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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors diputats, senyores diputades,.

Declaració institucional de suport a la ciutadania de
l’illa de La Palma per part del poble de les Illes Balears.

Abans de començar la sessió plenària d’avui es farà lectura
d’una declaració institucional de suport a la ciutadania de l’illa
de La Palma per part del poble de les Illes Balears.

Sra. Secretària Primera?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

“El Parlament de les Illes Balears, en representació del
poble de les Illes Balears, repartit en quatre illes que també
saben el que significa patir la violència de la natura, volen
expressar tota la seva solidaritat, germanor i escalf a la
població de l’illa de La Palma i per extensió a la resta de
ciutadans i ciutadanes de la comunitat autònoma de les Illes
Canàries.

D’ençà que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja
el passat 19 de setembre de 2021, ubicat a l’illa de La Palma,
els formenterers, els eivissencs, els menorquins i els
mallorquins seguim amb enorme preocupació el
desenvolupament dels esdeveniments que està generant aquest
fenomen, en especial pel que fa a la seva afectació a la vida de
les persones i a la conservació dels béns materials i naturals.

La lava i les explosions del volcà han obligat ja al
desallotjament de milers de residents, alguns d’ells han perdut
definitivament la seva llar i tot allò pel que havien treballat tota
una vida. Són dies molt tristos que fan més necessària que mai
la solidaritat entre els territoris de l’Estat espanyol, la Unió
Europea i la resta de la comunitat internacional, així com també
la maximització de tots els esforços per auxiliar els ciutadans
i les ciutadanes de La Palma.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears vol expressar
el màxim suport a totes les persones afectades i confia que el
treball conjunt entre les administracions municipals, insular,
autonòmica i estatal donin els fruits desitjats per fer que la
tragèdia sigui canalitzada de la millor manera i que els
ciutadans de La Palma rebin tota l’ajuda necessària per
recuperar la normalitat el més aviat possible.

Igualment, també volem expressar la nostra gratitud i
reconeixement a totes les persones que des de diversos àmbits
de les administracions i institucions públiques, com són tot el
personal d’Emergències, la Unitat Militar d’Emergències, les
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, les Policies Locals i
Bombers, Protecció Civil, etc., el sector privat, la comunitat
científica, així com la resta de voluntariat i ciutadania, estan
treballant dia i nit per minimitzar els danys d’aquesta
catàstrofe.

Aquesta declaració es comunicarà al Parlament de Canàries,
al Govern de Canàries i al Cabildo Insular de La Palma.

Seu del Parlament de les Illes Balears, a 28 de setembre de
2021."

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En funció de l’article 204 del Reglament
demano si es pot aprovar per assentiment. Hi estan tots els
portaveus d’acord?

Idò queda aprovada aquesta declaració institucional de
suport a la ciutadania de l’illa de La Palma per part del poble
de les Illes Balears.

(Aplaudiments)

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

I.1) Pregunta RGE núm. 7712/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a creació de la figura del defensor de la gent gran.

Primera pregunta, RGE núm. 7712/21, relativa a creació de
la figura del defensor de la gent gran, que formula la diputada
Maria Antònia Sureda i Martí del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA:

Gràcies, president. Senyores diputades i senyors diputats,
molt bon dia. En primer lloc vull felicitar la gent major ja que
divendres 1 d’octubre és el Dia internacional de la gent gran i
els vull donar les gràcies perquè els devem molt, sempre han
estat devora els joves ajudant, mantenint, reforçant i sobretot
estimant i més en els moments difícils que darrerament i per
desgràcia n’hem tengut molts.

El mes d’abril de l’any 2020 des d’El Pi presentàrem una
proposició no de llei sobre la millora sociosanitària al col·lectiu
de la gent gran de les nostres illes i em centraré sobretot en el
punt 5 on demanàvem estudiar la creació de la figura del
defensor de la gent gran a la nostra comunitat.

Tots som conscients que cada vegada la població major de
65 anys representa un percentatge més elevat, i això suposa un
increment en la demanda de prestació de serveis sanitaris i
socials. Aquest fet amb la COVID-19 s’ha incrementat i ha
posat de manifest la vulnerabilitat, la dependència i la
invisibilitat d’aquest col·lectiu i, per tant, la necessitat de tenir
contacte amb tercers en el seu dia és primordial.

Es troben amb molts d’entrebancs que els exclou poc a poc
de la vida social, aquests poden ser l’exigència del coneixement
digital amb administracions, bancs o elèctriques quan la
majoria encara viuen dins l’era analògica. Aquí podem afegir
entre d’altres l’increment del cost dels serveis bàsics com
l’electricitat per damunt de l’increment de l’IPC en
l’actualització de les pensions. Tot això pot incidir en un
sentiment de soledat no desitjada amb el que això suposa:
pèrdua d’identitat, d’autonomia, de pertinença, influenciat molt
per factors demogràfics, culturals i econòmics. 
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Per tot això i molt més, però desgraciadament en dos minuts
no ho podem reivindicar, des del nostre partit vàrem veure en
aquella proposta, en aquella proposició no de llei la bona
voluntat per intentar estudiar la possibilitat d’institucionalitzar
la participació d’aquest col·lectiu tan important a la societat.
D’aquí, Sra. Consellera, la nostra pregunta: ens agradaria saber
en quin punt es troba la creació de la figura del defensor de la
gent gran que el Govern es va comprometre a estudiar el juny
de 2020.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes, en primer lloc
també compartir les felicitacions i les reflexions que ha fet
sobre les persones majors, concretament el que va aprovar el
Parlament, a la pregunta que vostè em va fer, va ser: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar dins el marc de la futura llei de protecció
dels drets de les persones majors que s’ha de desenvolupar
durant la presenta legislatura la creació de la figura del
defensor de la gent gran de la nostra comunitat autònoma”. 

Pensàvem que això era el més adient, que un defensor
d’aquestes característiques i d’aquesta importància no
depengués d’un decret del Govern, sinó que estigués validat a
través d’una llei que s’aprovàs al Parlament. 

A la meva compareixença, quan vaig defensar els
pressupostos de 2021, vaig dir que per a aquest any teníem
quatre lleis previstes, la de joventut, la del lleure, la de
cooperació i la d’esport i que per a l’any 2022 elaboràvem ja la
de gent major.

Per tant, el que li puc dir és que ja estam elaborant aquesta
llei, hem fet ja el treball de comparació amb altres comunitats
autònomes, ja tenim un primer document intern per començar
a treballar com a Govern aquesta futura llei, un dels apartats
recull el que vostè ha demanat, però no només això, serà de les
poques lleis de persones majors que recollirà un capítol
específic per dependència, per garantir que si en un moment
determinat el Govern d’Espanya anul·làs la Llei de
dependència aquí la tenguéssim, i un altre capítol, que vostè ha
comentat, que és el tema de la solitud no volguda.

Per tant, estam en camí i dins l’any 2022 jo crec que
tendrem aquesta figura creada per llei.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Molt breument, sé que vàrem presentar
aquesta esmena perquè s’estudiàs dins la futura llei, però la
realitat és que encara no la tenim i pensam que en les
circumstàncies actuals és bàsic un professional que vetlli de
manera independent per la qualitat de la vida dels nostres
majors en tots els àmbits. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Coincidim amb vostès, però vostè també
sap que una llei és un document que s’ha de treballar, ha de ser
participatiu, és molt fàcil fer una llei en un despatx, l’important
és que aquesta llei sigui participativa, hem de comptar amb el
consens dels quatre consells, hem de comptar també amb el
consens de tots els sectors. Crec que a l’any 2022 podrem tenir
aquesta llei i podrem celebrar aquesta creació.

També hem de fer la reflexió com a Parlament de la
necessitat tal vegada d’aquest síndic de greuges, no?, perquè tal
vegada és més interessant un síndic de greuges potent que
síndics sectorials. En tot cas és un debat que també han de tenir
els parlamentaris. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 7713/21, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a implantació de la formació dual a
Menorca, Eivissa i Formentera. 

Segona pregunta, RGE núm. 7713/21, relativa a implantació
de la formació dual a Menorca, Eivissa i Formentera, que
formula el diputat Jesús Méndez i Baiges del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. March. Verá,
estamos interesados en conocer la valoración de su consellería
sobre el hecho de no haber conseguido implantar el modelo en
formación profesional dual en las islas menores. Nos interesa
especialmente tanto cuál es el análisis que hacen ustedes, el
análisis de las causas, de los motivos por los que no se ha
conseguido, como sus planes y opciones para conseguir su
funcionamiento en el futuro.

La formación dual, para aquellos que no sepan lo que es,
aunque varios diputados de esta cámara lo saben perfectamente
y han trabajado con varias iniciativas y preguntas sobre el tema,
es una modalidad de formación profesional en la que los
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centros educativos y las empresas comparten la responsabilidad
formativa. Los estudiantes desarrollan una actividad laboral en
las empresas con un contrato en formación y aprendizaje y se
supone que con esto se mejora la formación, se consigue la
transferencia de conocimientos entre centros y empresas, se
agiliza la empleabilidad y se motiva al alumnado. 

Es decir, que, como ven, en todo es francamente positiva.
Además, el Proyecto de ley orgánica de ordenación e
integración de la formación profesional, que actualmente se
encuentra en fase de debate y presentación de enmiendas en el
Congreso de los Diputados, plazo que termina creo que el 5 o
el 10 de octubre o sea casi inmediatamente, con lo que este
proyecto de ley pasaré a debatirse y convertirse en ley
inmediatamente, recomienda en todo que la nueva formación
profesional sea según este modelo dual.

En su exposición de motivos declara la necesidad de
participación de tres actores: las administraciones, los centros
formativos, las empresas, los estudiantes y las familias. Ya, a
mí también me salen más de tres, pero imagino que ellos
pretenden agruparlos, pero tal y como está expresado es un
poco equívoco, sed lex, dura lex.

El proyecto de ley en cualquier caso avanza la necesidad de
implantar este formato de formación de forma inmediata, de
forma que nos viene ya encima. En nuestras islas menores, Sr.
March, ni siquiera se ha empezado a ofertarlo, hubo un tímido
el 17 en Ibiza con unos cursos de jardinería y cocina, creo
recordar, como en noviembre o así. 

Bien, ¿qué es lo que falla, Sr. March?, nos interesa su
análisis, ¿qué es lo que no ha llevado por lo que no se ha
podido llevar adelante?, ¿porque algunos de estos actores no
está participando debidamente?, ¿porque la difusión del
programa por parte de la administración no está conveniente?,
y, ¿cómo se resuelve?, ¿cuáles son, existen algún tipo de planes
concretos para conseguir esta implantación en el futuro?...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. March. He terminado, Sr. Presidente.

Gracias. 

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bon dia a tothom. Moltes gràcies, president, diputats,
diputades. Sr. Méndez, gràcies per aquesta pregunta que em
pareix una qüestió clau de cara a la formació professional.

És evident que l’FP dual a Espanya i a les Illes Balears no
té un desenvolupament que té en països com Alemanya, com
Suïssa, com països del centre d’Europa perquè també tenim una
tradició distinta, tenim una estructura productiva diferent, etc. 

L’FP dual a les Illes Balears comença el curs 2012-2013
que hi havia uns 10 alumnes, i actualment hi ha uns 416
alumnes a les Illes Balears.

És veritat el que vostè planteja, tenim problemes a les illes
menors, però no tant per una qüestió de voluntat de la
Conselleria d’Educació, que realment ara li explicaré què hem
fet i què seguim pensant fer al respecte, sinó perquè és una
combinació de factors que no han acabat de posibilitar aquesta
implantació de l’FP dual.

Vostè ho ha dit clarament, la nova llei d’FP, una llei
estratègica des del punt de vista de la productivitat econòmica
i de la millora del que ha de ser l’economia d’aquest país,
planteja que tota l’FP serà dual amb intensitats distintes, eh?,
és a dir, també seria molt ingenu pensar que nosaltres ja podem
posar tota l’FP dual d’una forma total. Actualment hi ha l’FCT
que en definitiva són les pràctiques que fan els estudiants, però
l’FP dual planteja un contracte, un tipus de contracte que a les
Illes Balears tenim, que moltes comunitats autònomes no tenen,
i que serà l’element clau de cara dins la nova FP. 

És veritat, com ha dit alguna diputada, que tenim un
problema d’edat, és a dir, fins a 25 anys això és una edat que
s’ha d’incrementar perquè si no, jo crec que tenim un problema
real i per tant nosaltres anam en aquesta direcció. 

Actualment a més del nombre d’estudiants tenim 15 cicles
d’FP dual, 8 d’FP superior i 7 d’FP de grau mitjà i nosaltres
tenim un conveni amb la Cambra de Comerç de Mallorca de
220.000 euros per incentivar l’FP dual. Ens vàrem reunir el
setembre d’enguany amb la Cambra de Comerç de Menorca i
començarem unes jornades informatives perquè les empreses
s’hi impliquin d’una forma clara. Vàrem tenir reunions amb la
PIMEEF d’Eivissa i Formentera per això. Volem utilitzar la
sinergia, la força, l’experiència que té la Cambra de Comerç de
Mallorca per dur a terme aquesta FP dual a les illes d’Eivissa
i de Formentera i Menorca. Nosaltres la part de Menorca crec
que enguany començarem aquestes jornades informatives
d’empreses perquè necessitam com a mínim un número de 15
alumnes per implantar l’FP dual, per tant, necessitam empreses
i estam en aquesta direcció. 

Nosaltres pensam que amb la nova FP hi haurà un canvi
qualitatiu i la Conselleria d’Educació el que vol és implantar
definitivament l’FP dual a les Illes Balears d’una forma clara.

Moltes gràcies, Sr. Méndez.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 
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I.3) Pregunta RGE núm. 7851/21, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions per prevenir i
evitar les inundacions. 

Tercera pregunta, RGE núm. 7851/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 7721/21, relativa a actuacions per
prevenir i evitar les inundacions, que formula la diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputades. Les pluges que varen caure la setmana passada varen
tornar a provocar inundacions i danys a diferents zones de
Mallorca i de Menorca. Quines són les actuacions del Govern
per prevenir i evitar aquests danys?, amb quina freqüència es
fan nets els torrents?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors i senyores
diputats. Sra. Pons, la primera o el primer dels instruments de
què disposa el Govern de les Illes Balears i també la resta
d’administracions d’aquesta comunitat autònoma per fer front
a les inundacions és l’INUNBAL. Com vostès saben aquest pla
va ser aprovat aquesta primavera per part de la comissió que
s’encarrega de la seva aprovació i ara s’ha tramès al Ministeri
d’Interior perquè faci la seva aprovació definitiva. 

El que es va fer després de la torrentada de Sant Llorenç, de
les inundacions de Sant Llorenç, va ser una anàlisi en
profunditat d’aquelles coses que necessitàvem millorar-se des
del servei d’Emergències i amb aquesta feina hem estat des de
l’any 2018. Ara podem dir que pràcticament tot el que es
plantejava s’ha realitzat, hem aprovat l’INUNBAL, com li dic;
també hem constituït la Comissió d’estudi de disseny del model
autonòmic d’abordatge d’emergències; s’ha augmentat el
personal de l’112 fins a 59 operadors, 13 supervisors i 5 caps
de sala; s’han substituït plataformes, softwares, ordinadors,
vehicles, etc., de l’112, pràcticament tot; s’ha desenvolupat
l’eina SIMBA que és una eina de representació gràfica
d’esdeveniments; també tenim geolocalitzats tots els cossos
d’emergència i tots els participants quan hi ha una emergència;
s’ha contractat un servei d’informació meteorològica que va
poder fer que des de l’112 s’activàs l’IG1 abans que l’AEMET
activàs el nivell d’alerta taronja sobretot a l’illa de Menorca;
s’ha firmat un conveni amb la UIB per desenvolupar una xarxa
d’estacions hidromètriques com a sistema d’actuació
primerenca i saber quan hi ha una torrentada.

Com veu hi ha moltes més accions, com veu s’han realitzat
moltes accions i els torrents s’han fet net d’acord amb la
planificació de la Conselleria de Medi Ambient.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, és cert que es
van registrar unes fortes precipitacions, però no pot ser que
cada vegada que hi hagi un aiguat es produeixin en el cas de
Mallorca, per exemple, més de 70 incidents. Ho van patir
primer Alcúdia, Pollença, Muro i Felanitx, després Santanyí,
Santa Margalida i l’Albufera amb inundacions que varen
provocar danys i persones que varen haver de ser evacuades, tal
com va denunciar la seva alcaldessa la Sra. Maria Pons. I a
Menorca amb el desbordament del torrent de Ferreries,
destrosses en el polígon i sobretot el barranc d’Algendar i
Trebalúger on s’ha perdut tot el que hi havia sembrat, parets
seques esfondrades i danys a camins, barreres i a hivernacles. 

Sra. Consellera, en el cas del torrent de Trebalúger, per què
els pagesos i propietaris han tornat a denunciar la manca de
manteniment i de neteja? Per què la Direcció General de
Recursos Hídrics a més de no actuar prohibeix que cada lloc
pugui netejar el seu tram com s’havia fet sempre? Com sempre
aquest govern de la Sra. Armengol ni fa ni deixa fer.
Mentrestant, en els torrents s’hi acumulen residus i Recursos
Hídrics no actua. No actua, Sra. Consellera! Així segueixen,
així seguiran fins al pròxim aiguat que tornarà provocar més
inundacions, més danys i més pèrdues. Que trist, Sra.
Consellera, tanta incompetència. 

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Pons, jo no li parlaré
d’incompetència perquè crec que mirant a la bancada de davant
en tendríem molt, per parlar. 

(Alguns aplaudiments)

Aquest govern fa i ho ha demostrat. Jo li he llegit quatre
punts perquè amb el temps que tenc no li puc relatar totes les
coses que s’han fet des del Servei d’Emergència. Vostès, el que
fan és aprofitar una desgràcia, com sempre, per intentar
treure’n rèdit polític..., vostè digui que no, digui el que li doni
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la gana, fan el de sempre. Que sàpiga que hem estat en contacte
en tot moment amb les batlesses del pobles més afectats...

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera...

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 7722/21, presentada pel
diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei de salut a Manacor les 24 hores. 

Quarta pregunta, RGE núm. 7722/21, relativa a servei de
salut a Manacor les 24 hores, que formula el diputat Miquel
Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL I VIDAL: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bon dia.
Sra. Consellera, l’abril de l’any 2017 el diputat Rafel Nadal
d’aquesta bancada li va demanar si els ciutadans de Cala d’Or
podien tenir el centre de salut obert les 24 hores, que fos un
PAC. I vostè li va contestar amb pedagogia, li va contestar
explicant què era un PAC, què era un centre de salut, què era
una unitat bàsica de salut i res més. 

Passat un any, l’abril de 2018, el mateix diputat Sr. Nadal
li va tornar demanar si els ciutadans de Manacor podien tenir
metge les 24 hores en el seu PAC, com molts d’altres pobles en
tenien, i vostè li va contestar amb política, va deixar fer la
pedagogia i hi va posar la política, i què li va dir? “Només fa
coses el PSOE, ara hem d’ampliar l’hospital, quan governa el
PP no es fa res, ara té la culpa el batle perquè era del PP...”

Total, darrere aquestes dues respostes, a dia d’avui, que ja
som el 2021, els ciutadans de Manacor continuen amb el PAC
de 2016, i jo li deman: ens podria contestar què fa comptes fer?

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Bon dia, Sr. Diputat.
Miri, el centre de..., li contestaré amb política sanitària, com no
pot ser d’una altra manera, i amb la veritat, que és el que hem
de fer, no?

El Centre de Salut de Manacor està obert de dilluns a
diumenge, els dissabtes i els diumenges funciona com a PAC,
per exemple. Després, els vespres, que està tancat, hi ha una
ambulància que fa els domicilis urgents. I, per una altra banda,
vostè sap que fa dos anys es varen ampliar i reformar les

urgències de l’Hospital de Manacor, són molt més còmodes no
només per a la ciutat de Manacor sinó per a tota la comarca de
Manacor a un espai molt millor per als ciutadans i per als
professionals. 

A la legislatura passada jo crec que vàrem complir un
important compromís amb tota la ciutadania de Manacor que
és, efectivament, ampliar l’hospital, reformar-lo i doblar la seva
capacitat amb una inversió de més de 70 milions d’euros que ja
va començar amb l’ampliació de les urgències i també amb la
posada en marxa d’una ressonància magnètica que no hi havia. 

En aquests moments, com està? La decisió de construir un
nou centre de salut a Manacor està presa i estam a l’espera de
-sembla- les darreres passes que ha de fer l’ajuntament per
poder cedir-nos el solar; el solar està avaluat i ara és necessari
fer efectiva aquesta cessió per construir el segon centre de salut
que tendrà mig centenar de professionals i que funcionarà com
a PAC. 

Jo crec que la voluntat decidida d’aquest govern per
ampliar, per millorar l’assistència sanitària a la comarca de
Manacor no es pot posar en dubte. 

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, consellera. Té la paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL I VIDAL: 

Gràcies, president. Sra. Consellera, jo de la seva voluntat
política no en dubt, però que se’n rigui de la gent de Manacor,
això ho solem fer tots els polítics quan ens convé, podem
prometre tot el que sigui. Que se’n rigui del Parlament, bé, aquí
ja ens podem veure més les cares un amb l’altre i tal. Però el
més trist és que després, el maig de 2018, el Sr. Nadal també va
presentar una PNL en aquest parlament i la hi varen votar a
favor quasi per unanimitat, unanimitat menys un, perquè es fes
el PAC a Manacor. Que se’n rigui del Parlament, home!, ja és
més fotut; que se’n rigui del manament que li fa el Parlament,
un poquet més fotut; però el que ja fa moltes de rialles és que
se’n rigui del que voten els seus propis diputats!

Sra. Consellera o s’arromanga i es posa a fer feines o d’aquí
que la gent de Manacor pugui veure el seu PAC acabat haurà
hagut d’entrar el Partit Popular a governar o l’ase serà mort de
rialles. 

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo no m’en ric de ningú,
només faltaria! O sigui, jo crec que, tenim una unitat bàsica a
Calonge, com vostè sap, dels 10 centres de salut que s’han de
construir i es licitaran les obres properament es licitaran les
obres de l’Hospital de Manacor, amb una reforma de més de 70
milions d’euros, es farà el psiquiàtric, es farà l’hospital de
Felanitx, es farà Son Dureta... Es faran tantes i tantes coses que
marquen la gran diferència amb quan governa un govern
progressista o quan governa el Partit Popular, que només fa que
retallar. 

Moltes gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.5) Pregunta RGE núm. 7727/21, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a augment de
suïcidis i intents durant la pandèmia.

Cinquena pregunta, RGE núm. 7727/21, relativa a augment
de suïcidis i intents durant la pandèmia, que formula el diputat
Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores y señoras
diputados. Sra. Consellera, ¿en qué porcentaje han aumentado
los suicidios o los intentos durante la pandemia?

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Diputat. El suïcidi i les
temptatives de suïcidi són un problema molt greu de salut, molt
greu. Hem de dir que afecta persones de qualsevol edat, gènere,
cultura, religió, grup poblacional i també per suposat tot el seu
entorn personal. 

Des de l’any 2017 es va posar en marxa l’Observatori del
Suïcidi de les Illes Balears, va ser una oficina, un observatori
pioner a tota Espanya, i mitjançant aquest observatori s’ha
pogut donar una resposta més àgil durant aquesta pandèmia. 

Hem de dir que d’acord amb les dades del 061 des del juny
de 2020 el suïcidi entre la població infantojuvenil o les
temptatives de suïcidi han augmentat un 30%, i des de juny de
2021 a enguany les temptatives de suïcidi i el suïcidi han
augmentat entre un 30 i un 50% de la població adulta. 

És clar que s’ha de fer una aposta activa, i s’està fent, s’han
dotat tots els hospitals de mitjans, de professionals que fan
feina exclusivament amb el suïcidi i la conducta suïcida i els
seus familiars per poder donar una resposta molt més intensa i
personalitzada a aquestes persones. 

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera. Es cierto
lo que usted ha dicho: el suicidio es la primera causa de muerte
no natural en España, y entre los jóvenes, entre 15 y 29 años,
la segunda causa de muerte en general. 

Como usted bien ha dicho, el Observatorio del Suicidio de
las Baleares ha indicado un aumento del 30% en estas
tentativas de suicidio entre los jóvenes, pero lo que es todavía
más preocupante, la rebaja en la edad, los suicidios o las
tentativas de suicidios entre adolescentes que se situaban
normalmente a partir de los 14 años ahora se rebajan a 7 años
u 8 años, niños de 7 u 8 años, con tentativas de suicidio. 

Evidentemente, se achaca a la situación creada, el entorno,
por la pandemia, porque no es como era habitual o como solía
suceder muchas veces con estas tentativas, causa por ejemplo
del bullying o el acoso escolar, sino todo lo contrario: la
ausencia, la semipresencialidad, la ausencia de contacto
humano, los problemas dentro del hogar que se transmiten a los
hijos y, detrás de esto, como usted bien sabe, un problema de
salud mental, de depresión que de cada vez se inicia a etapas
más tempranas.

El año pasado se produjeron más de 120 ingresos por
tentativas de suicidio, lo que según los especialistas solo
representa un 10% de los casos, solo ingresaron los casos más
urgentes. Usted sabe perfectamente que las plazas, por ejemplo,
en la unidad especializada de Son Llàtzer para niños y
adolescentes son limitadas, pero yo me pregunto: si murieron
el año pasado más personas por suicidios que por accidente de
tráfico, más del doble, y más de 80 veces las personas que
murieron por violencia de género, ¿no es necesario hacer más
inversión, más campaña, poner más el foco y dotar de más
medios, especialmente por ejemplo en los colegios donde se
puede detectar este problema? 

¿Piensan ustedes realmente ponerse manos a la obra con
este tema tan grave?

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, president. Realment jo crec que fa anys que es veu
que aquest govern prioritza els temes de salut mental. 

En relació amb educació li vull dir que hi ha un programa
que es diu CoorEducaSalutMental juntament amb la
conselleria, i aprofit per agrair perquè es fa una feina de
detecció tant d’alumnes que poden tenir un problema mental
com aquestes temptatives de suïcidi i també la intervenció en
el cas d’un suïcidi consumat de tots els alumnes de la seva
classe.

S’ha elaborat una guia també per la prevenció del suïcidi en
l’àmbit de l’educació, es fan tallers en mitjans de comunicació
perquè tenen una feina molt concreta i molt bona en relació
amb la prevenció que també està determinada així, i des de
l’observatori un treball de sensibilització, es fa feina amb totes
les associacions com l’Associació de Familiars i Amics
Supervivents per Suïcidi de les Illes Balears, PAPAGENO, el
Telèfon de l’Esperança, s’està fent moltíssima feina, i la
voluntat d’aquest govern és continuar fent-la i millorar aquesta
atenció.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 7714/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació contra la
COVID-19 a la població de 30 a 50 anys.

Sisena pregunta, RGE núm. 7714/21, relativa a vacunació
contra la COVID-19 a la població de 30 a 50 anys, que formula
el diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bon dia a tothom; gràcies, president. Consellera, a finals de
setembre a la nostra comunitat hem arribat a la mitjana d’un
80% de vacunació completa en la població diana i com a xifra
global és una bona notícia. El que no trobam que sigui una
bona notícia és quan les dades de vacunació estratificades per
edat i territorialitat són diferents.

Per això li deman: quines mesures està duent a terme el seu
departament enfront del baix índex de vacunació en algunes
edats de població en la nostra comunitat?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia, Sr. Diputat, després de nou
mesos molt intensos en la campanya de vacunació hem arribat
com vostè diu a prop del 80% de la població vacunada amb
pauta completa, hem superat aquest llindar de població global
del 70%, però no és suficient. 

Què s’ha fet i què es continua fent? Apropar la vacunació
és molt important. Hem seguit diferents estratègies en aquest
sentit. Sap que vàrem ser de les primeres comunitats a obrir la
vacuna a tota la població, la vacunació sense cita ha demostrat
ser efectiva i es manté, la repesca que s’ha fet des d’Infocovid
de telefonar a totes les persones majors de 50 anys es
continuarà fent en edats inferiors a tots els que consten com a
no vacunats. 

Els autobusos amb la col·laboració amb SEAT han
funcionat de manera diversa, de manera distinta, però ho estam
analitzant perquè és una de les possibilitats també posar unitats
mòbils. També telefonar els col·lectius més vulnerables perquè
per exemple l’obesitat mòrbida és una malaltia que s’ha
comprovat que és molt greu i moren pacients a les UCI amb
aquesta malaltia, s’ha fet una crida activa a aquestes persones
per donar-los cita.

Es va començar a vacunar a les quatre setmanes en lloc de
als sis mesos a les persones que han passat la COVID per tenir
més població vacunada abans i ho continuam fent, i la veritat
és que fa un any estàvem immersos en plena onada i estàvem
esperant amb moltíssima il·lusió aquest anunci dels científics
de tenir la vacuna, nou mesos després tenim tres quartes parts
de la població vacunada, però, és cert, hem de seguir perquè
tenim molt clar que evita complicacions, ingressos i morts.

Per tant, la vacuna és la solució per a aquesta pandèmia.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Consellera, la mitjana de vacunació de
pauta completa a Mallorca és de prop del 81%, a Menorca del
80% i com li he dit abans això és una molt bona notícia, però
a Eivissa és del 74%, a Formentera del 60... no arriba al 67%,
i això no són bones dades i  per tant, no són bones notícies.

És evident que quan el Govern anuncia que duim una molt
bona pauta de vacunació sembla que Eivissa i Formentera no
són a la diana especialment.

Ha començat el curs escolar i entre la població 12-15 anys
el 67% tenen la segona dosi, però en la població d’entre 20 i 39
anys no arriba al 65% de pauta completa. Aquesta franja d’edat

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107714


5386 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 93 / 28 de setembre de 2021 

és majoritàriament població en situació laboral o molt
socialitzable i té una pauta de vacunació molt baixa. 

L’objectiu anunciat ha estat sempre arribar a la màxima
immunització de la població donades les noves variants que
poden ser més transmitibles i més contagioses i es plantejava
arribar al 90% abans de la tercera dosi. Comença una nova
estratègia de vacunació amb aquesta tercera dosi, consellera, hi
ha massa població que rebutja encara la vacuna, rebutja encara
la vacuna. Més de 20.000 persones l’han rebutjada i una quarta
part són joves. Recordem també el rebuig per part de molts de
professionals sanitaris i sociosanitaris que cuiden i estan a les
residències amb persones grans i amb persones en situació de
dependència.

S’ha iniciat una campanya a la UIB, i li reconec que ha estat
una bona estratègia, proximitat i sensibilització. Per tant, faci
immediatament el mateix amb la resta d’agents, de mediadors
i d’interlocutors als polígons empresarials si fa falta, amb
associacions de veïns, amb els sindicats, té vostè agents
alliberats que poden fer d’agents COVID i reforçar aquesta
situació. Faci-ho especialment a Eivissa i Formentera,
consellera, perquè és imprescindible i perquè és necessari.

Ha hagut de tornar vostè 33.000 dosis i ha fet bé, abans que
caduquin perquè les necessiten altres persones, però això no
són bones dades, consellera. Crec que s’ha de posar a fer-ho el
més aviat possible i insisteix: territorialment i des de la
proximitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Així ho estam fent. No ens aturarem
mai, Sr. Diputat, i posarem en marxa totes les estratègies
necessàries. A la UIB es col·labora..., i aprofit per agrair al
rector i a tot el seu equip, amb la Facultat d’Infermeria amb
unes campanyes molt específiques, amb vídeos per tot... que
arribin a tots els alumnes.

Hem començat la tercera dosi del grup 7 que s’ha ampliat
amb persones que reben medicació immunosupressora i en
relació amb els grups d’entre 20 i 40 anys hem d’insistir-hi. 

A Eivissa i a Formentera hi ha més població empadronada
que no hi viu i que probablement s’han vacunat a les seves
comunitats autònomes d’origen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 7715/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a suport econòmic als pobles de
Menorca afectats pels aiguats. 

Setena pregunta, RGE núm. 7715/21, relativa a suport
econòmic als pobles de Menorca afectats pels aiguats, que
formula la diputada Patrícia Font i Marbán del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom; bon dia, Sra.
Consellera. Nosaltres també ens interessam per les afectacions
que hi varen haver a l’illa de Menorca dia 21, ara bé, nosaltres
el que pensam és que el canvi climàtic és el que està produint
aquests fenòmens extrems meteorològics.

 A Ferreries bàsicament l’afectació es va produir a tot el que
era la zona més propera del torrent i del barranc, és a dir,
bàsicament al polígon industrial i a molts d’horts amb caiguda
de parets, amb caigudes, destrosses de camins..., llavors, Sra.
Consellera, a nosaltres ens interessa saber aquesta ajuda
econòmica que pot facilitar el Govern, però també li voldríem
puntualitzar un punt i és que l’ajuntament haurà de menester
ajuda tècnica per poder tramitar totes aquestes ajudes i resoldre
totes les sol·licituds que li arribaran per part de la ciutadania.
Per exemple, l’Ajuntament de Ferreries, que tenia tres vehicles,
s’ha quedat amb un, llavors, imaginin que si això ha passat a
l’ajuntament imaginin les destrosses que ha produït també en el
terreny de vehicles particulars.

En resum, Sra. Consellera, sap d’alguna manera quin tipus
d’aportació hi podran fer?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Font, quant a les
inundacions, sobretot les pluges de la setmana passada,
totalment d’acord amb el que deia, estam en aquesta situació
perquè el canvi climàtic que neguen alguns i que no fan res per
tornar enrere uns altres ens està duent a aquestes situacions
meteorològiques extremes, cada vegada més, i la setmana,
dimarts de la setmana passada, es va decretar l’IG1 a totes les
quatres illes de Balears. Amb aquest decret d’IG1 i notificat a
la Direcció General de Protecció Civil del Govern estatal el que
fem és preveure si després hi ha d’haver ajudes o s’han de
sol·licitar ajudes.

En el seu moment vàrem estar en contacte tant amb les
batlesses dels municipis més afectats, Alcúdia, Ferreries,
Santanyí, però també amb les presidentes dels consells i amb la
resta de batles dels municipis afectats, per saber quines
necessitats tenien. Es va fer front a aquestes necessitats des del
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Departament d’Emergències, bombers, policies locals, als quals
agraïm la seva dedicació i la seva feina, i ara ve el moment de
l’avaluació.

Per part de l’Ajuntament de Ferreries vàrem rebre ahir una
comunicació, una carta, allà on ens sol·licitaven ajuda
econòmica i també ajuda tècnica. El que hem fet en aquest
moment ha estat també estar en contacte amb la Delegació del
Govern per tal de transmetre al Govern central, i es prepara la
documentació, esper que puguem anar dilluns al Consell de
Govern, es planteja la documentació per trametre al ministeri
per tal que pugui declarar zona d’especial afecció de catàstrofe
de Protecció Civil, que és la zona catastròfica que es plantejava
en el seu moment per tal que puguin accedir a ajudes els
particulars i també les administracions públiques.

Dimarts de la setmana passada es va declarar aquesta zona
d’afecció per als municipis de Menorca i de Mallorca que varen
ser afectats per les pluges de finals del mes d’agost, ara s’haurà
de fer un nou decret per part del Govern central per a aquestes
noves pluges. Per tant, fem camí en aquest sentit.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, estic
contenta que em digui que funciona aquesta col·laboració entre
diferents administracions. Ara bé, el que creiem nosaltres
també és que cal començar a obrir certs debats que venen
donats per aquest canvi climàtic precisament; és clar, prevenir
una inundació crec que és prou complicat de fer, ara, potser
començar a fer qualque canvi per exemple en el tema de la
neteja de torrents, potser sí que comença a fer debats que siguin
realment ja amb mirada de futur a aquest entorn de canvi
climàtic.

Esper que les converses continuïn bé i que arribin a bon
port i que Ferreries i tota la resta dels pobles de les Illes
Balears rebin aquesta ajuda que necessiten.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula la consellera de
Presidència.

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

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Font, seguirem en aquest
sentit i és cert que jo crec que hem d’abordar certs debats que
ens duen el canvi climàtic i sobretot aquests fenòmens
meteorològics adversos. Nosaltres ara mateix el que fem és
directament, quan veiem que es poden produir aquest tipus de

pluges torrencials, vents, etc., activam l’IG1, que el que fa és
activar de manera especial tots els cossos d’emergències, no
únicament el del Govern, i que també preveu i faria possible
que arribàssim a aconseguir ajudes, si no, no.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 7850/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la situació del torrent de
Sant Llorenç.

Vuitena pregunta, RGE núm. 7850/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 7517/21, relativa a la situació del
torrent de Sant Llorenç, que formula el diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. La setmana que ve farà tres
anys de la torrentada de Sant Llorenç, una de les majors
catàstrofes naturals que ha viscut Mallorca a tota la seva
història, una catàstrofe que va deixar un panorama desolador,
amb 13 víctimes mortals incloses.

Per això, deman al Govern: en quina situació es troben les
reparacions del torrent de Sant Llorenç, tres anys després del
seu desbordament?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

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

Moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia a tothom. Sr.
Fuster, he de dir-li que les obres de reparació i restauració del
domini hidràulic després de les torrentades varen acabar el
desembre del 2019 i varen tenir un cost de 20,2 milions
d’euros.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Crec, Sr. Conseller, que,
desgraciadament, vostè viu una altra realitat, perquè, miri, un
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expert en la matèria assegura, i li dic literalment: “Tres anys
després de la tràgica torrentada el risc d’inundació es manté
intacte”.

Sr. Conseller, això és greu, molt greu, tres anys després ens
trobam en la mateixa situació, Sr. Conseller. La reparació dels
14 punts negres que varen originar la gran inundació de Sant
Llorenç es troba paralitzada per diferències entre el Consell de
Mallorca i el Govern, dues institucions amb el mateix color
polític, senyors del Govern; dels 4,5 milions d’euros
pressupostats per fer les obres encara no s’ha invertit cap euro.

El Consell de Mallorca, responsable de les obres, necessita
un informe favorable de Recursos Hídrics de la Conselleria de
Medi Ambient, la seva conselleria, que encara no tenen. Han
passat tres anys i encara no tenim aquest informe, Sr.
Conseller? Com pot ser que tres anys després, Recursos Hídrics
no hagi fet aquest informe! Per què no posen més personal i fan
l’informe d’una vegada? Potser que a vostès no els interessi per
altres motius no tenir més personal dins Recursos Hídrics per
fer informes?

Vostès no han fet res de res en aquests tres anys i això és
greu, li sembla normal, Sr. Conseller? Vostè donarà la culpa al
Consell de Mallorca, el Consell de Mallorca donarà la culpa al
Govern, però la realitat és que aquesta problemàtica, una de les
majors tragèdies naturals de la nostra història, es troba encara
sense resoldre.

