com transport
marítim, per això dediquem el punt 7 al transport per carretera,
el punt 9 al transport marítim.

En matèria de transport per carretera els reptes en els
darrers anys s'han multiplicat i per tant nosaltres el que veiem
és que assistim a un deficient finançament d'aquesta
competència que tenen transferida alguns consells insulars,
excepte el de Mallorca. Llavors això crea en aquests moments
una realitat dual: tenim un transport públic a Mallorca molt ben
dotat, perquè el Govern ha continuat augmentant la dotació i,

en canvi, tenim uns transports públics a les altres tres illes molt
limitats perquè simplement s'ha finançat el creixement vegetatiu
amb el finançament dels consells insulars. Aquesta és una
realitat a la qual hem de donar resposta perquè cada vegada el
servei del transport públic per carretera a Mallorca serà millor
en relació amb la resta d'illes i creiem que això no ho podem
tolerar.

I per últim, dos temes d'educació, millores en el transport
escolar, i també adjudicar abans del 2021 les obres per a la
construcció del Centre Integrat de Formació Professional a
Ciutadella.

Aquests són els 10 temes que posem a la seva consideració
perquè, si ho troben oportú, el Parlament s'hi manifesti a favor.

Gràcies, Sr. President.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Corresponde ahora el turno al
Sr. Sanz i Igual, del Grupo Parlamentario Mixto, para
defender las propuestas de resolución con RGE núm. 7622/21,
tiene la palabra, gracias.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya que, cadascun en l’àmbit
dels ports de la seva competència, ordenin i regulin el trànsit
marítim comercial entre els distints ports de les Illes Balears
des del diàleg i l’acord amb les institucions de les Illes Balears
que s’hi vinculen per tal de garantir la seguretat operativa del
trànsit afectat, la protecció dels valors ambientals vinculats i
tot afavorint el desenvolupament econòmic sostenible i la
seguretat, la prosperitat i el benestar de les ciutadanes i els
ciutadans de Formentera.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya que, cadascun en l’àmbit
de les seves competències, juntament amb les administracions
implicades, a desenvolupar un calendari de descarbonització
i desmantellament de les centrals tèrmiques amb un horitzó
temporal, especialment la Central Tèrmica de Ca Marí, per a
la conservació i la transició energètica completa.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al desenvolupament complet de la Llei 11/2010,
de 2 de novembre, d’ordenació del transport marítim de les
Illes Balears, mitjançant reglament establert que garanteixi:
el dret a la mobilitat dels residents a Formentera amb les
freqüències mínimes establertes i les de primera hora del matí
i darrera hora de la nit, les freqüències màximes entre les illes
de Formentera i Eivissa en cada franja horària per evitar
solapament, i la regulació de les excursions marítimes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb l’ampliació i la reforma de les
instal·lacions educatives a l’illa de Formentera, duent a terme
el projecte d’ampliació i reforma de l’IES Marc Ferrer.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’establiment de les mesures de coordinació
necessàries al servei del 061, per tal de garantir la cobertura
d’aquest servei d’Emergències les 24 hores del dia, els 365
dies de l’any, a l’illa de Formentera.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya que, cadascun en l’àmbit
de les seves competències, juntament amb el Consell Insular de
Formentera, a desenvolupar un projecte de regulació de
fondejos a tot el litoral de l’Illa de Formentera, per garantir la
conservació mediambiental i reduir la pressió marítima a totes
les zones del litoral de Formentera.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en aquest moment vaig a
presentar les 6 propostes de resolució que venen del debat de
política general que vam tenir la setmana passada i passaré a
explicar-les.

D'aquestes propostes n'hi ha tres que són relatives a la mar,
tant al transport marítim, a la seguretat marítima dels ports,
com també al reglament del transport marítim, el reglament que
s'ha de desenvolupar, que la Llei 11/2010 estableix que hauria
d'estar desenvolupat i que no hi està i, a més, afecta
considerablement el trànsit de Formentera, així com també la
regulació de fondeigs a tot el litoral de Formentera.

Justament ara el diputat Castells acaba d'explicar la pressió
que ha sofert Menorca, des de Formentera venim ja molt de
temps reclamant que tenim un problema molt greu al litoral;
s'han fet estudis de la capacitat de càrrega, tant per part del
Consell de Formentera com per part del Govern de les Illes
Balears, i ens trobam que està totalment desbordat; tenim que
si la quantitat de vaixells que havia d'haver-hi són entre 900,
850, 950, 950, ens trobam que n'hi ha més de 2.000. Es va
parlar en el debat i justament el que es demana és a les
administracions competents, ja que l'espai de la mar es troba
ara mateix que té competències tant el Govern estatal, amb la
Direcció de Costa i Mar, Capitania Marítima, també del
Govern de les Illes Balears, així com també pot ser de les
administracions més properes, que es reguli d'alguna manera.

També en el reglament que volem que es desenvolupi i que
es demana que es desenvolupi s'establirà, a alguna de les
propostes de què s'ha parlat avui, la primera i darrera barca de
connexió entre Eivissa i Formentera, així com també el trànsit
de les excursions marítimes i el nombre màxim de freqüències,
ja que és molt important que no hi hagi un munt de freqüències
o tres barques a un moment determinat, i tal vegada només una
o cap en altres moments.

Una de les altres qüestions que es parla és de la transició
energètica, que es va parlar també en el debat, en el discurs i es
vol parlar d'això. Per part de la Conselleria de Transició
Energètica s'ha parlat diverses vegades del desmantellament
d'algunes centrals de les Balears, però no de la central de
Formentera. La central de Formentera no té cap tipus de
calendari, és una central que es va construir a l'any 1966, tenia
una vida útil de 50 anys, això vol dir que a l'any 2016 hauria
d'havia d'haver estat desmantellada. Cinc anys després continua

en funcionament, és la central energètica que abasteix, en cas
de necessitat, l'illa de Formentera amb fuel i, a més, no té cap
tipus de programació d’estar desmantellada o de deixar d’estar
en funcionament. Llavors, el que es demana és que existeixi
almenys un calendari per fer la transició energètica real. Des
del Consell de Formentera s’han fet algunes passes, que em
consta, perquè justament som també al consell i conec les
tasques que es fan, però sí que és cert que se n’ha de fer alguna
més perquè el que més contamina, el que més renou fa, és
aquesta central i s’hauria de tenir un calendari clar. 

També, òbviament, la diputada que hi havia abans, Sílvia
Tur, així com també a l’acord de Govern habilitat que tenim al
Consell de Formentera, s’ha parlat moltíssimes vegades del
061, i tal vegada la resta d’illes no ho comprenen, potser sí que
s’ha explicat moltes vegades però no sobra explicar-ho una
altra vegada: a Formentera el 061 ara mateix sí que té una base
programada que està pressupostada per ser construïda. El servei
ara mateix està amb personal del 061 però aquest servei no està
programat per estar tot l’any. Què vol dir això? Que en els
mesos a partir d’ara mateix, d’octubre, el personal que ha de
sortir amb aquestes ambulàncies serà personal propi de
l’hospital, això vol dir que un metge que és a l’hospital ha de
deixar aquesta tasca que fa a l’hospital per fer una tasca de
servei d’emergències, com faria un SUAP a uns altres centres.
I llavors es demana que s’equipari al servi que tenen a la resta
d’illes. 

Per acabar, una de les propostes que també s’ha fet i que
s’ha fet la pregunta avui i, a més, el conseller March ha
expressat quines són les tasques, és instar el Govern de les Illes
Balears a l’ampliació de l’IES Marc Ferrer, a desenvolupar-la
així com també a reformar les instal·lacions. S’ha de ressaltar
que justament avui també s’ha explicat quina és la inversió que
es farà a Formentera en la reforma d’aquest institut, així com
també el nombre d’aules que es faran i la programació d’altres
actuacions que es fan a Formentera, com podrien ser les
reformes del Mestre Lluís Andreu, que també són molt
importants. 

Gràcies, no m’estenc més i esper que siguin votades a favor.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Per últim correspon la intervenció
del Grup Parlamentari Socialista per defensar les 48 propostes
de resolució, amb RGE núm. 7620/21. Té la paraula la Sra.
Cano. 

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix l’alt grau de
diàleg i consens assolits en la Mesa per el Pacte de
Reactivació Econòmica i Social i fa una crida a tots els grups
polítics absents d'aquesta perquè s’afegeixin al Govern, als
consells, a tots els partits polítics que sí hi han volgut ser així
com a les associacions empresarials i sindicals, atès que a
través del diàleg i l’acord la Mesa ha representat un exemple
d’entesa i unitat per a la ciutadania en temps difícils i ha
permès d’assolir una unitat exemplar a l’hora de decidir les
mesures a adoptar per tal de frenar l’expansió del virus en
favor de la salut de les ciutadanes i els ciutadans de les Illes

 



5352 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 92 / 21 de setembre de 2021 

Balears i, en conseqüència, poder impulsar la reactivació de
la nostra economia.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assolir la xifra del 90% de població
immunitzada contra la COVID-19, tot mobilitzant els mitjans
i els recursos necessaris i promovent la vacunació a través de
les campanyes de conscienciació oportunes.

3. El Parlament de les Illes Balears constata el paper de la
sanitat pública en la gestió de la pandèmia derivada de la
COVID-19, manifesta el seu reconeixement als professionals
sanitaris i l’esforç de la comunitat científica en la recerca
d’una vacuna segura i efectiva. Per això, insta el Govern de
les Illes Balears a continuar potenciant i reforçant el nostre
sistema sanitari públic com ha vengut fent des de l’any 2015.

4. El Parlament de les Illes Balears constata la decisió i la
feina feta per part del Govern de les Illes Balears i la
comunitat educativa per aconseguir un retorn a les aules amb
la màxima seguretat i presencialitat per al curs 2021-22 a tots
els nivells educatius i així poder retornar a la normalitat
educativa.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a mantenir les prestacions extraordinàries de
protecció laboral vinculades a la COVID-19 a través dels
ERTO i les  prestacions extraordinàries destinades als 90.000
treballadors i treballadores fixos discontinus de les Illes
Balears mentre durin les condicions de precarietat econòmica
de les empreses a causa de la pandèmia.

6. El Parlament de les Illes Balears constata la feina feta
des del Govern de les Illes Balears per mantenir i recuperar
l’ocupació durant tot el temps que ha durat la crisi sanitària
generada per la COVID-19 i poder arribar a la temporada
turística 2021 amb una recuperació progressiva dels llocs de
feina i, per tant, la recuperació econòmica de les famílies de
les Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en totes les mesures preses per tal
d'aconseguir consolidar la temporada turística 2021 i enfortir
el posicionament de les Illes Balears en el marc turístic
postpandèmic.

8. El Parlament de les Illes Balears constata la feina
realitzada per les entitats i la plataforma del voluntariat en la
creació d'una xarxa d'ajuda solidària a les Illes Balears que
ha permès de fer arribar l'ajuda necessària a famílies i
col·lectius en situació de feblesa i insta el Govern de les Illes
Balears i les diferents administracions locals a facilitar el
desenvolupament de les xarxes de voluntariat i així facilitar
una major cohesió social.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aprofundir en la quarta pota de l’estat del benestar, tot
repensant i reforçant la política de les cures a les persones
grans i dependents i tot impulsant el I Pla de conciliació de la
vida laboral, familiar i personal a través de l’augment d’oferta
educativa de places de 03 anys, en col·laboració dels

ajuntaments i consells insulars, pel seu impacte positiu en la
conciliació de les famílies i en la equitat.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a participar en l’objectiu comú de treballar
perquè la nostra societat sigui més justa i pròspera, amb una
economia moderna i més competitiva, que doni  suport a la
transició a una economia circular i millorant la qualitat i
eficiència en l’ús dels recursos naturals.

11. El Parlament de les Illes Balears constata la
importància de la innovació com a element imprescindible per
a l’avanç en competitivitat, transició digital, transició verda i
diversificació del model productiu de les Illes Balears i insta
el Govern de les Illes Balears a treballar amb consens i a
partir de la col·laboració publicoprivada, tot garantint que les
millores i els beneficis de la innovació siguin distribuïts de
manera cohesionada en l’economia productiva i, en
conseqüència, en la societat.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a enfortir els serveis públics amb proximitat i
qualitat i amb una aposta ferma cap a la digitalització i la
innovació tecnològica davant la necessitat palesa d’un estat
del benestar ben articulat que protegeixi la ciutadania i
afavoreixi una recuperació justa.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la qualitat i la seguretat de l’ocupació
pública a les Illes Balears tot adoptant mesures urgents per tal
de reduir la seva temporalitat a partir de la redefinició del
marc normatiu estatal. i a promoure, conjuntament amb
l’Administració de l’Estat, l’estudi de fórmules que permetin
d’augmentar i fidelitzar les plantilles de treballadors de l’Estat
a les Illes Balears en funció de les especificitats de cada illa.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir impulsant les mesures contemplades a la
Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, i al
Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere amb la finalitat de
lluitar contra les violències masclistes, protegir les dones
víctimes, amb especial esment a les dones grans, dones amb
discapacitat i dones migrants que desconeixen els recursos al
seu abast i combatre els discursos negacionistes que
qüestionen la magnitud d’aquest fenomen. Així mateix cal
seguir desenvolupant polítiques abolicionistes de la prostitució
per ser una de les cares de la desigualtat estructural entre
dones i homes més dura i oferir alternatives vitals a les dones
prostituïdes i explotades sexualment.

15. El Parlament de les Illes Balears ratifica el seu ferm
compromís amb la igualtat, els drets de les persones LGTBI i
l’erradicació de qualsevol tipus de violència cap a elles, tot
reconeixent l'LGTBIfòbia i els discursos que la fomenten com
un greuge a la qualitat democràtica perquè apel·la
directament als estàndards de llibertat de la nostra comunitat
i condemnant fermament qualsevol tipus d’agressió que puguin
patir.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar garantint la igualat de tracte per part
de les administracions públiques a totes les persones, amb
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independència del seu origen racial o ètnic i sense prendre en
consideració la seva situació administrativa, així com impulsar
la igualtat tot instant la ciutadania a defensar-la amb un
compromís real amb la lluita contra el racisme i la xenofòbia.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir i seguir incrementant les iniciatives en
cooperació internacional per tal de pal·liar no tan sols les
conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 sinó també les
provocades pel canvi climàtic, les guerres i els conflictes
polítics de caràcter ètnic o religiós.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la feina de restitució de les
víctimes de la dictadura franquista, a honorar la seva memòria
i a treballar per tal de garantir que no es puguin repetir mai
més, atesa l’amenaça per a la convivència que signifiquen, els
discursos revisionistes i filo feixistes.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir la seva política fiscal, d’acord al
principi de progressivitat, on qui més té més pagui, amb
l’objectiu de sostenir i reforçar els nostres serveis públics i
garantir la redistribució de la renda i la riquesa.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a presentar una proposta per a la reforma del Sistema
de Finançament Autonòmic (SFA) que, entre d’altres mesures,
prevegi i garanteixi el principi d’ordinalitat, l’autonomia
financera i la condonació del deute generat per
l’infrafinançament històric de la nostra comunitat autònoma;
i que representi una millora de la suficiència financera dels
serveis públics fonamentals als quals accedeixen els ciutadans
i les ciutadanes de les Illes Balears.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a considerar les particularitats de les Illes Balears
relatives a l’increment intens de la població i l’impacte de la
població flotant estacional en l’estratègia nacional de repte
demogràfic, amb l’objectiu d’atendre adequadament l’impacte
que ambdues qüestions tenen sobre el consum dels recursos de
la nostra comunitat autònoma, en la provisió dels serveis
públics i en la disposició de les infraestructures.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a tramitar i aprovar la part fiscal del Règim Especial
de les Illes Balears de forma immediata i acomplir així el
compromís assolit amb la comunitat autònoma de les Illes
Balears l’any 2019 de compensació del nostre fet insular des
de l’acord en el marc de la comissió bilateral Estat–comunitat
autònoma a l’hora d’incorporar el factor d’insularitat en els
Pressuposts Generals de l’Estat de 2022.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar l’estratègia d’inversió per als
fons europeus extraordinaris consensuada amb els agents
econòmics i socials per tal d’aprofundir i accelerar la
diversificació econòmica dels sectors productius de les Illes
Balears, la sostenibilitat, la competitivitat i la cohesió social
tot reduint, així, la dependència d’un sol sector i impulsant la
transformació del sector turístic cap a majors quotes de
sostenibilitat ambiental i social.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adaptar a la realitat de les Illes Balears el Marc
Estratègic per l'Atenció Primària de Salut, aprovat en el
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, per tal
de recuperar el paper vertebrador del procés assistencial, i les
seves característiques essencials centrades en la persona i el
seu entorn amb la disposició dels recursos humans i
tecnològics necessaris.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a invertir una part dels fons europeus en la
reducció de les llistes d’espera de la sanitat pública en el seu
conjunt.