Sr. Conseller, després de la torrentada de Sant Llorenç cap
de vostès no va assumir cap responsabilitat política, malgrat
que es varen produir molts errors en la gestió d’aquella
torrentada. Si a dia d’avui passàs qualque cosa similar, Déu no
ho vulgui, vostès serien els responsables directes, perquè no és
normal, Sr. Conseller, que tres anys després estiguem en la
mateixa situació.

Reaccionin ja, senyors del Govern, deixin de fer oposició
a l’oposició, deixin la política de màrqueting i resolguin els
problemes dels ciutadans d’una vegada per totes, aquest
problema, per cert, Sr. Conseller, molt però que molt greu!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Fuster, desconeixement,
demagògia, electoralisme, ridícul i sobretot mentida!

Sant Llorenç segueix tenint risc d’inundació, és una cosa
lògica perquè Sant Llorenç és un nucli que es troba dins una
plana d’inundació i, a part, és un nucli que es troba dins una
àrea de risc potencial significatiu d’inundació.

A vostès sembla que només els interessa aquest tema quan
en poden fer electoralisme, he de recordar-li que vostè i tot el
seu grup parlamentari va tenir l’oportunitat de prevenir noves
inundacions en votar a favor del Decret 9/2020 i vostè i el seu
partit... i el seu grup parlamentari van votar en contra.

(Remor de veus)

Per tant, vostès utilitzen aquest tema per fer demagògia i
sobretot per fer electoralisme.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Dit això, Sr. Fuster, he de dir-li que la col·laboració entre
totes les administracions ha estat persistent des del minut zero,
infinites reunions de caire polític i infinites reunions de caire
tècnic. Efectivament, l’Ajuntament de Sant Llorenç va
encomanar un estudi a la Universitat de les Illes Balears on
s’identificaven tota una sèrie d’actuacions, bona part de les
quals ja estan fetes, dutes a terme tant per l’ajuntament com pel
mateix consell insular.

Pel que fa al projecte de la variant al qual vostè feia
referència, la Direcció General de Recursos Hídrics ja ha emès
informe, per tant, vostè ha mentit a aquesta cambra.

(Remor de veus)

També he de recordar-li que, segons la Directiva de riscos
d’inundacions, ja que a vostè li falta molta informació pel que
he pogut comprovar, contempla que qualsevol gran actuació
dins una ARCI ha d’estar recollida dins un pla de gestió de
riscos d’inundació el qual es tramita per a totes les Illes Balears
i que, en el cas de Sant Llorenç, contempla actuacions entre 20
i 30 milions d’euros, actuacions (...) de conca i de caire
definitiu.

Miri, Sr. Fuster, el que tenim clar des d’aquesta conselleria,
des d’aquest govern, és seguir fent feina en seguretat, en
garanties i sobretot aportar solucions, el que no farà aquesta
conselleria ni farà aquest govern és construir metres inundables
ni ascensors que no duen enlloc.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 7718/21, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a limitació del preu dels
lloguers.

Novena pregunta, RGE núm. 7718/21, relativa a limitació
del preu dels lloguers, que formula el diputat Sebastià Sagreras
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Sagreras.
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president, bon dia a tots, diputades i diputats. En
el passat de la comunitat la presidenta Armengol va anunciar
que feia comptes limitar el preu del lloguer de l’habitatge, això
em sembla més un anunci populista de Podemos que una
mesura digna d’un partit de Govern com el Partit Socialista.

Sr. Marí, em sembla un atac a la propietat privada, em
sembla que aquest anunci constata el fracàs de les polítiques
d’habitatge de la Sra. Armengol i sé ben cert que aquesta
mesura agreujarà encara més el problema.

Prevesc que vostè serà poc original i dirà que nosaltres
estam de part dels poderosos, dels bancs, dels fons d’inversió,
però li he de dir, francament, que aquesta mesura agreujarà la
situació de la gent humil, dels llogaters, perquè veuran reduïda
l’oferta de l’habitatge.

Ho diu seriosament, conseller, que vostè troba que això és
una mesura encertada per facilitar l’accés a l’habitatge?
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltíssimes gràcies, Sr. President, bon dia a tots i a totes.
Sr. Sagreras, efectivament, vostè em pregunta sobre si estic
d’acord amb la limitació de preus a l’habitatge. Efectivament,
li he de dir que algun mecanisme que permeti limitar el
desbocament de preus de lloguer d’habitatges sobretot a zones
que s’haurien de definir com a tenses, però que tots coneixem,
a Mallorca, a Palma, a Calvià, Eivissa, Formentera, etc., jo crec
que és una mesura positiva, no com a una mesura aïllada, sinó
dins un context d’un conjunt de mesures, que és el que crec que
aquest govern ha demostrat i fa per treure al mercat més
habitatges per a la gent.

Perquè el que no pot ser és que hi hagi habitatges buits que
la gent no fa servir, que es troben buits i la gent no té habitatge.
Per això, hem fet un conjunt de mesures que ens durà a doblar
el nombre d’habitatges que teníem quan vàrem començar a la
passada legislatura a finals d’aquesta, amb habitatges nous;
però també estimular que surtin habitatge al mercat mitjançant
el dret de tempteig i retracte que es va aprovar a la Llei
d’habitatge, i la va aprovar aquest govern, i l’ocupació
temporal d’habitatges, que també hem fet i que ha estimulat que
sortís al carrer.

Per tant, jo no li contestaré tot el que vostè m’ha dit i vostè
ja m’ha dit el que li respondria, jo no li respondré tot això, li
respondré el que fa aquest govern amb serietat i amb rigor per
posar habitatges a disposició de la ciutadania.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. És que, Sr. Marí, precisament vostè amb
la seva resposta em dona la raó a mi, limitar el preu del lloguer
de l’habitatge no farà més que reduir l’oferta, la gent estarà
menys disposada a posar els seus habitatges al mercat si poden
cobrar menys. És que vostès volen substituir la feina que no
han fet quant a construcció d’obra públic per part del Govern,
que aquesta sí que la podrien llogar a un preu taxat, i fan que la
feina que vostès no han fet l’hagi de fer la iniciativa privada,
els petits propietaris als quals volen limitar el preu que ells
poden cobrar.

Ja li dic jo, fracassaran amb aquesta mesura, aquesta mesura
ha fracassat per tot allà on s’ha instaurat, ha fracassat a Berlín,
ha fracassat a París, ha fracassat a San Francisco,...

(Remor de veus)

... ha fracassat a Catalunya, sense anar més enfora, i, per
desgràcia, li he de dir que també fracassarà a les Illes Balears,
Sr. Marí, és que no importa ser una eminència, i vostè ha estat
batle, ha estat a peu de carrer...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... per saber que la gran majoria de propietaris no és gent
poderosa, a les Illes Balears els propietaris són gent humil que
amb molt d’esforç ha comprat un habitatge, que amb el lloguer
que poden cobrar per aquell habitatge paguen la hipoteca o, per
exemple, jubilats, que amb el lloguer que cobren poden tenir
una jubilació una miqueta més feliç.

Aquesta mesura és intervencionista, no servirà per a res, va
contra el principi de la propietat privada i el principi de
l’esforç. Per tant, s’ho repensin, Sr. Marí, augmentin l’oferta,
donin seguretat als propietaris en facilitar que puguin treure
fora els inquilins que no paguen, els inquilins que fan destrossa,
mesures en contra dels ocupes, perquè això que jo li dic és la
realitat...

(Remor de veus)

..., la realitat que ja no toca vostè ni toca la presidenta
Armengol, que està amagada darrera el búnquer. Facin això que
nosaltres li demanam.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras.
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(Alguns aplaudiments, remor de veus i se sent una veu de
fons que diu: “molt bé!”)

Té la paraula el conseller de Mobilitat i Habitatge.

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

Moltes gràcies. Em reiter en la resposta i em reiter que
vostè també doncs ve aquí a fer un discurs que contrastam dues
visions distintes, vostès són de la base que també el mercat ho
regula tot, ho arregla tot; bé, doncs en aquest cas, el mercat ho
ha arreglat, i diu: no han d’intervenir perquè si no la gent no
llogarà. És que nosaltres no ho diem només, com li he dit a la
primera resposta, en un context d’una mesura única, limitar els
preus i ja està, ja ho tenim tot aclarit, no, amb un conjunt de
mesures que fan també que el parc d’habitatge públic, per cert,
en aquesta comunitat, que vostès han manat molt de temps en
aquesta comunitat, és molt escàs, i vostès en lloc de fer
habitatges públics el que feien és vendre els terrenys per
construir-ne, i aquesta és la diferència que tenim.

(Alguns aplaudiments)

I nosaltres, aquest govern, aquest govern creu que hem de
tenir un govern fort i un govern que doni...

(Remor de veus)

... solucions als ciutadans.

I és clar que hem de fer col·laboració publicoprivada també
i, de fet, ja tenim una experiència ara a Calvià, amb un solar
que hem fet perquè es faci una cessió a canvi de cedir el
terreny...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

Desena pregunta,...

(Remor de veus)

... gràcies, senyors diputats, per favor, senyors diputats, silenci!

(Remor de veus)

Senyors diputats! Podem continuar?

I.10) Pregunta RGE núm. 7719/21, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a OSP entre Menorca i
Madrid.

Desena pregunta, RGE núm. 7719/21, relativa a OSP entre
Menorca i Madrid, que formula la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Muchas gracias, Sr. Presidente, buenos días, señoras y
señores diputados. Sr. Conseller, el pasado mes de mayo le
preguntamos sobre la ruta Menorca-Madrid, declarada
Obligación de Servicio Público, en aquel momento le pedimos
previsión, agilidad y soluciones para los menorquines.

El pasado 24 de agosto, vimos que Air Nostrum era la única
compañía que se había presentado para cubrir la ruta y hasta
ayer, prácticamente a un mes del inicio, los menorquines no
podíamos todavía planificar un viaje. Nuestra única opción era
hacer escala de varias horas, como viene siendo ya habitual
cada inicio o fin de temporada, lamentablemente.

Por eso, nos gustaría que nos valorase esta situación
respecto a la ruta OSP Menorca-Madrid.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Cabrera, efectivament, la
renovació del contracte de l’OSP Menorca-Madrid ha ocupat
bona part de la feina de la conselleria i sobretot de la Direcció
General de Transport Marítim i Aeri durant aquests mesos i
també amb la col·laboració del Consell de Menorca.

Des de la nostra direcció general i juntament amb la
Direcció General d’Aviació Civil hem tengut tots l’objectiu de
fer possible, el més ràpidament possible, la formalització d’un
nou contracte. Hem sabut que la mesa de contractació ja ha fet
totes les reunions corresponents, ja ha fet l’adjudicació prèvia
i les gestions necessàries i ha proposat ja un adjudicatari.
Efectivament, una UTE formada per Iberia i Air Nostrum ja té
l’encàrrec de posar en marxa això i, com vostè ha reconegut en
aquest apartat, que el deu haver hagut d’introduir a la seva
pregunta ahir a la tarda o quan fos, doncs ja sap que ja es poden
reserves d’aquesta línia.

Per tant, estam contents, es tracta de dos períodes de sis
mesos, de l’1 de novembre al 30 d’abril del 2022 i de l’1 de
novembre del 2022 fins al 30 d’abril del 2023 i, per tant,
cobriran..., per cert, amb dues freqüències diàries aquesta ruta;
la qual cosa doncs ens fa estar contents i li agraeix molt que
hagi fet aquesta pregunta perquè m’ha donat l’oportunitat
també d’informar i contestar en aquesta sala.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Cabrera.
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LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Y gracias, Sr. Conseller, por sus
explicaciones, valoramos positivamente que hoy ya se puedan
comprar billetes directos a Madrid, por supuesto que sí, y que
sea hasta el 2023 la licitación. Pero la verdad es que nosotros
no consideramos un logro especial cuando cumplir con los
plazos es la obligación de la administración y cuando en
realidad, nuevamente, los menorquines nos hemos encontrado
en inferioridad de condiciones una vez más.

Convendrá conmigo en que esto es el día de la marmota, se
trata de una ruta muy importante y de gran demanda, ¿de
verdad que no hubiera sido posible hacerlo con mayor
antelación este año?

Mire, desde el Partido Popular venimos presentando
iniciativas y planteando necesidades al respecto año tras año,
que muchas de ellas se han aprobado en este Parlamento, pero
que no han sido cumplidas ni por ustedes ni por el Gobierno
Sánchez. Le hemos pedido celeridad, previsión, no tener que
esperar al último momento para poder planificar y disponer del
servicio y hemos pedido cambiar incluso los requisitos para
licitar con tiempo suficiente.

Mire, usted me hablaba del consell insular, pues la
presidenta del Consell Insular de Menorca afirmó ayer, a este
respecto, que cada vez que se ha de activar la OSP Menorca-
Madrid le recuerdan al ministerio que agilice en tiempo y en
forma la licitación, pero ha reconocido que no le hacen caso. 

Por tanto, le rogamos que usted insista, que sea inquisitivo
ante Madrid para que, por lo menos a usted, sí le hagan caso y
que además, ya que está, defienda para Baleares temas tan
importantes como el 75% de descuento de residente, que nos
defienda ante la imposición de la ecotasa aérea, del incremento
de las tasas aeroportuarias y de los precios abusivos en
momentos críticos que vivimos en Menorca. Y le pedimos, Sr.
Conseller, que recupere el espíritu reivindicativo que tenían
cuando en Madrid gobernaba el Partido Popular y que para
usted la conectividad aérea de Menorca y de Baleares pase a
ser una prioridad. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sra. Cabrera. Jo li agraesc la seva preocupació en
aquest tema, però li puc assegurar i crec que ho podem
demostrar aquest govern que hem estat absolutament pendents
d’aquesta qüestió, que hi hem fet feina i que hem estat
absolutament reivindicatius i exigents de la mateixa manera que
ho érem abans, encara que sigui un govern distint, com vostè
deia. 

La prova és que aquesta oferta que avui venim a confirmar
supera fins i tot les condicions mínimes de la pròpia OSP
perquè la mateixa OSP mantenia dos escenaris: un. optimista,
que eren dues freqüències diàries; i un, pessimista, en el
començament que era durant el mesos de l’inici reforçant amb
una freqüència només, reforçant-la llavors quan venia Pasqua.
Bé, idò aquest escenari més optimista és el que s’ha posat en
marxa des del primer dia. 

Per tant, ja es poden fer reserves, hi ha freqüències, hi ha
freqüències diàries, ha començat la comercialització, i jo crec
que ens podem felicitar tots d’aquest tema i seguirem insistint
en aquesta feina de connectar les illes i ser igual d’exigents amb
un govern que amb l’altre. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.11) Pregunta RGE núm. 7720/21, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajuda als lloguers socials de l’any 2020.

Onzena pregunta, RGE núm. 7720/21, relativa a ajuda als
lloguers socials de l’any 2020, que formula el diputat Sr. José
Luis Camps i Pons del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS: 

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, és difícil d’entendre
que després de 75 mesos de govern les necessitats bàsiques i
urgents dels ciutadans vagin amb més retard i de cada vegada
pitjor. Els preus del lloguer de l’habitatge, la llista de la
compra, el preu de la llum, els combustibles, entre molts
d’altres, necessitats bàsiques, segueixen incrementant els seus
preus per mor d’aquest govern d’esquerra. 

Sr. Conseller, l’any passat, dia 1 de juny, anunciaren que
obririen l’ajuda del lloguer. Es van presentar 8.334 persones,
només en tenen resoltes 4.575, per tant tenen 3.759 famílies
abandonades. Van anunciar, com aquí pot apreciar, Sr.
Conseller, que pagaríem per primera vegada en la història, el
lloguer dels habitatges dins el mateix any. Per tant, si vostès no
han estat capaços de complir aquest objectiu per poder arribar
a la liquiditat a les famílies per facilitar els pagaments dels
lloguers que tocarien haver fet i no fan. Anunciaren fer
resolucions parcials consecutives per poder cobrar de forma
ràpida sense esperar, i per què no ho han fet? 

Després de tants incompliments sistemàtics, en quina
situació es troba?

Gràcies.  

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge. 
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EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas): 

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, efectivament, li he
de reconèixer que a tots ens agradaria sempre amb això i amb
les altres coses fer-ho millor, fer-ho més ràpid i donar encara
millor servei a la gent que demana les ajudes, però els recursos
que tenim també són els que són, també li podria posar com a
excusa que tramitar 785 ajudes l’any 2015 com feren vostès, a
tramitar-ne 5.000 i escaig no és exactament el mateix; repartir
1.400.000 euros com va fer el darrer Govern del Partit Popular
o repartir quasi 9 milions d’euros com farem aquest any, idò
tampoc no és exactament el mateix ni el nombre de mesures.

Aquest és un servei també ... i jo vull començar agraint a
tots els funcionaris de la conselleria la seva feina, perquè
aquesta és una qüestió que, com sap bé, s’ha d’avisar, no és una
feina fàcil tampoc ni d’externalitzar, s’ha de fer a través de
funcionaris i realment ha costat una mica. I vull agrair la feina
que fan tots.

Hem pagat efectivament 8,2 milions. Ens resten 720
expedients, 190 els farem ja, aquesta setmana mateix o la que
ve, que apugen a un total de 350.000 euros, i ens en queden uns
500 encara per fer, que farem en els pròxims dies. També tenim
previst, ben aviat, anunciar les ajudes de l’any 2021 dins aquest
any per un import de 9 milions d’euros.

Per tant, seguim creient en aquestes ajudes i seguim donant-
les el més ràpidament possible que podem. Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CAMPS I PONS: 

Gràcies, Sr. President. Vostè, quan compara les xifres de
2015 amb les xifres d’ara, pot ser és que abans no hi havia les
necessitats que vostès, el Govern d’esquerres, estan creant a
aquesta comunitat autònoma. 

Sr. Conseller, vostè és conscient que a moltes d’aquestes
persones, d’aquestes famílies, pel seu incompliment reiterat, les
estan obligant a anar a les cues de la fam? Vostè és conscient
que el seu retard incomprensible genera desesperació als
ciutadans més vulnerables? Sr. Conseller, crear falses
expectatives és no complir la paraula. Crear falses expectatives
és deixar tirades les cent famílies de Don Pepe. Crear falses
expectatives és que només un 17,6% de joves es puguin
emancipar. Crear falses expectatives, Sr. Conseller, és no pagar
el lloguer que van prometre vostès, vostès el van prometre. 

Sr. Conseller, tenen 3.759 famílies després de nou mesos a
l’espera de les seves falses expectatives, i a dia d’avui, no han
rebut resposta. Ho pensen accelerar?

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, efectivament, seguirem
fent feina per complir amb els nostres compromisos. Aquestes
ajudes que hem posat en els pressuposts, les donarem totes i
augmentarem la partida si fa falta, l’any que ve la seguirem
augmentant fins als 9 milions, ho anunciarem i ho farem
possible perquè nosaltres creiem en la necessitat de donar
aquestes ajudes a la gent, a pesar que vostès aprofiten qualsevol
qüestió, qualsevol cosa per fer crítica d’allò que el Govern fa
bé i augmenta i posa més èmfasi en les ajudes a la gent. Moltes
gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.12) Pregunta RGE núm. 7723/21, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a restriccions al sector de la
pesca d’arrossegament. 

   Dotzena pregunta, RGE núm. 7723/21, relativa a
restriccions al sector de la pesca d’arrossegament, que formula
la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Marí. 

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, diputados, diputadas.
Volvemos a hablar de pesca, Sra. De la Concha, porque es que
no me deja más remedio. ¿Me podría explicar por favor qué
actuaciones se han llevado a cabo ante el anuncio de la Unión
Europea de aumentar las restricciones al arrastre?

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Sra. Marí, esta
pregunta es “repe”. Ya me la ha hecho y le voy a contestar lo
mismo, que estamos haciendo absolutamente todo lo que está
en nuestra mano cara a la reunión que tendrán los ministros
europeos en diciembre. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Marí. 
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LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Mire, Sra. De la Concha, no es “repe” porque usted no
estaba el día que yo la quería hacer. Empecemos por ahí. 

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

A ver, Sra. Consellera, según una contestación a unas
preguntas que yo le he hecho sobre la Orden APA, a qué
alegaciones habían hecho ustedes a esta orden, y al Reglamento
Europeo, resulta que solo han presentado alegaciones por
escrito ¡en noviembre de 2019!

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

¿Un poco lejos, no? Y el resto, me habla de reuniones y
conversaciones, sinceramente, las palabras se las lleva el
viento, no sé si lo sabe. 

Yo, la verdad es que me pregunto si le interesa de verdad al
Gobierno balear el sector pesquero, porque mucho de cara a la
galería pero a la hora de la verdad, nada de nada. ¿Me puede
explicar a qué juegan en la Dirección General de Pesca?
Porque no lo sé. A defender al sector pesquero desde luego que
no. Dejen de engañar al sector.

Además, a los pocos días de aprobar la moción que
presentó esta diputada, que fue el 15 de junio, lo cual
agradezco porque se aprobó por unanimidad, quería
preguntarle y le pregunto si habían hecho algo, y me dice que
siguen haciendo cosas, ¿qué cosas? Por escrito, lo que me ha
dicho, es 2019, eso, Sra. Consellera, no son alegaciones en
concreto. 

La verdad es que aunque ustedes ya no me sorprenden de
manera prácticamente en nada, van y el pasado día 21, la
semana pasada, votan en contra de la propuesta de resolución
del Partido Popular número 37 del debate de política general
que era dar cumplimiento a esta moción y empezar los estudios
relativos a la  GSA5 y a todo lo que es el arrastre.

¿Sabe cómo se llama eso de votar en contra de una cosa que
ya habían aprobado? Cinismo, ¡cinismo!, pura fachada, mienten
y engañan al sector pesquero una vez más. Yo le quería
preguntar, ¿piensa usted plantarse ante el Gobierno estatal y
ante Europa de una vez definitiva o se va a quedar tan
tranquila?

Desde el Partido Popular sí tenemos clara una cosa, lo que
proponemos a las barcas de arrastre de Baleares es que no
hagan y no sigan las restricciones de Europa, no, porque si no,
no quedará ni una, nos quedaremos sin barcas. Y si Europa nos
viene y nos quiere sancionar entre todos, y al Gobierno balear
el primero, nos defenderemos. Sólo le digo una cosa, deje de
jugar a hundir la flota.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, presidente. Sra. Diputada, yo sé que usted tiene
que venir aquí y decir estas cosas, pero estoy segura que sabe
que estoy haciendo todo lo posible. 

Creo que para Baleares es una gran noticia, y se está
demostrando, que tengamos un gobierno de coalición aquí muy
afín con el gobierno de coalición que existe en el Estado. Lo
hemos visto con los ERTO, con los fijos discontinuos; lo
hemos visto cuando se ha tenido en cuenta la caída tremenda
del PIB de esta comunidad y se nos han mandado 850 millones
de euros para diversos sectores que lo estaban pasando muy
mal; lo hemos visto con la negociación de la PAC que ya está
muy avanzada, ya estamos en el borrador; y también lo
veremos con la negociación sobre la pesca.

Nuestra relación con el ministerio es enormemente fluida y,
efectivamente, estoy de acuerdo con usted, las palabras se las
lleva el viento y es por eso que mantenemos una
correspondencia constante con ellos, les mandamos informes
que nos agradecen porque les van ayudar a ellos mucho en la
negociación que van a tener en Europa para demostrar que
aquí...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -pues no, mentira no-, para demostrar que aquí en Baleares
además de esta reducción que se impuso del 18,2% aquí ya
prácticamente hemos alcanzado el 40% de reducción pesquera,
de esfuerzo pesquero, que se pretende para 2025 porque
nosotros lo evaluamos en un 37,8% y hemos enviado
documentos, informes que demuestran esto y estamos en
conversaciones permanentes tanto por teléfono como
presenciales como por carta. 

Por favor, le pido que no cree este desasosiego cuando esta
conselleria está volcada con el sector.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

 I.13) Pregunta RGE núm. 7724/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a audiència amb els batlles
a l’hora de decidir les inversions amb fons europeus. 

Tretzena pregunta, RGE núm. 7724/21, relativa a audiència
amb els batlles a l’hora de decidir les inversions amb fons
europeus, que formula la diputada Maria Núria Riera i Martos,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sr. Conseller Company, ens han dit que
arribaran prop de 1.500 milions d’euros d’ajudes de fons
europeus, de la qual cosa ens alegram perquè són bons per a les
Illes Balears, i una part important d’aquest doblers ha d’anar
dirigida als municipis. Voldríem saber si vostè ja s’ha reunit
amb tots els batlles per explicar-los aquest fons i ajudar-los a
fer projectes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.

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

Moltes gràcies, president. Bon dia, senyors diputats,
senyores diputades. Sí, la resposta, Sra. Riera, és sí, hem parlat,
hem creat diferents instruments necessaris d’interlocució a
través de la FELIB; ens hem reunit amb la FELIB per separat;
hem fet jornada informativa amb la FELIB i amb tots els batlles
de les Illes Balears; la FELIB està inclosa dins el pacte de
reactivació i per tant també dins el grup de feina del pacte de
reactivació; hem atès tots els dubtes, consultes que han arribat
a la conselleria i també a l’Oficina d’inversions estratègiques
tant telemàticament com per telèfon i també algunes
presencialment. 

A més, com em vaig comprometre amb la FELIB seguirem
treballant en les jornades informatives amb tots els batlles, no
només amb els representats de la FELIB, que també, sinó
directament amb tots els batlles i batllesses per ajudar-los a
aquesta allau de convocatòries que arriben de l’Estat i de la
comunitat autònoma per tal que puguin presentar tots els
projectes necessaris, i sobretot a aquells que són inferiors a
5.000 habitants, que hi ha moltes convocatòries que van
dirigides cap a ells. El seu objectiu, d’aquests ajuntaments, és
el nostre i és compartit. 

Per tant, sí, seguirem treballant amb ells i seguirem ajudant-
los a crear projectes i a aconseguir fons europeus per al seu
desenvolupament. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Miri, Sr. Company, ni s’ha reunit vostè amb tots els batlles,
ni els ha convidat a la seva conselleria per explicar-los els fons
europeus i ajudar-los, no ha fet cap assemblea específica a la
FELIB amb tots els batlles per explicar-los aquesta feina,
almanco amb els del Partit Popular no. És més, se li va crear
una oficina específica de fons europeus a la seva conselleria per
decret llei, se li va incrementar el personal, se li va donar la

possibilitat de fer tramitacions urgents a més d’administratives
per fer més feina, més agilitat i no fa la seva feina. Vostè no fa
aquesta feina, Sr. Conseller. 

És més, encara no ha aprovat el pla estratègic que tenia
encomanat, ens l’anuncia; encara no ha previst cap mecanisme
de coordinació amb els batlles, encara no ha fet models
d’expedients per als municipis i no ha tengut en compte tampoc
les propostes que li feim del Partit Popular. Vostès no accepten
el consens d’un pacte de les inversions.

 És més, li diré, vostè va anunciar que es farien oficines
insulars, una per a cada illa, per a aquells municipis de menys
de 20.000 habitants per ajudar-los a fer projectes, i què ha
passat al Consell de Mallorca? La Sra. Cladera no ha fet res,
presidenta socialista. Què ha passat al Consell de Menorca? La
Sra. Susana Mora tampoc no ha fet res, presidenta socialista.
Miri, el Consell d’Eivissa sí, el Consell d’Eivissa ajuda els
batlles a fer projectes...

(Alguns aplaudiments)

... és la diferència, és la diferència entre el model socialista i el
model popular, els dels titulars i el d’ajudar als batlles. Aquesta
és la diferència, Sr. Conseller.

Miri, els batlles es queixen de falta d’informació, sobretot
els petits, vostè parla dels de manco de...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... 5.000 habitants, idò aquests no tenen ni tècnics fixos cada
dia per fer projectes, no tenen assessors que els ajudin a fer els
projectes i vostè té departaments, oficines, una conselleria i
direccions generals que no fan aquesta feina que demanen els
batlles.

Un pic més, el consens es practica, no es predica i el
municipalisme és qualque cosa més que convidar un
representant de la FELIB a una foto...

(Remor de veus)

... és qualque cosa més. 

No sé si vostès amb el seu lema...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... han estat o seran, però de moment no se’ls veu. Facin una
mica més de feina i els batlles els ho agrairan. Gràcies, Sr.
President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.

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

Gràcies, president. Miri, Sra. Riera, vostè parla de
diferències, la principal diferència entre el Govern i aquesta
oposició és la feina i la mentida i una vegada més queda
demostrat en seu parlamentària, Sra. Riera.

(Alguns aplaudiments)

Jo no li parlaré de fer el ridícul perquè la mala educació la
deix per a vostès que la demostren una setmana rere l’altra, Sra.
Riera. Vostè menteix, vostè menteix quan diu que no m’he
reunit amb tots els batlles de les Illes Balears, menteix, perquè
ho vaig fer presencialment, presencialment, a la seu de la
FELIB amb tota la convocatòria telemàtica per part de tots els
batlles i batllesses de les Illes Balears, independent del color
polític. Aquí els sectaris, Sra. Riera, són vostès i sempre ho han
estat.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, prou mentides i prou sectarisme, Sra. Riera.
L’oficina està creada, treballa, resol els dubtes de tots els
batlles i batllesses, de la societat civil, dels empresaris i de les
empresaries, de les patronals i dels sindicats. El pla estratègic,
a pesar de vostès, els consensos no es prediquen, els consensos
es fan i els que han decidit quedar al marge del consens i de
l’estratègia d’aquestes illes són vostès, que no són ni alternativa
de govern ni són un partit seriós a l’oposició, Sra. Riera.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, més feina, més feina i no tant desmarcar-se que de
tant de desmarcar-se ja s’assemblen a altres partits polítics als
quals en aquesta societat de les Illes Balears no els funcionarà
la seva estratègia. Per tant, Sra. Riera, una miqueta més
d’humilitat i més feina, sí, també per a vostès perquè aquest que
li parla tant ha teixit consensos dintre...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 7711/21, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,  relativa
a grau de satisfacció amb el resultat de la reunió de la
comissió mixta del passat dijous.

Catorzena pregunta, RGE núm. 7711/21, relativa a grau de
satisfacció amb el resultat de la reunió de la comissió mixta del
passat dijous, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom,

del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, que,
atès l’escrit RGE núm. 7849/21, la formularà el Sr. Josep Melià
i Ques. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sra.
Presidenta, després de molts d’anys d’espera sembla, sembla,
que hi haurà factor d’insularitat per compensar aquest fet
geogràfic a les Illes Balears. Li deman, quin grau de satisfacció
té en relació amb aquest acord?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, per la seva
pregunta. Vostè sap que nosaltres com a govern sempre som
reivindicatius i sempre aspirarem a més i sempre defensarem
més i sempre farem feina per tenir més per a la ciutadania de
les Illes Balears igual que ho fa la societat de la nostra
comunitat autònoma. Ara bé, si vostè fa referència a la
comissió mixta que poguérem celebrar la setmana passada aquí,
a l’illa de Mallorca, on es va acordar una xifra històrica vers la
nostra comunitat autònoma en termes de factor d’insularitat li
he de dir que, com vàrem compartir el mateix capvespre amb
tots els grups polítics, amb les institucions, amb la societat
civil, amb la gent que ha fet feina per poder-ho aconseguir
perquè aquest és un èxit col·lectiu, tothom va dir que era una
bona xifra, un bon acord i la gent estava contenta i evidentment
el Govern també hi està.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Molt bé, Sra. Presidenta. Recapitulem, recapitulem. L’any
2007 s’aprova el nou Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
en aquell nou estatut hi havia un període de set any que hi havia
d’haver de les anomenades inversions estatutàries mentre
arribava el nou règim especial, aquestes inversions estatutàries
vostès mateixos les varen quantificar en 2.800 milions d’euros,
és a dir, 400 milions d’euros anuals per compensar la
insularitat, inversions estatutàries. 

De 2014 a 2022, zero compensació de la insularitat perquè
es varen canviar les inversions estatutàries, no hi havia règim
especial en funcionament amb consignació pressupostària, per
tant durant tot aquest període no vàrem tenir cap euro al
respecte. Per tant, entendrà que aquí s’ha perdut gran quantitat
de doblers, podríem dir fins i tot que s’han perdut més de 660
milions si donam per bo els 109 milions d’euros. Per tant
entendrà que evidentment des del Grup Parlamentari El Pi
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volem mantenir el recurs d’inconstitucionalitat i volem lluitar
pels doblers que ens corresponen i que no se’ns varen assignar
quan corresponia, d’acord amb la normativa.

Però em sorgeixen dubtes, Sra. Presidenta, ens sorgeixen
dubtes de per què el Govern ha agafat com a període temporal
fixat per fer el càlcul del factor d’insularitat de 2015 a 2018?
Per què aquest període i no un altre període? No ho han
explicat.

Ens sorgeixen dubtes, Sra. Presidenta, de quin és realment
el factor d’insularitat? Perquè vostès han parlat de 183 milions,
però realment són 109 milions, segons el conveni que han
firmat. Evidentment això és molt important perquè com que
aquesta és la referència bàsica que anualment s’ha d’actualitzar,
no és el mateix que siguin 183 que siguin 109 perquè això
tendrà reflexos en els següents exercicis pressupostaris i crec
que és bo que s’aclareixi. 

Pensam que hi ha una dotació, que això és una bona passa
i que és una primera passa en positiu, li ho reconeixem, però és
evident que queda moltíssim a fer perquè la insularitat amb
aquests 109 milions està molt enfora d’haver-se compensat
degudament a les Illes Balears.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià. En el recorregut
històric s’ha oblidat de dir que segons qui governava aquí s’ha
avançat en la negociació i segons qui governava aquí no s’ha
avançat en la negociació...

(Alguns aplaudiments)

... i s’ha oblidat de dir que a la legislatura 2011-2015 de
majoria absoluta del Partit Popular no es va executar ni una
inversió estatutària i vàrem perdre molts de recursos per a la
nostra comunitat autònoma quan no els varen retornar
voluntàriament.

(Alguns aplaudiments)

Però la història crec que tots la coneixem, anem a allò
positiu que és la lluita que hem de fer i que feim per compensar
la insularitat a la nostra comunitat autònoma. 

Sé que la setmana passada va ser intensa i tal vegada no ens
va escoltar bé, però les explicacions són molt clares i molt
evidents i es va fer una reunió específica. Hem aconseguit un
factor d’insularitat de 110 milions d’euros, que anirà cada any
al pressupost general de l’Estat i que cada any evolucionarà
amb la fórmula que està marcada en el règim especial per a les
Illes Balears i a més hem aconseguit amb una bona negociació
política que s’afegissin 73 milions d’euros que van enguany al
pressupost general de l’Estat, per tant, la partida enguany és de

183 milions d’euros. Hem de recordar que vostè n’havia
demanat 100 i són 183, per tant, és un èxit, Sr. Melià, posi’s
content i alegrem-nos que hem aconseguit una bona negociació
política gràcies a la feina de tothom, de tothom, de tota la
societat d’aquesta comunitat autònoma.

Hem acabat la lluita? No, i jo ho he dit moltíssimes
vegades, aquesta comunitat autònoma haurà de seguir
reivindicant-se i haurà de seguir explicant i haurà de seguir
negociant i efectivament ens queden moltes coses per
aconseguir. Ara, n’hem aconseguida una de molt potent que és
el factor d’insularitat en el pressupost general de l’Estat cada
any. Governi qui governi serà molt difícil que això torni enrere. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.15) Pregunta RGE núm. 7716/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a paper del Parlament en la vida política de
les Illes Balears. 

Quinzena pregunta, RGE núm. 7716/21, relativa a paper del
Parlament en la vida política de les Illes Balears, que formula
el diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt. Té
la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta. En el seu primer discurs d’investidura de juny
o juliol de 2015 va pronunciar solemnement l’expressió que
volia que el Parlament fos el centre polític de les Illes Balears,
fos el centre del debat polític a les Illes Balears.

Nosaltres veim amb preocupació que en els darrers mesos
el Govern fa moviments que posen en dubte aquesta aposta
perquè el Parlament sigui el centre del debat polític en dos
àmbits molt concrets: recuperació econòmica, fons europeus.

Recuperació econòmica. Vostès han creat un fòrum
informal que es reuneix quan vostès volen per parlar del que
vostès volen amb qui vostès volen i prenen acta del que vostès
volen, amb una opacitat gran respecte d’aquest parlament en
què, no ho oblidem, a la discussió parlamentària hi ha uns
procediments establerts, hi ha una bidireccionalitat, estam
oberts i escrutats permanent per l’opinió pública i, el més
important de tot, hi ha una representativitat perquè estam aquí
representant uns ciutadans. Per tant, una transparència i una
legitimitat que mai no podrà tenir cap fòrum informal.

L’altre àmbit, fons europeus. Hem demanat en múltiples
ocasions que en aquest parlament es creï un òrgan específic per
fer el seguiment d’aquesta política que està cridada a ser
fonamental per al futur de les nostres illes. Tampoc no ho han
volgut.
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Davant d’aquests moviments, d’aquestes actituds per part
del Govern, jo li deman: continua pensant que el Parlament ha
de ser el centre de la vida política?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Evidentment que sí i crec que ho defensam i ho feim i cada
dia explicam i promovem en els debats necessaris...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... necessaris en el Parlament de les Illes Balears per part del
Govern. Cada un ha de fer les seves funcions i òbviament a jo
no em toca valorar la funció que fa el Parlament de les Illes
Balears, sí que em toca empènyer també la que l’executiu. 

Ara, dir-li que, efectivament, dins les meves possibilitats i
dins les nostres possibilitats clar que sí, que trobam que el
Parlament ha de ser un focus, el focus de debat més important
de la nostra comunitat autònoma i així ho feim i així li donam
la rellevància. 

Jo he començat aquest període parlamentari amb el debat de
política general precisament per aquí debatre entre tots quina
situació política vivim per entre tots aprovar les propostes de
resolució que creguin més oportunes els grups parlamentaris. 

Quant al que vostè em diu, un fòrum informal de debat i de
negociació, no, Sr. Castells, fòrum ben formal, ben transparent
i ben públic i ben participat i tots vostès estan convidats a
participar-hi, alguns han optat que sí, altres han optat que no.
És un pacte de reactivació on hi ha ni més ni manco que els
agents de diàleg social, els agents econòmics de la nostra
comunitat autònoma representatius amb els quals concertam la
política d’aquesta comunitat autònoma, i això ho marca la
normativa, hi ha ni més ni manco que els quatre consells
insulars, ni més ni manco que la representació de tots els
municipis i els partits polítics que no s’han volgut posar de
perfil. A mi m’agradaria que vostès també hi fossin.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Presidenta, això de la
familia, el municipio y el sindicato ja està inventat. Li
insisteixo en la representativitat i en la legitimitat. Jo li posaré
un exemple, què va passar la setmana passada de l’ús que
vostès donen a aquest parlament? Perquè per a que el
Parlament faci la seva feina el Govern hi ha de col·laborar, no
només col·laborar, és que tenen l’obligació legal de col·laborar
d’acord amb la llei que regula el funcionament del Govern. 