26. El Parlament de les Illes Balears constata la inversió
del Govern de les Illes Balears en formació, recerca i
tecnologia sanitària per modernitzar el sistema de salut
pública, equilibrar possibles desequilibris entre les distintes
illes i fer de la sanitat una inversió de present i de futur.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear, impulsar i desenvolupar l'Agència de
Salut Pública de les Illes Balears, atesa la necessitat
evidenciada pel context actual i amb la finalitat de dotar
d'eficàcia, agilitat i flexibilitat la resposta als reptes actuals i
futurs de la salut pública.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar totes les àrees d'intervenció en salut
mental amb recursos de suport sostingut, tot prestant una
atenció específica als infants i adolescents que encara s'estan
formant així com a treballar de manera coordinada amb els
consells insulars i els ajuntaments en l’adopció de mesures
específiques d’atenció a la salut mental dels joves i menors
que, a conseqüència de la crisi de la Covid-19, han patit alts
nivells d'estrès, ansietat i depressió.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la defensa dels drets lingüístics
dels treballadors i usuaris de la sanitat pública d’acord amb
la normativa vigent i a continuar amb l’atenció adequada de
les denúncies per discriminació lingüística que es puguin
produir.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar la permanència i l'acompanyament de
les persones majors (i d’una manera especial d'aquelles que es
troben en situació de soledat no desitjada) a la seva llar,
sempre en coordinació amb els consells insulars i ajuntaments.

31. El Parlament de les illes Balears constata la inversió
per avançar en el compliment del Pla d’infraestructures
eductives tot ampliant i renovant les instal·lacions, construint
nous centres i avançant en la reducció del nombre d’aules
modulars arreu de les Illes Balears i en la millora dels espais
educatius.

32. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l’augment progressiu de la dotació de personal i recursos per
a l’atenció a la diversitat que faciliten una millor educació
inclusiva, una major equitat i la compensació de les
desigualtats per garantir el dret a l’educació a tothom.
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33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar, dins la propera llei de l'activitat
física i l'esport, i de manera consensuada amb els consells
insulars i ajuntaments, mesures destinades a promocionar
l'esport en edat escolar i a fomentar les ajudes públiques com
un element per a la cohesió social, tot facilitant també la
integració entre menors amb risc de vulnerabilitat, la
participació inclusiva així com els hàbits de vida saludable i
els valors esportius.

34. El Parlament de les Illes Balears celebra l’aposta
decidida del Govern de les Illes Balears per la Formació
Professional i per la l’ampliació de l’oferta formativa de la
Formació Professional arreu de les Illes Balears, i insta el
Govern de les Illes Balears a continuar reforçant aquest tipus
de formació com a instrument de millora personal i
professional de la ciutadania i com eina de diversificació
econòmica i creixement de la nostra comunitat.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir i consolidar les polítiques d’accés a
finançament de PIME i autònoms iniciades durant la pandèmia
i a estudiar noves vies d’ajuda al finançament i a la reducció
de riscos de les petites empreses.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
engegar noves accions destinades a la millora quantitativa i
qualitativa de l'ocupació als diferents sectors productius i a
impulsar accions específiques destinades a la promoció i a la
formació específica dels treballadors en diferents competències
professionals tot millorant, així, la professionalització i
l’ocupabilitat dels i de les treballadores.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar programes d'ocupació laboral específics destinats a
les dones amb l’objectiu d’impulsar la seva promoció en
aquells sectors on hi ha una mancança de la seva
representació així com contra la precarització laboral que
pateixen, de manera especial, tant les dones com els joves tot
vigilant d’una manera especial les condicions de les ofertes
laborals que hi van dirigides.

38. El Parlament de les Illes Balears reconeix la dificultat
que representa per al sector pesquer de les Illes Balears
l’aplicació de les restriccions derivades del Reglament UE
2019/1022 i la reducció de l’esforç pesquer, tot reclamant-ne
l’aplicació diferenciada i reduïda a la zona GSA-5 a causa de
l’elevada sostenibilitat actual de la pesca a les aigües de les
Illes Balears.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures que siguin necessàries per
afavorir l’accés de la dona i dels joves al sector primari tot
afavorint així el futur del sector i la seva consolidació a partir
de la promoció del relleu generacional.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i AENA-ENAIRE a consensuar amb el Govern de
les Illes Balears la realització d’obres i inversions als
aeroports i aeròdroms de les Illes Balears així com la
programació o la planificació de les mateixes, tot impulsant en
tot moment actuacions que afavoreixin el confort dels usuaris

de les instal·lacions aeroportuàries així com la millora de les
condicions laborals i de seguretat dels treballadors i les
treballadores de les empreses que hi operen.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar el procés iniciat per tal de
condicionar els ports de la seva competència a les
conseqüències provocades pel procés de canvi climàtic, així
com a aprovar el Pla General de Ports de les Illes Balears des
del diàleg amb les principals entitats i associacions cíviques,
socials i econòmiques de les Illes Balears i el consens amb els
consells insulars i els ajuntaments afectats, sempre des del
màxim respecte a l’entorn urbà i natural dels ports i als valors
ambientals de cadascuna de les nostres illes, tot afavorint el
desenvolupament econòmic sostenible de les mateixes i la
prosperitat i el benestar de les ciutadanes i ciutadans de
Mallorca, d’Eivissa, de Menorca i de Formentera.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per tal d’impulsar la
recuperació segura del trànsit comercial aeri i marítim (de
manera especial durant l’hivern) per tal d’afavorir l'accés a la
mobilitat, així com l’activitat econòmica, industrial i
comercial, tot impulsant el desenvolupament econòmic
sostenible així com la prosperitat i el benestar.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar polítiques de control i d’adaptació
dels efectes del canvi climàtic per tal de prevenir els fenòmens
climàtics extrems i incorporar mecanismes innovadors i
tecnològics en la gestió dels espais naturals i forestals amb la
participació de la comunitat científica en el marc de les seves
competències i en coordinació amb la resta d’

44. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a desenvolupar el Pacte per l’Aigua amb la resta
d’administracions competents amb l’objectiu d’acordar i
definir les necessitats de futur en matèria de construcció i
millora d’infraestructures com a objectiu bàsic mediambiental
i incorporant la digitalització i la monitorització dels diferents
sistemes.

45. El Parlament de les Illes Balears constata la millora
dels indicadors del sistema de ciència, tecnologia i innovació
de les nostres illes, i insta el Govern de les Illes Balears a
reconèixer l'ecosistema d'R+D+I de les Illes Balears com a
palanca econòmica essencial per al nostre present i futur,
millorant i accelerant la inversió en R+D+I de forma
sostinguda i sostenible; seguir abordant els desequilibris entre
inversió pública i privada existents així com promovent la
transferència de talent i coneixement entre ambdós sectors,
aportant estabilitat i oportunitats al personal investigador.

46. El Parlament de les Illes Balears reconeix les indústries
culturals de les Illes Balears com a generadores de creativitat,
coneixement cultural i amb capacitat per desenvolupar
productes i serveis amb un elevat valor cultural i social i, en
conseqüència, insta el Govern de les Illes Balears a impulsar
el Programa Cultural d'Immersió Tecnològica
Interdisciplinària (CITI) com a motor transformador del
coneixement i aplicabilitat de l'àmbit de la cultura.
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47. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport a
la comunitat universitària de les Illes Balears, reconeix que la
Universitat de les Illes Balears és capdavantera en qualitat
docent i productivitat en recerca i insta el Govern de les Illes
Balears, en el marc d'un contracte programa, a fer feina per
millorar i adequar el sistema de finançament de la Universitat.

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant l’agenda política contra
l'emergència climàtica amb l’objectiu d’assolir la neutralitat
climàtica l’any 2050, tot impulsant les inversions necessàries
i la col·laboració públicoprivada a partir, sempre, de
polítiques centrades en l'eficiència energètica i en les energies
renovables a petita escala.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, bona tarda. Les propostes que presentam
des del Grup Socialista persegueixen un objectiu molt clar que
és consolidar la nova etapa de recuperació econòmica en la que
ens trobam, aconseguir que aquesta recuperació arribi a tothom
i alhora donar resposta als reptes que tenim com a societat i que
la pandèmia ens va obligar relegar a un segon lloc. 

Que ningú es quedi enrere és pel que hem fet feina durant
tots aquests mesos amb el major escut social mai desplegat. A
diferència de la passada crisi econòmica, on el Partit Popular
apostà per polítiques ultra liberals que provocaren, a més, que
aquesta duràs una dècada, gràcies a les mesures impulsades pel
Govern la sortida d’aquesta crisi serà molt més ràpida.

Els principals reptes per a Balears varen ser explicats per la
presidenta al Debat de política general i, en coherència amb
aquestes prioritats, hem presentat les nostres propostes: per
defensar els serveis públics i reconèixer la seva importància
com un element per a la protecció i la seguretat de la
ciutadania; propostes per abordar una qüestió que s’ha introduït
fa poc en el debat públic com és el repte demogràfic i vincular-
lo al medi ambient i a la necessitat de finançament; l’adaptació
al canvi climàtic amb polítiques de transició ecològica; la
diversificació i millora de la nostra economia per generar
ocupació de més qualitat i més qualificació; així com la
reducció de les desigualtats socials. 

La nostra primera proposta reconeix la feina que s’ha fet per
part de les diferents institucions, organitzacions sindicals,
patronals i de les forces polítiques que s’han volgut sumar,
dintre del marc del Pacte de reactivació, han estat i són un
exemple d’entesa i unitat política, i si sortim de la crisi i estam
en aquesta fase de recuperació ha estat gràcies a l’esforç
col·lectiu fet, volem reconèixer a qui s’ha arromangat i ha
consensuat, sense partidismes i amb vocació de servir a
l’interès general. 

La vacunació és el que ha marcat el punt d’inflexió. Hem de
fer un darrer esforç i intentar arribar al màxim de població
immunitzada, per això instam el Govern a arribar a la fita del
90% de la població vacunada. Front als endevins que deien que
ens torbaríem entre 7 i 8 anys a vacunar la població, l’estratègia
de vacunació ha estat un èxit. 

Els ERTO i les prestacions dels fixos discontinus han
permès protegir milers de treballadors i treballadores de les
nostres illes, i això ha estat possible gràcies que el Govern
d’Espanya s’ha fet càrrec de la situació i ha possibilitat que
milers de famílies resistissin el cop de la pandèmia. Ara que es
negocia de nou, el Grup Parlamentari Socialista demanam que
es mantenguin mentre durin les condicions de precarietat de les
empreses durant la pandèmia. Molts de treballadors i de
treballadores fixos discontinus no hauran cotitzat el mínim, per
la durada de la temporada turística, i han de poder subsistir
durant aquest hivern. 

És de justícia, per una altra banda, reconèixer a totes
aquelles entitats socials, solidàries, a la plataforma, al
voluntariat, la ingent feina que han fet per ajudar les famílies i
els col·lectius amb necessitats i, de la mà de l’administració,
han permès arribar molt més lluny i facilitar una major cohesió
social. Per tant, el reconeixement i la gratitud per part del Grup
Parlamentari Socialista. Nosaltres compartim amb ells la
vocació de justícia social i la igualtat, per això creiem en un
estat del benestar fort que hem de reforçar i consolidar. 

I d’aquí, la proposta d’emprar una part dels fons europeus
per reduir les llistes d’espera a la sanitat pública, impulsar
l’agència de la salut pública, per abordar els diferents reptes
que tenim i, a més, tenir molt present la salut mental
especialment per als joves i menors que durant la pandèmia han
patit alts nivells d’estrès, ansietat i depressió. 

La tornada a les aules va ser un èxit, malgrat que el
principal partit de l’oposició les volia tancades, enguany, amb
un any d’experiència, de protocols i amb la vacunació, amb una
part important dels nostres joves vacunats, ha d’anar molt
millor. Volem constatar la feina fet per la Conselleria i tota la
comunitat educativa i posar en valor l’esforç inversor del
Govern en els darrers anys a través del Pla d’infraestructures
educatives el qual ha permès construir nous centres, millorar-
los i reduir enguany 23 aules modulars, així com reforçar
plantilles i recursos per a l’atenció a la diversitat. 

Amb el govern progressista adquirim nous drets, com el
primer Pla de conciliació de la comunitat autònoma, dotat amb
158 milions d’euros, que això ens permetrà subvencionar
escoles matineres, la creació de places educatives de 0 a 3 anys,
més places residencials per a gent gran i dependents i, en
aquest sentit, ens congratulam de l’acord de la setmana passada
de l’Estat amb el Govern, dels 62 milions d’euros, per reforçar
les polítiques socials.

I no ens volem oblidar de la gent gran que es troba a ca seva
tota sola perquè hem d’assegurar-los que, els que tenen una
soledat no desitjada, puguin tenir una bona coordinació del
Govern amb els ajuntaments i els consells. 

La millora del nostre model productiu centra una bona part
de les nostres propostes, amb la importància de la innovació, la
digitalització, la transició digital, l’aposta per l’economia
verda, blava, circular, per créixer des de fonaments diferents.
De la mateixa manera, instam el Govern a mantenir i consolidar
les polítiques d’accés al finançament de les PIME i autònoms
i a estudiar també noves fórmules per a la reducció de riscs.
Moltes d’aquestes empreses s’han pogut beneficiar del paquet
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de 855 milions d’euros i podran, gràcies a aquests doblers,
reflotar la seva situació. 

En matèria d’ocupació cal impulsar programes específics
per a dones i joves vigilant bé les ofertes laborals que hi van
dirigides, també impulsar la promoció de dones en sectors on
estan infrarepresentades, entre d’ells al sector primari;
proposam també impulsar accions destinades a la promoció i
formació dels treballadors en diferents competències
professionals. 