La setmana passada, d’una banda, dimarts, la consellera
d’Hisenda es nega a comparèixer aquí a petició d’un grup
parlamentari, d’acord amb el Reglament, i dijous el president
li organitza una reunió aquí, a la planta baixa, dins del recinte
parlamentari, però fora de la dinàmica parlamentària perquè
vostè exposi en els termes que vostè vol i davant de qui vostè
vol...

(Aldarull)

... els resultats de la (...) amb el Règim Especial. És a dir,
dimarts es nega que hi hagi l’activitat parlamentària de l’òrgan
del Parlament que és responsable de fer el seguiment i, en
canvi, s’organitza una reunió. 

Sra. Presidenta, cada vegada semblem menys un parlament
i semblen més un centre de convencions, de reunions o de
congressos. 

(Remor de veus i rialles)

Crec que ha de fer un cop de cap i ser fidel a la seva
intenció que el Parlament sigui el centre de la vida política de
les Illes Balears. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Castells, a veure, fa temps que
defensam una democràcia més participativa entre tots i entre
totes i crec que hem d’anar en aquesta línia de treball conjunta.

No pot dir que el Govern es nega a comparèixer aquí, mai,
perquè no és cert, perquè això falta a la veritat. El que ha de dir
és que cada un té la seva responsabilitat i cada un actua segons
la cortesia parlamentària que sempre ha estat norma. I quan el
Govern demana que un conseller no pot assistir, el més normal
és que no hi hagi cap problema, Sr. Castells, i això, en tot cas,
s’ho hauria de plantejar vostè. 

La consellera Sànchez avui compareix i compareix la
setmana que ve a petició pròpia o quan digui el Parlament,
perquè ha fet petició pròpia, per explicar evidentment
l’evolució de la negociació del Règim Especial per a les Illes
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Balears, per tant, hi ha compareixença i debat per part del
Govern de les Illes Balears en aquest parlament, i això hi ha
estat, hi és i hi continuarà sent.

I després, el que no ha de mesclar és una altra qüestió, i és
que evidentment això és la casa del poble i que aquí es faci una
reunió important amb tota la societat civil, amb tots els partits
polítics, amb tots els agents socials que hi han volgut participar,
a mi em sembla una mesura molt encertada del Parlament de les
Illes Balears. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.16) Pregunta RGE núm. 7852/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a menor tutelada
desapareguda. 

Setzena pregunta, RGE núm. 7852/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 7726/21, relativa a menor tutelada
desapareguda, que formula el diputat Jorge Campos i Asensi
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el
Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sra. Armengol. ¿Qué
va a hacer ante el nuevo caso de una menor tutelada
desaparecida?

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, per la seva
pregunta. Supòs que es refereix al cas que ha sortit en els
mitjans de comunicació i evidentment li he de dir que dins la
nostra responsabilitat, sempre és la de col·laboració absoluta
amb totes les forces i cossos de seguretat de l’estat, amb totes
les institucions, i òbviament en aquest cas, quan es tracta d’una
persona que no és a un centre, evidentment, la responsabilitat
o la feina, qui l’ha de fer és qui l’està fent que és en aquest cas
l’IMAS i les forces i cossos de seguretat de l’estat, en les quals
nosaltres confiam. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr.
Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Vamos a ver, Sra. Armengol. Ya superamos los veinte casos
de niñas que deberían estar protegidas y que acaban fugadas,
prostituidas o drogadas. 

Durante el último mes hemos conocido el testimonio de una
madre que localiza a su hija tutelada desaparecida en una casa
de “okupas” inmigrantes ilegales, la que se incendió anteayer,
por cierto... -por cierto, detenido otro argelino con
antecedentes, otro caso aislado- y esta madre encuentra a su
hija prostituida y drogada. 17 detenidos hace dos semanas por
prostitución de menores, menores tuteladas. Este fin de semana
conocemos el caso de otra niña desaparecida hace más de un
año y no es hasta hace tres días que la administración que
debería protegerla no anuncia su desaparición.

Con todo esto, ¿me va a decir usted que no hay que crear
una comisión de investigación? ¿Es posible que ni usted ni
nadie de su gobierno asuman ninguna responsabilidad por este
escándalo? ¿Qué oculta, Sra. Armengol? ¿Qué ocultan, señores
del Partido Socialista, de Podemos y MÉS?

No tendrá la desfachatez, Sra. Armengol, de responderme
que en el Consell de Mallorca crearon una comisión política y
otra de expertos, nombrados por ustedes mismos. Y con eses
paripé, tema cerrado y escándalos que siguen saliendo de
menores tuteladas abusadas. 

No tendrá la desfachatez de decirme que utilizamos
políticamente estas desgracias, ¿verdad, Sra. Armengol?
Porque nosotros tenemos clarísimo lo que hay que hacer con
este tema: reformar la legislación que permite este
funcionamiento, reformar todos los protocolos, cerrar el IMAS
y traspasar sus competencias al Gobierno balear, paso previo
para devolverlas al Estado y arrebatarles a ustedes la tutela de
los menores, como ustedes la han arrebatado a estas familias,
con este resultado perverso. 

Mire, Sra. Armengol, nosotros no nos limitamos a pedir
responsabilidades políticas, por eso le anuncio que vamos a
registrar esta denuncia en Fiscalía instando que se investigue
judicialmente los hechos que ustedes intentan ocultar.  

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Li diré clar: em repugna, l’oposició
que fa vostè, tocant temes tan sensibles com aquest. Em
repugna. 

(Alguns aplaudiments)

I en aquesta irresponsabilitat seva, Sr. Campos, no hi
entrarem, nosaltres com a Govern actuam de forma rigorosa i
de forma seriosa. I aquesta comunitat autònoma és l’única que
té un protocol establert d’explotació sexual infantil, és l’única
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que fa aquesta col·laboració de formació als professionals i que
està fent feina denunciant cada cas a la Fiscalia i a les forces i
cossos de seguretat de l’Estat, que és el que s’ha de fer.

I, gràcies a això -i jo vull donar l’enhorabona- s’ha pogut
detenir fa molt poquet a una banda d’explotadors sexuals, 17
persones, gràcies a la feina feta. I si escolta bé el que es va dir
per part de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, diuen
clarament que és gràcies a la col·laboració de l’IMAS i les
denúncies a Fiscalia que hi va haver. 

Se n’adona, Sr. Campos, que amb la seva forma de fer
oposició, amb la seva forma de tractar aquest tema, vostè l’únic
que fa és crispar i crear problemes a les persones més
vulnerables, precisament, que són els menors d’aquesta
comunitat autònoma?

Li diré el cas, Sr. Campos, d’aquesta nina de 17 anys.
Aquesta nina està en contacte amb l’IMAS. Aquesta nina, quan
va veure la seva imatge en els mitjans de comunicació va
telefonar immediatament i hi està en contacte.

Per tant, Sr. Campos, vostè pot destrossar les vides humanes
fent això que està fent, m’entén? Per això és molt irresponsable,
per això és repugnant la política que fa el seu partit polític i a
l’hora de fer feina no hi són mai. Bé que li va tenir un sou
autonòmic i no creure en l’autonomia d’aquesta comunitat
autònoma! Bé que li va cobrar d’aquest parlament només per
dedicar-se a crispar a la població de les Illes Balears! Però no
li va bé fer feina, per això no va participar a la comissió
política, a la comissió d’investigació del Consell de Mallorca,
allà on s’han de fer propostes per intentar arreglar els
problemes. Per això no varen participar ni varen fer cas de la
comissió d’experts que en els seus informes diuen que hem de
fer el que estam fent des del Govern de les Illes Balears.

Que queden moltes coses per millorar?, clar que sí. I en
aquesta línia hi treballarem, amb la gent seriosa, amb la gent
que respecta la democràcia i que respecta els valors
democràtics. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.17) Pregunta RGE núm. 7728/21, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de la
Comissió Mixta celebrada dia 23 de setembre. 

Dessetena pregunta RGE núm. 7728/21, relativa a valoració
de la Comissió Mixta celebrada dia 23 de setembre, que
formula la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, president. Sra. Armengol, ¿cómo valora el acuerdo
alcanzado en la reunión de la Comisión Mixta para abordar el
factor de insularidad? Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per la seva
pregunta. Efectivament, com jo ja li contestava abans al
portaveu d’El Pi, el Sr. Melià, és un bon acord per a la nostra
comunitat autònoma, és un bon acord que hi hagi aquest factor
d’insularitat i la quantitat acordada també és una bona notícia
per a les nostres illes. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Mire, presidenta, ¿es un paso importante? Sí, y desde
Ciudadanos lo celebramos. Ya tocaba después de tantos años
de menosprecios por parte del gobierno Sánchez y de todos los
gobiernos anteriores. Lo que se ha conseguido es corregir un
déficit histórico de inversiones del Estado en Baleares.
Presidenta, con este acuerdo no se ha conseguido que el Estado
compense los costes de la insularidad que repercuten
negativamente en los bolsillos de cada uno de los ciudadanos
de nuestras islas.

Pagamos la cesta de la compra más cara debido al
encarecimiento de los costes de transporte y de distribución, la
vivienda más cara, la energía más cara, la tasa de gestión de
residuos más cara. Presidenta, estos 110 millones de euros son
para inversiones, para infraestructuras, y no van a paliar estos
sobrecostes.

Y díganos, ¿va a consensuar los proyectos estratégicos que
van a ser financiados? Desde Ciudadanos estaremos vigilantes
y le pedimos que vayan en línea con los retos del futuro de
nuestra comunidad y admita que sin el desarrollo de la parte
fiscal del REB no se reducirá esta carestía de la vida ni los
mayores costes de producción de nuestras empresas que no les
permiten competir en igualdad de condiciones como el resto de
comunidades autónomas. Se ha conseguido una de las patas del
REB, sí, pero nos queda un segundo paso urgente y necesario,
presidenta, porque solo se compensarán los desequilibrios
cuando se desarrolle la parte fiscal, con medidas e incentivos
en la producción, con tipos especiales de IVA, con
bonificaciones y exenciones para empresas de nuestro sector
primario y para actividades de los sectores estratégicos como
el calzado, la bisutería, el sector náutico.

Presidenta, ¿cuándo va a llegar la parte fiscal del REB, en
dos años, cinco o diez años? Sin un régimen especial justo no
hay igualdad posible con los ciudadanos del resto de regiones,
sin un REB justo no podemos ser competitivos, donde otros
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pelean por privilegios, nosotros luchamos por lo que es justo y
donde otros buscan prebendas nosotros queremos igualdad.

Gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp. Efectivament,
no ha acabat tot, i jo ho he dit abans, hem de seguir lluitant,
hem de seguir reivindicant, hem de seguir desplegant polítiques
a favor de la nostra comunitat autònoma. Ara, permeti’m que
li digui que el Govern de Pedro Sánchez és el que més ha
avançat en termes de compensar les Illes Balears en temes
d’insularitat.

En el 2019, ja a finals de la legislatura, va aprovar el Decret
Llei de règim especial per a la nostra comunitat autònoma, per
cert, sense el vot de Ciutadans a favor, que això també crec que
alguna vegada alguna explicació mereixeria als ciutadans
d’aquestes illes, aquell decret llei de règim especial per a les
Illes Balears no només contemplava el factor d’insularitat, crec
que oblidam coses importants, fiançava el 75% de descompte
per als residents de la nostra comunitat autònoma i això ja va
a la llei estatal, i això era important per a aquesta comunitat
autònoma; hi ha una part molt important en el tema del
transport, i hem aconseguit el decret, que ja es troba en
funcionament, per abaratir el nòlit de mercaderies i, per tant, el
transport entre mercaderies a les nostres illes, i la part
energètica, que és molt important, que són molts de recursos
públics que venen pel sistema energètic, que té unes
particularitats diferents pel fet de ser illes i, per tant, això també
compensa la insularitat.

Després hi anava el factor d’insularitat, aquest decret llei
que hem aconseguit en aquest pressupost per a l’any 2022, amb
una bona quantitat, dels 110 milions, que evolucionarà i que, a
més, aconseguim 83 milions d’euros extres en aquest
pressupost general de l’Estat per a l’any 2022. I entremig ens
ha passat una pandèmia sanitària a nivell universal.

Què no compensa tota la insularitat? És clar que sí, queda
el règim fiscal per desenvolupar i evidentment nosaltres
seguirem pitjant, com vàrem pitjar l’altre dia amb la ministra
Montero, treballam intensament perquè això pugui ser una
realitat el més aviat possible.

I evidentment ens queda defensar la insularitat a totes les
negociacions. Jo els posaré un exemple, perquè tenguem clares
les coses: nosaltres defensam que es compensi per la insularitat
en qualsevol negociació que fem des de l’Estat; ara ens trobam
amb els fons europeus, hi ha un fons específic per a les Illes,
pel fet de ser illes, que hem defensat i que hem explicat en fons
europeus de 230 milions d’euros per a energies per a illes cent
per cent renovables, són 230 milions d’euros que venen aquí i
no van a cap altre territori, i 230 que venen en turisme. Només

dient-los aquests dos exemples els parl de 430 milions d’euros
que venen a les Illes Balears amb fons europeus, pel fet de ser
illes.

Qui creu que els ha negociat, Sra. Guasp? Aquest govern
que pensa en l’interès general. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 7725/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compliment del Govern del Sr. Sánchez
amb els ciutadans de les Illes Balears.

Divuitena pregunta, RGE núm. 7725/21, relativa a
compliment del Govern del Sr. Sánchez amb els ciutadans de
les Illes Balears, que formula el diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Armengol. Primer de
tot, ha escoltat el Sr. Castells? Prenguin bona nota, perquè ja no
només és el Partit Popular qui li ho diu.

Dit això, Sra. Armengol, considera que el Govern del Sr.
Sánchez ha complert amb les Illes Balears i, concretament, en
relació amb el REB?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, jo diria que en el que
vostè em demana, el tema del règim especial, i em demana el
compliment del Govern d’Espanya, jo li dic, òbviament, la
negociació que hem feta del factor d’insularitat és una
negociació positiva per a la nostra comunitat autònoma.

Què queden coses per desenvolupar? Queden coses per
desenvolupar, ara, ha complert infinitament més que qualsevol
altre president. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Presidenta, ens parla d’un acord històric, però vostè a
l’any 2018 va tenir l’oportunitat de firmar un fons d’insularitat
de 90 milions d’euros i en aquell moment el va rebutjar. Perquè
en cap cas no volia que es pogués firmar un acord amb un
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govern del Partit Popular, va considerar que 90 milions d’euros
eren poc, i més de tres anys després n’ha acceptats 110, que són
equivalents als 90 milions del 2018 si tenim en compte
l’evolució de les inversions de l’Estat.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

A nosaltres ens semblava una quantia raonable el 2018 i ens
sembla una quantia raonable...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

EL SR. COSTA I COSTA:

... avui, però per a vostè eren pocs. I gràcies a vostè hem perdut
més de 360 milions d’euros i l’han compensat amb 73 milions
d’euros.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

No ens sorprèn perquè vostè va rebutjar el 2018 el que
també va rebutjar el 2015, que era la part fiscal del règim
especial, que aquest es tramitava en el Congrés i vostè el va
rebutjar.

Però ja li vaig un dia, nosaltres no volem parlar del passat,
volem parlar del present i del futur dels ciutadans d’aquestes
illes i el que ens preocupa és que aquests 110 milions d’euros,
que li he de confessar que nosaltres en la lletra menuda no hi
confiam amb la ministra Montero, no hi confiam, i estarem
molt vigilants.

(Remor de veus)

Per exemple, no ens agradaria que els convenis de
carreteres i altres convenis d’inversions se substituïssin a l’any
2022 pel factor d’insularitat, perquè si fos així hauríem fet un
molt mal negoci, Sra. Presidenta.

Per altra banda, ja li han dit altres grups, necessitam que
miri la part fiscal del règim especial, hem de compensar
sobrecosts d’insularitat i abaixar els imposts és la millor
garantia perquè les nostres empreses puguin competir amb
igualtat de condicions amb les del continent.

La nostra presidenta, Marga Prohens, ja li va dir que faríem
tot el possible per defensar els interessos de Balears a Madrid.
Doncs, bé, el portaveu del Partit Popular en el Senat, el Sr.
Javier Maroto, ja va anunciar que la primera iniciativa
legislativa que duríem al Senat serà justament la part fiscal del
règim especial, suposo que podem comptar amb els senadors de
les Illes Balears del seu partit, veritat, Sra. Armengol?

(Remor de veus)

Li ho dic perquè són exactament les mateixes mesures,
exactament les mateixes mesures que vostès varen aprovar el
mes de febrer del 2019.

Sra. Armengol, tenim una gran oportunitat i no la podem
desaprofitar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Costa, no se m’ofengui,
però no veu que és ridícul defensar l’indefensable? Deixi’s
d’obcecar a defensar el que varen fer vostès, quan vostè era
director general de Pressuposts, i el que va fer el Govern de
Mariano Rajoy i el Sr. Montoro envers la nostra comunitat
autònoma, perquè tothom ho té claríssim. I deixi d’enganar, no
és veritat que el Sr. Montoro mai m’oferís 90 milions d’euros,
i li recordaré alguna cosa per veure si tots tenim la memòria
clara.

Miri, dia 5 de març del 2019, compareixença aquí, en el
Parlament de les Illes Balears, intervenció del Sr. Biel
Company, explicava que hi havia un document dins el ministeri
de Montoro, un document que treballava i que estava pactat i
deia: “I queden algunes coses per consensuar dins el fons
d’insularitat, però escolti, bé, -em deia a mi-, i ho dic aquí,
estam disposats a iniciar amb 50 milions d’euros cada any, ho
diu en aquest paper, Sra. Armengol”, això és el que em deia el
Sr. Biel Company, transcrit en el Diari de Sessions del
Parlament, compareixença de l’any 2019.

(Remor de veus)

Per tant, ja està bé de prendre el pèl...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

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

... a la ciutadania d’aquesta comunitat autònoma, ja està bé de
dir coses que no són.

Miri, gràcies a tothom, a la feina que tothom ha fet en el
moment que l’ha poguda fer i sobretot gràcies a la societat civil
de les Illes Balears, i gràcies als partits que de veritat han
empès per a aquesta qüestió, hem aconseguit aquests 110
milions d’euros.

L’altre dia, vostè mateix aquí, deia: 90 milions d’euros seria
un èxit. Idò, en tenim 110!, més 73, posin-se tranquils...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., alegrin-se, alegrin-se que hem aconseguit això. Que queden
coses per aconseguir, que vostè vol treballar per ajudar-nos?
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Fantàstic, és que benvinguts siguin a fer feina en positiu per a
aquesta comunitat autònoma! Ara, entre el Sr. Montoro i la Sra.
Montero hi ha moltes diferències, Sr. Costa. La Sra. Montero,
entre d’altres coses, ens ha llevat les regles fiscals que ens va
imposar el Sr. Montoro; entre d’altres coses, ha enviat 770
milions d’euros a aquesta comunitat autònoma, i ha signat els
855 milions d’euros que cobren les empreses de les Illes
Balears, i vostè, Sr. Costa, vostè mateix va dir que era una xifra
històrica per a la nostra comunitat autònoma, i l’hem
aconseguida gràcies als dos governs de coalició a les Illes
Balears i al Govern d’Espanya.

Jo li faig una pregunta clara, ara que aquests pressuposts
generals de l’Estat duen el factor d’insularitat, que és històric
per a les Illes Balears, tendrem el suport del Partit Popular, sí
o no?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 7504/21, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del
Govern en matèria de descarbonització de les centrals
tèrmiques a les Illes Balears.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 7504/21, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en
matèria de descarbonització de les centrals tèrmiques a les Illes
Balears.

Començam el debat amb la intervenció per part del Grup
Parlamentari Mixt del Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, president, bon dia a tots i a totes. Aquesta
intervenció parlarà, en primer lloc, del canvi climàtic, s’ha
parlat avui justament de les inundacions que hi ha hagut tant a
Menorca com les que hi pot haver a altres bandes, i el canvi
climàtic una de les coses que pot fer és que hi hagi episodis
alternants, també sequeres, com pluges intenses que poden
destruir el nostre fràgil territori.

A la Llei de canvi climàtic i transició energètica 10/2019,
aprovada també per un govern progressista, una de les
finalitats, a l’article 2, estableix el tema de la descarbonització;
aquesta llei persegueix les finalitats d’interès públic següents,
i les llegeixo: l’estabilització i el decreixement de la demanda
energètica, prioritzant, en aquest ordre, l’estalvi energètic,
l’eficiència energètica i la generació amb energies renovables;
la reducció de la dependència energètica exterior i l’avanç cap
a un escenari amb la màxima autosuficiència i garantia de
subministraments energètics; la progressiva descarbonització
de l’economia així com la implantació progressiva de les
energies renovables i la reducció de les emissions de gasos amb
efecte  hivernacle, d’acord amb els compromisos adquirits per

l’Estat espanyol i la Unió Europea i amb especial atenció al fet
insular.

Aquest govern ja ha parlat d’alguns modes de
descarbonització a les nostres illes, com és el tancament de dos
grups d’Es Murterar, i també la reducció del funcionament dels
altres dos grups, amb un possible tancament el 2026.

També s’han anunciat per part d’aquest govern les mesures
de canvi del subministrament de fuel a gasoil per a les centrals
tant de Menorca com d’Eivissa.

Per a la central de Formentera, s’ha fet la central de Ca
Marí de la qual voldria fer un especial relleu, en aquesta
legislatura, a l’any 2020, el març del 2020, es va aconseguir
canviar l’autorització ambiental integrada incloent els grups
electrògens que s’instal·len cada estiu per tal de donar suport
a aquesta central. La centra de Ca Marí va tenir una
autorització ambiental integrada, per fi aquesta autorització
contempla els grups com a una única instal·lació, però en
aquest moment a la Comissió Balear de Medi Ambient va
haver-hi una aturada el mes de març i fins al mes de juliol no va
poder ser aprovada.

A l’aprovació del mes de juliol sí que s’havien inclòs
algunes esmenes que va presentar el Consell Insular de
Formentera en les quals s’incloïen les coses següents: el primer,
la central està obsoleta, és una central tèrmica de l’any 1966
que té una vida útil de 50 anys i encara continua en
funcionament des del 2016, en què hauria d’estar aturada o
canviada. Cada any, entre el 15 de maig i el 15 d’octubre, es
posen aquests grups electrògens els quals, en teoria,
contaminen menys i el que fan és substituir la central per tal de
poder abastir tant Formentera com també Eivissa quan és
necessari, perquè la central de Formentera, en ser una connexió
en xarxa, també dóna suport a Eivissa.

La nova autorització ambiental integrada el que fa és,
primer: s’han encapsulat aquests grups electrògens dins d’una
nau en la qual tant el control dels fums i partícules generades,
com també es controlen els renous que es generen amb un
aïllament adequat a aquesta nau.

També, al voltant de tota la instal·lació, s’han instal·lat uns
punts de mesurament de renou continu, amb els quals es pot
tenir una constància de si els nivells són els que es fan en
aquella instal·lació, són d’afectació.

Voldria fer ara mateix un parèntesi, perquè crec que els
membres del Govern no han tingut l’oportunitat, però sí l’he
tenguda jo, com a conseller de Medi Ambient a Formentera, de
parlar amb el veïnat de Ca Marí respecte de l’afectació que té
aquesta central per a la seva vida. Ens trobam llençols plens de
brutícia, ens trobam renous a hores intempestives perquè la
turbina ha d’estar encesa 24 hores quan és necessari i, llavors,
una turbina amb aquest impacte, connectada 24 hores, amb les
molèsties que pot generar als vesins, és una qüestió que
hauríem de mirar com poder canviar-ho.

Segons l’informe de qualitat ambiental ha emès aquest
mateix govern, referent a l’any 2020, dels principals gasos que
es generen a qualsevol tipus de central, diòxid de sofre, del
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qual els principals emissors són les centrals d’energia elèctrica
i instal·lacions portuàries, els nivells es troben molt lluny dels
nivells màxims.

Hem de recordar també i aquí sí que voldria fer un
agraïment al director actual d’Energia, com a l’anterior, que
aquests mesuraments per part del Govern s’han fet en
coordinació amb el Consell de Formentera perquè vam
demanar que hi hagués una estació de mesurament, independent
de la que pot tenir una entitat privada, com és GESA.

Els diòxids de nitrogen, els principals emissors són també
el trànsit i les centrals d’energia elèctrica i en aquest cas sí que
s’arriba en alguns moments al nivell màxim; tenim diòxid de
nitrogen passant els nivells màxims en aquella zona, els
percentatges mitjans sí que es troben molt lluny, un 15% lluny,
diguem, del màxim, però tot i així sí que són nivells molt
elevats per a la vida humana.

Les partícules, per continuar, les partícules de mesurament
10 a mesurament 2,5 la majoria són (...) antropogènica, es
troben prop dels nivells llindars o fins i tot en algun moment els
superen.

I després sí que tenim l’ozó, l’ozó es genera com a
contaminant secundari justament per aquests diòxids de
nitrogen que es generen. L’ozó és un element molt actiu i que
encara no està tampoc molt..., s’utilitza en teràpies sanitàries i
hem de tenir en compte que hi ha coses que podrien no ser
adequades si es genera ozó en aquest lloc.

A hores d’ara tenim també una cosa molt important, tenim
uns cables, el conegut com a tercer cable, es farà una inversió
de 96 milions d’euros per a Formentera, per tenir dos cables
nous de 132 quilovolts, però a tota aquesta informació de què
parlam sí que veiem una agenda de transició energètica clara,
però no trobam cap tipus de calendari per al canvi o
desmantellament d’aquesta central.

Ja a la intervenció del debat de política general es va
esmentar aquesta situació i és per això el motiu d’aquesta
interpel·lació. No tenim constància que ni el Govern autonòmic
ni el Govern estatal tinguin en el calendari de descarbonització
un canvi per a aquesta central, una central que recordo que es
troba obsoleta perquè té 50 anys de vida útil i en fa cinc, un
10% de la seva vida útil, que està exhaurida. I llavors, voldríem
tenir un calendari de la descarbonització d’aquesta central.

Si parlam d’implantació d’energies renovables, que seria
una possible solució per al canvi d’aquesta central, el que tenim
a Formentera és una central, al de Can Mestre, que es troba a
la zona propera a Cala Saona, que té dos megawatts de
potència, així com diverses instal·lacions aïllades, poques, i
algunes fetes tant pel mateix Govern, com la de l’Hospital de
Formentera, de 137 quilovats de pic, o els 81 quilovats de pic
que té ara mateix el Consell Insular de Formentera en els
edificis públics que s’augmentaran als 100 que s’instal·laran els
propers mesos a una pèrgola fotovoltaica.

A tot el que s’ha exposat, i no crec que està prou clar tot el
que s’exposa, el que es demana és quina és l’agenda de
descarbonització de les centrals de Balears i en especial de la

central de Ca Marí a Formentera. Té el Govern plantejat fer
qualque canvi d’aquesta central, alguna substitució, sigui de
fuel o sigui de canviar-la per una de nou?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula el representant del Govern
el Sr. Vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica.

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

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia, Sr.
Sanz i benvingut a aquest Parlament, a aquesta cambra, estic
segur que tendrem moltes oportunitats per debatre sobre
aquestes qüestions, perquè tenim competències compartides,
vostè el conseller de Medi Ambient del Consell Insular de
Formentera; nosaltres, lògicament, tenim, dins les nostres
competències, tot el tema de la transició energètica, però també
això afecta el medi ambient; vostè també és el responsable de
la transició energètica a l’illa de Formentera i, per tant, tendrem
moltes oportunitats de debatre aquests temes.

Per començar, vull fer un repàs de totes les accions que
s’han fet a les Illes Balears en matèria de descarbonització de
les centrals tèrmiques i després centraré l’atenció lògicament en
la turbina de Ca Marí perquè crec que és un tema important que
hem de resoldre conjuntament entre el Govern de les Illes
Balears, el Govern central i el Consell Insular de Formentera.

La Llei de canvi climàtic i transició energètica va ser
aprovada fa dos anys y va establir un full de ruta molt clar i
ambiciós per a la descarbonització de les nostres illes i un
calendari per a les centrals tèrmiques per avançar cap a un futur
cada vegada més descarbonitzat, més verd, més sostenible i
respectuós amb les nostres illes i en general amb el planeta. La
generació d’electricitat és responsable d’un terç de la
contaminació d’aquestes illes i per això és tan important
avançar urgentment en la descarbonització del nostre sistema.

Fins fa només dos anys l’electricitat de les Illes provenia
essencialment de la crema de carbó a la central d’Es Murterar.
Aquesta ha estat una de les darreres centrals de carbó a Europa
i l’única a un territori insular com el nostre. A més a més, el
carbó és un combustible molt contaminant i ha estat
responsable de bona part de les emissions que teníem aquí a les
Illes. El gener de l’any 2020 es va començar el tancament amb
l’aturada dels grups més contaminants que eren els grups I i II,
només han passat 20 mesos d’aquest tancament parcial, però els
efectes són clars. El carbó ha passat de generar el 55% de la
nostra electricitat a generar-ne menys del 5%. L’altre dia vèiem
als titulars dels diaris que no s’havia produït cap descàrrega de
carbó al Port d’Alcúdia, la qual cosa és una mostra evident de
com s’ha reduït la dependència del carbó a la central tèrmica
d’Es Murterar.

Aquest primer tancament parcial va reduir un 27% les
emissions del sector elèctric balear i un 10% del total de les
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emissions a les nostres illes. Això té uns efectes immediats en
la qualitat de l’aire que respirem i contribueix a millorar o a la
lluita global contra una preocupació que tenim compartida, que
és el tema del canvi climàtic. Vostè ha començat la seva
intervenció parlant del canvi climàtic, aquí a les Illes Balears
tenim declarada l’emergència climàtica i, per tant, lògicament
totes les actuacions destinades a millorar la qualitat de l’aire
van precisament en aquesta direcció.

La següent passa l’hem donada fa un mes, a partir d’agost
d’aquest any la central només pot funcionar 500 hores anuals,
que és un terç de les 1.500 hores del que podia funcionar fins
ara. Això equival aproximadament a uns 20 dies l’any. Per tant,
els grups restants queden pràcticament com a reserva del
sistema elèctric en cas d’emergència amb un pes residual en el
medi energètic de les Illes Balears.

Les centrals i el cicle combinat, essencialment Son Reus i
Cas Tresorer, contaminen molt menys i han reforçat la seva
presència en la producció energètica i, per tant, el
subministrament elèctric, que també és una preocupació
lògicament del Govern de les Illes Balears, està absolutament
garantit. En total s’hauran reduït més d’un 90% de les
emissions de CO2 a la central d’Es Murterar des de l’any 2019.

Per un altre costat a les centrals de Maó i d’Eivissa s’ha
començat també el procés de descarbonització consistent a
adoptar les MTD, les millors tècniques disponibles, per limitar
el seu funcionament i canviar de combustible. 

Ja els puc anunciar i puc anunciar en aquesta cambra que
demà mateix portam a la Comissió Balear de Medi Ambient
l’aprovació de canvis a la central tèrmica de Maó que passarà
de funcionar basant-se en el fueloil per fer-ho amb gasoil. Els
motors de fuel, els més contaminants, només podran funcionar
un màxim de 500 hores/any, aproximadament unes tres
setmanes, i, per altra banda, la negociació del canvi de
combustible definitiva dels motors que fins ara funcionen amb
fuel perquè passin a funcionar amb gasoil està avançada i
permetrà operar fins a les 1.500 hores/any. L’octubre també
s’aprovaran canvis similars per a la central d’Eivissa.

En el cas de Formentera, arribam a Ca Marí, la central de
Ca Marí continua sent la principal productora d’electricitat de
l’illa. Les actuacions realitzades -vostè les ha enumerat-
consisteixen a millorar l’aïllament dels grups i reduir així la
contaminació acústica per als veïns i sabem..., lògicament tenim
la constància, perquè jo crec que han estat moltes vegades les
que els..., vull dir els responsables de la transició energètica i
el canvi climàtic i de la lluita contra el canvi climàtic d’aquesta
conselleria han anat a Formentera precisament per parlar
d’aquests temes, perquè són temes que ens preocupen, i
nosaltres tenim molt clar que no és una solució suficient i que
aquesta solució passa -i vostè mateix ho ha dit en la seva
intervenció- per un desenvolupament de renovables a l’illa de
Formentera que ens permetrà deixar de dependre de Ca Marí
fins arribar finalment al seu tancament. Vull dir que la vocació
que té aquest govern és que finalment les centrals tèrmiques
d’aquestes illes tanquin les seves portes i que parlem d’energies
netes, energies netes produïdes a les Illes i energies netes que
també rebrem a través dels cables de connexió entre la
península i les Illes.

Vostè ho ha dit, la posada en marxa del tercer cable de
connexió amb Eivissa que es farà a finals de l’any 2022 ajudarà
a seguir connectant l’illa de Formentera al sistema elèctric
balear i incrementarà també la capacitat d’intercanvi. I des del
Govern estem fent feina important per accelerar la seva
construcció que començarà aquesta tardor atorgant l’interès
autonòmic al projecte d’aquest tercer cable de connexió
Eivissa-Formentera.

La Llei de canvi climàtic -i això és una qüestió que hem de
tenir molt clara i que hem de tenir molt present- estableix que
cada illa hauria d’assolir un 70% de la seva producció elèctrica
per obtenir un elevat grau de sobirania energètica
independentment dels cables que connecten el sistema elèctric.
Vostè i jo sabem perfectament que aquest percentatge ara
mateix és pràcticament il·lusori a l’illa de Formentera.

Tots aquests canvis a les centrals de les Illes ajudaran a curt
termini a reduir la contaminació d’aquestes centrals, però tenim
molt clar que l’objectiu a llarg termini és el tancament definitiu
de les centrals tèrmiques. Aquest tancament només podrà
arribar quan les Illes Balears tinguin una àmplia potència
d’energies renovables instal·lada i quan entri en funcionament
el segon cable de connexió amb la península.

La planificació de Red Eléctrica ja contempla per al proper
quinquenni la construcció d’aquell segon cable Mallorca-
península i de fet a les Balears concentrem més del 17% de la
inversió de l’Estat amb prop de 1.200 milions d’euros.

Hem estat parlant a la sessió de control del tema del règim
especial de les Illes Balears, idò bé, hi ha un desenvolupament
molt important de la part energètica del règim especial de les
Illes Balears, ja dic que les Balears concentren el 17% de la
inversió de l’Estat aquest any, aquest quinquenni i, per tant,
estam parlant d’aquest desenvolupament.

En aquest govern som ambiciosos i per tant, ens hem
proposat arribar al 2023 a un 25% d’energies elèctrica produïda
per renovables. Quan vàrem entrar al Govern teníem menys del
2% del medi energètic de Balears procedent de renovables. Per
tant, ara tenim aquesta aposta. Tenim en tramitació parcs
fotovoltaics amb una potència de 530 megawatts que equival a
la potència que tenia Es Murterar quan funcionava a ple
rendiment i que sumats als 100 megawatts que ja estan en
marxa i als que vindran estem absolutament segurs que podrem
arribar a aquest objectiu del 25% d’energies renovables al medi
energètic de Balears per a l’any 2023, tot això amb una
tecnologia, essencialment la fotovoltaica, que no és gens
contaminant. Per tant, és important.

Addicionalment el fons Illes cent per cent sostenible del Pla
de recuperació, transformació i resiliència europea preveu
aquests 230 milions a què ha fet referència la presidenta del
Govern en la darrera qüestió que s’ha plantejat a la sessió de
control, i sí que li puc dir que hi haurà fons específics per
atendre les necessitats particulars de l’illa de Formentera per
acompanyar i finançar projectes com la solarització
d’instal·lacions a aparcaments i a espais en col·laboració
absoluta amb el Consell Insular de Formentera.
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Per tant, i per acabar, per no abusar de la paciència del
president d’aquesta cambra, que sempre té molta paciència amb
mi, el Govern té un ferm compromís per tancar, com més aviat
millor, les centrals tèrmiques, però també hem de ser garants
del subministrament elèctric i assegurar la instal·lació d’una
potència útil per fer possible aquesta transició energètica. La
descarbonització de la central serà una realitat si apostam per
l’entrada de renovables per fomentar l’autoconsum en tots els
espais urbans i per reduir el nostre consum energètic i millorar
l’eficiència.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, president. Sr. Conseller, Sr. Yllanes, ens ha
enumerat un munt d’accions que es fan, però no hem parlat
realment del que necessitem per a Formentera, necessitem un
calendari, necessitem un compromís de la descarbonització
d’aquesta central i d’això no se n’ha parlat, s’ha dit tot el que
es vol fer, s’ha dit que les renovables..., sí, és cert, Formentera
té una mancança de parcs fotovoltaics, però facem una
enumeració per fer una comparació. Formentera té 82
quilòmetres quadrats, per fer-nos una idea, i per tenir un
autoabastiment complet faria falta tenir instal·lats 48
megawatts. 

He fet l’esforç de fer el càlcul de quines centrals farien falta
per tenir aquest càlcul dins de Mallorca, farien falta la de
Calvià, Bunyola, Binissalem, Inca, Santa Margalida totes les
que hi ha, totes les de Llucmajor, les de Campos, Santanyí,
Porreres, Vilafranca, les quatre de Manacor, la de Petra, la
d’Artà i la de Son Servera. Totes elles sumades, que són un
munt de centrals fotovoltaiques, serien les que cobririen els 48
megawatts tèrmics que ara mateix proporciona Ca Marí que
siguin necessaris, podríem triar-ne unes quantes per només
arribar al 70%, que serien uns 35 megawatts i serien unes
quantes, però si pensem en Formentera que en aquests 82
quilòmetres quadrats hem de ficar totes aquestes centrals crec
que podem tenir tots clar que seria esgarrifós. 

Sincerament, jo no ho veig, un lloc que té el 70% del
territori protegit justament per no haver de tenir construccions
ni activitats industrials en sòl protegit, no hem de cobrir-lo de
plaques fotovoltaiques. Tot i així, estic totalment d’acord que
hem de cercar la manera de tenir fotovoltaiques, ja sigui de
manera disseminada o siguin projectes com el que tenim en
marxa, (...) que és una manera d’integrar les fotovoltaiques
conjuntament.

La potència màxima que consumeix Formentera és de 20
megawatts, però en necessitam 50 per la solidaritat entre les
Illes. Crec que hauríem de cercar la fórmula que amb aquests
dos cables i per tenir un calendari clar, perquè moltes vegades
quan s’ha parlat d’això ens han dit, no, però és que Formentera
s’ha d’autoabastir. 

Ara mateix tenim una central de 50 megawatts, però amb
una de 23 en tendríem prou perquè el nostre pic és de 20 en el
moment més àlgid a l’agost, tal vegada el 15 d’agost que és el
dia que més persones tenim a l’illa el pic de consum és entre 18
i 20 megawatts/hora, llavors amb una de 20, 23 en tendríem
prou. Per què en tenim 50? Perquè òbviament la xarxa de
consum és compartida, però justament perquè és compartida
hauríem de tractar de compartir també el consum que pot
haver-hi a territoris més grans d’energies renovables o cercar
solucions que siguin més imaginatives per poder tenir aquestes
centrals o generació pròpia.

També es va parlar de la generació d’hidrogen, que seria ja
un projecte justament d’una cimentera, si no m’equivoc, que
seria reconvertir-la en una producció d’hidrogen. Era una
qüestió que s’ha parlat aquí, al Parlament, si no ho record
malament, si es produirà hidrogen tal vegada hauríem de cercar
la manera que tal vegada la central pogués canviar aquest tipus
de combustible. Aquest combustible sí que és totalment amb
petjada de carboni zero. Bé, tinguem un calendari, si el que es
demana ara mateix és que proposam tant als òrgans competents,
al Govern de les Illes Balears i al Govern de l’Estat, que
tenguin un calendari que sigui 2024, 2025 i anem fent les
passes per complir aquest calendari.

També que posem a les empreses que gestionen això,
perquè quan fan les preguntes aquestes empreses, què trobes?
Pilotes fora, “no, això no és meu”, “no, això és de l’Estat”, “no,
això ve del pla que es va fer l’any 99 i no es va desenvolupar”.
Això no són respostes clares, cap d’elles no és responsable de
canviar-ho, però al final totes elles són les que generen aquesta
contaminació i el consum, no només això, quan s’ha parlat molt
del preu de la llum, el preu més car de generació d’energia no
només a Formentera, a Balears, a tot l’Estat, és la central
tèrmica de Ca Marí, és la més cara de tots perquè la petjada de
carboni és per fer amb fuel i a més per dur-lo a Formentera,
s’ha de dur en unes barques que també contaminen per haver-
ho de fer. 

Llavors, què es demana? Sr. Yllanes, sé que tenim clar i que
compartim l’objectiu de la descarbonització, però necessitem
a Formentera perquè sigui real aquesta descarbonització un
calendari i que posem tota la força que puguem posar perquè
ho necessitam, perquè Formentera si no, amb el canvi climàtic
-i volia tancar amb això-, la pujada del nivell de la mar pot fer
que Formentera ja no tengui la sisena millor platja del món
perquè aquella platja serà una part subaquàtica. El canvi
climàtic farà pujar entre 57 i 75 centímetres el nivell de la mar,
què vol dir això?, que desapareixerà tota la part d’Illetes, que
Sant Francesc tendrà platja. Si ho pensam és el que podem
trobar-nos, llavors és necessari aquest canvi i que tenguem un
calendari clar.

Gràcies i esperem alguna resposta bona.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula el Sr. Vicepresident i
Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. President. Totalment d’acord amb moltíssimes
de les coses que ha dit vostè en aquesta tribuna. Per cert, la
primera visita que va fer aquest conseller a l’illa de Formentera
va ser a la seu del Consell Insular de Formentera a una reunió
amb els veïnats de Ca Marí, precisament de Ca Marí, per què?,
perquè ens havien traslladat la preocupació que hi havia per
part d’aquests veïnats i vàrem tenir l’oportunitat de parlar una
estona, és veritat que no va ser diguem una conversa
suficientment àmplia per conèixer tots els problemes que
provoca Ca Marí, però sí que vàrem tenir aquest gest
d’asseure’ns amb els veïnats de Ca Marí per parlar del seu
problema. I després d’això va venir la solució que va instal·lar
Endesa per tancar la central de Ca Marí i reduir tant les
emissions com el tema del renou. Per tant, era una preocupació
que teníem des del minut u a la Conselleria de Transició
Energètica i Canvi Climàtic.

Vull dir una cosa, i crec que això és molt clar, qualsevol
calendari de tancament de Ca Marí, qualsevol calendari de
tancament de Ca Marí passa necessàriament pel
desenvolupament de renovables a l’illa de Formentera. Vull dir,
tenim un problema, és evident que el tercer cable de connexió
Eivissa-Formentera servirà per garantir el subministrament
elèctric, per tancar el sistema elèctric de Formentera, però
tenim una obligació establerta per la Llei de canvi climàtic i
transició energètica que és ser sobirans energèticament, cada
una de les Illes ha de ser sobirana energèticament i parlam que
hem de tenir mínim, un mínim d’un 70% de producció
energètica dins cada una de les Illes. 

Crec que vostè i jo tenim molt clar el diagnòstic de
preocupació a l’illa de Formentera,  per què? Pel que ha dit
vostè, perquè Formentera primer és un exemple d’èxit absolut
en el tema turístic, aquest estiu jo he parlat amb vostè, he parlat
amb els responsables del Consell Insular de Formentera i
tothom m’ha dit que l’illa està plena de gom a gom durant tot
l’estiu i això significa una demanda d’electricitat molt
important, molt, molt important. Per tant, per això ha de
produir Ca Marí per sobre les seves possibilitats i per això s’ha
de reforçar Ca Marí amb el tema dels grups electrògens. També
l’illa d’Eivissa té uns pics de demanda elèctrica molt important
durant l’estiu. I és evident que hem de cercar la solució que una
illa que és un èxit durant la temporada turística -a Formentera
parlam probablement des de l’1 de maig fins al 31 d’octubre,
segurament parlam d’un període vull dir de probablement més
de sis mesos de temporada turística important-, per tant, hem de
cercar aquesta solució, però vostè ho ha dit i ho ha dit molt
clarament, és una illa petita, és una illa amb una part molt
important del territori protegit i, per tant, hem de ser molt,
molt..., diguem que hem de ser molt... hem de ser molt actius en
el tema de cercar quines solucions de desenvolupament de
renovables podem tenir a l’illa de Formentera i és evident que
l’autoconsum és molt important.

L’autoconsum ja suposa... vull dir, 29 instal·lacions a l’illa
de Formentera amb una potència de 318 quilowatts. Això
significa que tenim ja un 45% més d’instal·lacions

d’autoconsum de les que hi havia a finals de l’any 2020.  És
important.

Tenim a més les línies de subvenció que ha obert la
conselleria, que són molt importants, pràcticament 13 milions
d’euros, i aquí sí que és veritat que hem de col·laborar amb les
autoritats, vull dir, les administracions, tant el Consell Insular
de Formentera, que en aquest cas coincideix també amb el
municipi, i el Govern de les Illes Balears per aconseguir que
efectivament aquestes línies d’ajuda puguin significar aquest
desenvolupament necessari de les renovables a l’illa de
Formentera.

També hem de fer una col·laboració directa entre el consell
insular i el Govern pel tema de la zonificació perquè creiem...,
i més en una illa com Formentera amb un 70% del territori
protegit i amb la seva petita mida és molt important fer aquesta
zonificació per garantir el desenvolupament.

Crec que la solarització d’aparcaments i cobertes és
enormement important. Els càlculs que tenim a la conselleria
indiquen que en aquests espais podríem arribar a produir 220
megawatts de renovables a totes les illes, no sols a l’illa de
Formentera, però concretament a Formentera s’han localitzat
10 aparcaments que compleixen aquestes característiques, 3 al
Port de La Savina, 4 a Sant Francesc, 2 a Es Caló i 1 a Es
Copinar, suposen una superfície de 2,5 hectàrees i podrien
generar fins a 2 megawatts de potència, prop d’un 6% de
l’electricitat que consumeix l’illa de Formentera.

Per tant, hem de fer feina, hem de cercar solucions com les
comunitats d’autoconsum compartit que estem impulsant a
través de l’Institut Balear de l’Energia i el que sí tenim molt
clar -i aquí acab, president-, crec que tant al Consell Insular de
Formentera com al Govern de les Illes Balears és que l’aposta
per les energies renovables és la passa indispensable, a més de
tota l’electricitat que rep l’illa de Formentera a través del cable
i que es reforçarà amb el tercer cable de connexió Eivissa-
Formentera, és el desenvolupament d’energies renovables. I
aquesta és la feina que hem de fer conjuntament totes les
administracions per cercar les solucions més adequades per a
una illa que ens preocupa especialment i que hem visitat en
moltíssimes ocasions precisament perquè el tema de la transició
energètica és clau -clau- per a una illa tan fràgil com l’illa de
Formentera.

Moltíssimes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. En aquest moment
suspenem deu minuts el plenari per airejar la sala.

(Pausa)
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III. Moció RGE núm. 5895/21, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a gestió dels fons europeus
Next Generation UE, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 1140/21.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, passam al tercer punt
de l’ordre del dia que consisteix en el debat i la votació de la
Moció RGE núm. 5895/21, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a gestió dels fons europeus Next Generation Unió
Europea, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
1140/21.

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, avui la veritat és que
portem una moció molt bàsica sobre el tema dels fons
europeus, comencem... posem els fonaments, bàsicament
perquè és un tema en el que encara hi ha molt desconeixement,
molts dubtes, no sé si dir-ne opacitat, si més no, diguem, costa
enfrontar-se a la realitat d’aquests fons europeus, a aquesta
pluja de milions que s’espera que arribin dels fons europeus i,
per tant, noves formes de gestionar-los, que, per tant, es
plantegen tota una sèrie de dubtes sobre com es gestionaran.

Per això dic que presentem una moció molt bàsica, perquè
l’únic que demanam és que tot aquest tema es debati en el
Parlament, és a dir, entenem que és un tema nou, entenem que
és un tema complex, el Govern ha hagut de fer una organització
ad hoc, ha hagut de crear una oficina específica sobre això, i
creiem que hi ha molts mecanismes perquè el Govern debati
aquests temes, s’ha proposat crear comissions de diferents
tipus, permanents, no permanents, nosaltres el que proposam és
una cosa molt simple i recórrer a una de les coses més bàsiques
que hi ha en la tasca de control del Parlament de la tasca del
Govern, que és que el Govern trameti informació al Parlament
i el Parlament la pugui debatre. Per tant, que facem una cosa
tan bàsica com que, dialoguem Govern i grups parlamentaris a
través dels mecanismes que preveu el Govern.

I això bàsicament ho demanem a tres àmbits diferents
alguns dels quals poden tendir a confondre i per tant intentaré
explicar molt clarament la diferència.

D’una banda, i començaré pel final, perquè ens entenguem,
perquè és el més formal, el Pla estratègic autonòmic previst a
l’article 5 del Decret Llei 3/2021, que teòricament es troba en
discussió en aquest Parlament, dic teòricament, perquè s’ha de
debatre però encara no ha començat el debat. El debat fa un
decret llei, permeti’m dir-ho així, amb l’excusa dels fons
europeus, per incloure una cosa que no té res a veure amb els
fons europeus, que és aquest Pla estratègic autonòmic; aquest
Pla estratègic autonòmic és un pla estratègic format per
projectes que el Govern declararà estratègics, que no sabem
quins són, o almenys formalment no sabem quins són,
aprofitant que hi ha un mecanisme europeu de recuperació i
resiliència, del qual el Govern n’és un simple espectador.

Per tant, és en aquest sentit que dic que són dues coses que
no tenen res a veure, és a dir, d’una banda hi ha la plasmació
que el mecanisme europeu de recuperació tengui a les nostres
illes, que d’això el Govern en serà un espectador, però que hi
pot incidir d’alguna, i això és el que demanem en el punt 1. I
una altra, el Pla estratègic autonòmic previst en el decret llei
que no fa referència necessàriament als fons europeus, sinó que
són projectes que el Govern declararà estratègics, permeti’m
l’expressió popular per dir-ho d’aquesta manera, aprovechando
que el Pisuerga pasa por Valladolid.

Llavors, què demanem respecte del primer punt?
L’estratègia balear, com que el Govern serà un espectador
d’aquests fons europeus, el que diem és: home!, haurà d’haver-
hi una estratègia perquè el Govern afavoreixi que empreses de
les Illes Balears i institucions de les Illes Balears concorrin a
aquests projectes que es convocaran a l’empara d’aquest
instrument de Recuperació, transformació i resiliència, però
també empreses de fora de les Illes Balears, perquè pot haver-
hi iniciatives de fora de les Illes Balears que vulguin dur a les
Illes Balears. Per tant, aquí el Govern ha de tenir una estratègia
balear de com es concretarà tot això i ha de fer-ne un
seguiment, ha de fer-ne una monitorització i ha de fer un
estímul perquè es facin aquells projectes que el Govern
consideri que es facin a les Illes Balears.

Un (...) tot això, relativament petit és el que dediquem en el
punt 3, que són els projectes que s’espera finançar amb els fons
procedents de la iniciativa React-EU, és a dir, React-EU, que
és un fons molt més reduït per finançar infraestructures de
serveis públics essencials, teòricament són uns 300 milions en
tres anys; en el pressupost del 2021 ja hi havia 100 milions. I
què demanam aquí? Demanam que es concreti a quins projectes
es destinaran aquests doblers, en alguns casos ho sabem, perquè
en alguns casos aquest Parlament s’ha hagut de pronunciar, la
Comissió d’Hisenda va haver de permetre que es fes un
compromís de plurianualitat per finançar aquests projectes,
però en alguns casos no.

Llavors, demanam que se sàpiga quins projectes són i, en
cas que siguin projectes per als quals ja hi havia finançament,
com és el cas, que se’ns expliquin a què es dedicaran els fons
alliberats.

I aquestes són les tres potes, el punt 1, el punt 3 i el punt 5.
Per a cadascun d’aquests temes què demanam? Una cosa tan
simple i tan genuïna com són aquests apartats que de vegades
fem servir molt poc que el Reglament en diu informacions que
el Govern tramet al Parlament, i són informacions que el
Govern tramet al Parlament i que el Parlament, per diferents
vies té l’oportunitat de decidir que es debatin, en ple o en
comissió, que després del debat els grups puguin presentar
propostes de resolució i que aquestes propostes de resolució es
debatin i s’aprovin o es rebutgin. És la manera de portar al
Parlament el debat entre el Govern i els grups de forma
transparent i de forma parlamentària.

Agraesc als grups que han presentat esmenes, moltes, per
cert, crec que demostren l’interès d’aquesta qüestió i,
evidentment, escoltaré amb molt d’interès els que les defensin
i a la meva segona intervenció fixaré posició sobre l’acceptació
o no d’aquestes esmenes. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos per defensar les esmenes RGE núm. 7875 i
7876/21, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Mire, Sr. Castells, hemos presentado
dos enmiendas desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos y
espero que las tenga en cuenta para poder votar, para que
podamos votarle a favor.

También ya le avanzo que en el punto número 3 votaremos
a favor, porque esto es diferente, como usted ha explicado, los
proyectos que van a ser financiados por el React-EU.

Miren, estoy de acuerdo que en los temas de los fondos
europeos ha generado muchísimas dudas, muchísima
expectación, pero también muchas incertezas e información
deformada. Es cierto que la opacidad del Gobierno de Sánchez
y su centralización está perjudicando a las comunidades
autónomas, desde Ciudadanos llevamos meses denunciando
que la toma de decisiones sobre estos fondos europeos se
encuentre en Moncloa y no en las comunidades autónomas.

Pero uno lee los puntos de esta propuesta o las enmiendas
de otros grupos parlamentarios o algunas intervenciones de los
portavoces de otros grupos en estas últimas semanas y, de
verdad, con todos mis respetos, creo que no se han enterado de
cómo funciona el Fondo de reconstrucción y recuperación
europeo Next Generation EU. ¿Se creen de verdad que son
ayudas directas? ¿Se creen que la ejecución de los proyectos no
se tiene que justificar euro a euro a la Comisión europea? ¿De
verdad creen que deben ser los políticos que debemos fiscalizar
cada euro cuando es Bruselas que lo requiere? ¿De verdad
creen que tenemos que fiscalizar todo esto y también los
proyectos que vayan a presentar el Consell d’Eivissa, los
ayuntamientos, una PYME, una entidad privada? Es que no me
queda claro si es demagogia o ignorancia, repito, con todos mis
respetos.

Un poco más de rigor y más coherencia con lo que se está
haciendo en las demás comunidades autónomas.

¿Han visto el portal de la oficina técnica? Porque yo tengo
mis dudas, las empresas, las PYME, las administraciones ya
pueden ir enviando sus proyectos europeos, que evaluarán
técnicos, evaluarán técnicos, repito, y lo que se hará es ver si
encajan con los ejes y con los objetivos consensuados en ese
plan estratégico autonómico, Sr. Castells, no son... el plan
estratégico no es una cartera de proyectos, simplemente son las
líneas estratégicas hacia dónde queremos que nuestra
comunidad vaya.

Y ¿sabe quién lo ha dicho, sabe quién ha dicho cuáles
deben ser los ejes de nuestra comunidad autónoma? Las
cámaras de comercio, el Foro de Sociedad Civil, el Cercle
d’Economia, que algunos lo utilizan de forma torticera, todos
estos, la UIB, la Fundación Impulsa, ellos han trazado las líneas
estratégicas del Gobierno, perdón, las líneas estratégicas en las
que todos los proyectos deben tener cabida. Y luego los

técnicos, a todos estos proyectos que se presenten, dirán si
cumplen con los requisitos y con los objetivos.

¡Es que no sé a qué proyectos se refiere que tengamos que
elegir desde el Parlament!, incluso ya han salido publicadas
convocatorias concretas para que las empresas y las entidades
se presenten. Yo les invito a entrar en este portal de la oficina
técnica.

Por cierto, también le pido -ya que está aquí el conseller-
que este portal en la web sirva como portal de transparencia
para que se puedan ir incluyendo todos los proyectos que se
van a ir financiando, tanto propios como las convocatorias que
se vayan publicando.

Miren, estoy de acuerdo en que se debe informar a este
Parlament, por supuesto, y siempre, pero voy a seguir
manteniendo que deben ser los expertos y todas las entidades
que le acabo de decir quien debe trazar hacia dónde queremos
invertir los fondos. Y lo demás es demagogia, Sr. Castells,
siento decírselo.

Mire, la creación de una comisión técnica en el marco del
Pacto de reactivación fue una exigencia de Ciudadanos, fue una
exigencia, y seguiré manteniendo su necesidad en este aspecto
de los fondos. Y desde esta comisión, desde es Pacto de
reactivación, que estoy segura que usted se arrepiente de haber
quedado fuera, junto a VOX y a PP, seguiré exigiendo en todo
momento al Govern que no haga una gestión política, porque
los que trabajamos dentro de ese pacto podemos hacer
exigencias al Govern.

Y no podemos poner en peligro una oportunidad histórica,
por supuesto de que estos fondos sirvan para: uno, salvar
nuestra economía y generar empleo de calidad y, dos,
modernizar y transformar nuestra economía y nuestra
comunidad para hacerla más sostenible y competitiva, sobre
todo con una visión a medio y largo plazo.

Por eso le pido que tenga en cuenta nuestra enmienda
número 1.

Estos fondos son un tren que no podemos dejar pasar y no
solamente debe ser un estímulo económico temporal, y aquí la
importancia del plan estratégico. Y dejen de decir que el Pacto
de reactiavción, como ha dicho anteriormente, es un foro
informal o que solo es una foto, hay mucha gente trabajando
ahí detrás, y le digo, entre ellos el Consell d’Eivissa, el
presidente, también el Cercle d’Economia, la Universidad,
foros civiles, la CAEB, la PYMEM, agentes sociales y
económicos, los sindicatos, todos estos están trabajando allí, así
que, por favor, no vuelvan a menospreciar constantemente a
todos estos expertos que están trabajando para elaborar una
estrategia que sea lo mejor posible para las Islas Baleares.

Y aprovechando que está aquí el conseller, de nuevo
también le avanzo que en la próxima reunión del Pacto de
reactivación le pediré que se convoquen mesas redondas con
todos estos expertos, una por cada uno de los 12 ejes de la
estrategia de inversiones...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, acabi, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

..., para que sean los expertos quienes concreten las
necesidades de nuestra comunidad en economía circular,
modernización, etc., y así establecer las bases de los futuros
proyectos que serán financiados y elegidos por la oficina
técnica para recibir esta financiación.

Y, Sr. Castells, le pido, por favor, la votación separada de
los puntos...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, acabi, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... porque votaremos diferente en cada punto.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Intervenció del Grup Parlamentari
Popular per defensar les esmenes RGE núm. 7898 i 7899/21,
té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Moltes gràcies, president, i bon dia a tots. Bé, Sr. Castells,
en relació amb la seva moció sobre els fons europeus, vull
anunciar-li que estam d’acord amb la redacció, amb els punts,
d’acord amb el que vostè ha expressat quant a aquest tema,
aquí, al faristol; de fet, li vull comunicar que, gairebé, per
economia processal, per dir-ho de qualque manera, nosaltres
també vàrem fer una interpel·lació al conseller, el Sr. Costa al
conseller de Fons Europeus, la setmana passada i, en lloc de
presentar una moció, el que farem serà votar a favor de tots els
seus punts, perquè hi estam d’acord, i hem presentat una
esmena d’addició de dos punts més els quals explicaré durant
la meva intervenció.

Per sentit comú, que jo crec que és el que diu el seu punt
d’acord, li votarem a favor a elaborar una estratègia balear per
concretar les accions i el calendari per captar els fons suficients
i que, a més, es tramiti al Parlament.

Crec que és de sentit comú que el Govern informi el
Parlament dels fons que queden alliberats que estaven prevists
dins els pressuposts de la comunitat que ara es realitzaran amb
els fons europeus. I crec que el Govern ha d’anunciar a què
destinarà aquests fons que estaven pressuposts i quedaran en
llibertat. I també crec que és de sentit comú, perquè no s’ha fet
abans que tot això es faci abans de dia 30 de setembre. És vera
que aquest 30 de setembre no és un parell mallorquí, això és un
parell de veres, perquè són dos dies de veres, no és un parell
mallorquí, però si s’hagués fet abans la limitació dels dies no
seria tan concreta.

També vull dir que si el Sr. Castells accepta l’esmena que
li han fet en aquest sentit, d’ampliar una miqueta el termini,
nosaltres no hi tendrem inconvenient.

Anunciat el vot, crec que es fa necessari tornar rebatre una
sèrie de circumstàncies, en relació amb els fons europeus el
Partit Popular ha demanat i ha ofert diàleg i consens, quan
menys, diàleg, ho va fer el Sr. Costa per exemple en el debat de
la comunitat la setmana passada, ho ha fet la nostra presidenta,
Marga Prohens, a la presidenta Armengol en diferents reunions
i aquest diàleg, aquest consens no ha estat acceptat. Jo crec que
els ciutadans el que demanarien dels polítics a moments com
l’actual és altesa de mires, l’altesa de mires que ha tengut el
Partit Popular en oferir consens i l’altesa de mires que no ha
tengut la presidenta Armengol, hi ha coses amb les quals ens
podem posar d’acord, evidentment, i una d’aquestes és a què
hem de destinar els fons europeus: temes com l’economia
verda, l’economia circular, el cicle de l’aigua, la depuració, la
reutilització de l’aigua; en això ens podem posar d’acord i en
això els ciutadans esperen que ens puguem posar d’acord.

Evidentment, el Partit Popular pot dialogar el que sigui,
però sabem que mai no ens podrem posar d’acord amb el Partit
Socialista en polítiques d’habitatge, avui hem vist que el Partit
Socialista vol posar un límit al lloguer, nosaltres en això no ens
hi podem posar d’acord. O per exemple en temes d’imposts,
ells els volen apujar i nosaltres els volem abaixar.

(Remor de veus i algunes rialles)

En això no ens podem posar d’acord, però en fons
europeus, que ens podem posar d’acord, crec que els ciutadans
demanarien altesa de mires a la presidenta Armengol.

Punt número 2, que crec que es fa necessari repetir, no s’ha
de defugir del debat i del control al Parlament, som nosaltres
els que tenim la representació dels ciutadans. I el Govern,
també quant a fons europeus, vol substituir el Parlament pel Pla
de reactivació, és aquí que estam representats tots els ciutadans,
en el Pla de reactivació hi falta la dreta, hi falta el centre, hi
falten partits d’esquerra, hi ha empreses i empresaris que no se
senten representats, i vosaltres anau a discutir els fons europeus
al Pla de reactivació, i jo crec que és en aqueixa cambra on
s’haurien de debatre i també s’haurien de controlar els fons
europeus.

I per acabar, jo he estat batle, crec que els que formen part
del Govern haurien de conèixer les dificultats de molts
d’ajuntaments, hi ha ajuntaments que tenen els recursos
limitats, els recursos humans limitats i crec que el Govern, el
conseller de Fons Europeus, la Conselleria de Fons Europeus
hauria d’assessorar millor els ajuntaments; la setmana passada
el conseller ens deia que es comunicava amb la FELIB, ens
arriben moltes queixes de molts batles, no només del Partit
Popular, de dificultats que tenen, del timing que tenen per
presentar els projectes, que no s’acaba d’entendre com ho han
de fer i, per tant, nosaltres també, i aposta hem fet una esmena
d’addició, perquè, per favor, hi venguin a bé.

Això és el que nosaltres teníem a dir quant als fons
europeus, votarem a favor de les seves propostes, demanaríem
que hi votin a favor. La legislatura venç a l’any 2023, els fons
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europeus s’han d’executar fins a l’any 2026, i, com que serem
nosaltres els que els haurem d’executar, creiem que es fa més
necessari que mai aquest diàleg, perquè nosaltres els haurem
d’executar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Ara correspon la intervenció dels
grups parlamentaris que han presentat conjuntament les
esmenes RGE núm. 7900, 7901 i 7902/21. Començam pel Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Marí. 

EL SR. MARÍ I TUR: 

Moltes gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Des del Grup Parlamentari Socialista i jo mateix, que
de vegades som excessivament optimista, quan vam llegir per
primera vegada la moció que ens presenta avui el Grup Mixt
esperàvem obrir aquest apassionant debat sobre la gran
oportunitat que ens brinden els fons Next Generation i el
mecanisme de recuperació i resiliència, aquest debat de com
prioritzar les inversions per transformar l’economia, per
transformar el model productiu i, en conseqüència, el seu
model social. 

Perquè deia vostè a la interpel·lació, Sr. Castells, vostè
parlava d’economia intensiva amb coneixement, va parlar de
recerca, va parlar d’innovació, va parlar de sector primari, va
parlar de les expectatives dels joves, de la retenció de talent
jove, i tot això són coses que a nosaltres ens alegra
profundament de venir a parlar i que es debati això en aquesta
cambra. Però clar, jo vaig ser excessivament optimista o ingenu
perquè francament en aquesta moció, Sr. Castells, no se’n
parla, de res d’això. No se’n diu res, res. Per tant, el debat que
pensava que podríem tenir, pel que es veu finalment no el
podrem tenir. 

A vostè li interessa en aquesta moció el procediment que ha
de seguir el Govern amb la tramitació parlamentària de les
diferents eines que es faran servir per planificar els fons
europeus, per exemple, l’estratègia d’inversions, des de juliol
de 2020 ja fa que s’hi treballa, al Govern. Fa molt i molts de
mesos que el Pla estratègic i l’estratègia d’inversions estan sent
consensuats, no només amb els grups parlamentaris, no només
amb els grups parlamentaris sinó també amb sindicats,
patronals i societat civil, ja crec que li ha explicat molt bé la
Sra. Guasp. 

I ho dic perquè dins el Pacte de reactivació sí que tenim
aquest debat, sí que tenim aquest debat. El que passa és que
aquí hi ha alguns grups que han decidit..., bé, no han volgut ser-
hi. És un... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., sí, i té major representativitat perquè després ens diuen “no,
és que si no l’haguessin fet...”

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

..., sí, sí, li ho dic -ara, no es posi nerviós, no es posi nerviós,
Sr. Castells, jo li explicaré per què ho dic-, moltes vegades ens
acusen, i vostè ho sabrà que fa molts més anys que jo que es
dedica a això, ens acusen que aquí no tocam de peus a terra.
Clar, si no haguéssim fet un fòrum com el que s’ha fet, ara
dirien, no és que, clar, el Parlament planteja sense tocar de peus
enterra.

Jo no hi veig el problema, crec que és un avantatge afegir-hi
sindicats, patronals, societat civil. 

Des del Grup Socialista estam d’acord amb tots els punts
que vostè planteja i segurament estarem d’acord en com
prioritzar les inversions per aprofitar el potencial transformador
dels fons. El que passa és que no compartim al cent per cent la
tramitació parlamentària que vostè indica aquí amb aquests
articles.

L’estratègia a Balears, punt 1, clar que sí, totalment
d’acord. Al punt 3, també totalment d’acord, vostè demanar
conèixer els projectes, el punt 3 demana conèixer els projectes,
sí que els demana conèixer, i totalment d’acord. L’únic, que
nosaltres no pensam que a dia d’avui el Parlament de les Illes
Balears hagi d’envair les competències executives del Govern
de les Illes, amb tanta i tanta feina avançada i consensuada com
s’ha fet ara, d’alguna manera, venir aquí a desvestir tota
aquesta vestimenta feta a mida i tornar-la a muntar, clar, quan
la demanen els partits que no han participat amb aquesta
confecció inicial. 

Per tant, creim profundament en la funció de control del
Parlament i en la funció legislativa però el que no podem fer és
confondre aquest control en substituir la funció executiva. El
conseller ha sol·licitat vàries sol·licituds de compareixença
voluntària, i cregui’m, que tota la informació, tot el rendiment
de comptes que faci falta, tot, debat?, clar que sí. L’únic, que
no el volem fer pels articles que vostè ens diu. I això resumeix
les nostres esmenes. 

Volia aprofitar el temps que em queda també per fer menció
al Partit Popular, que la setmana passada es va sumar al debat
d’aquesta qüestió. Demanen consens. Bé. Però el que em
sembla profundament decebedor és que el principal partit de
l’oposició demani consens i no sàpiga agafar la cadira i seure
a la taula del Pacte de reactivació. No sé si em sent el Sr.
Sagreras, amb el pinganillo...

Demanen també transparència i que se’ls escolti..., clar,
però jo els diria, bé, em pot dir, Sr. Costa o Sra. Riera -que
també me’n parlava avui matí-, quantes reunions informatives
ha fet el Consell d’Eivissa a la resta de grups parlamentaris?
Cap ni una, Sra. Riera, cap ni una. I ha presentat tots els
projectes que ha volgut presentar. Per tant, cap ni una, que
parla amb els seus batles..., deu haver estat a la seva seu perquè
en el Pacte sí que hi ha la FELIB.

(Alguns aplaudiments)

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107900
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107901
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107902


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 93 / 28 de setembre de 2021 5411

Deia el Sr. Costa ahir que els projectes s’han de triar de
baix cap a dalt. Totalment d’acord, vostè el que està fent és
donar suport al Pacte de reactivació. Vostè deia que han de triar
els empresaris, ha de triar la UIB, ha de triar el Cercle
d’Economia..., és que són els que formen part del Pacte, qui no
en forma part són vostès, aquesta és la diferència, per tant, li
agraesc el suport al Pacte. 

També deia, tornava a repetir el Sr. Sagreras, que estan molt
preocupats, estan molt preocupats. Estan tan preocupats que fa
set dies interpel·len el conseller i ara no presenten la moció.
Renuncien a presentar la moció. Idò bé, troben que no n’hem
de parlar més. Clar, jo ja no sé...

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Marí, por favor, termine. 

EL SR. MARÍ I TUR: 

Acab. Simplement, una última qüestió. Que també volen
participar en els fons perquè diuen que tal vegada governin la
propera legislatura. A mi em sembla molt bé que no perdin
l’esperança i no perdin la il·lusió -li ho dic la veritat-, però pens
que per fer això el que haurien de fer és explicar-nos també en
aquesta cambra quina és l’agenda que tenen vostès dels fons
europeus de la mà de VOX. Perquè no hi ha manera que vostès
tornin a governar sense VOX! En faria, VOX, de projectes de
transició verda, de mobilitat sostenible, de cohesió territorial?
Per tant, expliquin què farien vostès amb VOX per gestionar
fons europeus. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Marí. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta proposta que debatem avui
crec que ens servirà per fer un recorregut per les grans gestes
d’alguns partits polítics en relació amb els fons europeus,
sobretot, les del Partit Popular perquè he de confessar aquí,
quan escoltava la roda de premsa del Sr. Costa i avui escoltant
el Sr. Sagreras, em sorprèn encara la facilitat que tenen per
sortir a un faristol i ser tan contradictoris amb els seus
missatges. Perquè hem de recordar avui, aquí, que des del
minut zero, el Partit Popular ha intentat boicotejar l’arribada
dels fons europeus en el nostre país. 

Fa un any enrere, Pablo Casado se’n va anar a Europa, d’on
emanen aquests fons, a criticar-nos, a dir que Espanya era un
“estado fallido”, i avui encara hem de veure a les darreres
setmanes com compara Espanya amb Polònia i Hongria que,
precisament, són països on la Unió Europea ha bloquejat els

fons. I jo el que els deman a vostès i al seu partit és si realment
això és el que volen per a Espanya. Hem de recordar, també,
que fonts internes del seu partit a Europa critiquen aquest
posicionament de Casado ja que el consideren tremendament
perjudicial per al nostre país. I després, encara així hem
d’escoltar avui i aquí com el Partit Popular considera o creu
que a la propera legislatura ells gestionaran aquests fons.

I jo el que em deman és on són vostès. I també aquesta
pregunta la faig a tots aquells grups parlamentaris que no
participen del Pacte de reactivació econòmica i que, per tant,
tampoc no participen de cap grup de treball dels que s’han
conformat. Es vol donar a entendre que no és legítim obrir la
participació a la societat civil de l’elaboració del Pla estratègic,
com s’ha fet? Grups de treball on hi ha representants del
Govern, de tots els grups parlamentaris que hi han volgut
participar, dels consells insulars, de la FELIB, de Comissions
Obreres, UGT, CAEB, PIMEM, totes les cambres de comerç
de les Illes, els fòrums de la societat civil, la Mesa del tercer
sector, la Universitat, el Col·legi d’Economistes de les Illes
Balears, i d’altres, això es considera una poca participació, una
poca representació?

Llavors, també hem de dir que. com ja s’ha esmentat per
part d’alguns portaveus que m’han precedit, existeix una pàgina
web on hi ha moltíssima informació, tot allò que s’ha anat
elaborant, les passes donades. A més, hi ha també un apartat
específic on tothom que vulgui pot presentar projectes. Però és
que, a més, també convé recordar que les línies bàsiques dels
fons europeus vénen marcades per Europa, i fa mesos que en
aquesta cambra parlamentària parlam, precisament, d’on s’han
de dedicar aquests doblers. 

Hem de dir que els fons són una eina excepcional i
necessària per a aquestes illes per tal de poder sortir més
enfortits i resilients d’aquesta crisi provocada per la pandèmia,
una eina que demostra que les crisis es poden enfrontar d’una
manera totalment diferent a com es va fer a l’anterior crisi i que
hem de caminar cap a un futur amb més certeses i en això
resulta que fa mesos que molta gent d’aquesta comunitat
autònoma, fa mesos que hi treballa i els que no hi heu participat
feu una reflexió: què heu fet mentre tots els altres hem estat fent
feina en aquestes qüestions?

Dit això, que crec que és el més lògic i evident de tot el que
hem fet durant aquest any i busques, és que de la moció només
votarem a favor dels punts 1 i 3, el punt 1 que és bàsicament el
que ja s’està fent en col·laboració amb els diversos agents que
ja he esmentat abans, és més, la prioritat de gestió d’aquests
fons es veu en el moment en què es crea per part del Govern
una conselleria per dur un control més exhaustiu i també amb
la posada en marxa de l’Oficina de Planificació i Coordinació
d’Inversions Estratègiques, a banda també que les reunions de
seguiment del Pacte de reactivació s’han mantingut, s’ha estat
informant en tot moment de les diverses passes i dels calendaris
que s’estaven duent a terme per elaborar el pla estratègic.

I després quant al punt 3, pensam també que és d’allò més
lògic i ben segur que també ja està incorporat al full de ruta del
Govern.
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A la resta de punts, com ja ha explicat el portaveu que m’ha
precedit, el Partit Socialista, hem presentat esmenes en
considerar que ja s’ha fet una tasca conjunta prèvia i que ja hi
ha fins i tot una petició per comparèixer per part del conseller
de fons europeus que va registrar el passat dia 23 de setembre
per explicar precisament aquest pla estratègic que s’ha elaborat
de forma coordinada i participada. En tot cas, per això,
nosaltres demanam la votació separada dels punts d’aquesta
moció.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Sr. Castells, crec que coincidim en la iniciativa en
el sentit que l’estratègia de les Illes Balears en el marc
d’aquesta època postpandèmica que ara ens arriba i els recursos
autonòmics, estatals i europeus per dur-la a terme ha de ser
objecte de debat en aquest parlament. Nosaltres en aquest
sentit, és clar, evidentment hi coincidim.

En el que no coincidim és que hagi de ser el Parlament el
que concreti dita estratègia, el que la determini íntegrament.
Entenem que és el Govern de les Illes Balears qui té els mitjans
i la responsabilitat -que també és molt important- per fer-ho, i
el Parlament ha d’exigir la transparència i la informació
necessària.

Podem coincidir o no també en la governança establerta,
que ja han explicat els que m’han precedit, però no podem
negar que tampoc no hagi estat una governança participativa,
transparent i oberta a qui hagi volgut participar entenent que és
una estratègia oberta a canvis, que sempre el que s’ha afirmat
a les reunions que hem tengut d’aquest grup de treball és que
no és una estratègia tancada, que és una estratègia oberta. Jo
crec que també és un punt que s’ha de destacar, i amb millores
que jo crec que en una pàgina web o anomenada Portal de
Transparència, el que li vulgui dir, que té una funció
divulgativa informativa i que sobretot jo crec que... i nosaltres
creiem que ha de referència al tema de seguiment de l’execució
de projectes, de seguiment de l’estratègia i de rendició de
comptes cap a la ciutadania.

Com a MÉS per Mallorca hi hem participat, hi hem
participat i també hi hem fet aportacions i hi hem participat
juntament amb aquest àmbit socioeconòmic institucional que ja
s’ha relatat i també hem posat de manifest un poc la nostra
visió. Nosaltres coincidim en el diagnòstic que s’ha fet i ho
hem dit així, encara que ens agradaria que l’estratègia i
esperam que això es reafirmi en aquest sentit -crec que hi ha un
compromís a fer-ho així-, aquesta estratègia sigui més global
que sectorial o almanco aquesta percepció. Per tant, hem pogut
fer aquestes aportacions i crec que han estat rebudes i crec que
ho hem pogut discutir i aportar aquestes qüestions.

En qualsevol cas, el curt horitzó temporal de la Unió
Europea, aquest calendari tan exigent i aquest calendari tan just
que ens han imposat per fer front o per executar aquest fons
suposa un repte, un repte molt gros per a totes les
administracions i els agents i totes les empreses que hagin
acceptat anar a aquestes convocatòries per executar els seus
projectes. El darrer (...) s’han d’executar entre 2020 i 2023 i
aquest fons de la propera generació han d’estar compromesos
a final de 2023 i executats a l’agost de 2026, vull dir que
anam... que es va amb un calendari que fins i tot un poc la
percepció que hem tengut dins aquest grup és que les entitats,
les institucions que han de fer front a aquests projectes passen
pena de poder-lo complir. Per tant, no podem posar traves que
aquest calendari es compleixi.