En matèria fiscal, defensam una fiscalitat justa, progressiva
per reforçar i garantir l’estat del benestar. Cal reformar el
nostre sistema de finançament estatal des del principi
d’ordinalitat i reclamam també garantir l’autonomia financera
i la condonació del deute generat per l’infrafinançament
històric. El factor d’insularitat serà una realitat en breu, la via
defensada pels socialistes, que és la via del diàleg, és la via que
serà més efectiva, instam l’Estat a tramitar i aprovar la part
fiscal del REIB i a incorporar la partida pertinent als
Pressuposts Generals del 2022.

El canvi climàtic és l’altre repte ineludible, estam en una
situació d’alerta vermella segons els científics i cal desplegar
les lleis que tenim aprovades. Les nostres propostes reclamen
condicionar els ports i aprovar el pla general de ports per
adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic. Proposam
desenvolupar el pacte per l’aigua i inversions sostenibles a
través de l’R+D+I. L’impuls de les renovables per tal d’assolir
la neutralitat climàtica, al 2050.

En el darrer bloc, tenim propostes referides a la defensa
dels drets i de les llibertats. Uns drets i llibertats que estan
qüestionats per l’extrema dreta, amb el “seguidisme” del Partit
Popular. Cal lluitar de manera decidida contra la violència
masclista i contra l’explotació sexual de les dones i les nines,
la nostra postura és des de l’abolicionisme. Cal seguir lluitant
contra l’homofòbia, perquè existeix als carrers, no és una cosa
que tenim al cap, sinó que existeix realment i es manifesta a
través dels delictes d’odi cap a la població LGTBI i cal seguir
lluitant per eradicar qualsevol tipus de discurs negacionista
envers els drets concrets.

I aquí, senyors i senyores del Partit Popular, els miro a
vostès, perquè de VOX no esperam absolutament res, les
votacions al Parlament Europeu que ha fet tristament la seva
eurodiputada, la Sra. Rosa Estaràs, demostren que a l’hora de
la veritat es troben molt lluny de les dones i dels drets LGTBI
en no votar a favor que la violència masclista pugui ser un crim
a nivell europeu. Amollin, per favor, la mà de l’extrema dreta
perquè l’equidistància no combat la violència sinó que
l’empara.

(Alguns aplaudiments)

Respecte de les propostes de transacció fetes al Grup
Parlamentari Socialista, acceptaríem, de MÉS per Mallorca, la
29, llevant únicament i exclusivament la paraula “treballadors”,
i la 41. D’Unidas Podemos acceptaríem la 7 i la 42. Del PP la
18, que Ciudadanos també ha fet una proposta en un sentit
similar, pensam que hi ha una amenaça real a la memòria
democràtica i que aquesta té noms i llinatges i que,

desgraciadament, arrossega altres forces polítiques, això ho
veiem a altres comunitats autònomes, i que, bé, al cap i a la fi
són discursos revisionistes i filofeixistes, ara bé, si en nom del
consens hem de canviar aquesta paraula per “extremistes”
nosaltres no ens oposarem. I de Ciudadanos acceptaríem, per
tant, aquesta proposta similar, que és la que ha fet el Partit
Popular, la 31 i la 48.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Començam el torn de fixació de
posicions dels grups parlamentaris. En primer lloc, intervé el
Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Popular hem
analitzat detingudament les propostes de resolució tant dels
partits que governen com dels partits de l’oposició i estam
d’acord amb moltes d’elles, la gran majoria, en concret de 154
votarem a favor de 111 i farem algunes abstencions. Però
podem dir que hi estam d’acord amb la gran majoria i això és
senyal de dues coses: primer, que tots els qui som aquí veiem
molts els vertaders problemes que tenen a Balears; segon, que
els mateixos diputats que donen suport al Govern reconeixen
que hi ha molt per fer. 

En primer lloc, parlaré de les transaccions que se’ns han
ofert: acceptam del PSOE les transaccions als punts 22 i 35, no
acceptam la del punt 31. De MÉS per Mallorca no acceptam la
18 i la 31, i d’Unidas Podemos tampoc no acceptam la
transacció a la número 10.

Com deia, veiem molts de problemes que hi ha a Balears,
sanitaris, manca d’habitatge digne, ocupació precària, manca de
finançament i ho veiem des de diferents grups.

Unidas Podemos. Unidas Podemos insta el Govern,
s’autoinsta, per tant, a disminuir les llistes d’espera, a millorar
l’atenció domiciliària, a donar ajudes públiques a famílies
vulnerables per educar en condicions dignes els seus fills, a
abaratir el preu de la llum; s’insta també a consolidar l’escut
social, l’escut social! Quin escut social, els dels nins amb
necessitats especials?, el del preu del gas i de la llum?, els dels
immigrants que dormen dins cotxeres?, els dels contractes
precaris?, la manca d’habitatge dels joves?, o les kellys que
abans defensaven vostès?

(Alguns aplaudiments)

Deien vostès això l’any passat: “Para hacer una buena y
justa política hay que ser consciente de los privilegios de clase
y asumir que los efectos de la pandemia no son iguales para
todo el mundo. Este gobierno tiene muy claro que tiene que
proteger a los que sufren las consecuencias más graves”, això
deia vostè, Sra. Santiago, fa just un any. Idò se’ls n’han quedat
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molts enrere, molta gent d’aquests que pateixen molt durant la
pandèmia i les conseqüències de la crisi.

MÉS per Mallorca, també al Govern en àrees estratègiques
i socials, centre les seves propostes a fer reclamacions als
socialistes d’aquí i als socialistes d’allà, als de Balears i als de
Madrid. Als d’aquí per constatar la manca d’estratègies del mig
govern que no és seu: turisme, habitatge, cooperació local,
ciència. Per cert, han parlat de la ciència, realment reclamen la
llei de la ciència que ja anunciava la seva vicepresidenta, la
Sra. Busquets, la passada legislatura? O no havia d’estar feta ja
la Llei de la ciència, senyors de MÉS per Mallorca?

(Alguns aplaudiments)

Turisme, reclamen regulació del turisme que va desregular
precisament el seu vicepresident el Sr. Barceló la passada
legislatura, que va reconèixer que feia lleis Frankenstein.
També és aquesta una de les propostes que presenten vostès
l’any 2021 senyors de MÉS per Mallorca? Suposam que per
això són aquelles àrees que a poc a poc se’ls ha llevat per part
de la Sra. Armengol.

El que no sabem és què pensen vostès de la gestió que sí fan
ara: depuradores, torrents, canvi climàtic, pobresa social,
residències de persones majors, les cues de les fam, els abusos
a les menors tutelades, aquestes menors tutelades, i no ho
sabem perquè de tot això se n’han oblidat de fer qualque
proposta concreta. No sabem si ha estat un oblit, tenen
l’oportunitat de votar les nostres propostes que ha explicat el
nostre portaveu el Sr. Toni Costa i si no és un oblit tenen
l’oportunitat de donar les explicacions que calen.

I com sempre també fan moltes propostes per reclamar als
altres, als socialistes de Madrid, el que ignoren a la seva
presidenta Armengol: què passa amb el sistema de
finançament?, què passa amb el REB?, què passa amb l’Ingrés
Mínim Vital?, amb les obres?, amb les depuradores?, amb els
residus? La prova clara, senyors de MÉS per Mallorca, que la
Sra. Armengol no pinta res a Madrid i que els seus anuncis no
signifiquen tampoc res dins el propi mig govern que vostès
també inclouen.

El Partit Socialista, com sempre, moltes propostes per
continuar fent feina, seguir avançant, consolidar, constatar,
potenciar, reforçar... tots els sinònims possibles, però rere
aquestes ensabonades que vostès fan al Govern, no sigui que
s’enfadi la Sra. Armengol, queda clar que tot allò de la
recuperació justa, l’escut social, no deixar ningú enrere, etc.,
els ha servit com a titulars, els ha servit com anuncis, però poc
més. I què passa amb els anuncis? Els anuncis, si no es
modernitzen o milloren, arriben a avorrir, igual que vostès
arriben a avorrir amb unes propostes i anuncis que es
repeteixen any rere any. Però a nosaltres, al Partit Popular,
realment el que més ens preocupa són els seus silencis,
preocupen i molt els seus silencis sobre les nines tutelades;
sobre les dades de pobresa de Balears; sobre la manca de
polítiques d’habitatge, ni una sola proposta per solucionar
problemes d’habitatge; ni les aspiracions dels joves; ni els
barracons; ni la promoció d’un turisme de qualitat; ni els
embussos al transport; ni els seus propis treballadors públics,
ni una sola proposta pels seus treballadors públics, ni pels

interins, ni per reduir imposts, com es fa en temps de crisi per
reactivar l’economia. 

Senyors socialistes s’apropien vostès del discurs
mediambiental i no posen solucions els embussos de les platges
amb les depuradores. S’apropien vostès del discurs del diàleg
i neguen la feina de control democràtic del Parlament on sí
s’han de debatre amb transparència els fons europeus i neguen
les demandes dels batlles i dels pobles que són els qui sí saben
què es necessita fer als municipis amb els fons europeus. I es
volen apropiar del discurs de la igualtat i governen amb
Podemos, que no ha signat el Pacte de lluita nacional contra la
violència de gènere? I són vostès els qui silencien l’explotació
de les menors tutelades? I es volen apropiar del discurs de la
igualtat? No ens donin lliçons d’igualtat...

(Alguns aplaudiments)

... no mencionin el Partit Popular per donar lliçons d’igualtat
quan vostès governen amb els qui no signen el Pacte nacional
de lluita contra la violència de gènere. Senyors socialistes,
s’enganyen a vostès, però ja no enganyen ningú.

I respecte de les propostes de la resta de grups de fora del
Govern n’acceptam moltes i estam d’acord amb moltes, amb
moltes excepte totes aquelles populistes com algunes que
presenta VOX, per exemple, eliminació de càrrecs, Sr.
Rodríguez, i ho diu vostè, que aglutina un parell de càrrecs a
aquesta comunitat? Per ventura tal vegada hauríem de fer
qualque pensament en aquest sentit.

La resta són propostes positives i poden ser una bona base
per part de Ciutadans, d’El Pi, algunes propostes del Grup Mixt
per construir una vertadera alternativa de Govern conjunta,
constructiva, àgil, més enllà de les fotos i titulars d’El Consolat,
de reactivació econòmica, de control, d’investigació dels
escàndols com les menors tutelades, d’habitatge, de necessitats
educatives, de joves, de transport, de barracons, de connexions
de transport, i en tot això sí que ens trobaran a nosaltres del
Partit Popular.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
en primer lloc intervindrà la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias, presidente, buenas tardes a todos y a todas.
Señores del Partido Popular, creo que ustedes tienen una
memoria más corta que el resto de las personas de Baleares,
nosotras no olvidamos que ustedes fueron el partido de los
recortes. De acuerdo a su propuesta número 1 vamos a tener
que votar...

(Remor de veus)
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... en contra, porque ustedes, no se nos olvida que fueron el
partido que privatizó lo que más pudo la sanidad pública, de
hecho el hospital de Ibiza estaba completamente desmantelado
en recursos, en personal, en servicios; ustedes enfadaron
muchísimo a la comunidad educativa precisamente con los
recortes tan dolorosos que impusieron en estas islas.

Ustedes tampoco se nos olvida que pusieron todos los
esfuerzos en reforzar el turismo de excesos y destrozaron,
destrozaron medioambientalmente la isla de Ibiza,...

(Remor de veus)

... convirtieron las Islas Baleares en un destino en el que los
ricos, muy ricos, pueden pedir la cuenta...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, silenci, per favor.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

... -gracias, presidente-, convirtieron las Islas Baleares en un
destino en el que los ricos muy ricos pueden pedir la cuenta a
trabajadores muy precarios. Por eso es bochornoso que vengan
ustedes a exigir lo que dicen en su propuesta número 1, es una
grosería cuando nosotras, desde el Govern, hemos sabido
proteger desde el primer día a todas las personas de las familias
más vulnerables y no se han vuelto a repetir las circunstancias
desagradables para las familias del 2008.

Hemos sostenido los muebles en un contexto
socioeconómico terriblemente debilitado que dejaron para ser
justas las políticas del bipartidismo, pero muy concretamente
las políticas liberales del Partido Popular, tan desafortunadas,
tan de espaldas a la gente que incluso su presidente del Govern,
que era del Partido Popular, terminó en la cárcel.

Respecto al apartado, a la propuesta número 10, nosotras le
plateamos una transacción porque consideramos que su gestión
humana no es la misma que la nuestra, nosotras consideramos
que todas las personas que vengan a Baleares ya sea en un
avión en primera clase o en una patera tienen que ser tratadas
de acuerdo a los derechos humanos y en ese marco legislativo
nos movemos,...

(Remor de veus)

... espero que acepten nuestra transacción. 

Respecto a la propuesta núm. 12, miren, de ninguna manera
vamos a cesar en el empeño justo y legítimo de regular los
precios del alquiler. Ustedes parece ser que aun no se han
enterado que eso es un verdadero drama aquí, en las Islas
Baleares, que quita el sueño a miles de familias, que provoca
ansiedad, que provoca insomnio, que los jóvenes no se pueden
independizar. Nosotras, por supuesto, vamos a seguir
negociando con el Partido Socialista para que la próxima ley de
vivienda recoja la regulación de los precios del alquiler, se lo
debemos a la gente de Baleares que está sufriendo, que el
derecho a la vivienda aquí no es un derecho, es una amenaza.

Además estamos convencidas de que sí se puede regular los
precios del alquiler, igual que estábamos convencidas de que sí
se podía subir el salario mínimo interprofesional, igual que sí
que estábamos convencidas de que se podía bajar la factura de
la luz,...

(Remor de veus)

... igual de convencidas de que se podían cambiar los ERE por
ERTE.

Respecto a la cultura del esfuerzo que ustedes hacen,
comentan otros grupos parlamentarios en su propuesta 28, yo
creo que todas las personas que estamos aquí y que tenemos
algún tipo de estudios nos lo hemos ganado con muchísimo
esfuerzo y nadie nos ha regalado ninguna asignatura, pero
hablar de la cultura del esfuerzo, en concreto a mí, a una
persona que se ha sacado la carrera universitaria a base de
becas, pues resulta un poco insultante, porque la cultura del
esfuerzo evidentemente es así, pero espero que me escuchen
aquí muchos estudiantes: por mucho que os esforcéis muchas
veces no vais a conseguir todo lo necesario. ¿Por qué?

(Remor de veus)

Porque la cultura del esfuerzo a pesar de todo el esfuerzo
también implica y tiene mucho que ver con el contexto
socioeconómico en el que se viva, tiene mucho que ver la
cultura del esfuerzo con los recursos económicos y los recursos
intelectuales con los que cuente una familia o una persona.

Y ¿saben que es lo único que posibilita que todas las
personas tengan las mismas oportunidades y lo único que
posibilita que todas las personas tengan garantizado el mismo
acceso a la educación? La educación pública, es lo único que
garantiza que la cultura del esfuerzo realmente merece la pena
y tiene sentido.