En coherència amb tot l’exposat nosaltres votarem a favor
del primer i el tercer punt entenent que ja s’hi fa feina, com ja
s’ha dit, també que nosaltres... crec que sí, que s’ha de
presentar aquest pla d’inversions estratègiques a plenari o a
comissió i comparèixer totes les vegades que facin falta.

Evidentment ja han posat les esmenes, ja les han explicat,
en aquest sentit i en coherència que en lloc de “ho trameti el
Parlament” sigui “lliurar al Parlament” perquè sigui objecte de
debat perquè -com he dit- creiem que és el Govern qui té la
responsabilitat i el compromís de fer aquesta estratègia i
d’executar-la i dur-la a terme amb un calendari molt tancat.

Per a nosaltres, Sr. Castells, és més important que mai fer
una mirada llarga i estendre les contradiccions i els
desavantatges que presenta l’actual model socioeconòmic per
tal de no repetir les polítiques que no afavoreixen el canvi.

Créixer en volum deriva en conseqüències que afecten
negativament el sistema econòmic social i mediambiental de les
Illes i i comprometen la seva prosperitat. Per tant, crec que en
això coincidim; en canvi crec que la voluntat del Partit Popular
amb les seves esmenes no és anar per aquest camí quan vol
debatre... crec que no coincidim en aquesta voluntat i aquests
objectius perquè crec que la voluntat és repetir les polítiques de
sempre.

Per tant, nosaltres donam suport a aquest pla que du el
Govern, aquesta estratègia balear; evidentment continuarem....
es va demanar que aquest grup continuàs fent feina per poder
seguir aportant, i nosaltres també quan ens lliuren aquestes
estratègies aquí al Parlament també continuarem aportant i
també volem aquest debat i volem intervenir en aquestes
compareixences, en aquesta... diguem informació que ens ha de
trametre el govern amb aquesta estratègia. Per tant, crec que
aquí és el lloc ideal per fer-ho, però evidentment no coincidim
amb la proposta, amb la metodologia per fer-ho.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Abrimos ahora el turno de
fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario
VOX-Actua Baleares interviene el Sr. Rodríguez.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. La Sra. Guasp en su
intervención ha dicho que el Sr. Castells era ignorante, pues
parece ser que aquí debemos ser muchos los ignorantes porque
algunos ignoran la esencia de lo que es el parlamentarismo, que
parece mentira que a veces se le tenga que recordar como bien
ha hecho hoy el Sr. Castells en su pregunta. 

Cuando hablan de..., ahora mismo la Sra. Campomar “esto
es una responsabilidad del Gobierno y solo del Gobierno y
nada más que del Gobierno”, algunos se olvidan de que el
pueblo de las Islas Baleares no ha elegido a la Sra. Armengol
como presidenta de esta comunidad, el nuestro es un sistema
parlamentario, no es un sistema presidencialista, es esta cámara
-esta cámara- donde están representados los ciudadanos de
Baleares la que invistió como presidenta a la Sra. Armengol, el
poder de la Sra. Armengol proviene de esta cámara y es en esta
cámara donde se deben substanciar todas las decisiones
importantes que afecten a la vida de los ciudadanos, porque
además se nos ha hablado mucho de este... pacto de palmeros
de la Sra. Armengol en el que se nos ha dicho que es donde se
tienen que hacer estas cosas porque, claro, están los sindicatos,
están las patronales...

Y hoy también el Sr. Castells nos ha recordado, creo que
alguno de ustedes no se ha dado por aludido, lo que la familia,
municipio, sindicato. Este sistema que ustedes proponen de que
sean los expertos y de manera aparte del Parlamento los que
decidan el tipo de políticas, porque allí está representada la
sociedad, no, la sociedad está democráticamente representada
aquí; y eso que usted defiende, Sra. Guasp, tiene un nombre,
democracia orgánica, y ya está inventado, ese es el nombre que
tiene democracia indirecta o democracia orgánica, y me extraña
tanto que lo defienda una persona que se autodenomina liberal,
no tiene nada que ver con el liberalismo, absolutamente nada.

Y, por supuesto, que nosotros vamos a apoyar esta
propuesta del Sr. Castells, y esperamos que incorpore las
enmiendas que ha propuesto el Partido Popular, que van en el
mismo sentido de reforzar el control de este Parlamento, de qué
se va a hacer con estos fondos de próxima generación que son
tan importantes. Porque, además, una cosa es buena, en
principio, y los fondos de próxima generación son buenos, en
principio, pero luego depende del uso que se haga de ellos,
porque un cuchillo es muy útil en la cocina, pero puesto en
manos de un criminal deja de ser una cosa buena.

Hemos de ser capaces de consensuar, de hablar y de debatir
en este Parlamento cuál va a ser el destino de estos fondos y
cómo van a ser empleados, porque si no se puede desvirtuar el
sentido en el que sean empleados, y no vemos que esto sea tan
complicado, máxime cuando la Sra. Armengol, de momento,
parece que conserva la mayoría de esta cámara. O sea, el mero
hecho de venir aquí a debatir no va a significar que no salgan
adelante sus propuestas, simplemente que se van a hablar, con
luz y taquígrafos y en sede parlamentaria.

No podemos entender en absoluto la cerrazón de ciertos
partidos de la izquierda, que se aferran una y otra vez a este
pacto de reactivación, que está muertos; y ese pacto esta muerto
porque si el principal partido de la oposición, por número de

diputados, y el principal partido de la oposición, por la
oposición real que hace, que es el nuestro, no están en esa
comisión, evidentemente, está absolutamente desvirtuada; o
sea, ¿qué se va a hablar en esa comisión? No, es que hablamos
con los representantes de las empresas, ¿se han parado alguna
vez a ver quién representa realmente alguna de esas
organizaciones, y no daré nombres, porque algunas no
representan ni el 3% de las empresas afectadas por esta
pandemia, según los propios datos que ellos manifiestan? O
sea, se están ustedes reuniendo en un acto de
autocomplacencia, de autobombo de la Sra. Armengol, que
algunos de ustedes han decidido blanquear. Esa comisión no
tiene ningún sentido.

Y por último, no me quiero extender más, pero he visto
cierta preocupación del Partido Socialista, que decía
interpelaba al Partido Popular diciendo: y ¿qué proyectos de
transición verde van a hacer ustedes con VOX? Yo se lo diré:
teniendo en cuenta que el verde es nuestro color corporativo,
nuestros proyectos de transición al verde van a abarcar todas
las áreas de gobierno, iremos hacia el verde en educación, en
políticas sociales, en políticas de igualdad, en políticas
económicas, en políticas de vivienda y en políticas agrícolas, en
todo, tenderemos hacia el verde.

Gracias, Sra. Vicepresidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bé, el Grup Parlamentari d’El Pi donarà suport a aquesta moció
de MÉS per Menorca perquè compartim el seu objectiu
fonamental, i aquí veig que es fan lectures esbiaixades de la
iniciativa, perquè el seu objectiu fonamental és transparència i
informació, el seu objectiu fonamental és intentar posar un poc
d’ordre en un tema en el qual hi ha enorme desconeixement,
molta foscor i altes dosis de desorientació. Aquest és el seu
objectiu, jo, quan surt una diputada i diu: no, és que no és el
Parlament qui ha de concretar les accions; no ho diu, la
iniciativa diu que el Govern concreti. Per tant, no ho sé, haurem
de fer un curs de comprensió lectora de la iniciativa perquè no
diu el que es diu que diu, i, a més, d’una manera molt clara.

Per tant, amb aquesta filosofia nosaltres hi coincidim, i això
no és incompatible amb el Pacte de reactivació, perquè també
es crea una incompatibilitat amb el Pacte de reactivació, no té
res a veure, una cosa és que el Parlament faci la seva funció de
control a l’executiu, que em sembla imprescindible a una
democràcia que això sigui així, i una altra cosa és que alguns
grups puguem participar en el Pacte de reactivació, com és
lògic i normal, són dues coses totalment compatibles, i qui hi
vulgui cercar una incompatibilitat s’equivoca dràsticament.

El Parlament ha de continuar fent la seva funció, només
faltaria que no fos així!
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El nostre grup parlamentari ha denunciat i s’ha posicionat
en contra absolutament de la gestió centralista d’aquests fons
europeus per part del Govern de l’Estat espanyol, aquesta és
una de les fonts dels problemes d’aquesta desorientació,
d’aquesta confusió, d’aquesta foscor que existeix i que el
Govern de les Illes Balears és un poc víctima d’aquesta
situació, ho entenem, però també són del seu color polític i, per
tant, ells sabran els seus companys el que fan.

I existeix un risc evident que aquests fons europeus es
converteixin en una espècie de repartidora, que no transformin
model econòmic, sinó que es dediquin a tapar forats, i
nosaltres, davant aquest risc, pensam que és bo que hi hagi
aquesta informació. Perquè per molt que alguns grups, moltes
persones, vegin els fons europeus com el miracle dels pans i els
peixos, que això serà la repera, s’ha d’anar molt alerta perquè
si no utilitzam adequadament aquests recursos al final no
hauran servit per a res.

I per al Grup Parlamentari El Pi seria molt important que a
l’estratègia balear es posàs l’accent a la concertació, és a dir
que es donàs entrada de bon de veres als sectors privats, que de
la mà del sector públic poguessin fer una planificació i un
plantejament d’inversió d’aquests fons europeus que realment
fos útil per a les pròximes generacions de les Illes Balears.

I acab, em sap greu dir-ho, però hi he d’insistir, a mi no em
deixa de sorprendre que surti un portaveu aquí a dir: li deman
al govern que no faci una gestió política. Què ha de fer el
Govern més que una gestió política? Sincerament, arribam a
uns absurds! El Govern ha de fer una gestió política, jo li
deman al Govern que faci una gestió política i li deman al
Govern que doni informació i li deman al Parlament que faci la
seva feina de control, és que hem de dir evidències, perquè
això, com moltes altres coses, té una part tècnica, evidentment
que té una part tècnica, important, evidentment, però no només
és una qüestió tècnica, també és una qüestió de prioritats
polítiques i de saber enfocar cap on volem dur el futur de les
Illes Balears. I a qui pertoca dissenyar el futur de les Illes
Balears, amb tots els meus respectes pels tècnics, no és als
tècnics, sinó als representants democràtics dels ciutadans, que
són els diputats d’aquest Parlament.

Moltíssimes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, he d’agrair-li
al Sr. Melià que, com que només tenc cinc minuts per explicar
tot el que he d’explicar, vostè ja ho ha explicat molt bé; és a
dir, aquí m’han vingut a replicar, Sra. Sans, Sra. Campomar, Sr.
Marí, tot de coses que no diu aquesta, bé, a la Sra. Guasp ja no
cal ni dir-ho, jo, és a dir, em repliquen coses que no diu
aquesta... o m’ho repliquen malament.

Contestant primer als portaveus dels grups del Govern,
escoltin, Sra. Campomar, vostè em diu: debat sí, debat en el
Parlament sí, concreció de les mesures no. Llegeixi-ho bé, Sra.
Campomar, això és el que diu aquí, amb debat! En els articles
188, 189 i 190 del Reglament, no els estic imposant res, Sr.
Marí, ho diu el Reglament, em diuen, com ho ha dit vostè?, ha
dit: envair competències del Govern. O sigui, ara que el Govern
trameti informes al Parlament i que el Parlament els debati és
envair competències del Govern? Perquè el que diem és que es
debatin, el que diuen aquests articles 188, 189 i 190, que els
recomano evidentment la seva lectura, és que el Govern envia
informacions al Parlament, el Parlament les debat i després fa
propostes de resolució, és la manera prevista perquè els grups
debatem. Com em volen substituir això amb una
compareixença del conseller; a la compareixença del conseller
el conseller diu el que li dona la gana i fem un debat bilateral
que no permet generar consensos. Crec que el Govern té dret,
si vol, perquè sembla que no té cap mena d’interès, el Govern
té dret que els grups debatem sobre els seus plans i li fem
propostes, però vostès no volen ni això.

És a dir, jo avui, aquest matí, li demanava a la presidenta si
creia que el Parlament havia de ser el centre de la vida política,
em deia que sí, i ara voten en contra que el Govern informi el
Parlament i el Parlament debati i faci propostes, o sigui, la
veritat, és que més avall crec que en aquest sentit ja no podíem
caure.

Sra. Guasp, a veure, escolti, vostè de fons europeus en sap
molt més que jo, però, escolti, vostè llegeix el BOIB, el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, Decret Llei 3/2021, de 12 d’abril,
quan jo he dit allò de cuando el Pisuerga pasa por Valladolid,
el que vull dir és que, aprofitant tot això que vostè hi entén tant,
dels fons europeus, el Govern fa un decret llei, que en diu de
mesures extraordinàries i urgents per executar actuacions que
s’han de finançar en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència, i aquí hi fa passar un article 5 per
fer una cosa que no té res a veure amb això, que és del que jo
parl en el punt 5, que és on parl de projectes. Vostè ha fet una
lectura perjudicial del meu escrit, vostè ha pensat que a l’article
5 parlava del que parla al punt 1 i el punt 1 parla, com vostè diu
molt bé, perquè m’ho ha esmenat i per tant entenc que hi està
d’acord, de l’estratègia balear perquè arribin doblers a les Illes
Balears, amb unes accions en què el Parlament serà gairebé...
-ai, perdó-, el Govern, un simple espectador.

Però el punt 5 parla d’una altra cosa, que és el que diu el
Decret Llei 3/2021, que li llegiré l’article 5.2: “El Pla estratègic
autonòmic s’ha d’executar per mitjà de projectes”. Per tant,
quan vostè s’indigna tant, i diu: és que no s’han assabentat que
això no va de projectes? És clar que no va de projectes, però el
que vol fer el Govern sí que va de projectes. Llavors, en el punt
número 1 em refereixo a l’estratègia balear, molt bé, i en el
punt número 5 em refereixo a aquest article 5, jo vull saber
quins projectes el Govern vol declarar d’interès estratègic,
entre d’altres coses perquè aquesta declaració li dona tota una
sèrie de prerrogatives a la seva tramitació que jo vull controlar-
les, vull i, a més a més, és la meva obligació.

I aquí anem altra vegada amb la resta de tergiversacions
dels grups del Govern, escolti, jo no he criticat per a res el
Pacte de reactivació econòmica, el contrari, jo li he dit aquí a
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la presidenta que té tot el dret de fer-ho, no només això, pens
que el Govern l’ha de fer; el que vostès no tenen dret a fer és
que amb l’excusa d’aquest pacte sostreguin el debat del lloc on
seria natural fer-lo, que és Parlament de les Illes Balears. Està
molt bé, el Govern ho ha de fer, el Govern ha de parlar amb els
agents socials, ha de crear tots els seus fòrums, però vostès el
que no poden dir-me a mi és que si vull parlar d’aquests temes
me’n vagi a un fòrum informal que ha creat el Govern.

No, escolti, jo soc representant d’uns electors, igual que tots
vostès, i on hem de debatre en darrera instància el que sigui del
Govern és en aquest Parlament. Per tant, Sra. Sans, em diu: es
vol donar a entendre que no és legítim. Escolti, perdoni, jo això
no ho he dit mai, això no m’ho haurà sentit mai que jo hagi dit
que el pacte és il·legítim, el pacte és totalment legítim, eh!, el
que no pot ser és excusa perquè sembli que el debat en aquest
Parlament és il·legítim, no, aquest és el debat suprem polític
que hi ha d’haver a les Illes Balears.

I a mi crec que MÉS per Mallorca, Podem, m’hauran
d’explicar per què estan en contra que es debatin en aquest
Parlament les accions del Govern, a quin punt hem arribat?
Tanta disciplina han de tenir amb el que va decidint el grup
majoritari del Govern que no podem ni venir a debatre en el
Parlament?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

A mi em sembla que han de justificar MÉS per Mallorca i
Podem per què seguint la disciplina del Govern es neguen que
es debatin en el Parlament unes mesures tan importants, que
són claus per al futur de les Illes Balears. Al final no sé de què
discutirem en aquest Parlament.

En resum, Sr. President, sí, les esmenes, a veure, jo, Sra.
Guasp, les seves esmenes no les acceptaré perquè les trob
redundants i perquè em treu la data, la data del 30 de setembre,
que jo el 30 de setembre, aquesta data, la vaig posar, entre
d’altres coses, perquè està posada des d’abans de l’estiu, però
és que la presidenta fa 15 dies ho va dir aquí: abans que acabi
mes hi haurà el pla! Escolti, i ara ja em demanen el 15
d’octubre, jo estic disposat a acceptar-ho, Sr. Marí, però el que
no estic disposat a acceptar és que no es tramiti tal com jo
deman, perquè aquesta és la base: debat? Sí, però seguint el
procediment que preveu el Parlament.

Respecte de les esmenes del PP, les acceptaré, primer,
perquè la primera ja ho hem defensat, hem defensat que es creï
una comissió, ho va proposar, precisament, la diputada de
Formentera, per la qual cosa espero que el Sr. Antoni Sanz
també hi donarà suport. I la segona també, perquè ja hem parlat
dels problemes que tenen els ajuntaments en tenir accés a tota
aquesta informació i, per tant, em sembla que les esmenes són
d’addició, van en la mateixa línia i, per tant, no hi ha cap
problema a acceptar-les.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop finalitzat el debat, procedirem a la votació. Farem
votació separada. Votam el primer punt. Votam.

53 sí, cap no, cap abstenció.

Passam a votar el segon punt. Votam.

22 sí, 27 no, 4 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 3. Votam.

53 sí, cap no i cap abstenció.

Passam a votar el punt número 4. Votam.

22 sí, 27 no, 4 abstencions.

Passam a votar el punt número 5. Votam.

23 sí, 26 no i 4 abstencions.

L’esmena 7898, una esmena d’addició, del PP, que ha estat
acceptada pel Sr. Castells, passam a votar. Votam.

22 sí, 26 no i 4 abstencions.

Ara passam a votar l’esmena 7899, una esmena d’addició
del PP acceptada pel Sr. Castells. Votam.

53 sí, cap no i cap abstenció.

IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del
Decret Llei 8/2021, de 30 d’agost, pel qual es modifiquen el
Decret Llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de
caràcter econòmic de les Illes Balears, i el Decret 84/2010,
de 25 de juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la
capacitat econòmica amb la finalitat d’establir la
participació econòmica de les persones beneficiàries de les
prestacions assistencials que formen part de la xarxa
pública d’atenció a la dependència de les Illes Balears i per
concretar les prestacions econòmiques del sistema per a
l’autonomia i atenció a la dependència (escrit RGE núm.
7145/21, presentat pel Govern de les Illes Balears).

A continuació, passam al quart punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat i votació sobre la validació o derogació
del Decret Llei 8/2021, de 30 d’agost, pel qual es modifiquen
el Decret Llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de
caràcter econòmic de les Illes Balears, i el Decret 84/2010, de
25 de juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la
capacitat econòmica amb la finalitat d’establir la participació
econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions
assistencials que formen part de la xarxa pública d’atenció a la
dependència de les Illes Balears i per concretar les prestacions
econòmiques del sistema per a l’autonomia i atenció a la
dependència.

Començam amb una intervenció per part d’un membre del
Govern per fer l’exposició de les raons per les quals el decret
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llei ha estat promulgat. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

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

Bon dia a tots i a totes una altra vegada. Avui venc a
defensar, en nom del Govern, la validació del Dcret 8/2021, de
30 d’agost, el qual modifica el Decret Llei 10/2020, de 12 de
juny, i el Decret 84/2010, per calcular la capacitat econòmica
per d’establir la participació econòmica de les persones
beneficiàries de dependència, el conegut “copagament”.

A través d’un article únic es modifiquen quatre articles i una
disposició transitòria del Decret Llei 10/2020, de prestacions
socials de caràcter econòmic, i a través d’una disposició
transitòria es modifica parcialment un article del Decret
84/2010. Per defensar el decret llei no seguiré el seu ordre
expositiu i, en primer lloc, defensaré la modificació de l’article
del Decret 84/2010, que està en el darrer lloc.

Què modificam de l’article 9.a) del Decret 84/2010 i en
quin sentit el modificam? L’article 9 establia que per valorar el
copagament de l’usuari d’una residència en el cas que fos
matrimoni o parella estable sempre s’havia de garantir que la
persona que  quedàs a la llar com a mínim es quedàs amb un
IPREM per cobrir les seves necessitats bàsiques. El que ens
vàrem trobar fa deu anys, perquè aquest decret és de l’any
2010, és que la majoria dels casos que convivien en parella qui
ocupava la plaça residencial era l’home, que era a la vegada el
titular de la pensió perquè la dona no tenia pensió. Per tant,
l’objectiu d’aquell article l’any 2010 era protegir la dona que
no tenia pensió i així com a mínim es quedàs amb un IPREM.

Actualment, després d’aquests dos anys, cada vegada ens
trobam amb més parelles on els dos tenen pensions. 

Tal com teníem redactat l’article 9, fins l’aprovació
d’aquest decret en Consell de Govern, feia que la suma de les
dues pensions que s’aplica per saber el copagament i aplicant
l’escala de pagament que tenim aprovada, que està també
regulada en el Decret 84/2010, el copagament beneficiava més
l’administració pública enfront de la parella que quedava a la
llar, que sols..., que a vegades es quedava amb una mica més de
l’IPREM. Els pos un exemple a veure si ho puc explicar, un
exemple que pot il·lustrar per què necessitam modificar això. 

Un home que cobri 800 euros, una dona que cobri 800
euros, segons el decret que tenim aprovat, se sumen tots dos i
després s’aplica el 50% per aplicar el copagament, això la suma
de tots dos són 1.600, per tant, el 50% serien aquests 800 no?,
el 50% d’aquests 1.600 en aquest cas serien 800. D’acord, com
que tots dos tenen l’IPREM la residència rebria 800 euros i la
persona que visqués a casa es quedaria amb aquests 800 euros
que tenia. Imaginin-se vostès una parella que ha de pagar un
lloguer, passaria de cobrar aquests 1.600 euros compartits a
només quedar-se amb els 800, però el llum, l’aigua, el lloguer
es mantendria igual. 

Per tant, si no modificàssim aquest decret aquesta persona
cobraria, es quedaria amb 800, la persona que queda a la casa
cobraria 800. Aplicant aquesta modificació que com a mínim

garanteix dos IPREM amb el mateix exemple la persona que
queda a cada es quedaria amb els dos IPREM, dels 1.600
conjunts, dels 800 i 800 1.600 conjunt es quedaria amb 1.300
euros, i la persona que va a la residència en pagaria uns 300.
D’aquesta manera protegim més les persones que queden a la
llar. 

Amb la modificació que validam es vol assegurar que la
parella que es quedi a la llar com a mínim es quedi amb dos
IPREM del conjunt de les dues pensions. 

Segons les dades del sistema d’atenció a la dependència a
les Illes Balears hi ha unes 2.500 places residencials per a
persones majors, a aquestes se’ls ha de sumar les persones amb
discapacitat, però els he de dir que aquest article no afecta les
persones amb discapacitat, pot haver-hi un percentatge molt
petit, perquè normalment són persones amb una discapacitat
intel·lectual que no han constituït parella, afecta sobretot les
persones majors.

De les 2.500 places residencials per a persones majors que
tenim a la xarxa de dependència aquesta modificació
n’afectaria unes 344, vull dir que no és un volum exagerat, però
afecta a 344, perquè la majoria de persones que van a
residència són persones vídues o són persones fadrines perquè
al contrari de vehgades del que es pensa la majoria de persones
que estan en dependència a través de la teleassistència, els
centres de dia, el servei d’ajuda a domicili envelleixen a casa
seva i el darrer recurs és el de la residència. Doncs, només
afecta aquestes 344 persones, però pensam que és de justícia,
encara que afecti un nombre reduït, canviar-ho.

Això suposarà una baixada d’ingressos a les
administracions públiques, que crec que el Parlament també ho
ha de saber, valorat més o manco en 1 milió d’euros que ho
repartim entre els tres consells: el Consell d’Eivissa, el Consell
de Mallorca, el Consell de Menorca i el Govern de les Illes
Balears, però estam convençuts que ara el sistema amb aquest
canvi és més just, més distributiu i més equitatiu.

En relació amb el Decret llei 10/2020, de prestacions
socials de caràcter econòmic, modificam quatre aspectes,
quatre aspectes de la renda social garantida i un aspecte de la
renda d’emancipació per a joves extutelats. També defensaré
en primer lloc el de la renda d’emancipació per a joves
extutelats encara que no tengui aquest ordre exponencial.

Segons l’article 55 del Decret llei de prestacions
econòmiques la renda d’emancipació sols està dirigida a joves
extutelats que hagin estat tutelats per l’Administració Pública
de les Illes Balears, això són recursos de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, no són recursos estatals, per tant són de la
comunitat autònoma de les Illes Balears els que han de rebre
aquesta renda d’emancipació, les condicions són que hagin
estat tutelats per l’administració pública de les Illes Balears,
hagin complit amb un temps mínim de tutela, hagin realitzat un
bon procés de tutela i sempre hagin fet un pla de feina
individual. 

Què ens trobam en una situació que escassament l’any 2020
no ens varen trobar? El Govern d’Espanya amb el suport de
totes les comunitats autònomes, i vull ressaltar això de totes les
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comunitats autònomes, dissenya un pla de redistribució dels
menors no acompanyats que arriben a Espanya i de moment les
comunitats autònomes més afectades són Andalusia, Canàries
i les dues ciutats autònomes. 

De fet, aplicant aquest pla, els indicadors d’aquest pla que
encara estan negociant-se, però aplicant els indicadors inicials,
ho varen aplicar a la crisi d’immigració de Ceuta, aquests
indicadors tenien en compte la població de cada una de les
comunitats autònomes, el nombre de MENA que tenim a cada
comunitat autònoma; i d’aquelles 200 persones o d’aquells 200
menors que s’haurien de redistribuir a tot el conjunt de l’Estat
ens en varen correspondre 11. Per diversos motius alguns d’ells
encara tenen la tutela de l’administració ceutí i estan a punt de
complir els 18 anys o els han complit ja. Si no feim aquest
canvi aquests menors no podran ser beneficiaris de la renda
d’emancipació tot i que hagin fet un bon procés de tutela i
hagin volgut signar o vulguin signar aquest pla de feina
individual.

Això ens ha passat ara, però si no ho modificam ens passarà
en més d’una ocasió perquè s’està elaborant aquest pla, ens
poden venir menors d’Andalusia i ens poden venir menors de
Ceuta amb aquest pla que està..., de Ceuta, de Melilla i de
Canàries amb aquest pla que dissenya el Govern i que té el
suport de totes les comunitats autònomes. A més, nosaltres
podem arribar a ser, per la via que s’està instaurant a les Illes
Balears, receptors de més menors no acompanyats que ens
corresponen i per tant també serien beneficiaris d’aquest pla. 

Per això demanam validar el següent text: “si com a
conseqüència de la coordinació estatal o de col·laboració amb
altres comunitats autònomes en matèria d’atenció a la infància
desprotegida quan els menors resideixin i siguin atesos a les
Illes Balears, tot conservant la tutela de la comunitat autònoma
de procedència, el conseller o la consellera competent en la
matèria de serveis socials mitjançant resolució pot deixar sense
aplicació el requisit establert a la lletra c) de l’apartat primer
que fa referència que sigui tutelat per les administracions
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears”. 

No resoldre aquest problema seria tractar de forma diferent
el mateix problema que el procés d’emancipació de joves
extutelats que resideixen a les Illes Balears. Quan vàrem fer
aquest decret l’any 20, aquest decret llei, no vàrem preveure
aquesta situació si no, l’haguéssim ja incorporada. 

Passam ja ara a les modificacions que proposam a la renda
social garantida de la qual, com els deia fa un segons,
modificam quatre aspectes. 

Segons els articles 20 i 22 del Decret llei 10/20, fins a la
modificació actual a través d’aquest decret llei que es va
aprovar en Consell de Govern, tres eren els supòsits que no
havien d’acreditar, perdonin, tres eren els supòsits que havien
d’acreditar..., disculpin, tres eren els supòsits que no havien
d’acreditar haver estat dotze mesos interromputs a les Illes
Balears per poder sol·licitar la renda social: un era que
s’incorporàs un menor a la unitat familiar, l’altre era que hagi
estat víctima de tracta o d’explotació sexual, i el tercer era
víctimes de violència masclista acreditades segons la legislació
vigent. Per a la renda social, tu has de tenir dotze mesos

ininterromputs per poder-la sol·licitar, si compleixes els
requisits després serà concedida. En aquests tres supòsits
aquests dotze mesos no s’han de complir, si s’incorpora un
menor a la unitat familiar, si tu ets víctima de tracta o
d’explotació sexual, o si ets víctima de violència masclista
acreditada.

Què demanam que es validi, en aquesta cambra? Que
l’absència en el territori de les Illes Balears que estigui
motivada i acreditada per raons laborals o professionals i que
no sigui superior a quatre mesos, se’ls pugui també eximir
d’aquests dotze mesos.

Què ens trobam cada vegada? Sobretot, amb persones
individuals, persones que cobren la renda individual per ser una
unitat familiar, una persona. Ens trobam cada vegada més
persones immigrants que estan en situació de legalitat
administrativa, que tenen el permís de residència i que tenen
l’autorització de feina. Són persones migrades que el seu
projecte és fer feina. Per tant, si troben feina per exemple per
collir fraules o per collir altres tipus de..., sobretot, d’aquest
tipus de feines a la península, tenen por de perdre la renda
social perquè aquests dotze mesos no hi serien, no farien dotze
mesos seguits a la nostra comunitat autònoma. Enviar aquestes
persones que puguin anar a fer feina durant aquest temps sense
que tenguin el perill que no hagin estat els dotze mesos seguits
és beneficiar, és promocionar que aquesta gent s’ocupi, que és
una de les funcions també de la renda social, no que quedi la
gent penjada de la renda social, que no sigui dependent de la
renda social, sinó que sigui activa amb la seva recerca de feina. 

Per tant, què passaria en aquests casos? Això suposaria que
durant aquests quatre mesos se’ls suspendria la renda social,
quan s’incorporassin una altra vegada, la tornarien a sol·licitar,
la tornarien aixecar, se’ls valorarien els ingressos realitzats i
se’ls computaria una nova renda social en relació amb els
ingressos que declarassin. Però d’aquesta manera beneficiam
que les persones que vulguin anar a fer feina fora del nostre
territori ho puguin fer i no se’ls computin aquests dotze mesos.
Pensam que això permet, facilitam que les persones cerquin
feina, evitam l’economia submergida, perquè si no facilitam
això els pot ser fàcil fer feina sense contracte de feina, i a més
facilitam que a aquestes persones se’ls doni d’alta a la
Seguretat Social i, fins i tot, puguin tenir dret a l’atur i per tant
descarregar també el pagament de renda social. Aquest és un
aspecte. 

El segon aspecte que aquest, tal vegada, és més tècnic, és
modificar l’article 31 en el seu apartat 1 i 2, deixant clar que la
resolució, si és estimatòria, és a dir, si una persona té dret a la
renda social després d’haver comprovat els requisits, dóna dret
a cobrar aquesta prestació a partir del primer dia del mes
següent a la data de registre d’entrada de la sol·licitud.

Ara, en relació amb aquest article tenim dos punts, que
poden ser contradictoris. Sempre, la voluntat del Govern, quan
es va elaborar aquesta llei va ser que es cobràs des de la
sol·licitud, una vegada que fos estimatòria. Però és cert que
tenim dos articles que són confusos i que els tècnics ens
demanen que s’aclareixin d’una forma clara que és el document
o la proposta que vostès ja tenen en el decret llei. Vull dir que
sigui des de la data de la sol·licitud, al mes següent al de la data
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de la sol·licitud, si és estimatòria, aquesta persona pugui tenir
dret a cobrar la renda social. 

El tercer aspecte que modificam també té a veure amb
tractar igual els beneficiaris. Des de l’aprovació del Decret llei
de prestacions socials econòmiques fins a l’aprovació d’aquest
decret, els beneficiaris de la RESOGA havien de presentar una
declaració responsable entre l’1 d’abril i el 30 de setembre.
Aquesta declaració responsable havia d’anar signada dient que
persistien les condicions per les quals se’ls atorgava aquesta
renda social, això al marge de les comprovacions d’ofici que
pot fer l’administració pública a qualsevol moment i que tenim
ja firmat un conveni amb la Seguretat Social per revisar de
forma periòdica quantes persones estan d’alta a la Seguretat
Social que cobren la renda social perquè això és un indicador
clar que tenen feina. 

Amb aquesta redacció que teníem en aquest decret llei es
podia donar el cas que algú que hagi presentat una sol·licitud
al mes de febrer i se li hagi concedida al mes d’abril, quedi
obligat a fer aquesta declaració responsable fins al 30 de
setembre, mentre que al que se li hagi concedida l’1 d’octubre
pot estar pràcticament un any a no fer-la. La proposta que feim
és introduir la paraula “posterior” i, així, que quedi: “cada any
posterior al de la concessió de la prestació entre l’1 d’abril i el
30 de setembre, els perceptors han de presentar una declaració
responsable que persisteix la seva situació”. Això també suposa
una descàrrega administrativa ja que la voluntat de la norma era
fer una declaració anual per part dels beneficiaris.

Insisteixo, això no és la comprovació d’ofici, que pot fer-se
quan es consideri oportuna. 

I, finalment, el quart aspecte que modificam és fer
compatible continuar percebent la renda social garantida
regulada a la Llei de renda social garantida de l’any 2016, amb
l’accés al mínim vital estatal fins a la data de resolució
estimatòria de l’ingrés mínim vital, sempre que s’hagi complit
amb el requisit de sol·licitar-lo i es mantenguin els requisits per
accedir a la prestació.

Per què necessitam modificar això? I tal vegada amb un
exemple ho poden entendre millor. Ho necessitam modificar
perquè hi ha hagut un retard considerable en la concessió de
l’ingrés mínim vital. El que, segons la llei inicial, el reial decret
llei inicial de l’ingrés mínim vital, havia de ser una declaració
d’entre dos i tres mesos, algunes famílies han estat set, nou i
deu mesos a cobrar aquest ingrés mínim vital. 

Per exemple, una família que cobrava la RESOGA de l’any
2016 i sol·licita l’ingrés mínim vital el mes de juliol i li
concedeixen el mes de desembre, han passat set mesos.
Mentrestant, cobrava la renda social, perquè recordin que això
només afecta totes aquelles quasi 1.800 famílies que cobraven
la RESOGA i que nosaltres vàrem contractar un equip perquè
pogués sol·licitar l’ingrés mínim vital. Per tant, nosaltres tenim
garanties absolutes que aquestes persones han sol·licitat
l’ingrés mínim vital, que és el primer requisit que demanam.
Moltes d’aquestes persones han estat set, vuit i nou mesos que
se’ls donàs la resolució estimatòria de l’ingrés mínim vital, i
mentrestant cobraven la renda social. Què passa? Que quan els
ve la resolució estimatòria de l’ingrés mínim vital ve amb

caràcter retroactiu, per tant, cobren set mesos. Si nosaltres no
modificam aquest article, nosaltres ara estam obligats com a
comunitat autònoma a sol·licitar-los els set mesos que han
cobrat de l’ingrés mínim vital, a famílies que estan molt
apurades.

Si això s’hagués fet amb dos mesos com es preveia a
l’ingrés mínim vital, tu pots demanar un retorn de dos mesos i,
a més, ho haguéssim fet de forma ràpida, però després,
sol·licitar a aquestes famílies set i vuit mesos, que són famílies
que han estat cobrant 600 i 700 euros i que ho han gastat, ens
sembla que no seria just, ens sembla que és posar a unes 700
famílies, perquè afecta entre 700 i 800 famílies, en una situació
que elles no s’han cercat, perquè ha estat un problema de
lentitud amb la resolució per part de l’ingrés mínim vital. 

Nosaltres aquí també, possiblement, tenim una part de
responsabilitat, perquè nosaltres amb una situació de pandèmia
que teníem menys treballadors per diversos motius, perquè
estaven en quarantena, perquè estaven fent feina amb teletreball
i no tenien tanta agilitat, etc., i a més perquè a partir d’abril,
maig, vàrem tenir una sol·licitud molt important de rendes
socials garantides, hem centrat més els esforços del personal a
resoldre la renda social garantida i, per tant, el tema de les
resolucions de començar a demanar el retorn d’aquests doblers
vàrem decidir deixar-lo per més endavant. 

Per tant, ens sembla una solució justa aquesta, que només
afecta entre 700 i 800 persones i que només afecta aquells
perceptors de la renda social de 2016, perquè els perceptors de
la renda social de, diguem, de la renda social que regula el
Decret Llei de prestacions econòmiques no estan afectats per
això. 

I, per això, creim que a aquestes famílies ara realment se’ls
posaria en una situació de major vulnerabilitat de la que tenen
si tenguessin aquest deute amb l’Administració Pública de la
comunitat autònoma que no podrien pagar i que s’hauria de fer
un acord individual amb cada un d’ells de quina part de l’ingrés
mínim vital o de la RESOGA haurien d’anar pagant cada mes. 

Estic segura que la majoria dels parlamentaris i les
parlamentàries estan d’acord amb la majoria d’aquestes
mesures o pràcticament amb totes, no? El debat, tal vegada, es
pot centrar en per què fem un decret llei, si s’hagués pogut fer
per altres vies.

Per al Govern sí que té sentit l’ús del decret llei, de forma
general, quan es detecten situacions que poden millorar la
qualitat de vida de les persones i agilitar els tràmits
administratius per fer una administració pública més eficaç i
més eficient que sempre l’hem criticada, perquè pensam que
aquest decret, i vostès ho veuran, no hi ha cap vorera, ni hi ha
dobles intencions, ni hi ha connotacions polítiques, ni hi ha
modificacions de lleis que poden suposar privilegis per a uns
pocs, hi ha clarament una millora dels serveis i de la seva
tramitació; aconseguir més equitat i més racionalització de
l’administració pública amb els sectors més vulnerables de la
població.

Per això, doncs, demanam la validació de la cambra. Moltes
gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara correspon demanar als
grups parlamentaris, per ordenar el debat, si volen intervenir en
el torn a favor, en contra o en fixació de posicions. Grup
Parlamentari Popular?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

A favor, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Ciudadanos?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

A favor, president. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari VOX?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Abstención.

EL SR. PRESIDENT:

Interpret que és fixació de posicions?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Fijación de posiciones, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup Parlamentari El Pi?

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, president, a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup Parlamentari Unidas Podemos.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Mixt?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, Sr. President, a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, doncs, començam amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Molt bon dia a totes, diputades i diputats. Molt bon dia, Sra.
Consellera. L’he escoltat atentament i he de dir que crec que ha
estat molt clara la seva intervenció quant a la modificació dels
punts que en aquest decret es proposen.

Nosaltres, com ha dit abans la portaveu adjunta del nostre
grup parlamentari, donarem suport a aquest decret. Però
evidentment tenim una sèrie de crítiques per fer i una sèrie de
puntualitzacions i, és clar, vostè ha donat l’explicació del per
què és necessari aquest decret i nosaltres, a part d’aquesta
explicació que vostè diu, nosaltres li volem traslladar la nostra
posició i la nostra preocupació davant una problemàtica que
aquest decret no solucionarà.

Dia 30 de juny vàrem tenir el debat de validació del Decret
10/2020, jo record perfectament que li deia que no érem davant
un decret d’urgència, que no érem davant d’un decret de
mesures urgents socials, tampoc un decret de mesures urgents
per mor de la pandèmia, jo li vaig dir que érem davant d’un
macrodecret que feia taula rasa amb tota la legislació que
teníem vigent fins llavors quant a les prestacions socials
econòmiques que teníem a la comunitat autònoma, per tant, es
netejava tota la legislació anterior, teníem aquest únic decret
que ho regulava i evidentment regulàvem no només les
prestacions del Govern, en aquest cas, la RESOGA, sinó també
totes les dels consells insulars i les dels ajuntaments.

Li deia que no hi havia necessitat d’aquesta precipitació i li
deia que sobretot aquí havia faltat molt de diàleg, que vostès
sempre parlen de diàleg, sobretot amb les parts que havien
d’executar i posar doblers damunt la taula, que eren consells i
ajuntaments. Nosaltres li vàrem dir que ens semblava una
barbaritat que no s’hagués tengut en compte l’opinió dels
ajuntaments en aquest decret, vostè va dir que havien fet una
consulta a la FELIB, però nosaltres això vàrem considerar que
no abastava.

I li vàrem dir que esperàvem que, encara que nosaltres
donàssim suport a aquest decret, com ho hem fet sempre fins
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ara, com a oposició responsable que som, que jo crec que ja ens
hagués agradat a nosaltres, en una situació de pandèmia, tenir
l’oposició que vostès han tengut, li dèiem que almanco es
tramitàs com a llei. I vostès es varen negar. Els vàrem dir que
aquest decret no aniria bé, que aquest decret partia de dues
premisses totalment errònies: una, evidentment era que ho
confiaven tot a l’Ingrés Mínim Vital, i l’altra, que vostès
eliminaven la Renda Mínima d’Inserció, la qual deien que
eliminarien però els varen posar una data i després la varen
haver de tornar modificar.

Nosaltres creiem que això eren dues errades: una, fer un
decret precipitadament perquè s’havia acabat d’aprovar en el
Congrés un Ingrés Mínim Vital, sense saber com funcionaria;
i l’altra, el que li he dit de la inserció. I un model de prestacions
econòmiques que evidentment s’havia decidit per part del
Govern únicament i exclusivament sense tenir unes aportacions
ni als consells ni als ajuntaments. Li vàrem dir que tendria
noves modificacions i, evidentment, dia 22 de setembre va
venir una nova modificació del Decret 10/2020, mitjançant el
Decret 12/2020, és a dir, tres mesos després ja vàrem tenir una
modificació.

I els dos problemes de plantejament que nosaltres li dèiem,
de l’Ingrés Mínim Vital i de la Renda Mínima d’Inserció han
passat. Què ha passat? Bé, doncs que l’Ingrés Mínim Vital ha
estat una estafa, ha estat un frau, i es va regular precipitadament
en pensar que moltes d’aquestes persones que necessitaven una
ajuda econòmica mensual la tendrien de l’Estat, i no ha estat
així; han tengut més de 32.000 sol·licituds i se n’han aprovades
2.000. Però és que parlam que 2.000 persones es beneficien de
l’Ingrés Mínim Vital sense entrar en el detall. I quan jo dic que
és un fracàs i és un frau és perquè si una mesura econòmica que
s’anuncia com la panacea per acabar amb la pobresa i només va
dirigida a la pobresa severa, severa, i encara es troba en
tramitació en el Congrés i encara no sabem com acabarà aquest
tema de la simplificació de requisits i d’agilitació de tràmits i
d’altres, que ha perjudicat, i moltíssim, totes les persones que
ho necessiten, doncs, després ens trobam amb la lletra petita
que moltes d’aquestes prestacions de l’Ingrés Mínim Vital són
de 70 euros, de 100 euros i de 200 euros. Vull dir, és que ni tan
sols hem ajudat que aquella persona que cobrava 400 i busques
d’euros de la RESOGA té accés a l’Ingrés Mínim Vital, no, és
que es queda amb 70 o amb 100. Evidentment, després amb la
modificació han fet que vostès complementin i no ho perden.

Quin problema hi ha? Perquè vostè, és clar, parla de part
del problema que vostès solucionen amb aquestes persones que
tenen dins la RESOGA, que cobraven RESOGA i que es torben
set o vuit mesos, però i què d’aquestes 25.000 persones que
encara a dia d’avui esperen o que ja els han dit que no i no
tenen dret a la RESOGA? Què passa amb aquestes persones
que han estat vuit mesos a no poder demanar la RESOGA
perquè vostè, amb aquest decret, els obligava a haver d’esperar
una condició resolutòria? És així, vull dir, tenim moltes
famílies que al cap de vuit mesos de tenir zero ingressos per
part de l’Estat i de l’Ingrés Mínim Vital, i zero ingressos de la
comunitat autònoma perquè no podien demanar la RESOGA,
perquè vostès així ho varen establir en el seu decret, doncs els
deixam amb una mà damunt el cap.

Les varen deixar així, són persones que són a les cues de la
fam, són persones que vostès els obliguen a haver d’anar a
recollir una borsa de menjar cada quinze dies, persones que mai
en la vida no haguessin pensat això. Per tant, vostè em fa una
modificació aquí, però no em soluciona el problema, encara a
dia d’avui tenim moltes persones que esperen resposta de
l’Ingrés Mínim Vital. I que vostè no les deixa ni obrir un
expedient de la RESOGA, i d’aquestes persones vostè no ha dit
ni mu, ni mu!

Aquestes persones tampoc no tenen accés a la Renda
Mínima d’Inserció, per què? Perquè se l’han carregada i se
l’han carregada en el pitjor moment, si els consells insulars han
tret doblers d’allà on han pogut i han intentat, a través d’ajudes
econòmiques urgents dels consells, solucionar-ho, no podien
fer una renda mínima. I el que és pitjor, i nosaltres li diem,
perquè, a més, vostè ha dit una cosa que és totalment errònia,
vostè diu que, és clar, que la finalitat de la RESOGA és que
trobin feina, jo crec que el seu sentit ho és, però no ho és; el
sentit de la RESOGA mai no ho ha estat, i vostè va ser sincera
quan es va aprovar aquí la RESOGA a l’any 2016, vostè ho
deia: la RESOGA que avui aprovam no s’aprova com a una
eina de reinserció, no, no, no, això és un dret que tenen els
ciutadans de les Illes Balears -que al final la cobren 20.000
ciutadans, no la cobren més, o 21.000, no més.

Per tant, escolti’m, i a tota aquesta gent que segons Càritas,
FOESSA, la Creu Roja, ens diuen que s’han triplicat les cues
de la fam, que s’han triplicat les demandes, com hi arribam,
perquè parlam que si a l’any 2019 teníem 220.000 persones
amb risc d’exclusió social, ara les entitats parlen de 400.000.
Escoltí, escut social de què? I teníem una Renda Mínima
d’Inserció que funcionava perquè tenia una cosa que vostès no
han creat, vostès han deixat totes soles, totalment totes soles
aquelles persones que no troben feina i que volen trobar feina,
perquè la feina dignifica, la feina recupera el caràcter de la
persona, la feina ajuda la persona no només a tenir uns recursos
per donar un iogurt a la seva família, sinó que el destí de la
RESOGA hauria de ser aquest, i vostès tot d’una varen dir que
no.

Si haguessin mantengut la Renda Mínima d’Inserció,
diríem, bé, doncs tenen encara una planificació d’un programa
d’acompanyament a cada una de les persones. I no em parlin
que si hi ha els programes de la formació per a persones
vulnerables o programes dirigits, no, no, no, jo parl d’un
acompanyament a cada una d’aquelles persones que es facin un
pla individualitzat d’aquelles persones que tenen dret i que
poden trobar una feina. El Govern ho fa? No. Ho fa ningú avui
a hores d’ara? No. Per tant, per tant, per tant, això és una errada
i grossa.

A dia d’avui, sis anys de govern del pacte, un any i mig de
pandèmia, una crisi històrica, que ara sembla que els ERTO tot
ho emmascaren i sembla que la temporada ha anat beníssim,
però encara hi ha molta gent que aquest estiu no ha fet feina,
que dels hotels no els han cridat, que dels restaurants no els han
cridat, que quan els llevin l’ERO no han cotitzat i no tendran
atur, i parlam de 90.000 persones. Què fem amb tota aquesta
gent? Tenim un problema de fons.
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El tenim a l’any 2017, 18, 19, èpoques de bonança
econòmica, quan en aquesta comunitat autònoma vàrem tenir
4.000 milions d’euros més, i haguéssim pogut atacar la
temporalitat dins la feina, dins el treball, que era un dels
problemes que deia Càritas; haguéssim acabar, haguéssim
pogut parlar de diversificació, de totes aquestes coses que ara
en temps de crisi sempre treuen; però quan han tengut bonança
econòmica chitón, i no deien res, i ara tindrem 90.000 persones
que quan no tenguin ERTO, que sembla ser que, evidentment,
es prorroga, i n’estam contents, fins al febrer, doncs es
quedaran amb una mà damunt el cap.

Aquesta temporada no han fet feina, i la temporada de l’any
que ve faran feina? Doncs tampoc no ho sabem. Per tant,
aquesta modificació que fem ara, a la qual donam suport,
perquè no repetiré aquests punts que vostè ha dit amb la gran
majoria dels quals estam d’acord i creiem que la idea és ajudar
evidentment aquelles persones que els compti el termini des de
la data d’aprovació, o no la data de sol·licitud o..., evidentment,
hi estam d’acord, no podem no estar-hi d’acord. Però no és una
solució.

Doncs, bé, ara en aquest moment a Balears tenim
l’habitatge més car d’Espanya, només estam per darrera de
Madrid, és la primera, estam en el rànquing de la comunitat
autònoma amb l’habitatge més car de segona mà; és a dir,
l’habitatge de segona mà, que és aquell habitatge que aquelles
persones que tenen menys renda és a qui van dirigits, doncs
tenim l’habitatge més car de tota Espanya; tenim els lloguers
més cars de tota Espanya. Les ajudes de lloguers, bé, avui en
parlava el meu company, el Sr. Lluís Camps, 4.000 persones
pendents de cobrar una ajuda de lloguer, d’aquesta esquerra
social, perquè jo esper ja el discurs de Podem, i la de
l’emergència social, que els han fet molt de mal, els han fet
molt de mal, perquè el cinisme té un temps limitat i la ironia
també i les mentides també, i a vostès se’ls acaba aquest discurs
i la retòrica, queden molt guapos, molt ressonants, però al final
els han deixat a l’estacada i els únics que tenen els sous
garantits són els diputats i els membres i els càrrecs de Podem,
perquè la resta no li tenen.

Bé, doncs, no tenim cap solució per a l’habitatge, sis anys
de govern d’esquerres, una llei totalment fallida, sense política
d’habitatge en aquesta comunitat autònoma. A Palma han donat
cinc claus d’habitatges en sis anys, cinc claus d’habitatges, mils
de persones pendents d’un habitatge social. A Son Busquets,
800 habitatges que tampoc no sabem si es faran o no es faran,
encara discutim.

La llum, més cara que mai. La bombona de butà, més cara
que mai, aquest estiu com el passaran les famílies que no
arriben a final de mes, perquè no podran ni comprar una
bombona de butà. Les persones que omplen el dipòsit del cotxe
de benzina, 14 euros més costa un dipòsit ara de benzina.

Escolti’m, de què parlam! Aquesta modificació d’aquest
decret no soluciona res, no ajuda les persones que no arriben a
final de mes i, miri, com que jo, vostè ha posat exemples avui
clars, doncs jo ara n’hi posaré un, d’una mare de família que
viu amb una filla i que aquesta filla doncs ara està embarassada,
esperen un fill, i l’únic que té aquesta família són 450 euros,
una vegada se t’acaba l’atur, li han donat una ajuda, la

Seguretat Social, de 450 euros, fins al mes d’octubre. Li varen
demanar que demanàs l’Ingrés Mínim Vital, està esperant que
li contestin de l’Ingrés Mínim Vital. Zero euros a partir del mes
d’octubre i en paga 800 de lloguer, on l’enviam aquesta
família? Digui’m on l’enviam!

I aquesta modificació d’aquest decret d’avui què soluciona
a aquesta família? Què li dic jo avui horabaixa? Li diré que
avui he votat a favor d’aquest decret i després em dirà: y a mí
¿qué me soluciona? Això és un cas, n’hi ha molts. Per tant, de
què parlam, de què parlam!

No creu que teníem l’oportunitat d’haver fet una llei de
serveis socials i entre tots fer-la millor? Si vostè veu que té una
oposició i té uns partits polítics que cada vegada que vostè aquí
ha presentat una modificació d’una llei o un decret llei urgent
li hem donat suport, cada vegada que hi ha hagut un interès
general li hem donat suport, fins i tot als seus pressuposts el
Partit Popular no hi va votar en contra, i vostè ho sap, per tant,
per què aquesta por a fer feina aquí, dins el Parlament, com
deia avui el Sr. Castells? Per què no tramitar el primer decret
com a llei? Per què entre tots si li diem que tenim un problema
d’inserció, que no arribarem a les famílies i que el Govern de
les Illes Balears té l’obligació de fer feina de manera
transversal dins totes les àrees per ajudar la pobresa, perquè si
no només amb ajudes no arribarem, i la millor ajuda social és
que trobin feina, per què no entre tots, de veres, ens posam a la
pell d’una persona que ho passa malament i que no li donam
solucions?

I que tampoc no li donarem solucions, que li donem 500
euros cada mes, quan n’ha de pagar 800 de lloguer, perquè és
el màxim a què tendrà dret aquesta dona.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Per tant, no ho sé, els veig nerviosos, i ho crec, hi poden
estar, hi poden estar, hi poden estar perquè és el que dèiem, les
mentides tenen les cames curtes i vostès quan els lleven la
careta es posen nerviosos.

(Alguns aplaudiments)

El dit i, per acabar, donarem suport a aquest decret per
responsabilitat política, perquè just que ajudi una persona,
dues, tres, quatre o no sé quants casos ha dit vostè, ja ens va bé,
però que no es posin cap medalla ni una, que la gent a Balears
ho passa molt malament, que som de les comunitats autònomes
allà on ha pujat més la pobresa; vostè sap que, segons Intermón
Oxfam ha pujat un 11%, la comunitat autònoma en què més ha
pujat el nivell de pobresa; ens costarà moltíssim sortir i vostès
tenen la paella pel mànec ara perquè és responsabilitat seva
prendre-s’ho seriosament.

El setembre del 2021 no han tret les ajudes de lloguer de
totes aquestes persones que demanen una ajuda de lloguer, que
l’esperen com el Messies, no les han tretes, 2021 de setembre,
encara no han tret les ajudes de lloguer del 2021. Per tant, com
que disminuir la pobresa, que no es cronifiqui la pobresa és una
feina en la qual s’han d’implicar totes les àrees de govern,
facem feina conjuntament i no apedacem cosetes, perquè
segurament, Sra. Santiago, ens tornarà dur una modificació, el
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que s’hauria d’haver fet, i encara hi és a temps, perquè ens
queda un any i mig de legislatura...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, acabi, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

..., es fer una llei en aquesta comunitat autònoma que sí ajudi
aquestes famílies que ho passen malament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Correspon ara al Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Durán, fins a
l’arribada de l’Ingrés Mínim Vital, en el 2020, no existia una
prestació general d’àmbit nacional per atendre els ciutadans
que mancaven d’una renda, eren les comunitats autònomes les
que reconeixien una renda als ciutadans per accedir a la manca
de rendes suficients per solucionar-la.

És molt fàcil pujar a aquest faristol, fer enrenou en la línia
de la política de la crispació i en lloc de fer feina on s’ha de fer
feina, que és en el Congrés dels Diputats, no fer-ne. És
totalment incoherent el seu discurs. Aquí tenc les esmenes a les
al·legacions al projecte de llei de l’Ingrés Mínim Vital, no té
res a veure el que vostès diuen quan són aquí a la tribuna amb
la feina que vostès fan al Congrés dels Diputats.

Dit això, referent al debat i a la votació de la validació del
decret llei vagi per endavant el suport des d’Unides Podem al
Decret llei 8/2021, de 30 d’agost, aprovat pel Consell de
Govern de les Illes Balears. 

Com no podia ser d’una altra manera, Unides Podem donarà
sempre suport a totes aquelles propostes i modificacions
legislatives que serveixen per millorar la vida de la gent i per
reduir la desigualtat i la pobresa. 

Aquest decret llei, per una banda, proposa la modificació
del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de
caràcter econòmic de les Illes Balears, així com la modificació
del Decret 84/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els
criteris per calcular la capacitat econòmica de les persones
beneficiàries de les prestacions assistencials que formen part de
la Xarxa pública d’atenció a la dependència de les Illes Balears. 

Aquestes propostes de modificacions donen una major
cobertura als ciutadans i a les ciutadanes, milloren la protecció
per als menors extutelats, amplien la cobertura de les rendes
d’emancipació així com també milloren el copagament amb
l’aportació dels serveis assistencials residencials. 

Ho ha explicat bé la consellera a la seva intervenció, aquest
decret llei modifica els requisits de residir de forma
interrompuda durant dotze mesos com a mínim a la comunitat
autònoma a un mínim de vuit mesos per a aquelles persones
que s’hagin de desplaçar a un altre territori per motius laborals
o professionals i siguin perceptores de la renda social garantida,
promovent així la contractació per treball ocasional o temporal.
Es tracta que persones que perceben la renda social garantida
no hagin d’escollir entre cobrar la prestació o deixar de fer
feina amb caràcter puntual durant uns mesos, com per exemple
la verema. 

També queda recollida la compatibilitat de seguir percebent
la renda social garantida amb l’ingrés mínim vital fins a la data
de la resolució estimatòria. La posada en marxa de l’ingrés
mínim vital ha generat retard en l’assignació de la prestació. A
les Balears en comptes de substituir la RESOGA per l’ingrés
mínim vital, com han fet altres comunitats autònomes, el
Govern va optar per mantenir la RESOGA i donar cobertura a
les persones sol·licitants a l’espera de ser acceptades a l’ingrés
mínim vital. 

Per tal d’evitar que a les famílies vulnerables els suposi un
entrebanc aquest retard de les administracions, des d’Unides
Podem aplaudim aquesta modificació que es proposa en aquest
decret llei. 

Referent a les rendes d’emancipació s’amplia la cobertura
ja existent en matèria d’atenció a la infància desprotegida per
a menors extutelats, menors que siguin atesos a les Illes Balears
tot i que conservin la tutela de la comunitat de procedència,
podran cobrar la renda d’emancipació si compleixen amb la
resta de requisits. Aquesta mesura dóna resposta a la realitat de
la situació d’un augment d’arribada de menors no acompanyats
al nostre país i a la col·laboració indubtable entre les diferents
comunitats autònomes.  

Aquest decret també modifica el requisit dels ingressos per
a les persones beneficiàries de les prestacions assistencials per
reduir l’aportació del serveis d’atenció residencial, el conegut
copagament, que provoca a moltes llars una situació injusta. 

El copagament tenia en compte els ingressos de la parella,
amb la modificació es vol assegurar que la parella de les
persones que ingressen a una residència disposi d’una quantia
anual de com a mínim el doble indicador públic de renda
d’efectes múltiples, o sigui, un 200%. Fins ara la quantia era
d’un indicador de renda per un valor de 464,90 euros i amb
aquesta modificació el valor augmenta en 1.129,80 euros
mensuals per tal de garantir que les persones amb menys
recursos econòmics puguin continuar vivint amb un cert grau
d’autonomia econòmica al seu domicili.

En definitiva, aquest decret llei a Balears és una passa de
protecció per a joves, persones dependents i persones en
situació laboral de temporalitat. Per això hi donam suport.

Reforçar el sistema de benestar, avançar en l’ampliació de
la cobertura de l’escut social per a perfils de les persones
potencialment beneficiàries perquè ningú no quedi enrere és
essencial, no ha cap dubte, oi?, la supervivència econòmica de
les persones en situació de pobresa severa és totalment inviable
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i els ciutadans i les ciutadanes de les nostres illes que es veuen
obligats a escollir entre pagar el lloguer, els subministraments
o a omplir la nevera. 

La crisi econòmica i social provocada per la COVID-19 ha
provocat un retrocés en els avanços de la disminució de la
pobresa i ha afectat de manera més notable a la població que ja
estava en la precarietat abans de la pandèmia. Per a Unides
Podem treure les persones de la pobresa és essencial i això
passa per repensar, completar i enfortir les mesures socials,
econòmiques i de protecció que s’han implantat en els darrers
cinc anys, com també s’han de repensar les noves mesures per
al sosteniment de les persones. 

Diferents organismes internacionals, com el redactor de
l’ONU per l’extrema pobresa o la Comissió Europea o el Fons
Monetari Internacional, ens han alertat des de fa anys que el
sistema de protecció social tenia un important problema perquè
no arribava a les llars de rendes més baixes i, com a
conseqüència, reduïa molt poc la desigualtat i la pobresa,
especialment la infantil.

L’ingrés mínim vital juntament amb la renda social
garantida són la xarxa de seguretat econòmica per a tots i totes.
La renda social garantida garanteix que els ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears, aquells que tenen una manca
d’ingressos mínims, comptin amb uns ingressos mínims que
permeten viure dignament a aquests ciutadans i ciutadanes
mentre duri la situació de falta d’ingressos per tal d’evitar
l’extrema pobresa.

Ja ho hem dit moltes vegades a aquesta cambra, totes les
persones han de tenir garantit un nivell d’ingressos mínims per
cobrir les seves necessitats i poder sortir endavant, totes les
persones sense exclusió. És una evidència tenir un escut social
fort per donar resposta a la pobresa severa, però aquesta lluita
no només passa per tenir prestacions econòmiques per reduir
les desigualtats i la pobresa, sinó que cal reconstruir i reforçar
la resta de polítiques per garantir un estat de benestar ple. 

Per això, des de totes les administracions a tots els nivells
i des de totes les formacions polítiques, hem d’esforçar-nos per
assegurar un estat de benestar per a les persones, hem de fer
política útil i deixar el renou que no ajuda a la vida de la gent.
Totes i tots hem d’esforçar-nos a assegurar el treball estable,
ben pagat, on els treballadors no siguin pobres, assegurant un
salari interprofessional digne. Hem d’esforçar-nos a assegurar
que els habitatges tenguin preus dignes, el preu de l’accés a
l’habitatge a Balears és ruïnós per als ciutadans i les ciutadanes
de les Illes Balears, tot això ens ho diu UNICEF, la Xarxa per
a la inclusió de la pobresa, EAPN, FOESSA, etc., als seus
informes anuals.

Hem d’esforçar-nos per assegurar la base de
subministraments, l’abaratiment del preu de la llum. Mentre les
elèctriques obtenen grans beneficis, cada dia l’economia de les
famílies minva per fer front a l’alt cost de l’electricitat. S’ha
d’intervenir el mercat elèctric. 

Hem d’esforçar-nos a assegurar el replantejament i el canvi
de model de cures i d’atenció a les persones dependents.
Necessitem que la Llei de dependència en tota la seva integritat

serveixi per ajudar totes les persones dependents que puguin
tenir una vida digna i vital en tots els seus aspectes.

En definitiva, hem d’esforçar-nos a assegurar el reforçament
i la consolidació de les polítiques socials que frenin els efectes
de la crisi econòmica i de les polítiques de retrocés que hem
patit en el passat recent, només així obtindrem l’estat de
benestar que la població necessita i reclama. 

La COVID-19 ha generat molt de patiment dins i fora de les
nostres illes, però també ha evidenciat que existeix una forma
diferent de gestionar i sortir d’una crisi sense deixar ningú
enrere. L’aprovació d’aquest decret llei, per aparents petites
modificacions que semblin, avança en l’escut social de les
nostres illes i repercuteix directament en la vida de molts de
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Intervenció del Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Consellera, tot
i que vostè no em pot contestar, evidentment la intervenció del
grup ha d’anar adreçada al seu departament, que és qui ha
proposat aquesta modificació del Decret 10, substancialment
del Decret 10, un decret que ha estat modificat reiterades
vegades. Hi ha hagut una diputada que em precedia abans que
deia que evidentment és un decret que vista la seva trajectòria
i les modificacions era objecte d’una presentació com a
projecte de llei per part del Govern, i modificar-lo,
evidentment, si es donaven situacions que han vengut
provocades -i ara en parlarem- d’un famós marc que establia
l’ingrés mínim vital. 

Obviaré aprofundir en la reiterada manifestació, per tant,
que des del meu grup parlamentari hem fet respecte a l’abús
d’instrument normatiu del decret llei que el Govern empra per
regular situacions que, des del nostre punt de vista, eren
previsibles i, per tant, planificables i tramitables directament
per aquest projecte de llei. I cal dir que han estat previsibles les
conseqüències de la mala definició, gestió i tramitació de
l’ingrés mínim vital per part del ministeri, fins i tot vostè va
haver d’oferir al ministeri a gestionar amb recursos propis
humans la tramitació perquè no impedís que molts de ciutadans
i ciutadanes a les Illes Balears o es veiessin en aquell moment
normatiu i per falta d’adaptació de la nostra normativa
impedeixin tramitar ajudes que eren del tot necessàries. 

I a mi em sorprèn una cosa i és haver de recordar a un
membre d’aquest govern, que és membre del Govern i membre
del Gobierno d’Espanya, sobretot quan es presumeix d’una
gestió i d’un recurs, com l’ingrés mínim vital, que ha fet que
estiguem aquí modificant contínuament la nostra normativa per
fer-ho arribar.
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Mirin, nosaltres ja vàrem dir inicialment que hi havia
col·lectius que no es preveien i no és que fóssim malastrucs, és
que es veien les xifres que es donaven, que els nous perfils de
perceptors de rendes necessàries perquè eren col·lectius
sobrevingudament vulnerables per la situació econòmica,
necessitaven ser perfils prevists, i el ministeri no hi va
respondre, hi va haver de respondre la comunitat autònoma
amb pressupost propi i amb mesures com la renda social
garantida, però que estaven concertades en el nostre moviment
com a recurs propi i com a eina pròpia al que dictava l’ingrés
mínim vital.

I estam parlant d’autònoms que es varen trobar en una
situació de vulnerabilitat econòmica important o fixos
discontinus que no es varen poder acollir als ERTO perquè
evidentment ni se’ls va cridar directament per una qüestió
d’ocupació. Ja li ho vàrem dir. 

Per tant, jo, Sr. López, Sra. Sans, Sra. Martí, Sra. Mayor,
Sra. Santiago i Sr. Jiménez, de tota aquesta experiència que el
Govern de les Illes Balears i que la conselleria ha hagut de fer,
sí que seria interessant que tot i que no facin autocrítica aquí,
la traslladin al ministeri a efecte de la necessitat d’encara,
encara, fer molt més eficaç i més proper l’ingrés mínim vital,
perquè hi ha gent que està al marge, com la mateixa consellera
ha pogut constatar. 

Per tant, he de reconèixer, com a grup parlamentari i no
tenim cap problema a dir que la renda social garantia ha donat
resposta a molta vulnerabilitat d’aquesta comunitat autònoma,
ha estat un instrument que ha necessitat moltes modificacions,
no estam d’acord que s’hagi hagut de fer d’aquesta mesura, no
és bo que una norma s’hagi d’anar modificant constantment,
sobretot per l’aprenentatge dels informadors i orientadors de
cap als usuaris i també l’inst, consellera, que tengui molt en
compte que cada modificació suposa actualitzar protocols
d’informació i de formació per als orientadors i informadors,
telefònicament, presencialment o semipresencialment, i és una
cosa que perquè pugui arribar, i és molt confusa, perquè pugui
arribar s’haurà de posar les piles en aquest sentit i fer una bona
pedagogia de comunicació i informació als usuaris de tanta
confusió que tenen amb aquests temes, sobretot quan són
modificats. 

Li hem dit que aquest..., vostès li diuen escut social, aquest
paraigua, que aquests recursos (...) eren necessaris i són
necessaris, i sempre tendrà el suport per part de Ciutadans a
què puguin arribar ajudes a tots els col·lectius vulnerables. Però
també li hem exigit constantment a aquest govern, i de qualcú
té por quan deim que proposam plans d’actuació, que vagi
acompanyada d’una estratègia conjunta del Govern sobretot a
polítiques actives i programes actius d’ocupació. 

Entenem que és una aposta important i les conseqüències
d’aquesta crisi la demandaran molt més en els successius anys,
per tant, consellera, quan vostè vengui aquí a dur modificacions
o noves propostes o augment pressupostari, pensi a exigir al seu
Consell de Govern una planificació global, transversal, en
polítiques actives d’ocupació. 

Li he de reconèixer una cosa que ens ha agradat, al meu
grup parlamentari, i és que vostè ha dit d’aquest milió d’euros

que ens costarà de més, ha citat una xifra ha fet una valoració,
i és bo que sapiguem quan qualcú anuncia modificacions que
digui en aquest parlament i que puguem comunicar quin cost
suposa i qui ho gestionarà, és a dir, els consells insulars en
aquest cas i vostè hi ha fet referència i li he de reconèixer que
per a nosaltres és important.

Miri, valorant per què donarem suport. Donarem suport no
només per responsabilitat política sinó perquè entenem que les
mesures són ajustades a les necessitats per poder donar una
resposta immediata i àgil a la tramitació. Entre altres coses,
perquè dóna empara a uns perceptors ara que evidentment
abans teníem un problema i és que quan trobam una plaça a una
residència, tant de bo que arribaven evidentment la persona
cuidadora, la persona parella o el més a prop que convivia es
quedava amb una casa que possiblement tendria un
desnonament o tendria molta dificultat d’anar a uns altres que
li donassin per assegurar la despesa, la despesa no tan sols del
lloguer, la despesa de l’augment del cost de la llum, del cost del
butà i fins i tot el cost de la senalla perquè els productes s’han
encarit, com vostè sap. 

Que es prevegi la no-vulnerabilitat dels joves en situació de
tutela o en situació de protecció és fonamental, i per tant
nosaltres hem signat un Pacte per la infància, hem signat entre
altres coses iniciatives envers la cobertura als infants i als
joves, per tant no podia ser d’una altra manera. 

He d’esgotar el meu temps reiterant el nostre suport.
Nosaltres sí demanarem sempre que es tramiti per projecte de
llei, perquè crec que és molt millorable i perquè hi ha
previsions que tornaran a sortir. Per tant, trobam que ha de ser
amb tramitació i suport i demanarem que es vegi la votació per
tal de tramitar per projecte de llei. 

Hi ha una cosa que m’ha sorprès i ho citaven vostès en el...,
ha estat bel·ligerant, la tramitació em sembla que vostès
esmentaven el nom de bel·ligerant o molt punitiva, no?, la
tramitació de l’ingrés mínim vital, i tant! Ho reconeix a
l’exposició de motius vostè també, i és així. Ha estat vostè molt
boca petita, ho entenc, per lleialtat als grups que formen part
del Govern però evidentment és molt criticable encara, és molt
lamentable que no tenguem els recursos o que el Govern hagi
hagut d’aportar els recursos humans per tramitar-ho, perquè al
cap i a la fi és un altre cost que assumeix la comunitat
autònoma. I vostè sap perfectament funcionaris tramitant
ERTO, que té funcionaris tramitant valoració i qualificació
d’expedients de dependència i d’expedients de valoració de
discapacitat. 

Per tant, continuï vostè reivindicant aquests justs recursos
al ministeri i segueixi vostè als seus socis de govern que té
perquè siguin els altaveus, maldament no ho facin amb la boca
molt oberta, per aquest tipus de demanda de recursos que són
necessaris que estam suportant des dels pressuposts de la
comunitat autònoma. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat. 
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera. Jo la veritat
que em pensava que seria una tramitació fàcil i quan he sentit
que gairebé tothom hi estava d’acord, excepte l’extrema dreta,
que ha dit que s’abstendria, dic, idò farem via, no? Perquè a
més és un decret amb qüestions que són com a molt de sentit
comú, com a molt formals, molt tècniques i especialment que
vénen d’una aplicació i, per tant, de fer una sèrie de correccions
que al cap i a la fi milloren és la gestió, la gestió del dia a dia
i especialment després d’haver-ho constatat, després de dur
anys d’experiència i en determinades qüestions fins i tot haver
arribat a 21.000 famílies... que m’ha semblat que a qualcú li
semblava poc, arribar a 21.000 famílies. Per tant em pensava
que no hi hauria tanta de discussió, per ventura he estat un poc
ingenu perquè he dit, bé, també és ver que aprofitant, com deia
avui de matí el Sr. Castells, que el Pisuerga passa per Menorca,
dic, evidentment hi ha grups que han volgut fer..., anar més
enllà del contingut del decret i fer una dissertació sobre la
realitat actual.

I jo amb moltes de les qüestions que han plantejat hi estic
totalment d’acord i crec que la consellera també hi estarà
totalment d’acord, evidentment no hem de pretendre venir aquí
i dir que tot és genial, tot és perfecte, que la realitat social no és
la que és, perquè no seria evidentment real. Precisament d’això
es tracta, es tracta de tenir eines per poder intervenir dins una
realitat que no és la que voldríem, i està claríssim, i que,
evidentment, i amb tota la crisi vinguda o sobrevinguda de la
crisi sanitària de la COVID, evidentment cueja, hi és i, per tant,
ara més que mai, necessitam eines i eines que siguin útils, que
siguin eficaces i que arribin.

Amb la qual cosa, jo he arribat a una conclusió i
especialment després de sentir la portaveu del Partit Popular,
que és que ho fan molt millor quan són a l’oposició que quan
són al Govern i, per tant, el que hem de procurar nosaltres és
que hi estiguin molts d’anys a l’oposició, perquè almanco tenen
idees i fan propostes. I ho dic, perquè entorn d’una situació
com aquesta, i no vull parlar d’aquella legislatura famosa que
n’hi va haver que es varen engatar en aplicar les estisores, i si
ho recorden fins i tot a la sanitat universal, negar la sanitat de
les persones a aquells que no cotitzaven, no només als
immigrants, sinó... o fins i tot de plantejar tancar hospitals o
fins i tot, bé, no parl d’aquella legislatura, però, bé, que no en
parli no vol dir que no me’n recordi, eh?, sí, perquè llavors jo
era batle i un... vostè sap que els batles són molt sensibles a la
realitat de les persones perquè venen a ca teva i te toquen a la
porta, així de clar, no?

I per tant, un diu, bé, i en aquell moment quines eines hi
havia? Bé, en aquell moment es varen deixar perdre, crec que
eren els darrers anys, em sembla que eren 4 milions d’euros en
ajudes europees per a contractació de personal, es deixaren
perdre, es varen deixar perdre perquè ningú no les va tramitar.
Bé, i podria posar molts d’exemples, però no hi vull anar a
aquella legislatura, dic, vegem aquesta, la realitat del dia
d’avui, dic jo que, per exemple, la realitat de la Comunitat de
Madrid tampoc no deu ser massa més diferent que la realitat de
la de la comunitat autònoma nostra, o la realitat de la Junta de
Andalusia, per exemple, o d’Andalusia, de dir, bé, aquella gent
com ho fan, què han fet? I veure que és molt magre si vostè

compara el que hem posat aquí en marxa i el que haurien pogut
posar en marxa a altres comunitats autònomes en aplicar els
seus criteris, l’exposició que vostè ha fet aquí.

I posava un exemple d’una persona que hauria de cobrar un
Ingrés Mínim Vital o una RESOGA, cobraria 600 euros; no, no
serien 600, serien 800 euros, però aquesta persona segurament
encara més podria anar a altres tipus d’ajudes que sí que hi són
i que venen del mateix govern de les Illes Balears, ajudes en
lloguer, per exemple, en llogar cases, o fins i tot en altres, les
d’urgent necessitat que es posen a través dels diferents consells,
a través dels ajuntaments o fins i tot d’altres.

Per tant, en aquest sentit, em reafirm en el que deia abans,
ho fan molt millor a l’oposició, per tant, procurem que hi siguin
molts d’anys i mentrestant seguim fent feina, que al cap i a la
fi aquest decret l’únic que fa és, com deia abans, és puntualitzar
diríem una sèrie de qüestions. I no entraré a debatre o a
descriure aquestes consideracions o aquests canvis perquè crec
que la consellera ja ho ha fet d’una manera molt didàctica i crec
que sobradament clara i, per tant, crec que ningú no té dubtes
en el moment d’ara.

Per tant, crec que si hi ha un decret que tal vegada, vostè
mateixa ho ha dit, podríem entrar a discutir en les formes més
que en el contingut, perquè en el contingut és que és impossible
que ningú no hi estigui d’acord, que s’ha de fer així, i
especialment perquè ve d’una gestió, ve d’una necessitat
d’agilitar i d’actualitzar la normativa que tenim a la realitat que
tenim a dia d’avui. Crec que tal vegada és vera que podríem
discutir les formes, però crec que si hi ha qualque cosa que està
justificat que sigui a través d’aquesta fórmula, és a dir, a través
d’un decret llei, evidentment és aquesta, perquè tenim aquesta
necessitat d’immediatesa, de rapidesa de l’administració la qual
generalment no sol ser mai una qualitat.

Per tant, quan és una qüestió evidentment social i des
d’aquesta sensibilitat ha de ser de manera immediata, com no
pot ser d’una altra manera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara correspon la intervenció
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la
paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Consellera, bon dia, gràcies per aquesta explicació, densa i crec
que clara, de la complicació que suposa, i aquí vaig amb la
meva primera conclusió, el fet de demanar una ajuda quan
persona ho necessita, sembla gairebé un puzzle impossible de
poder accedir a aquestes ajudes que necessitam; de fet, quan, a
més, les hem de complementar, les hem de modificar, les hem
de compensar, pensam que hi ha moltes persones que no sabem
ni com arribar a demanar aquestes ajudes, com vostè sap
perfectament bé, tot i que vostès, jo no ho dubt, els ajudin.

 



5426 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 93 / 28 de setembre de 2021 

Així és que la meva primera petició és que facilitin els
tràmits d’aquestes peticions a tot allò que puguin i més, i també
que facin via, com també han demanat alguns dels portaveus
que m’han precedit.