(Remor de veus)

Por último, respecto a la rebaja de impuestos que se
propone, nosotras, si hubieran ustedes propuesto una rebaja de
impuestos a las personas que más lo necesitan y una subida de
impuestos a las personas más ricas, hubiéramos votado que sí,
pero las tres cuartas partes de ustedes proponen rebajar...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors diputats!... Per favor!

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

... en las tres cuartas partes de su propuesta...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors diputats, quan ha parlat la representant
del Grup Parlamentari Popular tothom estava en silenci...
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. En las tres cuartas partes de su
propuesta ustedes lo que proponen es rebajar los impuestos a
quienes menos tienen y nosotras no podemos actuar en contra
de la mayoría de las personas de estas islas.

Por último, respecto al resto de partidos les agradezco todas
las propuestas, nosotras vamos a aceptar todas las que apuntan
a los servicios públicos, todas las que correspondan a una
mayor y una mejor financiación justa y equitativa, como dice
el partido de Ciudadanos o como propone El Pi respecto a la
insularidad. A fin de cuentas, vamos siempre a estar de acuerdo
con las propuestas que mejoren la vida de la gente que genera
aquí la riqueza en las Islas Baleares y las personas que generan
la riqueza en las Islas Baleares son los trabajadores y las
trabajadoras más humildes de estas islas.

Muchas gracias, presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Té la paraula el Sr. López.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors diputats!, per favor...

(Continua la remor de veus)

Per favor... Respecte mutu, per favor. Sr. López, quan vostè
vulgui.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Pasaré a comentar la fijación de
posición de algunas propuestas, en específico las que tienen
que ver con energía, comercio, diversificación económica o
sectores productivos en si.

Las propuestas de resolución, que como todos sabemos
emanan del debate de política general, suelen abordar
problemas existentes como bien se ha apuntado en una de las
intervenciones e incluso la posible solución a futuro, igual que
intentan trazar un horizonte que debería de seguir el Govern.
En este sentido, voy a intentar comentarlas o comentar la
posición, sabiendo que hay poquito tiempo, que solo me
centraré en algunas de forma positiva para evitar según qué
crispaciones, pero también es verdad que no me quedará más
remedio que puntualizar algunas cosas como es normal.

Por un lado, aprobaremos prácticamente todas o casi todas
las que tienen que ver con la diversificación económica, por
ejemplo, el Partido Socialista tiene unas cuantas que tienen que
ver con innovación, como elemento imprescindible para
diversificar nuestra economía, o que el I+D+I sea palanca

económica esencial en cuanto a nuestro futuro y nuestro
presente; o por ejemplo de Ciudadanos, la que instaba a
impulsar políticas concretas y proyectos en cuanto a
innovación, investigación y digitalización, también la
votaremos a favor, igual que muchas otras; igual que otro
elemento que dijimos que íbamos a tener siempre muy en
cuenta para la diversificación económica era el comercio local,
por eso apoyaremos también la propuesta de El Pi que ha
presentado y que además insta a implicarse más en el apoyo al
comercio de proximidad, creando el observatorio de comercio
y potenciando la figura de los centros comerciales a cielo
abierto.

Creemos que además va muy en línea con una propuesta
que nosotros hemos presentado de mantener y aumentar los
bonos comerciales que ya se habilitaron en los presupuestos del
año anterior.

Creemos además que uno de los grandes retos de cara al
futuro inmediato pasa precisamente por diversificar nuestra
economía, por eso podemos observar que nuestro grupo
últimamente pone el acento muchísimo en esta cuestión,
creemos que pasamos por un momento vital, donde Europa ha
habilitado muchos fondos y precisamente si no conseguimos
reconstruir nuestro modelo económico hacia uno más
diversificado habremos fallado como políticos, en cuanto a
intentar solucionar los problemas que tiene la sociedad de
Baleares, sobre todo, por depender únicamente de un sector,
que es verdad que da muchos beneficios, pero depender de un
único sector nos hace muy débiles.

El cambio climático creemos que también va a suponer un
gran reto, nos guste o no, hay partidos que puede que no crean
en el cambio climático o que no quieran hablar de él, pero sí
que presenta un gran reto, por lo tanto hemos presentado y
además aceptaremos todas las propuestas que tengan que ver
con la lucha de prevención contra el cambio climático, un
ejemplo podría ser la que directamente el Partido Socialista
insta a impulsar políticas de control y de adaptación de los
efectos en el cambio climático y prevenir fenómenos climáticos
extremos. 

Hay que entender que el cambio climático, nos guste o no,
al ser islas nos va a afectar muchísimo, afectará a nuestra
economía y a nuestro estilo de vida. En ese sentido, no
podemos dejar de hablar de energía que, como sabéis, las
fuentes de donde proviene la energía tienen mucho que ver
también con la presión que se le ejerce al clima. En este
sentido, creo que todos somos conscientes en cuanto a la
apuesta que debemos realizar por energías renovables. Y, en
este sentido, sí que quiero comentar que, por ejemplo,
aceptaremos dos del Partido Popular que han presentado en
cuanto a energía: una, en que prácticamente se pide hacer
efectiva la declaración de Menorca como zona piloto para la
Unión Europea en cuanto a fomentar el impulso y la aplicación
de renovables, la aceptaremos sin ningún problema. Igual que
otra, que es para constatar que el precio de la electricidad
afecta de forma negativa a nuestro tejido empresarial, lo que
creemos que es obvio, si el precio de la luz cuesta muchísimo,
nuestro tejido empresarial también se ve perjudicado, no solo
las familias. 
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Igual que, a la vez, que se exige que el Estado busque
soluciones inmediatas. O, por ejemplo, también, aceptaremos
una de Ciudadanos que reprueba la forma actual en cuanto a la
factura de la luz, la factura energética, creemos que es real y
que hay que revisarla.

En cuanto a la del Partido Popular, sí que quiero remarcar
una cosa y es que cuando ustedes hablan de medidas
inmediatas, lo vuelvo a decir, yo me creo que ustedes lo
piensen, pero es que luego vemos a sus jefes a nivel estatal,
como ya ha comentado el vicepresidente esta mañana, que
parecen más centrados en beneficiar a las eléctricas y piden que
las eléctricas no tengan beneficios y que se les devuelvan sus
beneficios.

Creo que precisamente, si hay algo había que hacer desde
el Gobierno estatal, era intentar que las eléctricas no obtuviesen
esos beneficios abusivos. En ese sentido, creemos que sus jefes
igual deberían de intentar hacer políticas o fomentar políticas
para el beneficio de la gente y no fomentar políticas que
beneficien a grandes multinacionales energéticas a costa del
sufrimiento del pueblo español. ¿Por qué lo comento? Porque
a veces parece que a nivel estatal sus jefes estén legislando más
o pensando más en los consejos de administración de las
empresas energéticas que no en la gente.

A día de hoy, con este marco, con este contexto, no creo
que sea legítimo entrar en el debate o en el debate que ha
intentado trasladar el sector energético del chantaje al
Gobierno. Si se han tenido, precisamente, que quitar esos
beneficios caídos del cielo como se comenta, es porque la
factura de la luz, como todos lo decimos aquí, ha aumentado
muchísimo. Gracias a la medida, que parece ser que en Madrid
su partido se opone, bajará la factura de la luz de forma casi
inmediata un 30%. Creemos que el camino ahora mismo es
proteger lo que sería el beneficio de la gente y que la factura de
la luz se rebaje, luego ya habrá otros debates, pero cuando
hablamos de tema inmediato, creo que ese es el adecuado. 

También quiero decir que aceptaremos la propuesta del PP,
de cara a agilizar la aplicación y la ejecución del plan
estratégico del sector ganadero, creemos que es positivo. 

Y, en general, veo que no me da tiempo a comentar mucho
más, así que en general creo que todas las propuestas, como ya
se ha comentado, caminan hacia un horizonte de consenso, un
horizonte que quiere hacer cara a los grandes retos y a
reconstruirnos como sociedad. 

Sí que creo que tenemos que llegar precisamente a
consensos en temas esenciales, en los grandes retos que vamos
a abordar...

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. López, per favor.

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

..., entre ellos la diversificación económica que tenemos por
delante. Ya he terminado. Gracias, presidente.  

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos, en
primer lloc, intervé la Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, president. Desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, en aras a nuestra voluntad real de llegar a
acuerdos, de llegar a consensos para buscar las mejores
soluciones para nuestros ciudadanos, votaremos a favor o
abstención de la mayoría de las propuestas de resolución y solo
votaremos en contra de 20 propuestas de resolución que hoy se
presentan en este debate.

Sobre las del Partido Socialista, hoy pues nos presentan
propuestas de resolución como si no estuvieran gobernando y
recordarles, como lo hice la semana pasada a la presidenta, que
ustedes llevan seis años gobernando, y cuando uno no toma
decisiones cae en las excusas, se escudan ustedes, y lo siguen
haciendo, se escudan en la pandemia para lo que no han podido
solucionar hasta ahora.

Nos presentan propuestas de resolución de autobombo de
la gestión del Govern y se atribuyen buena parte de los éxitos
colectivos, como la reactivación turística o la gestión sanitaria
extraordinaria, y los méritos de los profesionales sanitarios y de
los profesionales de la educación. 

Sacan pecho siempre de la gestión de los servicios públicos
pero, mientras, ustedes siguen sin solucionar la temporalidad,
la precariedad de los empleados públicos, las condiciones de
los trabajadores de IB3, no consiguen tampoco que el Gobierno
Sánchez actualice el plus de insularidad para nuestros
empleados públicos destinados en las islas, esta es la
coherencia de la izquierda y esa es su manera de
patrimonializar lo público. Seguimos sin dar solución a tantas
y tantas demandas de nuestros empleados públicos. 

Les hemos propuesto, desde mi grupo, tres transacciones,
al punto 18, al punto 31, que nos la han aceptado y, por tanto,
agradecer esa voluntad de acuerdo; sin embargo, en la que
hacíamos a la del punto 3, en la que ustedes proponen
solamente reconocer la labor de la sanidad pública en esta
pandemia, no han querido añadir la labor que han prestado la
sanidad privada y sobre todo los empleados y los profesionales
sanitarios de esa sanidad privada. Supongo, y le digo al Partido
Socialista que ese es el peaje ideológico de sus socios, que a los
ciudadanos les cuestan más en listas de espera y sobre todo
retraso en diagnósticos. 

También, el PSOE junto a Podemos, son ustedes els
capdavanters, tanto que les gusta ese término, en eso de
instarse a sí mismos a seguir trabajando, a seguir impulsando,
a seguir reforzando y..., miren, ya pues cansa, cuando uno está
en la oposición y ve reiteradamente este tipo de propuestas.
Evidentemente, que votaremos a favor porque esto..., estamos
de acuerdo en lo que dicen, pero sí que les pido su
cumplimiento, de estos compromisos. 
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Agradezco al Grupo de Podemos su voluntad de aprobarnos
pues muchos de nuestros puntos pero, fíjense si ustedes son
light, que solo vamos a votar en contra de dos puntos, del 17 y
del 18, de sus propuestas populistas sobre vivienda, y también
el querer negar una de las grandes inversiones del Estado como
puede ser la reforma del aeropuerto, lo mismo que hace MÉS
per Mallorca.

Y yo, ayer, cuando estaba viendo este fin de semana las
propuestas de resolución de MÉS per Mallorca, me decía a mí
misma qué fácil es ser un representante de MÉS per Mallorca,
¡es todo estupendo, oigan! Es que ustedes solo recurren...

(Remor de veus)

..., solo recurren reiteradamente al “Madrid nos roba”, y esa es
su manera de hacer oposición, y ustedes así se desmarcan de
sus otros socios, que son muy light, y así aparentan esa
oposición desde su grupo parlamentario a su propio gobierno.
Pero, mientras, siguen callados con la vacunación VIP y las
menores tuteladas.

Y al Grupo Parlamentario de El Pi, votaremos en contra del
último punto, sobre la policía autonómica, y sí que votaremos
a favor del punto 14 aunque no acepten nuestra transacción. 

Al Partido Popular votaremos a favor de la mayoría de sus
propuestas, también nos abstendremos en algunas, pero
votaremos en contra del punto 18 porque vuelven a denostar al
Pacto de reactivación, en el que está sentado su vicepresidente,
su presidente, perdón, del Consell Insular de Ibiza. Nosotros
trabajamos por encontrar soluciones y les digo que lo que
afirman en ese punto 18 es completamente falso, no se
contempla una apujada, un aumento de impuestos en el Pacto
de reactivación. Por tanto, denostan nuevamente a los agentes
sociales económicos. 

Al Sr. Rodríguez decirle que se creen ustedes los guardianes
de la moral, que nos protegen absolutamente de todo, y para
ustedes la política no es el arte de lo posible sino el arte de la
división. Votaremos en contra de todas las enmiendas de VOX
que piden devolver competencias al Estado o que van en contra
del Estatuto de Autonomía o de la Constitución. Hemos pedido
transaccionar tres propuestas además..., y vamos a votar en
contra no del punto 3, que votaremos abstención, si no aceptan
nuestra enmienda. Ustedes traen aquí propuestas, como le digo,
para confrontar y que no salgan adelante.

En el punto 3 de educación, que lo único que les importa es
la lengua, en temas de educación, nosotros hemos añadido que
se deje elegir, se permita elegir a las familias en primera
enseñanza, pero no a partir de primera enseñanza, porque
ustedes lo que hacen y luego lo tergiversan y ahora vayánse a
todos esos programas a nivel nacional diciendo lo que nosotros
no decimos, ustedes lo que quieren es un monolingüismo a la
inversa y ésa es la realidad...

EL SR PRESIDENT:

Sra. Guasp, ha d’acabar.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

..., expliquen la verdad a todos. 

Y votaremos a favor de todas aquellas propuestas también
en favor y en reconocimiento de todos los derechos y
libertades, la igualdad efectiva de hombres y mujeres, el
colectivo LGTBI, porque siempre nos encontrarán para luchar
juntos contra el discurso del odio.

Gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Ara correspon ara al Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, iniciarem amb les propostes de
resolució del PSIB. Primer agrair que ens aprovin la transacció
del punt 48, evidentment considerem que el Govern ha de fer
polítiques centrades en eficiència energètica i en energies
renovables, en general, no només limitar-se a les energies
renovables a petita escala. Per tant, agraïm la seva acceptació
d’aquesta esmena que presenta el Grup Parlamentari Ciutadans.

També votarem a favor de molts punts de les seves
propostes de resolució, em centraré en tres: al punt 10 i 11, on
fan esment de l’economia que ha de regir a les Illes Balears,
una economia moderna i més competitiva, i la paraula “més
competitiva” és molt important perquè en els darrers anys,
segons els informes de la Fundació Impulsa, perdem
competitivitat a les nostres illes, competitivitat respecte d’altres
regions de la Unió Europea. Per tant, hem d’aconseguir que
l’eficiència de les nostres empreses s’incrementi i siguem més
competitius de cara als nostres clients.

També fan esment de l’economia circular, que saben que
nosaltres estam molt involucrats a aconseguir que les polítiques
orientades a aquest tipus d’economia siguin realment les que
marquin la major part de les ajudes europees que venguin dels
fons Next Generation. 

També parlen de la transició digital, evidentment no podem
estar-hi més que d’acord, i sobretot parlen de la col·laboració
publicoprivada per arribar a aquestes solucions. 