Jo no entraré en qüestions tècniques, vostè ja ho ha fet i
alguns dels diputats que ja han parlat fins ara en aquesta qüestió
que avui ens ocupa, però sí que em remetré a una sèrie de dades
que esgarrifen i, a més, esgarrifen perquè aquelles de què
disposam són d’abans de la pandèmia, no tenim dades oficials
de com es troben les coses ara mateix, som dins un tsunami que
ens..., vostè té peticions, però no sabem exactament on arriba
la magnitud de la tragèdia; vostè sap aquelles que els arriben,
però no aquelles que ni tan sols han pogut accedir a aquesta
petició.

El 22% viu amb risc de pobresa o exclusió social; el 36%
no pot afrontar despeses no previstes; el 9% té moltes
dificultats per arribar a finals de mes. Com deia, són dades de
l’INE d’abans de la pandèmia; han de sumar a tot això els
càlculs postpandèmia els quals, com sap vostè, ens posen al
davant d’aquests increments, per què? Perquè som una
comunitat que viu del turisme, per tot allò que ja sabem, per un
sector serveis que ha quedat paralitzat, perquè hem tengut una
temporada enguany, del 2019, que ens ha donat una mica
d’alegria, però ha estat breu i no ha estat tan intensa com ens
hagués agradat. Balears, per tant, malgrat aquesta mica de llum,
com dèiem, bé, es troba en una situació dramàtica.

Volia dir també que els ERTO, ho celebram, és una notícia
d’avui, s’han ampliat, és cert, fins al dia 28 de febrer, nosaltres
d’això n’estam molt satisfets, crec que tampoc no es pot acusar
aquest Govern de les Illes de què no han fet res, com fan alguns
dels grups de l’oposició, nosaltres pensam que fan feina i
molta; què arriben a tothom? No. Què ho podrien haver fet més
bé? Sí. Que ens trobam a una pandèmia també i nosaltres això
els ho volem reconèixer.

Hi ha un culpable de totes aquestes dades de la pandèmia o
d’aquestes dades de pobresa que tenim en aquests moments,
que és, efectivament, un virus que ens ha vengut a trontollar, a
trastocar i pràcticament a destrossar en molts casos la nostra
vida quotidiana.

D’altra banda, avui s’ha parlat i molt, és un dels
protagonistes d’aquesta modificació del decret, de l’Ingrés
Mínim Vital. Va tenir molt de bombo, és una idea
extraordinària, però ha estat molt mal executat, és a dir, se n’ha
parlat tant d’aquest Ingrés Mínim Vital, que ens havia d’arribar
a tots, o que havia d’arribar a tots aquells que ho necessiten,
que ens havia de treure del solc, que havia d’ajudar tantes i
tantes famílies que realment deixa molt a desitjar. I què passa?
Ens passa el de sempre, que, com que Madrid falla, el Govern
de les Illes ha d’anar posant pedaços i modificant les seves
ajudes i adaptant tot allò que ells no fan bé que aquí ho puguem
fer i encara, a sobre, no hi arribam.

És el de sempre, nosaltres celebram aquesta compensació
per insularitat, ja hem dit el que criticam també, però està clar
que sempre ens toca modificar allò que Madrid no fa bé.

Per tant, ah, i vull recordar una cosa, em sap greu, però és
que ho he de dir, un dels ideòlegs de l’Ingrés Mínim Vital és el
ministre Escrivá, per favor el telefonin, vostès que tenen el
mòbil, i li diguin que deixi de fer coses, com ara que diu que
ens vol jubilar als 75 anys. No volem fer feina fins als 75
anys...

(Algunes rialles i remor de veus)

..., no ens volem jubilar tan tard, volem viure, o jo no sé
vosaltres o vostès, però nosaltres ens volem jubilar si pot ser
abans dels 76. Així és que el Sr. Escrivá que, per favor,
s’assessori millor i deixi de ser ideòleg de tantes coses i
sobretot amb l’Ingrés Mínim Vital. I torn al tema que avui
dedicam aquest temps, que molt bé que l’ha posat, però que
almanco serveixi per a qualque cosa més que no sigui un titular.

O sigui que, gràcies a una mesura estatal, com deia, ens
veiem obligats a compensar-la aquí, a fer modificacions una
rera l’altra per acomodar-la.

Nosaltres donarem suport a la modificació d’aquest decret
o a la validació d’aquest decret, està clar, però ja sap també que
nosaltres no creiem que el decret sigui una eina valuosa, bé, era
una eina urgent? Li ho compram, ara bé, nosaltres pensam que
sempre un projecte de llei és el més adequat per fer política,
perquè en aquesta cambra autonòmica venim a fer lleis i a
debatre lleis i a fer projectes de llei, no venim només a dir que
sí o que no a una cosa, tot i que li direm que sí, perquè creiem
que l’ocasió ho requereix.

Per tant, els vull recordar una cosa: que facin via, és urgent
que es faci via amb l’ajuda que sigui, m’és igual les
modificacions que siguin, nosaltres donam el suport a aquest
decret, ara bé, hem de fer via, perquè és que entre uns i els
altres hi ha persones que no arriben a aquestes ajudes, ni per
una banda ni per l’altra, gent que ha demanat l’Ingrés Mínim
Vital, ah, no, no li toca perquè cobra no sé què, ara cobra
aquest, no, idò pot demanar l’altra; no, no arriben a final de
mes. I la dignitat passa per arribar a finals de mes, la dignitat
passa per tenir un plat damunt la taula, per poder pagar la
factura de la llum, que aquest seria un tema del qual no ens
ocuparem avui, però que també és de traca.

I també ens demanam què passarà després. Nosaltres sabem
de bona tinta, Sra. Consellera, i em referesc a vostè perquè
vostè ha fet l’exposició inicial i perquè és el seu departament,
vostè sap perfectament que tot allò que no arribava a Madrid
ens consta que vostè ha donat, no diré mànega ampla, però amb
aquesta declaració responsable ha fet seves moltes de les
peticions de les persones que han arribat. Què passarà després?
Vostè ens diu: no, no, no els passarà res, no els cobrarem,
només els del 2016, no ho hauran de tornar. Esperem que així
sigui, però que així sigui enguany, l’any que ve, l’altre i l’altre,
que no arribi el moment que amb caràcter retroactiu això se’ls
cobri, perquè seria per llogar-hi cadiretes.

Per altra banda, li faria una altra petició, que, per qüestions
administratives no es pugui deixar sense cobertura aquestes
persones; també els diria que, com ja he dit al principi, aquest
Ingrés Mínim Vital està molt mal executat, i esper que això es
pugui canviar, i també que arribi d’hora i a temps, que ja li he
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dit, però ho vull tornar reiterar perquè crec que és el missatge
que hem de col·locar avui i que no tengui aquest efecte
bumerang per mor que al final s’hagi de tornar.

Per tant, no creiem en els decrets lleis, és l’ADN del Grup
Parlamentari El Pi, no hi creiem, tot i que donam suport;
simplificar els requisits; i tornam carregar sobre les
autonomies, li ho torn dir, allò que Madrid no resol.

No volem pensar, com ha dit el Partit Popular, que vostès
no han solucionat res, nosaltres, Sra. Durán, i amb tot l’afecte,
no ho creiem, creiem que s’han solucionat coses i que se’n
poden solucionar més.

I, Sra. Mayor, d’Unides Podem, ara veig que... -ah, sí, que
està per allà-, Sra. Cristina Mayor, vostè ha dibuixat un
panorama pintat amb aquarel·la, nosaltres volem fer esforços
perquè tot això se solucioni, però li record que vostè, i també
li dic amb tot l’afecte de compartir tantes comissions i tants
d’interessos comuns, que vostès són al Govern, no hem de fer
esforços, ho hem d’aconseguir, ho hem d’aconseguir. O sigui,
no ens dibuixi més un desig, perquè el desig el podem dibuixar
amb peticions concretes i amb propostes els partits de
l’oposició, però vostè no em faci desitjos, doni’m realitats,
sobretot quan ve a aquesta cambra, no em vengui a fer una
carta als Reis perquè pensam que no.

Per tant, creiem que ho hem de fer, que no ens hem
d’esforçar sinó que ho hem de solucionar i crec que amb
aquestes peticions em conformaré si s’acompleixen.

Gràcies, Sr. President i torn reiterar el vot afirmatiu d’El Pi
a aquest decret. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sr. President, si m’ho permet intervindré des de l’escó, ja
que la meva intervenció serà prou breu. Bàsicament per
anunciar el nostre suport a aquest decret llei el qual, com ja
s’ha comentat abans pels diferents portaveus que m’han
precedit, doncs ve a donar resposta a situacions que no havien
quedat ben resoltes a l’anterior decret llei en la seva aplicació
i entenem que tot açò el que farà és guanyar en eficàcia i en
eficiència.

Especial atenció es mereix l’adaptació de les rendes
d’aquelles persones en situació de dependència que requereix
aquesta urgència, així com també l’excepció temporal que
s’aplicarà per motius de desplaçament laboral.

Nosaltres sempre estarem a favor d’aquelles iniciatives que
intentin donar solucions a situacions vitals de vulnerabilitat
com la que vivim actualment amb la crisi actual; ara bé, jo crec
que cal seguir aprenent de les lliçons que ens ha donat o que
ens dona aquesta pandèmia i que qüestiona alguns fonaments
de l’actual sistema econòmic.

Així que endavant, Sra. Consellera. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Ara correspon al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bon dia, president, senyors diputats, senyores diputades.
Sra. Consellera, per descomptat que el nostre grup parlamentari
donarà suport a la convalidació d’aquest decret que avui és
objecte de debat en aquesta cambra, i ho farem perquè entenem
que aquest decret llei es complementa amb la normativa estatal
sobre l’Ingrés Mínim Vital i que, al mateix temps, millora
aquests procediments i la tramitació de les prestacions socials
econòmiques de la nostra comunitat autònoma, especialment
per a qui més ho necessita i ha patit les conseqüències de la
pandèmia amb una major incidència, la consellera hi feia
referència, que són les persones joves i les persones majors més
vulnerables.

I s’han fet passes importants per al reconeixement subjectiu
de nous drets de ciutadania, aquí, a les Illes Balears, primer a
l’any 2016, amb l’aprovació de la Renda Social Garantida, i
posteriorment, a nivell estatal, a l’any 2020, amb l’Ingrés
Mínim Vital, prestacions que neixen amb la finalitat d’evitar la
cronificació de la pobresa i de garantir aquestes necessitats
bàsiques de les famílies més vulnerables. Aquestes han estat les
apostes, valentes i decidides, que s’han posat en marxa per part
de partits progressistes i sens dubte que hi ha qüestions que
s’han de millorar perquè no volem caure en aquesta
autocomplaença i volem continuar impulsant-les.

Tant de bo a l’any 2015, quan nosaltres vàrem entrar a
governar, ja haguéssim tengut aquesta Renda Social Garantida
aprovada o el Govern de Mariano Rajoy el qual, des del 2014,
Europa ja li deia, ja ens haguéssim trobat amb un Ingrés Mínim
Vital fet, perquè molt probablement amb l’acusació dels efectes
de la pandèmia molt probablement haguéssim pogut actuar de
manera molt més ràpida i molt més efectiva.

Vull recordar, a més, que la Llei de la Renda Social
Garantida ha complert cinc anys i que ha beneficiat 21.000...,
s’han tramitat 21.000 rendes, que jo crec que s’ha de posar en
valor la inversió que s’ha fet des de la cosa pública quant a 86,9
milions d’euros, que, a més, no només va dirigida a les
persones o famílies en situació de vulnerabilitat, sinó també per
complementar les pensions més baixes no contributives tant de
jubilació com d’invalidesa que també paga el Govern de
l’Estat.

I precisament amb una finalitat que sempre hem defensat i
és que el cost de la vida de les Illes Balears evidentment és
diferent, és viure a unes illes i això ho hem de tenir present.

En definitiva, parlam en aquests moments d’una llei
consolidada que ens ha permès en aquests moments que hem
tengut la crisi o les conseqüències derivades de la pandèmia
atendre de manera ràpida i poder posar en marxa un mecanisme
com és la RESOGA extraordinària i urgent, que avui no ho ha
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dit ningú, tothom ho ha obviat, però que va ser capaç d’atendre
6.392 titulars i 10.821 beneficiaris.

I una llei viva que, per contra del que han dit altres grups,
que si cada dos per tres es modifiquen lleis s’adequa
constantment a aquesta realitat, perquè precisament per això hi
som, no? I que d’alguna manera ve a desenvolupar tot allò que
vàrem establir en el Decret 10/2020 per poder ordenar les
prestacions econòmiques de les nostres illes, amb una finalitat
absolutament clara, que és la de poder arribar al màxim de
persones i de famílies per evitar la cronificació de la pobresa,
però al mateix temps per poder atendre entre totes les
institucions aquesta pobresa sobrevinguda.

Jo crec que amb l’Ingrés Mínim Vital es varen generar
moltíssimes expectatives i des de l’autocrítica jo vull
reconèixer que des del primer moment sempre vàrem dir que
seria per atendre la pobresa extrema, que, evidentment, amb
tota la pandèmia que hem tengut hem d’atendre la pobresa
sobrevinguda i així ho hem defensat a altres iniciatives que han
presentat altres grups parlamentaris, però en aquest sentit crec
que és molt agosarat venir aquí i exigir al Govern de les Illes
Balears, com ha fet el Partit Popular, el que no està disposat a
fer a altres comunitats autònomes on s’han carregat les rendes
mínimes...

(Alguns aplaudiments)

... per únicament i exclusivament donar només l’ingrés mínim
vital. Per tant, crec que en aquest sentit s’ha de fer una reflexió.

També aquí s’ha dit una qüestió que no és certa, es diu, s’ha
eliminat la renda mínima d’inserció. Jo vull dir que, no sé, tal
vegada el Consell d’Eivissa no ho ha fet, però s’han publicat en
el BOIB resolucions precisament perquè els consells d’acord
amb aquest decret llei puguin seguir atorgant aquestes ajudes
que es fan i a més amb caràcter retroactiu. Per tant, quan
parlam aquí crec que hem de parlar amb el rigor suficient
perquè en aquest sentit crec que no és així i a més a més també
es tenen en compte les prestacions tècniques que es donaven
amb aquesta renda mínima d’inserció.

Per tant, nosaltres entenem que evidentment hi ha hagut
aquest reial decret llei de l’ingrés mínim vital que s’ha vist
modificat, que ha tengut moltes modificacions i que
evidentment s’ha modificat per qüestions i amb finalitats clares,
per reduir la bretxa de gènere, malauradament la pobresa
encara té rostre de dona, i ampliar la seva capacitat. Aquí, a
Balears, ha suposat, segons les darreres dades publicades pel
ministeri del mes d’agost, que es vegin beneficiades a
l’actualitat 9.324 persones, de les quals 3.668 són menors
d’edat. Que no ens basten?, que són insuficient? Sí, però que si
no haguessin tengut l’ingrés mínim vital aprovat no haguessin
arribat? Això també i això crec que també s’ha de reconèixer.

El Decret llei 8/2021, que avui ratificam, pretén adaptar-se
a aquesta nova realitat social i canviant, per una banda,
millorant diferents qüestions relacionades amb la prestació en
si, com l’excepció del requisit dels dotze mesos de residència
continuada a les Illes Balears per així poder facilitar aquest
desplaçament, evidentment limitat en el temps, i que puguin a
activitats laborals de tipus eventual o professional sense que

perdin aquest dret a la renda social garantida; per evitar l’eterna
crítica -El Pi també ho apuntava a la seva intervenció- quant
que els processos administratius són els que són i si volem ser
garantistes és complicat, per tant, per pal·liar això; i, a més a
més, per recollir de manera explícita aquesta compatibilitat de
la RESOGA antiga amb la sol·licitud, que mentre no s’hagi
sol·licitat l’expedient pugui ser compatible amb aquest ingrés
mínim vital.

Per altra banda, dues mesures d’un major calat polític que
van dirigides a aquests col·lectius de major vulnerabilitat: els
joves i les persones majors més vulnerables. La dirigida als
joves es refereix a la renda d’emancipació que obre pas al fet
que l’Estat i les comunitats autònomes puguin facilitar aquest
accés sota tutela o guarda per part de l’Administració de la
comunitat autònoma o entitats d’altres territoris sempre de
manera extraordinària i urgent i que, a més a més, la consellera
no ho ha dit, però que es complementa prou bé amb el segon
pla estratègic d’autonomia personal de les persones joves
extutelades de les Illes Balears, que arribarà fins al 2025 i que
suposa una inversió de 15 milions d’euros per mantenir
efectivament la renda, per ampliar les prestacions
d’acompanyament i els habitatges als joves extutelats amb
aquesta novetat de crear un espai d’habitatges grupals per
poder fer aquesta transició cap a un pis o cap a la seva
emancipació. 

L’altra mesura, la que es dirigeix a les persones majors,
amb la modificació del Decret 84/2010 que evidentment
contempla aquestes reduccions al copagament de la persona en
situació de dependència que accedeix a un servei residencial,
les persones en situació de dependència que estiguin casades o
que tenguin parella de fet es veuran beneficiades en determinar
que, efectivament, la persona que es quedi en el seu domicili
pugui disposar d’una quantia, en aquest cas per dos, a l’IPREM
de l’exercici corresponent a l’any en curs. 

Perquè es facin una idea ascendirà a uns 6.778 euros
mensuals amb la finalitat que aquestes persones amb menys
recursos econòmics, cònjuges o parelles de fet de la persona en
situació de dependència en una residència, doncs puguin
continuar vivint amb un grau d’autonomia en el seu domicili;
una modificació que ens sembla justa i que dóna resposta tant
per a les famílies que tenen grans dependents com per a la
persona que es troba en situació de dependència, perquè pugui
tenir uns ingressos baixos a l’hora d’accedir a aquest centre
residencial. No podem obviar les persones cuidadores que
dediquen aquest 50% dels seus ingressos per poder atendre el
pagament de la residència de la seva parella i també la pensió
mitjana de les Balears que és de 958 euros. Per això, pensam
que d’alguna manera pal·liam aquesta situació i contribuïm a
millorar la vida de les persones.

I, on és el Partit Socialista en els temes de les pensions que
la senyora d’El Pi ens ho demanava? Doncs, evidentment no
volem avançar a retardar l’edat de jubilació fins als 75 anys,
volem reforçar les pensions públiques i ara estam centrats, que
aquest dijous s’aprovarà un projecte de llei per tal que es
puguin revaloritzar les pensions d’acord amb l’augment de
l’IPC. La veritat és que ens preocupa que el principal partit de
l’oposició ja hi hagi manifestat la seva oposició perquè pensam
que això també les millora. Sense oblidar tampoc que a l’àmbit
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de les cures existeix un alt grau de feminització ja que a la
nostra societat són moltes dones que no han cotitzat a la seva
vida laboral precisament perquè s’han dedicat a tenir cura de la
seva família.

Per això, evidentment donam suport a aquesta mesura que
s’expressa en el decret i també volem fer una reflexió, crec que
durant el debat de l’estat de la comunitat alguns grups de
manera implícita, altres de manera més explícita varen
reconèixer el fet de voler afrontar aquest repte demogràfic
perquè la nostra població de cada vegada es troba més
envellida, anam cap a aquí; també sobre el tema de l’índex de
la pressió humana, de com afecta això els nostres serveis i la
nostra ciutadania, però també no sols des del punt de vista
social sinó també des del punt de vista territorial perquè som
unes illes. 

És per això que s’enllaça amb tot el conjunt de polítiques
que en aquests moments es promouen tant per part d’Europa
com per part del Govern d’Espanya com també per part de la
nostra comunitat autònoma, amb mesures que tenen una mirada
diferent per afrontar la crisi i que ens permeten, dins el conjunt
de la societat, redistribuir la riquesa per poder disposar en un
futur d’una societat més igualitària i més cohesionada
socialment. 

Per això, valoram positivament aquests 64,3 milions d’euros
dels fons europeus per reactivar l’economia dels serveis socials
mitjançant aquest conveni que s’ha signat i que permetrà
inversions durant els pròxims anys per poder construir més
places residencials i centres de dia i reformar places
residencials públiques, reforçar el servei de teleassistència i
desenvolupar, implementar la història social única electrònica,
que evidentment la pandèmia crec que ho ha deixat de manifest
que la tendència ha de ser anar cap a aquí. 

Per tant, crec que tot això s’ha promogut en tot el conjunt
de les institucions amb els agents socials i sindicats i els grups
parlamentaris que s’hi han volgut sumar, a més això va molt
lligat amb el principi d’acord d’allargar els ERTO que
efectivament s’ha anunciat avui -ahir, perdó- i que també
seguirà protegint aquests 85.000 fixos discontinus de les Illes
Balears. També avui el Consell de Ministres aprovarà la pujada
d’aquest salari mínim interprofessional, una pujada en tres anys
de 230 euros arribant als 965 euros. 

Arribam a la conclusió que per primera vegada es reconeix
que amb les polítiques socials no únicament estam cohesionant
sinó que a més ajudam a diversificar la nostra economia amb
aquests nous reptes que vindran i que estaran relacionats amb
la creació de llocs de feina no temporals, de treball qualificat
i no deslocalitzat i en reforçar com mai no s’havia fet el sector
públic dins l’economia marcant les nostres prioritaris per a un
major benefici social. 

Així doncs els i les socialistes entenem que la millor manera
de determinar aquesta qualitat de vida de la societat no es fa
mesurant el PIB, sinó que es fa a través d’aquesta mirada
profunda d’entendre que la sortida de la crisi o es feia de
manera conjunta o és que no hi haurà sortida justa a la crisi i
que ara més que mai, en moments durs, hem de continuar
garantint i contribuint a la consolidació d’aquests drets de

ciutadania i també amb mesures com les que avui aprovam, que
poden ser més modestes, però que són de vital importància per
aconseguir una societat més cohesionada i més igualitària, al
cap i a la fi el que pretenem al nostre grup parlamentari: anar
cap a una recuperació justa.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gamundí. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra.
Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, buenos
días. Una vez más el gobierno autonómico nos trae un decreto
ley para regular una serie de medidas que no están previstas
para responder a la urgencia social que ha generado la gestión
ruinosa de esta pandemia. Lejos de ello, lo que se regula con
este decreto ley es una modificación de la renta social
garantizada que és una medida que existe en esta comunidad
autónoma desde el año 2016 para atender a un problema
crónico de estas islas desde que está gobernada por la
izquierda, y ese problema crónico es que la pobreza no para de
aumentar, haya o no haya pandemia.

Como ya comenté hace poco más de un año, cuando se
aprobó el Decreto Ley de prestaciones sociales de carácter
económico que ahora modifican, les recuerdo que desde que se
aprobó la renda social garantizada en el año 2016 no solo no ha
disminuido la pobreza en Baleares, sino que se sigue
extendiendo como una mancha de aceite que son ustedes
incapaces de contener.

Como ustedes saben, en 2019 antes de la pandemia más de
200.000 personas estaban en riesgo de pobreza o en situación
de exclusión social, y así lo recogía el informe del Estado de la
pobreza elaborado por la Red para la Inclusión Social en
Baleares. Esto significa que antes de la pandemia Baleares ya
contaba con un porcentaje de un 18% de su población en
situación de pobreza.

Por tanto, volvemos a constatar cómo ustedes aprovechan
la pandemia para reformar ayudas sociales que no están
diseñadas para atender una situación de emergencia social, sino
que son ayudas que tienden a una vocación de permanencia en
el tiempo y evitan así la participación de todos los grupos de
esta cámara y de las entidades sociales en la elaboración de una
ley que intente de verdad poner solución a esta lacra.

En lugar de eso, ustedes se conforman con establecer
subsidios sin llevar a cabo las reformas necesarias para evitar
que la mancha de aceite se siga extendiendo. 

Nuestro grupo es plenamente consciente de que la crisis
social y económica en la que nos encontramos, en la que nos ha
sumido el virus chino, requiere de una respuesta de las
instituciones públicas y ustedes ya tenían las herramientas para
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ello en la Ley de servicios sociales del año 2009, era cuestión
de dotar los recursos necesarios en los presupuestos de la
comunidad para pagar las prestaciones económicas de urgencia
social que ya estaban previstas, estaban contempladas por esa
ley del año 2009, pero el gobierno autonómico de izquierdas en
cambio prefirió no mover ni una coma de sus presupuestos
cuando estalló la pandemia y se dedicó a reformar una ley
mediante un decretazo, que nos trajeron aquí hace un año y
ahora nos sacan, un año después, otro decretazo para reformar
lo que hicieron hace un año.

Y así, la izquierda política que gobierna esta comunidad
autónoma pretende aparentar que trabaja y que hace algo para
ayudar a la gente perjudicada por la pandemia, porque utilizan
la pandemia para justificar la urgencia y para aprobar esta
normativa por decreto ley, pero en realidad las medidas que
están regulando son más de lo mismo, ya existían antes y
siguen sin querer analizar el problema de fondo.

La pobreza no se soluciona dando pagas con carácter
vitalicio a quienes están en edad de trabajar y con capacidad
para ello, porque resulta que no pueden mantenerse a sí mismos
y a sus familias debido a que las condiciones socioeconómicas
que ustedes han implantado en Baleares durante los últimos
seis años hacen imposible que el mercado laboral pueda
absorber la demanda de empleo.

Y les recuerdo que los primeros cinco años la Sra.
Armengol y su equipo gobernaron con crecimiento económico,
mientras que el porcentaje de gente en situación de pobreza no
paraba de crecer.

Les repito lo que les dije hace un año: en 2013 había un
8,6% de trabajadores en pobreza severa; en 2019 era un 19,6%;
8,6 en 2013, 19,6 en 2019, más del doble.

Hoy en día el 24% del paro es de larga duración, el triple
que en 2007, ¿quiénes son los que aumentan la brecha entre
pobres y ricos? ¿Cuáles son las políticas que atacan a las clases
medias? A los hechos me remito: son las medidas
socialcomunistas las que destruyen el empleo y aumentan las
desigualdades sociales y económicas.

Lo cierto es que las ayudas que este gobierno ha regulado
por decreto ley con la excusa de la pandemia ya existían antes
-como he dicho- y además están concebidas para ser prestadas
de forma crónica, porque este gobierno es incapaz de revertir
la situación, y su solución a los preocupantes índices de
pobreza consiste en convertir a un alto porcentaje de población
en ciudadanos subsidiados de por vida en una sociedad que es
el resultado de unas políticas de izquierdas donde las cargas
fiscales que soportan las familias y las empresas hacen
imposible el progreso económico y estrangulan la economía de
estas islas, al igual que ocurre en el resto de España con el
gobierno socialcomunista de Sánchez.

La renta social de Baleares implantada en 2016, igual que
el ingreso mínimo vital implantado por el Gobierno de España
en 2020, no son prestaciones económicas destinadas a ayudar
a quienes lo necesitan ante una situación de emergencia, sino
que se configuran como un derecho subjetivo que nada tiene
que ver con la circunstancia que lo ha ocasionado.

Y este gobierno autonómico en vez de reforzar las
prestaciones económicas de urgencia social, las que deberían
ponerse en marcha, se dedica a revisar y modificar legislación
aprobada por este parlamento para otro tipo de prestaciones.

Les repito lo que les dije hace un año: replanteen su modelo
ideal de sociedad porque las fugas de su plan económico
socialcomunista tienen consecuencias muy graves para los
ciudadanos de Baleares, y las consecuencias de sus desvaríos
ideológicos de izquierdas no se solucionan con pagas sociales
generalizadas que no están resolviendo el problema estructural
en el que nos han sumido ustedes y que ya sufríamos antes.

Trabajen para flexibilizar el mercado de trabajo, que es
todo lo contrario de lo que vienen haciendo históricamente;
flexibilicen también la normativa del alquiler de la viviendas,
que es todo lo contrario de lo que pretenden hacer imponiendo
un precio a los propietarios para que tengan aun menos
incentivos a la hora de sacar al mercado sus viviendas;
construyan viviendas de protección oficial; destinen los
presupuestos de la comunidad autónoma a lo importante y no
al despilfarro y a repartirlo entre los chupópteros de siempre
afines a sus partidos, a sus partidos políticos.

No se limiten a esperar a que lleguen las ayudas del Estado
y de Europa, pongan ustedes también su granito de arena, pero
de verdad, no haciendo de trileros con cambios normativos por
decretazo para atribuirse una actuación que en realidad no
arregla nada y que debería tramitarse en este parlamento.

Las pagas sociales son solo un parche. Reformulen su
política social y económica en profundidad. Las ayudas para
atender a la crisis provocada por la pandemia deben ser
temporales y condicionadas a la búsqueda de empleo.

Trabajen para crear empleo. Cesen en su empeño de
dificultar el progreso económico con sus políticas
turismofóbicas, con sus trabas administrativas, con sus
moratorias absurdas para el sector de la construcción, con su
política fiscal abusiva que ahuyenta las inversiones.
Reduzcan drásticamente el gasto desmesurado en el sector
público para sostener servicios inútiles que son solo
escenificaciones de lo que sería su mundo ideal, pero que no
aportan nada real ni productivo para la sociedad o son
simplemente duplicidades administrativas que ofrecen el mismo
servicio que puede ofrecer otro organismo preexistente en otras
administraciones públicas o incluso en la propia administración
autonómica.

Lejos de eso, siguen ustedes en sus trece y por ese motivo
somos cada vez los que estamos convencidos de que la pobreza
es en realidad su objetivo, una consejera de asuntos sociales
que ha declarado en este parlamento que no puede soportar que
alguien se enriquezca ofreciendo un servicio a los demás, que
ha llegado a decir que la atención a las personas dependientes
no puede ofrecerse por una empresa que obtenga un beneficio,
desde luego es una consejera que tiene una visión muy sesgada
de lo que es la realidad, de lo que es la libertad y de lo que es
un sistema económico que permite progresar a la sociedad
mediante la venta de productos o la prestación de servicios que
la propia sociedad demanda, independientemente de que exista
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una administración pública que ofrezca esos mismos servicios
a quienes no pueden obtenerlos por sí mismos, por supuesto.

Lo que no es admisible es negar la oportunidad de progresar
a la gente a la vez que no se ofrece ninguna solución desde el
Gobierno, salvo mantener subsidiada a cuanta más gente mejor
para someterla y hacerla dependiente de un sector público que
ustedes manejan a su antojo, y todo ello mientras presenciamos
el mayor hundimiento económico de la historia de nuestra
comunidad autónoma. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Un cop conclòs el debat, procedirem a
la votació. Per tant, el president demana si el Ple valida o no el
decret llei debatut. Votam.

En Ple 47 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions. Hi ha
4 vots telemàtics afirmatius. Per tant, el resultat total és de 51
sí, cap no i 3 abstencions.

Un cop validat el decret llei, el president demana si algun
grup parlamentari desitja que es tramiti com a projecte de llei. 

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, Sr. President, nosaltres demanam que es tramiti com a
projecte de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

El nostre grup parlamentari també ho demana.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Per tant, ara demanam si es vol tramitar com a
projecte de llei. Votam.

En Ple hi ha 22 vots a favor, 28 en contra i cap abstenció.
Hi ha 4 vots telemàtics, 2 afirmatius i 2 negatius, la qual cosa
ens dóna un resultat total de la votació de 24 vots a favor, 30 en
contra i cap abstenció.

Arribats a aquest punt suspenem el plenari per un temps
d’una hora, per tant, el reprendrem a les 15.30 hores.

Moltes gràcies.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyors diputats i senyores diputades,
reprenem el plenari. I passam al cinquè punt de l’ordre del dia
que correspon a les proposicions no de llei.

V.1) Proposició no de llei RGE núm. 6925/21,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular,
Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi
Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a situació de
les dones i les nines a l’Afganistan.

En primer lloc, debatrem la RGE núm. 6925/21, dels Grups
Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos,
Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes
Balears i Mixt, relativa a situació de les dones i les nines a
l’Afganistan.

Començam les intervencions dels grups parlamentaris que
han presentat conjuntament la iniciativa, pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Els grups signants d’aquesta
proposició no de llei, que vàrem llegir en forma de manifest el
passat 25 d’agost, estam preocupats per la situació humanitària
de la població afganesa, preocupats per les generacions
d’afganesos i afganeses que han crescut les darreres dues
dècades amb més drets i llibertats, uns joves que s’han format
o exercien la seva professió fins fa no-res i ens preocupa
especialment el futur de les dones i les nines d’aquest país,
perquè, com tothom sap, per als talibans les dones no són éssers
humans iguals que els homes, són objectes, són criades, són les
esclaves sexuals.

Amb l’anterior règim talibà, entre el 96 i el 2001, les dones
no tenien drets, no podien sortir de ca seva totes soles, ni tan
sols per anar al metge; tampoc no podien estudiar o fer feina,
participar de la vida social o política; víctimes de violència
masclista, matrimonis indesitjats o amb la maternitat imposada.
La imposició dels burca és el símbol de la desaparició de les
dones de la vida pública i de la seva esclavitud, malauradament
el burca no és només a l’Afganistan.

I la cosa va pel mateix camí, malgrat que els talibans hagin
dit una altra cosa, però els fets són els fets: les dones ja es
troben excloses de la participació governamental i de la vida
pública; les treballadores del Govern de Kabul han rebut
l’ordre de quedar a casa i només podran fer aquells treballs que
els homes no volen fer, és a dir, escurar latrines; s’han introduït
restriccions en l’educació de les nines i dins l’àmbit universitari
ja es troba en marxa la prohibició d’accedir a la Universitat de
Kabul, ni com a estudiants ni com a docents.

El Ministeri de la Dona afganès ha estat substituït per un
altre de la propagació de la virtut, tot i que Afganistan va
ratificar la Convenció per a l’eliminació de la discriminació cap
a les dones a l’any 2003. Com explicava la que va ser la
primera vicepresidenta de l’assemblea nacional d’Afganistan a
una recent entrevista, Fawzia Koofi, lluny de resignar-se, les
dones mostren el seu coratge i surten a reclamar els seus drets,
la qual cosa és extremadament perillosa per a elles.

La signatura de l’acord de pau dels Estats Units, on
Washington va prometre la retirada de les tropes amb molts
mesos d’antelació, ha suposat un canvi d’era a la realitat
afgana, a més d’una derrota per als Estats Units i l’OTAN, més

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202106925


5432 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 93 / 28 de setembre de 2021 

d’1,5 bilions de dolars han estat els costs de la guerra només
per als Estats Units i 2.455 morts; per al nostre país han estat
3.600 milions d’euros i 103 militars morts, entre els quals els
de l’accident del Yak-42.

Els Estats Units, lluny de pressionar o condicionar un acord
amb els talibans, va prometre alliberar 5.000 presos i suprimir
sancions als talibans, de les dones ni una paraula.

A dia d’avui què podem fer, què es troba a la nostra mà,
com a Parlament de les Illes Balears, què podem fer les
institucions de Balears dintre del nostre escàs marge de
maniobra? El primer que podem fer és el que fem ara,
manifestar el nostre compromís amb el poble afgà amb aquesta
PNL i que hem signat tants de grups polítics, això és una
qüestió d’agrair; és un compromís amb els drets humans i
perquè la comunitat internacional es responsabilitzi i
responsabilitzi els talibans de les seves accions, i més ara que
han sol·licitat intervenir a l’actual Assemblea General de
l’ONU.

El segon que podem fer és ser solidaris, ser una terra
acollidora per als sol·licitants d’asil i persones refugiades.
Llegir l’entrevista que avui fa un mitjà (...) a una afganesa
perseguida per la seva condició de dona lesbiana és
encoratjadora. Deia Schindler que salvar una vida és salvar el
món sencer, i per això donam suport al Govern de les Illes
Balears a la proposta d’acollir dones i nines afganeses i poder
contribuir a garantir la seva vida i la seva integritat dins
l’estratègia nacional europea, una estratègia que el Govern
d’Espanya ha intentat que sigui el més solidària possible, amb
equilibris molt complexos dintre de la Unió Europea amb
l’auge de discursos extremistes insolidaris.

El tercer que podem fer: adoptar mesures de protecció
adreçades a aquells homes i dones que es troben en una situació
de risc per ser defensors dels drets humans, activistes,
feministes, minories, així com professionals que durant aquests
anys han treballat per a la construcció de la llibertat i
democràcia a l’Afganistan. Sabem com el Govern talibà
s’acarnissa amb les dones i a dia d’avui no enganen ningú, no
són més moderats, és un règim genocida per raó de sexe i totes
les dones que desafien la visió integrista es troben a la diana.

Les afganeses són els negres de l’apartheid d’avui, són els
jueus al nazisme, per això cal protegir les sol·licitants d’asil.

Ens havia d’acompanyar, s’incorporarà més tard, el
periodista Guillermo Gayá d’aquesta comunitat, que va ser
professor de periodisme radiofònic a la Universitat d’Herat a
l’any 2004, durant aquest període ell va impulsar, conjuntament
amb els estudiants, la primera ràdio universitària d’Herat i es
mobilitza per tal d’intentar rescatar un grup de col·legues
periodistes que es troben desesperats per poder sortir d’allà i
que es troben amenaçats de mort pels talibans per exercir
aquesta professió.

D’aquí poc vendrà l’hivern afgà en condicions deplorables
i Unicef ja ha dit que els nins i nines patiran una desnutrició
severa, per això hem d’instar la Unió Europea que organitzi i
distribueixi urgentment l’ajuda humanitària, i demanam a la
Unió Europea, també, a través del Servei d’Acció Exterior, que

avaluï ràpidament les necessitats juntament amb altres donants
internacionals.

Com també instam a seguir de prop la conducta dels
talibans respecte dels drets de la dona, la seguretat de les
minories i dels nins i de les nines i que l’incompliment
d’aquestes línies vermelles han de conduir a sancions i a
aïllament diplomàtic, així com a retallada d’ajut directe al
desenvolupament.

També volem establir corredors...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cano, hauria d’anar acabant.

LA SRA. CANO I JUAN:

... humanitaris -i ja acab, president-, no ens volem oblidar de la
tasca humanitària i de seguretat per al poble afgà d’aquests
anys per les forces armades espanyoles, així com dels empleats
públics personal de l’ambaixada i col·laboradors del Govern
d’Espanya i volem expressar el nostre reconeixement.

Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president, faré la intervenció des del meu escó.
Nosaltres hem signat aquesta iniciativa amb la qual estam
totalment a favor i donam suport als arguments que s’han fet
per part de la proposant, la Sra. Cano, que va ser la seva
proposant inicial.

I per afegir qualque cosa nova, vull dir que en aquesta
iniciativa podem destacar dos blocs principals: per una banda,
lluitar i defensar els drets fonamentals de les persones, en
aquest cas d’unes de les persones més vulnerables, com són les
dones i nines d’Afganistan; vigilar i instar els governs perquè
vigilin i facin feina perquè la conducta dels talibans respecti
aquests drets o vigilar perquè no siguin vulnerats els drets
d’aquestes persones i es lluiti per tornar a la llibertat i a la
democràcia a Afganistan.