Amb el punt 45 també hi estam d’acord, és necessària la
millora dels indicadors en el sistema de ciència, tecnologia i
innovació. És veritat que això..., sempre hem tingut aquesta
problemàtica, que moltes idees innovadores i moltes polítiques
innovadores de les nostres empreses no quedaven reflectides en
els determinats indicadors oficials, i això és una problemàtica
que s’ha de millorar, i evidentment apostar per la recerca, el
desenvolupament i la innovació.

Sobre les propostes que presentava el Grup Parlamentari
Unides Podem evidentment votarem en contra del
desenvolupament reglamentari de la Llei d’habitatge, la que
marcava al seu punt 17. És que aquesta llei d’habitatge, que ha
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estat el gran fracàs dels governs anteriors i actual, o sigui és
una llei d’habitatge que cada vegada que es fa un decret llei
modifica algun article perquè es veu que no és operativa i que
no ha solucionat cap dels problemes que es va plantejar en el
moment de la seva redacció. Hem vist com decrets llei, com el
3/2020, que agilitava la tramitació de les obres que venien de
la protecció oficial per part de l’IBAVI, perquè realment la Llei
de l’habitatge no era eficient.

I, a més a més, la Sra. Santiago, bé, parlava de la
regularització del lloguer, vostès no posen, no han plantejat cap
proposta de resolució que faci referència a regular el lloguer a
les nostres illes. Sí que ho ha fet el Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca que, en el seu punt 9, parlaven de regular els lloguers
i que, com ja hem manifestat en intervencions anteriors,
considerem que no és la solució de cap de les maneres i per tant
votarem en contra.

Com tampoc no votarem a favor del punt 8 que fa referència
a la Llei balear de la ciència i de la creació de l’institut de
recerca de les Illes Balears. És veritat, i la Sra. Campomar ho
ha dit, és importantíssima la recerca a les nostres illes per
millorar el nostre model productiu, però, és clar, no podem
votar a favor ni de llei de ciència que no sabem ni com serà ni
d’un institut de recerca que tampoc no tenim encara
coneixement de quines intencions hi ha darrere.

Sobre els grups parlamentaris de l’oposició, del PP dir que
estam d’acord amb el punt 12 sobre habitatge, on hi ha
diferents mesures que coincideixen amb les que plantegem des
del Grup Parlamentari Ciutadans; reduir imposts, seguretat
jurídica.

En canvi, en el punt 14, on fan una mena d’amnistia a tots
els fores d’ordenació, aquí sí que, si bé l’assumpte del fora
d’ordenació és un buit legal que hi ha a l’urbanisme de les
nostres illes, i que genera moltíssims problemes, considerem
que no és la fórmula fer que tot es pugui..., que es puguin fer
obres de manteniment o d’accés per a aquests immobles sense
saber prèviament si es poden utilitzar aquests immobles o no. 

Sobre El Pi, bé, votarem a favor de les que ja hem comentat
i també coincidim amb el punt 10, el canvi d’ús dels edificis
turístics obsolets per transformar-los en habitatges. Esperem
que entre El Pi i nosaltres, que som els qui més batallam en
aquesta iniciativa, es pugui tirar endavant durant la tramitació
del projecte de llei que tramitam ara de les ajudes a l’habitatge.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca en primer lloc intervindrà el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Diputades, diputats. Abans de res dir
que els grups parlamentaris i la lletrada han rebut una
transacció que proposam a la proposta número 29 del Grup
Socialista, que és treure la paraula “treballadors” de la
proposta, els drets lingüístics a garantir són dels usuaris dels

serveis, de la ciutadania, no dels treballadors que presten
aquests serveis.

Per començar i per feina, quant a habitatge, per exemple,
ben d’acord hi estam amb MÉS per Menorca en la necessitat de
regular els lloguers a les zones tenses o gentrificades, és
imprescindible, no hi pot haver, no hi haurà mai ordenació, no
hi haurà mai accés a l’habitatge per part dels ciutadans de les
Illes Balears si no s’ordena d’alguna manera i si no es regula
d’alguna manera. Per tant, davant l’emergència d’habitatge
siguem valents i regulem, no n’hi ha d’altra, no hi ha altra
opció.

Quant a memòria democràtica, efectivament, hem de seguir
amb la feina d’obri fosses i honorar a les víctimes del feixisme
i el franquisme. Al marge d’això, hem de seguir traient dels
nostres carrers, dels nostres espais públics tota aquella
simbologia que fa referència al feixisme. Si el Partit Popular se
sent més còmode parlant d’extremisme quan parlam de
feixisme a nosaltres ja ens va bé perquè efectivament el
feixisme és una forma d’extremisme. 

Quant a política lingüística, ja n’hem parlat avui matí:
pressupost, mitjans per garantir els drets lingüístics de la
ciutadania del país, però també i sobretot per dur a terme
polítiques actives per al foment de l’ús i el prestigi de la llengua
catalana. Ara que, com hem aprovat avui, als quarters de la
Guàrdia Civil la senyalística haurà d’estar en català, el Sr.
Campos podrà dur la seva mascareta bilingüe.

Educació, educació inclusiva sense cap dubte ni un, és a dir,
recursos per a l’educació inclusiva, una educació per a tothom,
una educació sense guetos de cap casta.

Quant a l’FP, opció de futur i prestigi, necessitam invertir,
necessitam diversificar i necessitam generar cicles formatius
d’FP que vagin vinculats a les indústries i a les empreses que hi
ha a les Illes Balears, perquè sí, és cert, l’FP és una opció de
futur i prestigi i cap aquí hem d’invertir.

I quant al pla d’infraestructures, és veritat, s’han fet
inversions, s’ha avançat moltíssim, però no abasta, la població
escolar creix i com que la població escolar creix les inversions
també. No es poden aturar de créixer. 

Quant al turisme, facem del turisme el motor de la resta de
sectors, facem de veritat feina i agafem l’economia circular
com a eix per fer créixer indústries modernes i sostenibles, però
no tornem a somniar en fer del turisme l’únic sector econòmic
real del país. No pot ser que la resta de sectors siguin residuals
i estar sotmesos..., l’economia no pot estar sotmesa a un sol
sector econòmic.

Quant a treball, diversificació econòmica, és important el
manteniment dels ERTO, com tots els grups coincidim aquí,
però també és important la constant formació dels treballadors.
Per tant, hem d’encaminar les polítiques actives d’ocupació
també cap a la formació.

Quant a diversificació econòmica, també, PIME, autònoms,
indústries, necessitam que tots aquests sectors tenguin accés a
les ajudes, tenguin accés al finançament.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 92 / 21 de setembre de 2021 5363

Ja per acabar, quant a agricultura, estam tots d’acord,
producte local; estam tots d’acord que s’ha d’invertir en
promoció per caminar cap a la sobirania alimentària. A dia
d’avui hi ha una llei de la cadena alimentària al Congrés dels
Diputats que es discuteix i per això a nosaltres, la veritat és que
ens agradaria que es comptàs amb organitzacions professionals
agràries i cooperatives per seguir fent feina en aquesta
estratègia de promoció del producte local i seguir aprofundint
en la cadena alimentària sobretot per assegurar un preu digne
dels productes als pagesos i ramaders del país. Gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara correspon al Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El desig
de MÉS per Mallorca i la seva voluntat és arribar al màxim
consens possible i en això hem treballat aquests dies, en
generar també punts de trobada amb la majoria de forces
polítiques d’aquest parlament. I sí, amb preferències, i ho hem
dit sempre i ho diem i ho repetim sobretot des del debat dels
pressuposts de la comunitat autònoma, les nostres prioritats són
arribar a acords amb l’eix del’esquerra i també amb les
formacions polítiques que defensen els interessos de les Illes
Balears.

Per tant, intentam ser coherents i ser coherents amb la
política reivindicativa de MÉS per Mallorca davant l’Estat, una
política que creiem que ha de ser exigent i ha de ser legítima,
i ho és i, a més, volem mantenir aquest equilibri territorial just
que creiem que és necessari.

També perseguim defensar la integritat de les persones i la
cohesió social i, com vàrem anunciar al debat, sobretot defensar
els drets lingüístic de les persones al col·lectiu de nouvinguts
i a tots aquells col·lectius, principalment l’LGTBIQ, que ha
patit agressions i s’han incrementat les agressions durant els
darrers mesos. Per tant, totes aquelles propostes que combaten
el discurs de l’odi són benvingudes.

Volia començar, després d’aquesta introducció, i anunciar
primer de tot les transaccions, una proposta de transacció que
fem a la proposta de resolució del PSIB, la núm. 41, a la qual
afegim dos termes: seria després de “l’IBI” afegir “ecologistes”
i després d’“ambientals” afegir “i patrimonials”, després
passarem la proposta per escrit a tots els grups i a la lletrada.

També una proposta de transacció a la proposta de
resolució núm. 8 del Partit Popular a la qual afegiríem que: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes a
continuar revisant i si és necessari a modificar el protocol”, etc.
Per tant, afegir aquests dos termes.

Respecte a..., jo em centraré, com que les intervencions són
llargues, em centraré en medi ambient i en finançament. El
primer de tot, de les propostes del Partit Popular, jo crec que,
Sra. Riera, vostè ha dedicat més d’un minut a MÉS per
Mallorca, una cosa inaudita normalment, és a dir, li ha dedicat

més d’un minut, i s’ha oblidat d’una àrea que és universitat,
recerca i política lingüística, política lingüística com, per
exemple, la que hem dut a terme en crear l’Oficina de Drets
Lingüístics, són polítiques que jo crec que a vostè, supòs, o al
Partit Popular, no li agraden i per això no les ha citades, però
és que tampoc no ha esmentat, o són les mateixes, supòs que no
li agraden les polítiques socials que fa la consellera Fina
Santiago, amb la Renda Social Garantida i la seva ampliació,
amb l’Ingrés Mínim Vital o amb les polítiques d’aigua del Sr.
Mir, que hem de recordar que les inversions en les depuradores
han produït ja millores a totes i a cadascuna d’elles amb
l’objectiu d’aconseguir el compliment de l’informe de
sanejament d’ABAQUA per al proper any. Aquest és l’objectiu
i les millores han estat molt continuades. En podrem parlar. El
Sr. Mir va comparèixer en aquest cambra per retre comptes de
l’estat de cadascuna de les depuradores.

Per tant, crec que serà una bona oportunitat el 2021 i el
2022 per poder fer una valoració d’aquesta qüestió.

Vull dir que nosaltres donarem suport a les propostes de
resolució que van encaminades creiem que a millorar, la
primera és la número 2 del Partit Popular, la d’agilitzar les
inversions pendents al municipi de Palma, creim que és vital,
és vital; també la 3, la 16 i la 34, la 41 i la 17. Moltes
d’aquestes amb un impacte territorial més enllà de Mallorca, és
a dir, un impacte territorial, són esmenes que van encaminades
a millorar per una banda l’energia renovable a Menorca o la
connectivitat entre Eivissa i Formentera.

Respecte de MÉS per Menorca, vull anunciar que votarem
a favor de les 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 10 i farem una abstenció a la
núm. 1. Volem destacar aquí la núm. 9, que també millora o
proposa millorar les connexions marítimes entre Menorca i
Mallorca.

Del Grup Mixt, Formentera, votarem a favor de totes
excepte la 2, a la qual crec que se li proposarà una transacció.

Després, respecte al Partit Socialista volia destacar, a part
de la proposta de transacció que fem, que no..., crec que no
hem arribat a un acord amb la visió que tenim a dia d’avui per
a l’ampliació, per a les obres d’ampliació a l’aeroport. Jo
sempre intent que puguem arribar a un consens, jo crec que
avui no hi podrem arribar, però que serem capaços d’arribar-hi,
jo crec que podrem arribar a aquest consens necessari, tan
necessari per oposar-nos a les obres d’ampliació de l’aeroport.
Unes obres d’ampliació que crec que ja han de tenir un
missatge molt clar i molt directe: nosaltres no devem
absolutament res a AENA i manco a un senyor director de
l’aeroport de Palma, com el Sr. Tomás Melgar, que encara a
dia d’avui no ha contestat al Parlament sobre si assistiria o si
compareixeria per retre... no retre compte, sinó per explicar el
projecte que té per ampliar l’aeroport.

Respecte de les propostes de resolució d’El Pi, vull dir que,
bé, nosaltres.... vull destacar que votarem gran part de les
propostes de resolució de la 1 a la 9, de la 12 a la 14 i crec que
se li proposarà una transacció a la 16. 

He de dir també que...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrà, hauria d’anar acabant.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... -vaig acabant, Sr. President, vaig acabant-, destacar la
número 12, crec que és un debat que és necessari, però que és
un debat que no ha de suplir el debat del finançament, el debat
del finançament el tenim damunt l’Estatut d’Autonomia, el
tenim reconegut a normativa estatal i a normativa autonòmica,
per tant, aquest debat no ha desplaçar l’altre.

I en qüestions de finançament volem destacar que també
donarem suport a la proposta d’El Pi número 2.

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Riera, siento tener que empezar
así, porque me ha hecho una especie de ataque personal,
dejando aparte el asunto de que mi pertenencia a dos
instituciones le ahorra a una de las dos un sueldo, que lo diga
usted, que tiene ahí sentado al presidente del Consell Insular de
Ibiza, al que no hemos oído hablar jamás en esta cámara, creo
que es para hacérselo mirar. Si quiere usted que sigamos por
este camino, seguimos, pero, de verdad, creo que no merece la
pena y tenemos cosas más importantes que hacer.

También aprovecho para decirle, ya que usted ha sido
consellera de Educación, que, lamentablemente, no podremos
aceptar su transacción ya que desvirtúa completamente el
sentido de nuestra propuesta, porque cuando usted fue
consellera de Educación aplicó exactamente las mismas
políticas de inmersión lingüística y de imposición lingüística
que el Sr. March, y en eso no tienen ustedes nada que
envidiarle. Ya le digo, si quiere usted seguimos por este
camino.

Al Grupo Mixto, al Sr. Castells y... decirles, pues, que
nosotros votaremos que sí a todas las propuestas que tienen que
ver con la mejora de condiciones de los ciudadanos de
Menorca y, evidentemente, votaremos en contra de todos sus
delirios de imposición étnico-lingüística, porque,
evidentemente, no las podemos apoyar, pero como nosotros nos
centramos especialmente en el contenido de las propuestas,
pues aquellas que nos parecen buenas para los ciudadanos de

las islas que ustedes representan, las vamos a apoyar, por
supuesto.

Con respecto a..., lo mismo digo al diputado de Formentera,
nosotros vamos a apoyar varias de las propuestas que van en el
sentido de mejorar la vida, la conexión de los ciudadanos de
Formentera, sin ningún tipo de problemas.

(Remor de veus)

Con respecto a El Pi, es que se han echado ustedes al
monte, lo hemos intentado, yo esperaba de ustedes
propuestas..., pero, vamos, es que afíliense ustedes a MÉS
porque es que son más de lo mismo, así a lo mejor sacan mejor
resultado electoral, pero es que tienen ustedes unas propuestas;
y ya, para rizar el rizo, nos quieren poner unos “mossos
d’esquadrita”, una policía autonómica, porque yo supongo...;
el problema que tienen algunos que pretenden ser regionalistas
y defender estas islas es que tienen una especie de complejo
provinciano frente a Cataluña, no necesitamos una policía
autonómica para ser una autonomía plena, no hay ninguna,
absolutamente ninguna necesidad. De hecho, si hablan con
muchos de sus alcaldes, que ustedes tienen alguno, y con
concejales en muchos pueblos de la part forana, sabrán que lo
que les encantaría es tener más presencia de la guardia civil y
que se reabran muchos cuartelillos de la guardia civil, que,
desgraciadamente, la política de reagrupamiento del Partido
Socialista en su momento, cerró. Eso es lo que requieren.

De todas maneras, votaremos sí a muchas de sus propuestas
que van en el sentido, como hemos dicho, de mejorar la vida de
los ciudadanos de estas islas.

En cuanto a MÉS, -ja han fugit- bueno, después de oír que
los trabajadores no tienen derechos porque los derechos son de
los usuarios y no sé qué, pues les puedo asegurar que no tiene
nada que ver con su performance de hoy el hecho de que no
vamos a poder votar que sí a una sola de sus iniciativas,
haciendo un gran esfuerzo por nuestra parte en algunas
simplemente nos abstendremos.

Sra. Guasp, nosotros vamos a votar que sí a todas sus
propuestas, salvo una, que no podemos compartir, que es esa
que dice que los fondos europeos tienen que ir al contubernio
este en el que ustedes participan con los sindicatos
subvencionados, las patronales subvencionadas con directivos
a los que se otorgan cargos en otras instituciones de las Islas
Baleares, y toda esa charanga que a lo único que contribuyen
es a blanquear, a blanquear, ustedes se han convertido en el
Netol del Gobierno del Partido Socialista, solo les llevan las
propuestas, una vez las ha digerido y regurgitado el Gobierno,
y ustedes están allí para asentir, de verdad, cada vez son más el
partido campesino de la antigua Polonia, aquel partido que se
creó el Partido Comunista para decir que había un poquito de
oposición.

(Remor de veus)

De verdad, o sea, yo entiendo que ustedes se quieran
suicidar, pero como nosotros estamos en contra del suicidio y
de la eutanasia, no sigan ustedes por este camino que se van a
quedar muy mal. Y por eso le agradezco mucho sus propuestas
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de enmiendas a nuestras proposiciones, pero es que le digo lo
mismo que le he dicho a la Sra. Riera, no podemos aceptar que
un ciudadano libre de este país no pueda llevar todo su proceso
educativo, desde el principio hasta el final, en la lengua oficial
del Estado, porque los derechos no son de las lenguas, es algo
que la gente de MÉS no llega a entender nunca, los derechos
son de las personas, las lenguas no tienen ningún derecho, el
latín no tiene derechos, el catalán no tiene derechos y el
castellano no tiene derechos, los derechos son de las personas.
Y nosotros venimos aquí a defender derechos de las personas,
de los ciudadanos, y no estamos en un monolingüísmo en
castellano.

Nuestra propuesta es que la lengua regional de las Islas
Baleares sea obligatoria durante todo el proceso educativo y
que las personas puedan elegir libremente, como se hizo en su
momento en el País Vasco, entre una escolarización con la
lengua vehicular en castellano y la asignatura de catalán, y
viceversa. Porque, además, según esta gente y según el
conseller, el mero hecho de tener tres horas de castellano,
cuatro a la semana, garantiza que los alumnos salen con el
conocimiento de ambas lenguas, pues lo que vale para el
castellano vale para el catalán, supongo, Sr. March, con lo cual
garantizaríamos que las personas que acaban su etapa educativa
en Baleares dominan completamente ambas lenguas; que,
además, Sra. Guasp, tengo que decirle era lo que al principio
defendía su partido antes del cambio de viento a Tramuntana.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor, silenci.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Manos blancas no ofenden, Sr. Presidente.

Pues, como iba diciendo, luego, en la siguiente propuesta en
la cual se preocupan ustedes mucho de en qué condiciones
están estos inmigrantes ilegales que irrumpen, asaltan nuestras
islas, algunos de ellos, nada más llegar, asaltando comercios
nada más poner un pié en tierra, como se ha visto en
Formentera, pues ya le digo dónde tienen que dormir, en su
casa, Sra. Guasp, tienen que dormir en su casa, expulsión
inmediata de las personas que entran ilegalmente en el país.

Y con respecto al tema de las menores, siento tener que
decirle que, por desgracia, como ustedes han participado
también, porque les encanta hacerse fotos y participar en cosas,
en esa comisión fake, de blanqueamiento de la prostitución de
menores en el IMAS,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., en esa, en esa comisión fake que lo único que hizo fue
intentar blanquear la gestión de esta gente y que saliera a decir:
nosotros estamos muy preocupados; pues, evidentemente,
tampoco se la podremos aceptar, ya le digo. A todas las demás
vamos a votar que sí, a todas estas cosas que les gustan a
ustedes tanto, de las economías circulares, colaboración
público-privada, etc.

Unidas Podemos, me alegro de haber vuelto oír a la Sra.
Santiago en esta tribuna porque es de lo poco entretenido que
de vez en cuando se oye aquí, bueno, pero ha salido el Sr.
Yllanes a defender a la dama en apuros, con ese sentimiento
que para mí es caballeroso pero supongo que en su partido lo
considerarán algo machista...

(Remor de veus)

..., y nos encontramos con el dilema de que de 22
proposiciones, creo que llevan ustedes, les vamos a votar a 12
que sí, pero es que esto es una mezcla entre la Madre Teresa de
Calcuta y Heidi, ¿ustedes no venían a hacer la revolución, a
asaltar los cielos, a poner guillotinas, a asaltar el Palacio de
Invierno, a cambiar la sociedad, a transformarnos? ¿De verdad?
Es que yo esto se lo..., vamos, el año que viene en las
propuestas de resolución les hago unas que ni ustedes pueden
rechazar, pero es que, de verdad, esto es la carta a los Reyes
Magos, es que no se le puede decir que no a nada, es que todo
es fantástico y maravilloso; yo esperaba de ustedes un poco de
gancho, un poco de nervio, un poco de oposición interna a sus
compañeros mayoritarios de esas políticas antisociales, como
las de la luz, que hacen, pero no les he visto, no les he visto, me
hubiera gustado verlos, pero no les he visto.

Sobre lo de la memoria histérica, etc., ustedes
comprenderán que en su afán necrófilo nosotros no les
podemos acompañar, en ese intento de abrir heridas y de
echarles sal, y vamos a abrir la herida para que luego cierre,
pero luego la volveremos a abrir y tal, no sé, la verdad,
sinceramente, lo siento, en eso no les vamos a acompañar.

Y he dejado para el final al Partido Socialista, que esto de
que presenten ustedes propuestas de resolución a ustedes
mismos es un poco ridículo, aún así y todo a bastantes les
vamos a votar que sí, y a todas estas zarandajas de lo bien que
ustedes lo hacen, autobombo, charanga y verbena, no podemos
acompañarles y vamos a votar que no. Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. La veritat és
que venen ganes de fer alguns comentaris, però, per altre costat,
val més deixar-ho anar.

Hi ha 196 propostes de resolució derivades del debat de
política general 2021 i, evidentment, és impossible poder parlar
de totes en deu minuts, per tant, ho intentarem generalitzar en
diferents blocs i també em centraré en algunes de cada grup
parlamentari.

Vull destacar que donarem suport a 149 d’aquestes
propostes, que és més d’un 75%, per tant, votarem a favor en
bloc de totes aquelles que... i dels partits que donen suport al
Govern, totes aquelles que són d’autoreconeixement, de
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constatació per demostrar la feina que es fa, és a dir,
d’autocomplaença, a aquestes ens hi abstindrem, però sí a totes
aquelles que reconeixen la feina feta de la mà de les entitats, de
les empreses, de professionals dels diferents sectors i que
demostren el gran esforç que aquestes han fet, a totes aquestes
hi donarem suport.

Ens trobam un altre bloc en què es parla de reforçar
l’estructura del Govern, amb un millor finançament, amb més
aportacions i inversions tant de l’Estat com dels fons europeus,
i aquestes les aprovam amb l’esperança que no es quedin en
bones paraules, en bones intencions; esperam que hi hagi un
compromís real, amb una lluita real en defensar en fermesa els
interessos dels ciutadans de la nostra comunitat. Aquí mateix hi
podem posar totes aquelles iniciatives que van encaminades a
abaixar imposts o a mantenir les actuacions de protecció dels
treballadors, aquelles derivades de la pandèmia i també el
reforç tant a salut com a educació, i no només en tema de
recursos humans, que també s’ha dit, sinó també incrementant
les infraestructures ja que l’increment de la població anual és
obvi per a tots nosaltres.

També aquelles que van adreçades al suport al sector
agrícola i ramader i al sector turístic o a l’agilitació
administrativa.

Si em centr en els diferents grups parlamentaris, en el cas
del Grup Socialista, puc dir que de les 48 propostes que fan en
votarem una en contra, que és la 19: parla de progressivitat, i
estam d’acord amb la progressivitat fiscal, però parla de
mantenir la seva política fiscal i amb això no hi estam d’acord,
no hi estam d’acord perquè la consideram excessiva, s’ha
d’eliminar l’impost de successions, ja que hi ha una imposició
doble i el ciutadà ja ha pagat un parell de vegades per aquests
fets.

Vull fer un incís en el punt 22, amb la compensació del
nostre fet insular, allà on ens abstindrem i ens hi abstenim
perquè nosaltres, en el recurs d’inconstitucionalitat, ja diem que
aquest factor d’insularitat s’ha de pressupostar cada any, més
enllà de la comissió bilateral de la qual vostès parlen.

Amb referència al Grup Popular, ens abstindrem a 9 de les
seves propostes, tot i estar d’acord amb part d’aquestes, però hi
veiem un menyspreu cap al Govern, com si no s’hagués fet
feina i pensam que no és així, són temes com la gestió de la
crisi de la pandèmia, el tema de les residències per a persones
majors, que no són l’única solució per atendre aquest col·lectiu
i hi ha altres accions diversificades que poden hi poden ajudar;
el tema de l’habitatge, que ha estat oblidat durant molts d’anys
i ara sí que s’han posat els fonaments per crear i obtenir
habitatges, malgrat nosaltres tampoc no hi estiguem al cent per
cent d’acord.

Coincidim amb el Grup Popular amb aquesta força en
aquelles iniciatives que defensen un futur sistema de
finançament autonòmic just, simple i transparent, amb un
increment de l’autonomia tributària i que respecti el principi
d’ordinalitat, els ho compr, però els ho compr ara que són a
l’oposició, aquí, a l’autonomia, els ho compr ara que són a
l’oposició a l’Estat, però també els ho voldria comprar quan

governen aquí i quan governen a l’Estat, en aquests moments
els voldria veure igual.

El Grup d’Unides Podem, de les 22 propostes de resolució
que presenten li diem no al punt 14, no podem dir als
ajuntaments què han de fer, que han d’internalitzar uns serveis
que en molts casos tenen externalitzats per poder donar un bon
servei les 24 hores, que és el que necessiten els ciutadans.
Nosaltres no tenim cap tipus de fòbia ni a la concertació ni a fer
feina amb l’empresa privada, de fet pensam que és bo per a
l’administració poder fer-ho.

També vull dir-los que estam encantats que es continuïn
impulsant i incrementant els bons comercials, una batalla que
des del nostre grup es va defensar des del minut 1, ja que és una
molt bona iniciativa per reactivar l’economia i sobretot
reactivar el petit comerç.

Al Grup Ciutadans, estam amb moltes, amb quasi totes
també d’acord, van en les línies que hem comentat, però
pensam que no és imprescindible tenir una auditoria
operacional per conèixer i poder eliminar la despesa
innecessària, en aquest punt ens hi abstindrem.

Al Grup Parlamentari de MÉS per Mallorca, de les 18
propostes ens abstenim a una, a la 9, s’han d’impulsar mesures
per garantir el dret a l’habitatge però s’han d’estudiar bé quins
tipus d’instruments s’hi han d’aplicar, des d’El Pi no veiem que
les inversions d’habitatges superiors a 500.000 euros
modifiquin la problemàtica en el dret de l’habitatge. Així i tot
pensam que la modificació de la normativa europea en posar
restriccions a la compra de ciutadans dels estats membres és
una cosa que no es veurà amb bons ulls i s’hauria d’estudiar bé
la manera de fer-ho i, per tant, també ens hi abstindrem.

Al Grup Parlamentari VOX votarem que no a 6 de les seves
propostes, totes aquelles que van en contra del nostre Estatut,
però sobretot en contra de la nostra ideologia, del nostre ADN,
com ha dit la meva companya. Des d’El Pi volem que el
Govern de les Illes Balears tengui totes les atribucions que
l’Estatut li ha donat, que totes les competències que li
pertoquen estiguin ben desenvolupades legislativament i,
sobretot, que estiguin ben dotades.

Pel que fa al Grup Mixt, també són petits detalls els que fan
que ens abstinguem a alguns dels seus punts, en el tema de
prioritzar una sèrie d’iniciatives que, per bé que siguin
necessàries, nosaltres igual no les veiem tan urgents.

I per acabar, vull dir que esperam que d’aquestes 196
propostes totes aquelles que s’aprovin no quedin només escrites
a un paper, que no quedin en paper banyat, sinó que es lluitin,
defensin i executin el més aviat possible.

Gràcies, president.

(Algun aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt, en
primer lloc, intervé la Sra. Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia de nou a tothom. Em
pertoca justificar el sentit de vot que farem a les propostes de
resolució de la resta de grups parlamentaris, avancem que
votarem a favor de gran part de les propostes que s’han fet i ens
hem abstingut a unes poques, per açò en aquesta intervenció
justificarem el sentit en contra a grans trets.

Votarem en contra d’aquelles propostes que envaeixen
competències pròpies dels consells, cosa que entenc no
sorprendrà a ningú, tenint en compte que la visió menorquinista
vol atorgar el màxim autogovern als nostres consells i açò vol
dir respectar les seves competències. 

Aquelles propostes d’habitatge que recelen de la Llei
d’habitatge tampoc no tindran el nostre suport, ens trobam a les
antípodes en aquesta qüestió. El nostre punt de partida és que
l’habitatge és un dret, tal com queda recollit a diferents
normatives, inclosa la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i la
Declaració de Drets Humans. Aquells que consideren que la
legislació actual és massa intervencionista, entenem que
compren el discurs de “¡Es el mercado, amigos!” i admeten
d’aquesta manera que l’habitatge no és un dret, però nosaltres
pensam que davant un mercat desbocat cal intervenir.

No coincidim tampoc amb aquella visió turística que en el
fons vol mantenir el model actual, enfront de dita reconversió
turística nosaltres pensam que cal reconstruir en verd i és que
la crisi climàtica ens encalça i ens trobem en un punt de no
retorn. 

Tampoc no ens trobarem en aquelles propostes de rebaixes
fiscals ja que l’estat del benestar es manté gràcies als imposts;
apostam por la progressivitat fiscal i sobretot per un
finançament just d’acord amb les necessitats del nostre territori. 

Sobre les propostes de llengua a l’àmbit de l’administració
es veu que cal recordar que els i les treballadores de funció
pública són servidors públics, açò vol dir que serveixen a la
ciutadania, aquests servidors tenen el deure de conèixer la
llengua pròpia i la ciutadania té el dret de ser atesa en la seva
pròpia llengua. Només aquells amb una visió monolingüe
poden tenir la temptació de fer un debat sobre una qüestió que
per a nosaltres és molt evident, el català és una llengua
minoritzada que necessita del suport de l’administració per
aconseguir la igualtat amb el castellà, un idioma fort que no
requereix cap mesura especial de protecció al nostre territori.

Hem rebut una proposta de transacció del Grup Socialista
al nostre punt tercer i l’acceptam. 

En resum, donarem suport a moltes de les iniciatives
presentades pels diferents grups parlamentaris parant especial
atenció a aquelles que vetllen per les persones, la seva cura i la
qualitat de vida, i també a aquelles que volen millorar el nostre
petit país impulsant tots aquells canvis necessaris.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Ara correspon la intervenció del Sr.
Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, explicaré ara mateix el sentit del
vot de totes les propostes, les 190 propostes, a part de les 6 que
hem presentat per Formentera, per cada un dels grups.

En el cas del Grup Popular, han presentat 42 propostes de
les quals ens han agradat veure que dues d’aquestes són
relatives a Formentera, aquestes dues relatives a Formentera
parlen de dos temes cabdals de què hem parlat moltes vegades,
que són, d’una banda, el tema del transport marítim, la primera
i la darrera barca de Formentera per poder connectar, ja que el
nostre aeroport es troba a l’illa d’Eivissa i llavors és una
necessitat que tenim. I d’altra banda, un tema que també s’ha
debatut al Consell Insular de Formentera, el tema de les PCR,
hi ha una transacció que està preparada i justament és per dir
que els ciutadans de Formentera també podem tenir les PCR a
l’abast tot i que siguin analitzades a una banda o a una altra,
però que hi hagi recursos per poder fer-les amb celeritat. 

En el cas de Podem ens ha agradat molt, li donarem suport
a les propostes, ja que compartim l’eix vertebral de totes elles,
progressistes, ens volen dur a unes illes més sostenibles i també
a unes illes més descarbonitzades.

En el cas de Ciutadans, ens ha agradat veure també que
parlen de tot el tema de transferència econòmica, de
transferència de tot el Règim Especial de Balears que es va
aprovar. I també de l’economia circular, com a conseller que
som de Medi Ambient que es parli de l’economia circular al
Parlament de les Illes Balears és, sincerament..., estic molt
content, i llavors donar suport a aquestes propostes ens agrada.

En el cas de MÉS per Mallorca, hem vist que les propostes
tenen un caire molt mediambiental, consider que han fet una
molt bona feina. Content de la demanda del transport de residus
a l’illa de Formentera ja que és una cosa que també des del
consell ho hem demanat i que també sigui disposat per un grup
d’aquest parlament està bé ja que es té en consideració aquesta
situació.

En el cas d’El Pi estam d’acord amb la majoria, també que
siguin en matèria de salut, finançament autonòmic i les
necessitats educatives especials. A Formentera hi ha hagut molt
de debat justament amb el tema dels NESE i també amb el tema
de l’avaluació dels alumnes d’altes capacitats, que qui els
coneix de prop, jo els conec ben de prop, sincerament és veritat
que és una necessitat que s’ha de tenir en compte, i que entrin
també en el debat és important i també esperem que pugui ser
acceptada.

En el cas de MÉS per Menorca compartim la majoria de
totes les propostes que parlen de temes tan importants com la
salut, inclosa la salut mental, així com també les millores
d’autogestió per a l’illa de Menorca. Compartim que els
consells puguin tenir dins del seu abast les competències.
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Òbviament, com no, del PSIB-PSOE de les 48 propostes
que presenten les compartesc totes ja que parlen de polítiques
d’igualtat, de protecció del col·lectiu LGTBI, polítiques
socials, transformadores i també altres que ataquen el discurs
de l’odi. 

I justament en el cas del discurs de l’odi voldria parlar i fer
una petita reflexió, ja que a les 16 propostes que presenta el
Grup VOX no les podré donar suport, ja que, en primera
instància crec que atempten contra la Constitució, se’n diuen un
partit constitucionalista, però atempten contra la Constitució.
S’ha parlat, tant la setmana passada en el debat com avui
mateix, de Formentera parlant de la immigració que hi ha hagut
o de si uns magrebins han fet una suposada violació, jo no som
jutge, llavors no ho jutjaré, però els voldria dir que, coneixent
la història de Formentera, a l’any 38 hi havia gent que sortia de
S’Estufador, que és un platja de Formentera, i havien d’anar a
l’Arger perquè fugien d’una guerra. Llavors, les persones que
tenen un problema han de ser també admeses amb la solidaritat
que els partits progressistes tenim.

(Alguns aplaudiments)

D’altra banda, també s’ha parlat que el partit és qui defensa
el col·lectiu LGTBI i l’única expressió de defensa del col·lectiu
LGTBI saben quina ha estat? He anat a unes noces i el que
m’ha molestat és..., -a mi em recorda un acudit de l’Arévalo-,
defensar el col·lectiu LGTBI és posar en relleu en contra les
manifestacions del discurs de l’odi, les manifestacions
homòfobes i dir les coses amb el mateix nom, els mateixos
drets amb el mateix nom, matrimoni i adopció.

(Alguns aplaudiments)

I per acabar, el menyspreu no només a la Constitució, el
menyspreu també a l’Estatut d’Autonomia, perquè s’ha parlat
d’una llengua regional, no, les llengües, segons la Constitució,
article 3.2, estableix que les altres llengües espanyoles seran
també oficials a les respectives comunitats autònomes, oficials,
no regionals, oficials, d’acord amb els seus Estatuts, Estatut
d’Autonomia aprovat a les Illes Balears i que va ser modificat
amb la Llei 1/2007, d’1 de març.

Així que aquest serà el sentit del vot que faré a les 196
propostes i esper que les que presentem des de Formentera
siguin aprovades.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, president, bona tarda, diputats i diputades. No
explicaré exhaustivament els vots a les transaccions presentades
perquè ho ha fet la meva companya la Sra. Sílvia Cano, per

tant, entraré directament a explicar breument el nostre sentit de
vot de les diferents propostes.

Primer de tot, volem fer una reflexió sobre l’oportunitat que
és aquest debat de contrastar models, models de gestió, i també
de necessitats de futur per millorar el benestar de la nostra
ciutadania, que no són pocs, que no són pocs aquests reptes,
eh!, amb la finalitat de consolidar també la nostra democràcia.
I aquí també veiem un poc les possibilitats d’enteniment dels
diferents grups. 

És molt curiós, també, com ens hem de posicionar a favor
del sistema democràtic, perquè resulta que aquí hi ha un grup,
que és VOX, concretament, que, a part de tenir un discurs
d’intolerància i antisistema, feia uns mesos que ens deia que
volia eliminar les autonomies, que no estaven d’acord amb el
sistema autonòmic d’Espanya, però ara resulta que ens duen
propostes de reduir el Parlament, no ho sé..., no sé vostès..., a
veure, o es troben molt còmodes, en aquesta cadira, Sr.
Rodríguez, no fent res...

(Alguns aplaudiments)

... fent zero, o han arribat a la conclusió que per arribar a ser un
que comanda han de començar poquet a poquet a reduir. Per
tant, nosaltres no votarem a favor de cap de les seves propostes.

(Alguns aplaudiments)

També veiem com conflueixen els diferents enteniments,
enteniments com s’han dut a terme en el Govern, tot i que de
vegades hi ha divergències amb els grups de la bancada de
l’esquerra, aquest govern ha estat capaç de donar un suport a
tota la ciutadania des de l’enteniment. Per què? Per a l’objectiu
final, com dèiem, no?, per millorar la vida de les persones.

A MÉS per Mallorca li hem de dir que li farem un vot
favorable a tot, hi ha una transacció al número 7, que ens l’ha
acceptada, perfecte!

En el cas de la 14, no la hi podem acceptar perquè no parlen
només de cogestió o de les obres a l’aeroport, sinó que també
parlen de les transferències, del trànsit aeri..., i en açò
entendran que no hi podem estar d’acord. 

A Gent per Formentera li farem un vot favorable a tot. 

A MÉS per Menorca, no hi ha cap representant, però, bé,
explicaré més o manco que no votarem a favor només de tres
punts: el punt número 1, número 7, perquè fan referència als
pressuposts, entendran supòs que tot el que fa referència als
pressuposts és molt delicat i per tant no hi podem donar suport;
i al punt número 8 perquè entra directament a l’eix de la Llei
2/2016, de l’impost de turisme sostenible, per tant, com que és
una llei on ja hi ha uns mecanismes de diàleg no li podem
donar suport. 

A El Pi li fem també un vot favorable de diverses. Li agraïm
l’acceptació de la nostra transacció del punt número 16. 

A Ciutadans també li fem vot favorable a una gran majoria.
I hem de dir que, bé, que El Pi i Ciutadans fan propostes en
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positiu, tot i que de vegades estiguem allunyats ideològicament,
sí que fan propostes en positiu, molt diferent del Partit Popular,
perquè, Sra. Riera, jo li recomanaria que es llegís les propostes,
almenys, perquè vostè ens diu que no fem propostes sobre
l’explotació de dones i, per favor, és llegeixi almanco la
número 14!...

(Se sent de fons la Sra. Riera i Martos de manera
inintel·ligible)

... és que no..., és que ni s’ha llegit les propostes.

(Alguns aplaudiments)

Però és que vostès què proposen, què proposen? De
proposar, res, perquè vostès, la número 1 seva, que és una
proposta destroyer total, però total!, perquè, què ve a dir?, la
número 1 seva... -que, per cert, el Sr. Costa, a l’hora de fer la
seva exposició no ha llegit aquesta part, perquè primer de tot,
què diu?, que no han servit de res ni les modificacions
legislatives ni totes les accions que ha fet el Govern contra la
crisi-, però, senyors, en quin món viuen! En quin món viuen!

Però, a més a més, miri, és que són tan poc feiners que és
exactament la mateixa... açò són les propostes de l’any passat,
la número 8, la proposta número 8, copiar, pegar.

No hem fet res? Idò jo li diré el que hem fet, jo li diré el que
hem fet, el que passa és que vostès viuen a un altre món, estan
dins un búnquer però un búnquer, búnquer, eh?, enfonyat,
enfonyat! Perquè, miri...

(Alguns aplaudiments)

..., li diré, perquè a vostès el que els va és cuanto peor, mejor
i, a més a més que són..., que no els va bé, res; és a dir, som la
comunitat que hem salvat més vides, no hem fet res; som la
comunitat que tenim més d’un 80% de població diana
vacunada. Hem tret un paraigua de protecció per a famílies, per
a empreses, autònoms, fixos discontinus, són més de 3.500
milions d’euros, posats al carrer per donar suport a la
ciutadania. Ah, i vostès troben que no hem fet res! No, després
d’un any, agafen copiar y pegar i, a més a més, el posen amb
el número 1, per tant és insultant, realment insultant, eh! Sí, sí,
sí.

Però, a més a més, 855 milions d’euros repartits en més de
9.600 empreses. Ah, no, no hem fet res! I, a més, ho diuen des
de la bancada, no hem fet res! Però a vostès se’ls veu molt el
llautó, eh?, se’ls veu molt el llautó.

Però és que no és només açò, el més greu és que tenen
nostàlgia del passat, perquè ens fan propostes de tornar enrere,
és a dir, ens volen dur a l’època de quan vostès governaven, ens
treuen la Llei del sòl, ens treuen la Llei agrària, ens treuen la
seva Llei turística, és a dir, les receptes de tota la vida seva que,
a més a més, han demostrat que no funcionen! Europa els ho ha
dit, no funcionen. Però vostès no, vostès assocats amb el passat,
allà mateix! Mira que el món evoluciona ràpid, però vostès no,
no hi ha manera que els moguin d’allà on són. Diuen que la
persona humana és l’únic animal que ensopega més d’una

vegada amb la mateixa pedra, però vostès serien capaços
d’ensopegar-hi 25, 25, eh?, o més, o més!

(Alguns aplaudiments)

D’acord. Després, votam a favor d’algunes propostes
perquè vegin que no som tan mala gent tampoc, ens han
acceptat algunes transaccions, i tot i que parlen de discapacitat,
de les llistes de discapacitat, tot i que vostès al 2016 van deixar
44 milions sense gastar de la Llei de dependència, hi havia 100
milions..., perdó, hi havia una cua de 300.000 persones i vostès
van deixar 44 milions dins el calaix, açò són les seves
polítiques de dependència, del Partit Popular...

(Remor de veus)

I va haver de venir Ciudadanos, al 2017, a dir-los que
posessin 100 milions d’euros. 100 milions d’euros, perquè
vostès ni els gastaven, i la gent esperava. Però, bé, així i tot,
mira... Votam a favor. 

Després ens parlen de la llum quan, avui, votaran en contra
de les propostes per reduir els ingressos de les grans empreses.

Però, a part, el més important, no és el que diuen, és el que
no diuen i que sí diuen a Europa, perquè els record que a
Europa vostès, com que no han fet en aquestes propostes de
resolució seves no han fet ni una proposta en temes d’LGTBI,
no han fet ni una proposta en temes de les dones maltractades,
ni..., però, per què no diuen res aquí? Perquè ja ho diuen a
Europa, perquè vostès s’han posat de perfil quan Europa ha
demanat que es posicionessin contra la violència masclista,
s’han posat de perfil quan Europa els ha demanat que es
posicionin en contra de l’LGTBIfòbia, vostès s’han posat a
favor de Polònia i Hongria, i açò ho han fet vostès a Europa.
Aquí no s’atreveixen, però mentrestant, a veure si serà ver el
que els diuen els de VOX, que hauran de passar per ells si
vostès volen ser alternativa, però és que l’alternativa ni es veu,
ni es veu perquè no són alternativa. Com han de ser alternativa,
amb aquestes propostes, que no se’ls creu ningú!

Bé, els votam, així i tot, així i tot, els votam...

(Remor de veus i se sent una veu de fons que diu:
“Gràcies”)

... 16 propostes a favor, eh? Els votam 16 propostes a favor.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

No es queixaran, no es queixaran!

(Rialles de la intervinent i remor de veus)

Bé, tenim clar que aquest govern progressista ha fet una
gran feina per donar suport a les persones i vostès ho
reconeixen implícitament a moltes de les propostes, perquè
demanen el mateix, demanen més, més del que hem fet aquest
darrer any, per tant ho reconeixen per molt que després facin
aquest discurs. 
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Per tant, seguirem endavant, seguirem donant suport a la
ciutadania de les Illes Balears i, tot malgrat vostès.

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyores diputats, començam les votacions. Per
tal d’agilitar les votacions aquestes es faran conforme amb el
seguiment que s’ha distribuït a tots els portaveus i si a qualque
moment hem de rectificar qualque posicionament o transacció
diguin-ho i farem la rectificació corresponent.

Per tant, començam amb els vots de les propostes de
resolució del Grup Parlamentari Popular. 

En primer lloc, votam el punt 1. Votam.

13 vots a favor, 29 en contra i 11 abstencions.

Ara votam la resolució 21. Votam.

17 sí, 29 no, 7 abstencions.

Ara votam el punt número 18. Votam.

19 sí, 33 no, cap abstenció.

Ara votam el punt 41. Votam. 

52 sí, cap no i cap abstenció.

Votam el punt número 5. 

23 sí, 27 no i 3 abstencions.

Ara votam la resolució número 27. Votam.

20 sí, 28 no, 5 abstencions.

Ara votam conjuntament les propostes de resolució 9, 12 i
14. Votam.

21 sí, 29 no i 3 abstencions.

Votam la proposta de resolució número 33. Votam.

23 sí, 27 no i 3 abstencions.

Ara votam les propostes de resolució números 7 i 28.
Votam.

24 sí, 28 no i 1 abstenció.

Ara votam la número 13. Votam.

24 sí, 29 no i cap abstenció.

Ara votam conjuntament les 4, 6, 11, 26, 29, 30 i 32.
Votam.

26 sí, 27 no i cap abstenció.

Ara votam les 2, 35 i 37. Votam...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, president, si pot fer votació separada del punt 2. 

EL SR. PRESIDENT:

El punt número 2 separat?

(Se senten veus de fons que diuen: “Sí”)

Idò votam el punt número 2. Votam.

53 sí, cap no i cap abstenció.

Votam ara la 35 i la 37 conjuntament. Votam. 

26 sí, 27 no i cap abstenció.

Ara votam la número 40. Votam.

26 sí, 27 no i cap abstenció.

Votam la número 36. Votam.

51 sí, cap no i 2 abstencions.

Votam la número 19. Votam.

20 sí, 27 no i 6 abstencions.

Votam la número 42. Votam.

48 sí, 5 no i cap abstenció.

Votam la proposta de resolució número 20. Votam.

46 sí, cap no i 7 abstencions.

Votam ara la número 39. Votam.

47 sí, cap no i 6 abstencions.

Ara votam conjuntament la número 16 i la número 38.
Votam.

51 sí, 2 no i cap abstenció.

Ara votam conjuntament la número 3, la número 15, la
número 17, la número 24 i la número 34. Votam.

53 sí, cap no i cap abstenció.

A la proposta número 25 s’ha presentat una transacció que
el Grup Parlamentari Popular ha acceptat i deman si qualque
grup s’hi oposa. Doncs, votam ara la número 25. Votam.

53 sí, cap no i cap abstenció.
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Votam la número 10. Votam.

51 sí, cap no i 2 abstencions.

La proposta número 22 també té una transacció feta que el
Partit Popular ha acceptat i deman si qualque grup s’hi oposa.
Si ningú no s’hi oposa, votam la 22 amb la transacció feta.
Votam.

48 sí, cap no i 3 abstencions.

Votam ara la número 31. Votam.

21 sí, 27 no i 5 abstencions.

Ara votam la número 8. Votam.

24 sí, 26 no i 2 abstencions.

Finalment, votam la número 23. Votam.

53 sí, cap no i cap abstenció.

Passam a votar les propostes de resolució d’Unidas
Podemos. Començam per la número 11. Votam.

36 sí, 4 no i 13 abstencions.

Votam ara la número 15. Votam.

35 sí, 2 no i 16 abstencions.

Votam ara la número 14. Votam.

29 sí, 19 no i 5 abstencions.

Ara votam la número 17. Votam.

28 sí, 20 no i 4 abstencions.

Votam ara la número 18. Votam. 

32 sí, 21 no i cap abstenció.

Ara votam la número 3. Votam.

42 sí, cap no i 11 abstencions.

Votam ara la número 4. Votam.

45 sí, 4 no i 4 abstencions.

Votam ara la número 9. Votam.

42 sí, cap no i 11 abstencions.

Votam ara la número 10. Votam.

46 sí, 3 no i 4 abstencions.

Votam ara la número 16. Votam.

48 sí, 3 no i 2 abstencions. 

Votam ara la número 7. Votam.

49 sí, 4 no i cap abstenció.

Ara votam conjuntament la número 8 i la número 13.
Votam.

50 sí, cap no i 3 abstencions.

Ara votam la número 22. Votam.

53 sí, cap no i cap abstenció.

Ara votam conjuntament les números 1, 2, 5, 6, 12, 19, 20
i 21.

(Se sent de fons la Sra. Oficiala Major de manera
inintel·ligible)

Un moment, per favor. A veure, la proposta número 1 està
transaccionada, s’ha acceptat crec que per Podemos...

(Se sent una veu de fons que diu: “sí”)

..., i deman si qualque grup s’hi oposa. Doncs, farem la votació
conjunta amb aquesta número 1, transaccionada, amb la 2, la 5,
la 6, la 12, la 19, la 20 i la 21. Votam.

53 sí, cap no i cap abstenció.

Passam ara a la votació de les propostes de resolució del
Grup Parlamentari Ciudadanos. Començam amb la número 2.
Votam.

24 sí, 27 no i 2 abstencions.

Votam ara la número 15. Votam.

26 sí, 27 no i cap abstenció.

Votam ara la número 1. Votam.

24 sí, 29 no i cap abstenció.

Votam ara la número 6. Votam.

34 sí, 19 no i cap abstenció.

Votam la número 10. Votam.

25 sí, 26 no i 2 abstencions.

Ara votam la número 16. Votam.

53 sí, cap no i cap abstenció. 

Ara votam la número 9. Votam.

51 sí, cap no i 2 abstencions.
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Votam ara la número 14. Votam.

51 sí, 2 no i cap abstenció.

Ara votam conjuntament les número 4, 5, 7, 8, 11, 17 i 18.
Votam.

53 sí, cap no i cap abstenció.

Ara votam la número 3. Votam.

20 sí, 27 no i 6 abstencions. 

La número 12 té una transacció que el Grup Parlamentari
Ciudadanos ha acceptat, qualque grup parlamentari s’hi oposa?
Doncs, votam la número 12, transaccionada. Votam.

53 sí, cap no i cap abstenció.

A la número 13 també s’ha presentat una transacció que el
Grup Parlamentari Ciudadanos ha acceptat i deman si qualque
grup s’hi oposa. Doncs votam la número 13, transaccionada.
Votam.

53 sí, cap no i cap abstenció.

Passam a votar les propostes de resolució del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. En primer lloc, he de
demanar, perquè no hem sentit el pronunciament, a la número
14 s’ha fet una transacció crec que mitjançant Podemos, i no
sabem si s’ha acceptada o no. S’accepta?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, estam a la 14. D’acord, la 12 també s’accepta, d’acord.

Qualcú s’oposa a la transacció que fa Podemos a la número
14? Doncs votam la número 14, transaccionada. Votam.

14 sí, 38 no i cap abstenció.

Ara votam la proposta número 5. Votam.

32 sí, 4 no i 17 abstencions.

La número 12 té una transacció que accepta MÉS per
Mallorca i deman si qualque grup s’hi oposa. Doncs, votam la
número 12, transaccionada. Votam. 

32 sí, 8 no i 13 abstencions.

Votam ara la número 2. Votam.

32 sí, 7 no i 14 abstencions.

Votam ara la número 13. Votam.

36 sí, 4 no i 13 abstencions.

Votam ara la número 6. Votam.

32 sí, 17 no i 4 abstencions.

Votam ara la número 9. Votam.

29 sí, 21 no i 3 abstencions.

Votam la número 1. Votam.

32 sí, 21 no i cap abstenció.

Votam ara la número 8. Votam.

45 sí, 4 no i 4 abstencions.

Ara votam conjuntament les número 3, 4 i 16. Votam.

49 sí, 3 no i 1 abstenció.

Votam ara conjuntament les número 10, 11, 15, 17 i 18.
Votam.

49 sí, 4 no i cap abstenció.

A la proposta de resolució número 7 s’ha presentat una
transacció que ha estat acceptada i deman si qualque grup s’hi
oposa. Doncs, votam ara la número 7, transaccionada. Votam.

32 sí, 8 no i 13 abstencions.

Votam ara les propostes de resolució del Grup Parlamentari
VOX. Votam la número 1.

3 sí, 33 no i 17 sí. 

Votam la número 16. Votam.

8 sí, 29 no i 16 abstencions.

Votam ara la número 10. Votam.

4 sí, 46 no i 3 abstencions.

Ara votam conjuntament la número 9 i la número 13.
Votam.

3 sí, 49 no i 1 abstenció.

Ara votam la número 11. Votam. 

3 sí, 49 no i cap abstenció.

Votam conjuntament la número 2 i la número 5. Votam.

21 sí, 29 no i 3 abstencions.

Ara votam la número 6. Votam.

21 sí, 32 no i cap abstenció.

Ara votam conjuntament les número 7, 8, 12, 14 i 15.
Votam.

24 sí, 29 no i cap abstenció.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 92 / 21 de setembre de 2021 5373

Ara votam la número 4. Votam.

20 sí, 33 no i cap abstenció.

I finalment votam la número 3. Votam.

4 sí, 45 no i 4 abstencions.

Passam a les propostes de resolució del Grup Parlamentari
El Pi. En primer lloc, votam la número 2. Votam.

22 sí, 23 no i 8 abstencions.

Ara votam la proposta número 15. Votam.

25 sí, 28 no i cap abstenció.

Ara votam conjuntament la número 3 i la número 4. Votam.

32 sí, 3 no i 18 abstencions.

Ara votam la número 13. Votam.

32 sí, 7 no i 14 abstencions.

Ara votam la número 11. Votam.

5 sí, 30 no i 18 abstencions.

Ara votam la número 12. Votam.

49 sí, cap no i 4 abstencions.

Votam ara conjuntament la número 1 i la número 9. Votam.

49 sí, 4 no i cap abstenció.

Votam ara conjuntament les número 5, 6, 7 i 8. Votam.

53 sí, cap no i cap abstenció.

Votam ara la número 14. Votam.

50 sí, 3 no i cap abstenció.

Votam ara la número 10. Votam.

24 sí, 29 no i cap abstenció.

La proposta de resolució número 16 té una transacció que
ha estat acceptada per El Pi i deman si qualque grup s’hi oposa.
Doncs, si no hi ha cap oposició, votam la número 16,
transaccionada. Votam.

32 sí, 21 no i cap abstenció.

Votam les propostes de resolució del Grup Parlamentari
Mixt, MÉS per Menorca. Proposta de resolució número 8.
Votam.

2 sí, 35 no i 16 abstencions.

Votam ara la número 4. Votam. 

53 sí, cap no i cap abstenció.

Votam ara la número 2. Votam.

29 sí, 19 no i 5 abstencions.

Votam ara la número 1. Votam.

22 sí, 27 no i 4 abstencions.

Ara votam conjuntament les número 5, 6 i 10. Votam.

53 sí, cap no i cap abstenció.

Ara votam la número 9. Votam.

53 sí, cap no i cap abstenció.

A la proposta de resolució número 3 s’ha presentat una
transacció que ha estat acceptada i deman si qualque grup s’hi
oposa. Doncs, votam la número 3, transaccionada. Votam.

32 sí, 8 no i 13 abstencions.

I finalment votam la número 7. Votam.

6 sí, 27 no i 20 abstencions.

Passam ara a votar les propostes de resolució del Grup
Mixt, Gent per Formentera-PSIB-Esquerra Unida Illes Balears.
Començam per la número 6. Votam.

45 sí, 4 no, 3 abstencions.

Votam ara la número 1. Votam.

49 sí, cap no i 4 abstencions.

Votam ara conjuntament la 3, 4 i 5. Votam.

53 sí, cap no i cap abstenció.

I finalment votam la número 2. Votam.

45 sí, cap no i 7 abstencions.

Finalment votam les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Socialista. En primer lloc, votam la número 32.
Votam.

26 sí, 4 no, 22 abstencions.

Votam ara la número 34. Votam.

31 sí, 4 no i 18 abstencions.

Votam ara la número 17. Votam.

33 sí, 4 no i 16 abstencions.
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Votam ara la número 27. Votam.

36 sí, 4 no, 13 abstencions.

Votam ara la número 45. Votam.

36 sí, cap no, 17 abstencions.

La proposta de resolució número 42 té una transacció que
ha estat acceptada, qualque grup si oposa? Idò votam la número
42, amb la transacció incorporada. Votam.

33 sí, 4 no, 16 abstencions.

La número 48 també té una transacció que ha estat
acceptada i deman si algun grup s’hi oposa. Per tant, votam la
número 48...

(Se sent de fons la Sra. Oficiala Major de manera
inintel·ligible)

Un moment, per favor... Deman, per favor, al Grup
Parlamentari Socialista..., jo és que tenc apuntat que la número
48 tenia una transacció de Ciudadanos que havia estat
acceptada. És així?

Idò votam la proposta 48, transaccionada. Votam.

34 sí, 4 no, 14 abstencions.

Votam ara la número 19. Votam.

28 sí, 19 no i 5 abstencions.

Votam ara la número 6. Votam.

27 sí, 21 no i 5 abstencions.

Votam ara la número 1. 

31 sí, 19 no i 3 abstencions.

La proposta número 31 té una transacció, també de
Ciudadanos, que s’ha acceptat i deman si qualque grup s’hi
oposa. Idò votam la número 31, transaccionada. Votam.

35 sí, 17 no i 1 abstenció.

La proposta número 7 també té una transacció acceptada.
Deman si qualque grup s’hi oposa. Per tant, votam la número
7 transaccionada. Votam.

23 sí, 17 no i 13 abstencions.

Ara votam la número 26. Votam.

40 sí, 4 no, 9 abstencions.

Votam ara la número 20. Votam.

46 sí, 3 no i 4 abstencions.

La proposta de resolució número 29 té també una transacció
que ha estat acceptada i deman si qualque grup s’hi oposa. Per
tant, votam la número 29, amb la transacció incorporada.
Votam.

43 sí, 7 no i 3 abstencions.

Votam ara la número 25. Votam.

46 sí, cap no i 7 abstencions.

Ara votam conjuntament la número 22 i la número 35.
Votam.

46 sí, cap no i 7 abstencions.

Votam ara conjuntament la número 2, la número 11, la
número 21, la 24, la 36, la 44 i la 46. Votam.

49 sí, cap no i 4 abstencions.

Votam ara la número 33. Votam.

46 sí, 3 no i 4 abstencions.

Votam ara la número 4. Votam.

47 sí, 4 no i 2 abstencions.

Ara votam conjuntament les número 14, 15, 16, 23, 37, 39,
43 i 47. Votam.

49 sí, 4 no i cap abstenció.

Votam ara conjuntament la número 9 i la número 10.
Votam.

53 sí, cap no i cap abstenció.

Votam ara conjuntament les números 5, 8, 12, 13, 28, 30 i
38. Votam.

53 sí, cap no i cap abstenció.

Votam ara la número 40. Votam.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

President, perdoni, volíem votar separadament la 41, per
favor.

EL SR. PRESIDENT:

A veure, ha interromput la votació. Se sotmet a votació
només la 40, ja l’havia separada.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

D’acord, gràcies, perdoni, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Tornam a repetir. Passam a votar la número 40. Votam.

44 sí, 8 no i cap abstenció.

La número 41 té una transacció que ha estat acceptada i
deman si qualque grup parlamentari s’hi oposa. Si no s’hi
oposa ningú, votam la número 41, transaccionada. Votam.

45 sí, 4 no i 4 abstencions.

Votam ara la número 3. Votam.

46 sí, cap no i cap abstenció.

Per finalitzar les votacions votam la número 18. Votam.

(Remor de veus)

50 sí, cap no i cap abstenció.

(Remor de veus)

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