I, en segon lloc, instar els governs que facin feina dins
d’una Unió Europea conjunta perquè s’estableixin aquests
corredors segurs i sobretot també perquè hi hagi una política
migratòria eficaç i, a més, com es deia, la labor de les forces i
cossos de seguretat de l’Estat que fan tanta bona feina, així com
el voluntariat i tots aquells que col·laboren per ajudar en
aquesta situació.

Pensam que és una d’aquestes iniciatives que seria bo que
tengués la màxima unanimitat d’aquesta cambra perquè
representam la ciutadania i pensam que la ciutadania no
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entendria que no fóssim capaços de posar-nos d’acord amb un
tema tan important i tan sensible per a la societat com és
aquest.

Gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President, diputades, diputats, molt bona tarda.
Apoyamos esta PNL, pactada entre la gran mayoría de los
grupos parlamentarios, porque nos parece que la defensa de los
derechos humanos es algo esencial para la convivencia pacífica
y democrática de los seres humanos.

La situación de las últimas semanas que hemos visto,
televisada prácticamente en directo, es preocupante para las
personas que no comparten el ideario de los nuevos
gobernantes. Por ello, es urgente que desde la comunidad
internacional se apliquen las medidas propuestas en esta
iniciativa y otras que permitan ayudar a cuantas personas
deseen salir de aquel país y presionar al nuevo gobierno para
evitar una involución que afectaría gravemente al conjunto de
la población y, especialmente, a las mujeres y niñas, que ven
restringidos, por no decir, suspendidos sus derechos más
básicos.

Y por ello apoyamos todas las palabras dichas por la
representante del Partido Socialista a este respecto.

Pero no nos podemos quedar ahí, en una declaración de
principios que tranquilice nuestras consciencias, nuestra
consciencia de países ricos, la consciencia de los gobiernos de
los países del norte, que han seguido a pies juntillas los
designios de la potencia miliar hegemónica, es Estados Unidos
la responsable última de lo que ha sucedido en Afganistán.

La caída de la monarquía en el 73, del siglo pasado, la
revolución de Saul del 78 y la llegada al poder del médico
Mohammad Najibullah, instauró un régimen que fue de poco
agrado a Estados Unidos, aunque lo reconociera
diplomáticamente, un régimen tildado de comunista por su
cercanía a la entonces Unión Soviética y que trató de derrocar
desde el primer momento, tal como reconoció el asesor de
seguridad del presidente Carter, Zbigniew Brzezinski en el año
98. Como sabemos, o deberíamos saber, la versión oficial de la
ayuda a los muyahidines por parte de Estados Unidos se hizo
como respuesta a la invasión soviética de Afganistán del
diciembre del 79, pero en realidad este asesor reconoció que su
presidente había firmado la entrega de ayuda a los
fundamentalistas varios meses antes. En aquella entrevista del
98 le preguntaron también que cómo podían los Estados
Unidos dar apoyo a grupos fundamentalistas islamistas que
iban en contra de cualquier principio democrático, como se
demostró con la llegada de los talibanes al poder en el 96;

sobre esto, a esos talibanes, respondió: al menos estos no son
comunistas.

Tres años después, el atentado de las torres gemelas mató
a miles de personas y Estados Unidos, sin reconocer sus
errores, emprendió la guerra contra lo que ellos llaman el
terror, invadiendo Afganistán, más tarde Irak, con el pretexto
de las armas de destrucción masiva; mentira seguida
disciplinadamente por el Sr. Aznar, por cierto, presidente del
Gobierno español de entonces, con el envío de tropas...

(Remor de veus)

... que costó además de bajas militares más de 200 muertos en
el atentado de Madrid de marzo de 2014, cometido como
represalia por esta presencia militar en aquel país...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017...

(Remor de veus)

... no son más que un correlato de esa desastrosa decisión.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

La política militar de Estados Unidos tiene que ver con el
negocio de sus empresas y de su voluntad de reprimir cualquier
acción contraria a sus intereses, ya sea de un gobierno crítico
o de un movimiento social y de protesta, potenciando y
financiando para ello grupos insurgentes, normalmente aliados
con los grupos de poder locales o incluso a veces con el
submundo del narcotráfico, camuflando estas intervenciones
con discursos que hablan de libertad y de lucha contra el
terrorismo.

Como recordatorio de estas oscuras actividades, podemos
contar que en diciembre del 97, cuando los talibanes ya estaban
en el poder y practicaban su ideario fundamentalista, fueron
invitados a Houston por la compañía petrolera Unocal; ¿el
objetivo? Que los talibanes concedieran a esta empresa la
construcción y explotación del gasoducto que uniera las
antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central con sus
yacimientos petrolíferos (...) y con Pakistán. Afganistán
siempre fue tierra de paso y por ello muchas potencias han
batallado por su control.

Los atentados de las torres gemelas dieron al traste con
estas negociaciones, Unocal hoy no existe pero quedó
absorbida por Chevron, esa empresa petrolera que ensució toda
la Amazonia Ecuatoriana. Tal vez estas negociaciones se han
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vuelto a producir, no lo sabemos, pero no olvidemos que
Estados Unidos estaba negociando desde hace meses su
retirada con los talibanes, sin tener ni siquiera en cuenta el
gobierno afgano en ningún caso, quién sabe de qué se habló
entonces.

Los talibanes son una consecuencia de las políticas
equivocadas de Estados Unidos, por su apoyo a los
fundamentalistas que siembran la destrucción y muerte allí
donde se alientan; el carácter dictatorial de Irak, Siria o Libia
no es el motivo de la desestabilización de sus regímenes o de
la invasión directa de esos países, lo que interesa es el control
de sus reservas petrolíferas, sin importar los centenares de
miles de muertos y heridos y la inmensa destrucción causada en
estos países, que tardarán décadas, si es que lo consiguen, en
recuperar su nivel económico anterior.

No son ajenos a este desastre humanitario los países de la
Unión Europea, que apoyaron y apoyan estas políticas, que
tampoco son ajenos a las políticas emprendidas en África
Subsahariana manteniendo dictadores, estos sí que son amigos,
como lo son las dictaduras del Golfo, bien amigas, por cierto,
de nuestro rey emérito, a cambio de seguir recibiendo materias
primas.

(Remor de veus)

Situaciones todas ellas -no sé qué les pasa-, situaciones
todas ellas, la guerra y la pobreza, que alimentan los fenómenos
migratorios y que a pesar del ejercicio de cinismo para quedar
bien cuando se habla de derechos humanos, frenamos poniendo
fronteras de exclusión en el Mediterráneo.

Ayudemos a las personas del éxodo de Afganistán, por
supuesto, todo lo que podamos, pero exijamos a la Unión
Europea una política propia de asuntos exteriores bien
fundamentada en estos derechos humanos, al margen de la de
Estados Unidos y de las grandes empresas (...)

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Pues mi intervención de hoy va por las
mujeres, las mujeres que, con un coraje y una valentía
inimaginables, salieron a las calles de Afganistán a defender su
derecho a existir, por aquellas que han tenido que huir y las que
han sido y son vilmente castigadas y asesinadas; por las
desgarradoras palabras de miles de niñas afganas que no saben
qué es vivir sin estar sometidas.

Va también por los periodistas que siguen trabajando aún
incluso con detenciones y represiones.

Y vaya por delante también el agradecimiento de nuestro
grupo parlamentario a la labor humanitaria de seguridad y de
protección al pueblo afgano que han desempeñado nuestras
fuerzas armadas españolas, así como para los empleado
públicos, el personal de la embajada y los colaboradores del
Gobierno de España.

Y teniendo muy presente el desastre humanitario que asola
este país, hambruna, escasez de agua y otras necesidades.

Les voy a leer dos testimonios de dos mujeres afganas para
la BBC, a finales de agosto: una funcionaria del gobierno decía,
textualmente: “No lo creo, no veo mi futuro en Afganistán
estando a salvo, creo que para nosotros todo ha acabado, he
perdido mi esperanza en el futuro”. Y una mujer universitaria
decía: “Quemé todos mis papeles y documentos universitarios,
quemé todas mis notas de logros y certificados, lo hice en
nuestro balcón. Tengo muchos libros, muchos maravillosos,
que estaba leyendo, los he escondido todos. Puede que me
suicide cuando vengan a mi casa, he estado hablando con mis
amigas, esto es lo que todas estamos planeando hacer, la muerte
es mejor que ser tomada por ellos. Es desgarrador que en tan
solo unos días todo lo que alguna vez soñé, todo lo que alguna
pensé que tendría, todo se haya ido”.

Miren, la caída del régimen talibán, en 2001, abrió un
abanico de posibilidades para la población femenina, se
consiguió, entre otras cosas, la escolarización generalizada para
ellas, pero no se logró erradicar el yugo de la obediencia y el
sometimiento.

Esa es la realidad que viven las niñas y las mujeres de
Afganistán y en otros lugares también, la resignación a un
futuro muy poco prometedor. Porque, como explicaba hace
unos pocos años ya, Azita Rafat, diputada del Parlamento
afgano, entre 2005 y 2010, que vive actualmente como
refugiada en Suecia, junto a sus hijas, hablar de la mujer afgana
es un ejemplo de máxima vulneración de los derechos
humanos.

Y lamentablemente con los valores occidentales muchos y
muchas, y lo hemos visto en las redes este último mes, la gente
se queda en el burca, la gente se queda en el burca, ¡qué
ignorancia más dañina y qué clase de valores y principios
tenemos si solo nos quedamos con un velo o con un burca!

Hablamos de los derechos de las mujeres y de las niñas, de
la violencia contra mujeres y niñas, la realidad es que las
mujeres son buscadas casa por casa, porque los talibanes
consideran que no tienen derechos. La situación es dramática,
los afganos se encuentra ante un desastre humanitario de
pobreza y hambruna y las democracias occidentales ni nadie
puede darles la espalda. Lo más sensato es reconocer que la
intervención militar ha sido un fracaso, sí, no trajeron la tan
esperada estabilidad y la seguridad para el pueblo afgano, en
general, y esto marca el inicio de una realidad geoestratégica
para la Unión Europea también.

Y esto no exime tampoco de la responsabilidad del
gobierno afgano, pero debemos ser honestos, su incapacidad es
el reflejo de nuestro fracaso, la corrupción que ha afectado a
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todos los niveles de la administración es eminentemente
responsable del Gobierno pero ha habido errores compartidos. 

Señoras y señores diputados, el drama humanitario que vive
el pueblo afgano exige de medidas urgentes, visados
humanitarios y dar refugio a las personas que huyen del terror
talibán; ayudas y protección a los activistas afganos, exigir a
los talibanes que respeten los derechos del pueblo afgano y en
especial de las niñas y mujeres, hay que asegurar su protección
expuestas al terror talibán. Una política exterior fuerte, que
garantice los derechos humanos, valor y solidaridad en este
momento. Construir la solidaridad entre los estados miembros
para acogida de los solicitantes de asilo. Constatar que se
suceden violaciones de derechos humanos, nunca se puede
reconocer al gobierno talibán por la Unión Europea ni por
ningún estado.

Los talibanes no han cambiado, siguen pensando que las
niñas y las mujeres no tienen derechos, y aprovecho para hacer
un llamamiento desde esta tribuna en nombre de mi partido y
en nombre propio, para que la Unión Europea desarrolle una
política migratoria común, solidaria y responsable para no
ceder espacios al populismo; y una verdadera política exterior
y de defensa europea común. Urge, una respuesta coordinada
y común a los desafíos de hoy y del mañana, necesitamos
compromisos y acciones contundentes, todos los representantes
públicos tenemos esa responsabilidad y no podemos callar ante
este fracaso, ante el terror talibán y ante este drama
humanitario.

Espero que hoy nos sumemos todos de forma unánime a
esta PNL y quien piense que no, está democráticamente
enfermo, como poco.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Gràcies, Sr. President. Bé, el que passa a l’Afganistan no és
una casualitat, igualment, tampoc no ho és que en el que duim
d’any s’hagin assassinat només a l’estat espanyol 34 dones per
violència masclista. No són fets aïllats, sinó una mostra més de
la situació de la dona en el món en què vivim, perquè, siguem
sincers i sinceres, les nines i les dones es troben en una situació
on es troba amenaçada la supervivència emocional, mental i
física per mor de les creences de prepotència i superioritat d’un
vell i obsolet sistema patriarcal, misogin i masclista. 

Estaran amenaçades fins que la societat n’agafi consciència
i decideixi canviar els patrons de conducta. Està clar que la
situació actual de l’Afganistan és alarmadament dramàtica
perquè l’actitud de menyspreu i, fins i tot, d’odi cap a la dona
esdu cap a un extrem intolerable per a cap ésser humà. 

La situació de l’Afganistan ens toca a totes i a tots de ben
a prop. La vida de les persones ens importa, tant de les dones,
dels homes, joves, infants, i consideram una responsabilitat i un
deure treballar per revertir aquestes estructures que perjudiquen
tothom. A més, de totes les qüestions que aquí s’han plantejat
de suport, d’ajudes, vol dir que també hem de seguir treballant
perquè així sigui, amb una educació que fomenti el respecte
pels drets humans, per la integritat mental, emocional i física de
totes les persones, una educació que reconegui tots els gèneres
i valori la riquesa i el benefici que la diversitat aporta a tota la
societat; que es valorin i es protegeixin les diferències entre els
gèneres cercant sempre l’equitat en tots els àmbits de la vida. 

Ara, la prioritat actual és garantir la seguretat, la protecció
i la dignitat de les ciutadanes i els ciutadans afganesos. Ara, no
podem oblidar que això mateix ha d’ocórrer aquí i a qualsevol
altre part del món.

La situació afganesa dona encara més importància, a dia
d’avui, als actes del 25 de novembre, del Dia contra la
violència de gènere, perquè es doni visibilitat i es treballi al
voltant d’aquesta greu problemàtica, amb especial incidència
a les escoles i instituts, reforçant el respecte i la sensibilització
cap als drets humans, posant èmfasi en la igualtat i l’equitat de
gènere.

Cal també, des d’aquí, posar en relleu i valorar la important
feina que fan organitzacions i ONG internacionals com és, per
exemple, Madre, una organització que fa vint anys que ajuda
les dones i nines d’Afganistan i que recentment també ha
habilitat un fons per a ajudes econòmiques, des d’aquí, tot el
nostre suport. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, com
estan?

Nosaltres des del minut 1, quan se’ns va proposar participar
en aquesta proposició no de llei vàrem dir que sí, perquè
sempre el Grup Parlamentari El Pi es troba d’acord amb
iniciatives que defensin els drets humans, tot i que els diré
també que tenim poca esperança que les nostres peticions
puguin arribar a bon port i que puguin solucionar la
problemàtica que, en aquests moments i històricament es viu en
alguns països i especialment que es viu a l’Afganistan.

Nosaltres, recopilant una sèrie de dades i informacions,
igual que han fet vostès els darrers dies, ens quedam amb un
parell que almanco no s’han anomenat en el dia d’avui: els
talibans han recuperat el càstig corporal, les amputacions i les
execucions a l’Afganistan, varen dir que tornarien totes
aquestes pràctiques sàdiques que ja eren una realitat entre 1996
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i 2001, i es varen convertir en esdeveniments públics
setmanals. Tornam, pràcticament, a la prehistòria, és una
diversió pública en aquest país i ha tornat a passar el darrer cap
de setmana, amb quatre persones penjades i un avís a la
persona ensangonada que estava penjada d’una grua a una
rotonda del país, que deia alerta amb el que feu que podeu ser
els pròxims. 

A més a més, hem de dir que és la primera vegada que els
talibans pengen públicament els cossos de presumptes
criminals, i diem presumptes i gairebé ens atreviríem a dir
pràcticament innocents, des que varen prendre el control del
país el passat dia 15 d’agost. Càstigs brutals com penjar, com
ja hem dit, acusar, lapidar, fuetades, varen ser sancions
comunes durant el primer govern talibà.

Durant aquest període els islamistes radicals varen penjar
en públic gairebé diàriament cossos de persones a Kabul o a
alguna província del país. Aquest tipus de càstig no va ser
implementat pels talibans durant les dues dècades de guerra que
varen seguir a la invasió nord-americana i la seva expulsió del
poder. 

Sr. Jiménez, d’Unides Podem, nosaltres no som pro ianquis,
o almanco jo no em consideraré pro ianqui, però d’això a dir
que són els culpables del que passa a l’Afganistan, no, poden
tenir la seva responsabilitat, com tenim tots, ara bé, no són els
culpables, els culpables són els talibans i aquesta manera de
governar des del terror i des de l’anul·lació dels drets humans
i especialment de cap a les dones. 

Vull posar un altre exemple que ens ha esgarrifat, hem de
dir, i també s’ha anomenat aquí per part de la primera ponent,
de la Sra. Silvia Cano, del PSIB-PSOE, la situació que viuen
les dones i també les nines, ha parlat d’una pobresa severa, i el
que vendrà que encara serà molt pitjor si no aconseguim entre
tots posar remei o donar una mica de seny a les persones que
ara ho tenen absolutament tot copsat. 

En les darreres setmanes les dones afganeses, tant dins com
fora del país, han participat en una campanya a les xarxes
socials, que per la meva part he compartit i que no sé si servirà,
però que no té a veure amb el burca, que es deia aquí, elles
tenen la seva pròpia roba i han fet un acte de rebel·lia, que
segurament per a nosaltres seria penjar una foto, per a elles és
compartir una valentia amb el seu vestit tradicional, que res té
a veure amb al que els obliguen aquests homes afganesos a anar
de negre i allà on no es pot veure absolutament res de la seva
fesomia. Quin retard mental, Mare de Déu!

Tot fa mal, a l’Afganistan, parir s’ha tornat una mena de
tortura, les darreres hores coneixíem la història de Rabia, que
ha tengut el seu nadó a un petit hospital de la província de
Nangarhar, a l’est de l’Afganistan,: és -diu ella- el meu tercer
fill, però l’experiència va ser totalment diferent, va ser
horrible”. En poques setmanes la unitat de parts en la qual
Rabia va donar a llum al seu nadó s’havia reduït als fonaments,
no li varen donar ni analgèsics ni medicaments ni aliments,
l’hospital estava cremant amb temperatures superiors als 43
graus. L’energia es va apagar i no hi va haver energia per
executar als generadors, estàvem amarats de suor, com si ens
haguéssim ficat a la dutxa.

També la llevadora de Rabia Abida, que va treballar
incansablement a la foscor per portar el nadó al món sota la
llum d’un telèfon mòbil: “va ser una de les pitjors experiències
de la meva vida laboral, va ser molt dolorós, però és la mateixa
història de cada nit i cada dia a l’hospital des que els talibans
varen prendre el poder”.

Torn a repetir el meu escepticisme envers aquesta
proposició no de llei que avui presentam conjuntament, tot i
això tirem endavant i siguem més valents a l’hora de presentar
propostes, no sé si haurem de fer qualque cosa més atrevida
encara i més agosarada per aconseguir qualque cosa. Així que,
per les dones, per les nines, per tots aquells que lluiten per la
pau i en contra sempre d’aquests governs del terror, el nostre
vot sempre a favors dels drets humans.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom de nou. Jo com
que intervenc la darrera crec que el més interessant és que jo
potser complementi totes les intervencions dels diferents grups
parlamentaris que m’han precedit llegint el llistat de 29 coses
que no poden fer les dones a l’Afganistan i que ha fet públic
l’Associació Revolucionària de Dones de l’Afganistan. 

Primer. Completa prohibició del treball femení fora de les
seves llars. Només poques metgesses i infermeres poden
treballar a alguns hospitals de Kabul.

Dos. Les dones no poden fer res fora de casa si no estan
acompanyades del seu mahram, un parent proper masculí com
el pare o el germà o el marit.

No poden fer tractes amb comerciants masculins.

No poden tenir doctors masculins, per aquest motiu poden
treballar algunes dones metgesses.

No poden estudiar ni a escoles ni a universitats, i aquí és
quan surt el dubte, llavors si no poden estudiar no sé com
poden tenir metgesses i infermeres.

Estan obligades a portar burca, el vel les ha de cobrir de cap
a peus.

Està permès apallissar, assotar i abusar verbalment de les
dones que no vesteixen amb burca i de les que no vagin
acompanyades del seu mahram.

Assotar en públic les dones que no ocultin els seus turmells.

Permesa la lapidació pública contra les dones acusades de
mantenir relacions sexuals fora del matrimoni.
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Prohibit fer ús de cosmètics, a moltes dones amb les ungles
pintades se’ls han amputat els dits.

Les dones no poden parlar ni donar la mà a homes que no
siguin mahram. Els estranys no poden escoltar la veu d’una
dona.

Tampoc no poden riure en veu alta.

No poden portar sabates de taló que puguin produir so al
caminar, cap home no pot escoltar les passes d’una dona.

Prohibit pujar al taxi sense el seu mahram.

No poden aparèixer a la ràdio, a la televisió o a reunions
públiques de qualsevol mena.

Prohibició a les dones de practicar esports o entrar a cap
centre esportiu.

Les dones no poden anar en bicicleta o motocicleta, encara
que sigui amb el seu mahram.

Les dones no poden portar roba de colors vistosos perquè
els talibans els consideren, com no, sexualment atractius.

Prohibició a les dones de reunir-se amb motiu de festes amb
propòsits recreatius.

No poden rentar roba als rius o places públiques.

Els noms de carrers i places no poden incloure la paraula
“dona”.

Les dones no poden treure el cap pel balcó.

Les dones no poden ser vistes des del carrer, les finestres
han de ser obligatòriament opaques.

Els sastres no poden prendre mesures de les dones ni
tampoc cosir roba femenina.

L’accés als banys públics no es permès.

Els homes i les dones no poden viatjar junts al mateix
autobús.

Els pantalons acampanats estan prohibits tot i portar-los
sota el burca.

No es poden fotografiar ni filmar les dones.

Prohibit publicar fotos de dones a revistes i llibres o penjar-
ne als murs de cases i botigues.

Jo crec que no hi ha millor veu que la pròpia de les dones
de l’Afganistan per justificar sobradament l’objectiu d’aquest
debat que és, com ha dit la Sra. Pons, una defensa claríssima
dels drets humans.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. En torn de fixació de posicions pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Hemos asistido a este debate en el
que hemos oído un poco de ruido en la bancada de la derecha,
yo no sé de qué se extrañan si se juntan ustedes con quien se
juntan, pues que a veces pues “el que con infantes pernocta,
excrementado alborea”.

Se ha olvidado en su exposición el diputado comunista,
prolija exposición sobre la situación de Afganistán, de quien
empezó el movimiento de liberación y de reconocimiento de
los derechos de la mujer en Afganistán, la monarquía afgana;
la monarquía afgana fue la primera que reconoció los derechos
de la mujer en Afganistán, esa misma monarquía que en 1973
ustedes los comunistas ayudaron a derrocar. Lo digo porque a
veces la memoria histórica para según qué la tienen ustedes
muy larga y para según qué la tienen ustedes muy cortita.

La mayoría de grupos que han firmado esta PNL, la
inmensa mayoría, aplaudieron hasta con las orejas la elección
del presidente Biden, pues ahí tienen el resultado de este
magnífico presidente que todos ustedes saludaron alborozados,
con entusiasmo y esperanza, que este señor senil se fuera a
hacer cargo de la primera potencia mundial, ahí tienen ustedes
la consecuencia, la catastrófica retirada de Afganistán que,
posiblemente, con el president Trump no se hubiera producido
en estos términos. Pero, bueno, como ya tenemos...

(Remor de veus)

... como ya tenemos el desastre hecho, pues vamos a intentar
solucionarlo.

Hoy el Sr. Castells nos decía, retóricamente se preguntaba:
¿de qué acabaremos hablando en este parlamento? Pues de
esto, de los problemas de las mujeres, de las niñas y del
conjunto de la situación afgana, que no es de nuestra
competencia. 

Porque, claro, ustedes hacen un ejercicio de hipocresía
constante, cuando hoy en esta cámara hemos hablado de las
niñas tuteladas nos han dicho que hacíamos una oposición
repugnante, que las utilizábamos, ¿qué están haciendo ustedes?
Cada vez tienen un ejercicio como bipolar o de esquizofrenia
porque los mismos que vienen aquí a traernos esta PNL son los
que nos quieren poner estudios del Islam en los colegios, los
que cada vez que nosotros alertamos del peligro islamista que
sufre nuestro país, en concreto, y la Unión Europea, en su
conjunto, nos vienen a decir que somos islamófobos. Y ahora
sí, se vienen a preocupar ustedes por los sucesos de Afganistán
en los que Europa tiene su alícuota parte de responsabilidad,
¿por qué? Porque somos incapaces de generar una auténtica
política exterior común que venga respaldada por una auténtica
organización militar, porque algunos de ustedes se piensan que
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los soldados van a la guerra y disparan flores, porque, me hace
mucha gracia, aquí, entre otras cosas, piden crear un pasillo
seguro humanitario, ¿y cómo lo van a crear ese pasillo,
haciendo trípticos, poniendo anuncios, una campaña de
publicidad? Digo yo que esos pasillos seguros los tendrán que
asegurar los militares, y esos pasillos seguros se defenderán a
tiros, pero no, de eso no quieren ustedes hablar porque la
violencia... ¡ah, ah, ah!.

Son ustedes, de verdad, unos hipócritas, perdonen que se lo
diga, unos hipócritas. Y los que vienen a manipular y a usar la
terrible situación y el drama vergonzoso que sufren las mujeres
en Afganistán son ustedes, no nosotros, en esta cámara.

Nos han dicho que el que no apoye esta PNL está
“democráticamente enfermo”. A nosotros nadie nos ha pedido
que apoyáramos esta PNL, a nosotros nadie nos pidió que
fuéramos uno de los firmantes, nadie nos lo solicitó, nadie.
No...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... por supuesto, ¿por qué? Porqué aquí hay 19 diputados que
obedecen lo que les dicen cuatro a los que les deben la silla.
Ése es el problema.

No obstante lo cual, nosotros, en un ejercicio de
responsabilidad, que es lo que siempre intentamos hacer en esta
cámara, apoyaremos la inmensa mayoría de las propuestas de
esta PNL, salvo dos: el punto número 2, el que dice que
traigamos aquí a todos cuantos afganos quieran venir, no
pensamos que esa sea ninguna solución, ni pensamos que el
sitio donde estas personas estén cómodas sea en el mundo
occidental; y otro, el de traer también, el no deportar a ninguno,
bueno, habrá que ver a quién se deporta y a quién no, porque
les recuerdo, porque ustedes, ya digo, tienen la memoria corta,
que cuando acogimos a toda cuanta persona venía de Siria hubo
un repunte bestial de los atentados islamistas. Hay que ver a
quién se trae y cómo se le trae.

Ya digo: son ustedes unos hipócritas. Siento tener que
decírselo.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez,... 

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per part dels grups
proposants, vol fer ús de la paraula, Sra. Cano?

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, m’agradaria saludar el Sr.
Guillermo Gayà que és periodista, he comentat abans el seu cas
de com està intentant fer gestions per poder rescatar col·legues
seus de l’Afganistan del seu període quan hi va estar com a
professor a la Universitat d’Herat. I avui horabaixa el que
manifestam els diferents grups polítics és aquesta voluntat de

fer el que estigui al nostre abast quant a la solidaritat i sobretot
també que Balears sigui una terra acollidora, pesi a qui pesi,
dintre del marc de l’estratègia europea i del Govern d’Espanya
que els socialistes hem defensat que havia de ser el més solidari
possible a efectes de poder establir aquests corredors segurs i
donar l’oportunitat per establir una nova vida a aquelles
persones activistes, professionals, periodistes i sobretot posant
el focus a les que estan en aquest moment més perseguides com
són les dones i les nines.

Agraesc moltíssim, Sra. Patrícia de MÉS per Menorca, que
avui es vulguin adherir a aquesta proposició no de llei, que
hagin fet aquesta defensa en els termes en què ho han fet. La
propera vegada parlaré directament amb vostè per mirar de
signar-la.

Sr. Rodríguez, usted ha dicho una cosa que no es cierta: se
dio la posibilidad absolutamente a todos y cada uno de los
grupos parlamentarios de esta cámara para firmar la PNL,
ustedes no quisieron, hable por favor con Jorge Campos y no
me haga enseñar watsapps que pueden evidenciar lo contrario.

(Alguns aplaudiments)

La verdad es que estando en una crisis humanitaria de
primer orden a usted lo que le preocupa es que directamente
no vengan y es lo que usted quiere hoy no votar, que sí, que
muy solidarios con las mujeres, con los periodistas, con las
personas que están en peligro, pero que no vengan aquí, que
aquí, no, que mucho mejor en los países de al lado, que,
bueno, que la estrategia europea dice que sobre todo se va a
potenciar la ayuda en la región, pero si queremos evitar una
crisis migratoria hay que intentar que no haya una crisis
humanitaria y de lo que se trata ahora es que no haya una
crisis humanitaria.

Le leeré un artículo, porque usted con estos comentarios
que son xenófobos, porque al final es xenofobia, que no
vengan aquí, y les enseñamos islam en las escuelas y hace
usted un totum revolutum y una demagogia inadmisible, el
artículo 14 de los Derechos Humanos dice así: “En caso de
persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a
disfrutar de él en cualquier país”, y usted, negando ese
artículo, no queriendo votar este punto de la PNL, niega los
derechos humanos, el derecho internacional y la solidaridad,
y eso tiene un nombre y se lo he dicho.

Bueno, estamos ya muy acostumbrados en esta cámara a
escuchar su discurso del odio, de la polarización, de qué
manera ustedes necesitan chivos expiatorios en las personas
más vulnerables, en los menores no acompañados, en los
refugiados, en las personas migrantes. Curiosamente hace un
par de semanas solicitaban la comparecencia de la presidenta
para hablar de algo para lo que esta cámara no tiene
competencias porque la inmigración es competencia exclusiva
del Estado. Ahora a usted le molesta que estemos debatiendo
en esta misma cámara sobre una cuestión que afecta a los
derechos humanos, ¿en este caso quién es el incoherente?,
pero su polarización, su crispación, su estrategia de señalar
siempre a los más vulnerables, lo necesitan como chivo
expiatorio para ocultar cuáles son sus verdaderas intenciones,
porque el peligro no son ellos, el peligro son ustedes cuando
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quieren bajar las pensiones a las personas mayores, cuando
quieren bajar salarios, cuando quieren subir los impuestos a
la gente que menos cobra y quieren bajarlos a los más ricos y
esos chivos expiatorios son para enmascarar...

(Alguns aplaudiments)

... enmascarar con esta estrategia cuáles son sus intenciones
y su proyecto civilizatorio...

(Remor de veus)

... que se este neoliberalismo salvaje mientras se envuelven en
la patria y en la bandera.

Así que agradecer a todos los grupos parlamentarios que
han apoyado la PNL firmándola en primera instancia y a los
que se han sumado después y comentarle a usted que lo que ha
dicho es una falsedad y espero que pueda hablar con su
portavoz parlamentario y quede aclarada esta cuestión.

Muchísimas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Un cop finalitzat el debat procedirem a la votació. 

En primer lloc votarem conjuntament els punts 1, 3, 4, 5, 6
i 8. Votam.

54 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votarem el punt 2 i el punt 7. Votam.

50 sí, 4 no.

V.2) Proposició no de llei RGE núm. 7033/21,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
defensa del règim especial de les Illes Balears davant el
menyspreu del Govern del Sr. Sánchez. 

Un cop finalitzat el debat i la votació d’aquesta proposició
no de llei passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7033/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa del
règim especial de les Illes Balears davant el menyspreu del
Govern del Sr. Sánchez. 

El president informa que el Grup Parlamentari Popular ha
presentat els escrits RGE núm. 7894, 7895, 7896 i 7897/21
mitjançant els quals proposa la modificació dels termes de la
proposició no de llei i que, en compliment de l’apartat 2 de la
Resolució de Presidència sobre la interpretació de l’article
183.4 del Reglament de la cambra, s’entén com a proposta de
modificació dels termes de la iniciativa i, en conseqüència, és
necessari que cap grup no s’oposi a la incorporació de la
modificació. 

Per tant, deman als grups parlamentaris si algú s’oposa o no
a la incorporació de les mencionades modificacions.

Entenc que ningú no s’hi oposa. Per tant, començam el
debat.

Primerament, tendrà lloc la intervenció del Grup
Parlamentari Popular per defensar la iniciativa i les
modificacions presentades mitjançant els escrits des del 7894
al 7897. Té la paraula el Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
A finals del mes d’agost, concretament dia 30 d’agost d’aquest
mateix any, vàrem presentar una proposició no de llei a aquest
parlament que avui passa a ser debatuda. Aquesta proposició no
de llei forma part d’una ofensiva política que vàrem iniciar
aquest mateix mes d’agost amb la finalitat de pressionar al
màxim el Govern d’Espanya per tal que el REB que es va
aprovar en forma de Reial decret llei 4/2019 i que en aquells
moments no va afegir absolutament res i va ser un paper buit de
contingut, idò se li donàs contingut suficient.

Hem presentat interpel·lacions al Senat, sol·licituds de
compareixences i avui presentam aquesta proposició no de llei
on, entre d’altres qüestions, es plantejava la reprovació de la
ministra d’Hisenda María Jesús Montero.

No obstant això, és cert que les qüestions o els
esdeveniments que es varen produir la setmana passada
provocaven que alguns dels apartats de la proposició no de llei
quedassin, si se li vol dir així, antiquats. Clar, evidentment un
no pot preveure què succeirà en el futur i -repetesc- la finalitat
d’aquesta PNL era una mesura de pressió més per intentar
aconseguir un objectiu.

En aquest sentit hem presentat quatre esmenes per tal
d’actualitzar aquesta proposició no de llei. La primera de les
esmenes al punt 1 constata, crec que és una realitat, que els
resultats de la pressió de la societat civil i de l’estratègia de
diferents partits de les Illes Balears amb un recurs
d’inconstitucionalitat i altres iniciatives al Parlament, al
Congrés i al Senat han generat avenços en el desenvolupament
del règim especial de Balears. Aquesta és la primera
modificació que feim.

En segon lloc, també modificam el punt 2 en el sentit de
vetllar o instar el Govern de les Illes Balears que vetlli per tal
que els 110 milions d’euros anuals del fons d’insularitat o del
factor d’insularitat tenguin el caràcter de recursos
extraordinaris. Aquesta és una qüestió que almenys al Partit
Popular ens preocupa molt perquè no voldríem en cap cas, no
voldríem en cap cas que es produís un efecte substitució dels
convenis, concretament dels convenis de carreteres que tenen
pendents de signar tots els consells insulars -tots els consells
insulars- amb el Ministeri de Foment o amb el Ministeri de
Transports fossin..., se substituïssin aquests convenis de
carreteres i a més també altres convenis d’inversions se
substituïssin pel factor d’insularitat, la qual cosa implicaria, si
fos així, que esperam que no ho sigui, però si fos així
significaria que hem fet un molt mal negoci signant aquest
factor d’insularitat. Per això nosaltres plantejam aquest punt 2
per tal que això no pugui passar en cap cas, que siguin
efectivament, que és el que toca, recursos extraordinaris perquè
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puguem assolir la mitjana de la inversió de l’Estat a les Illes
Balears.

En tercer lloc hi plantejam també un afegit, una proposta
d’afegir un quart punt, per tal que el Parlament denunciï el
retard en l’aprovació del projecte de llei de mesures fiscals per
a la compensació de la insularitat i insti el Govern que segueixi
reclamant-ho al Govern de l’Estat i que en tot cas entri en vigor
el dia 1, abans del dia 1 de gener o el dia 1 de gener de 2022. 

Per al Grup Parlamentari Popular la part fiscal del règim
especial de les Illes Balears és una part essencial del REB, és
una part essencial, i ho és perquè mai, a diferència de Canàries,
però Balears mai no ha tengut aquesta part fiscal, aquest règim
fiscal propi, un règim fiscal propi que, és cert, hi va haver una
aprovació en Consell de Ministres dia 4, perdó, dia 30 d’abril
de 2015, es va tramitar com a projecte de llei en el Congrés
dels Diputats, però desafortunadament per les raons que he citat
avui matí la presidenta Armengol va creure convenient que no
es continuàs tramitant. Bé, idò, a dia d’avui no tenim règim
especial, no tenim règim especial, i per tant no podem baixar,
i és el que toca, baixar els impostos a les empreses i als
ciutadans d’aquestes illes per tal que puguin ser les empreses
més competitives, puguin competir en igualtat de condicions
respecte de les de la península. Per altra banda també
desenvolupar el REB per tal que preus que són excessivament
diferents i molt superiors al de la península es puguin alleugerir
o es puguin minvar o es puguin rebaixar.

I finalment, per acabar, també hem modificat el punt on
reprovàvem la ministra Montero modificant les raons per les
quals el Partit Popular considera que ha de ser reprovada la
ministra d’Hisenda en aquest parlament. Les raons són molt
senzilles, el retard en la dotació del fons factor d’insularitat per
a l’execució d’inversions de l’Estat a les Illes Balears de
caràcter estable, per tant, el primer factor és el retard. En segon
lloc, una insuficient compensació del fons d’insularitat que no
s’ha pagat aquests dos darrers anys, es va aprovar el febrer de
2019 el Reial decret llei 4/2019, però hem estat dos anys sense
factor d’insularitat i la compensació en comptes de ser 220
milions d’euros almenys han estat de 73 milions d’euros, ens
pareix una quantia insuficient de compensació. I finalment...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’acabar.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -sí, ja acab, Sr. President-, i finalment per no adquirir el
compromís claríssim d’aprovar el règim fiscal, que nosaltres
consideram essencial dins el règim especial de les Illes Balears.

Per aquestes tres raons consideram que la ministra
d’Hisenda, María Jesús Montero, ha de ser reprovada per
aquest parlament.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Correspon ara les intervencions dels
grups parlamentaris que han presentat esmenes. En primer lloc,
pel Grup Parlamentari Ciudadanos per defensar l’esmena RGE
núm. 7874/21, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Debatem avui una proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Popular amb un títol molt
contundent: “règim especial de Balears davant el menyspreu
del govern del Sr. Sánchez”. Bé, al preàmbul del Reial decret
llei 4/2019, de 22 de febrer, del règim especial de les Illes
Balears, es fa referència que l’article 138.1 de la Constitució
Espanyola reconeix el fet insular com a circumstància de
particular atenció que s’ha de tenir en compte en establir
l’adequat i just equilibri econòmic entre les diverses parts del
territori espanyol en vista l’efectiva realització del principi de
solidaritat.

La firma del factor d’insularitat recentment és una bona
notícia, ens pot posar a la mitjana en inversions de l’Estat, que
ja toca!, que ja toca després d’haver estat moltíssims anys a la
cua, molts d’anys de menyspreu, com el títol d’aquesta
proposició no de llei, però no és suficient, no és suficient per
complir el que emana de l’article 138.1 de la Constitució, tal
com es planteja al preàmbul del Reial decret llei4/2019.

La pregunta és, s’hagués signat el factor d’insularitat si una
majoria de 30 diputats del Parlament de les Illes Balears no
hagués presentat un recurs d’inconstitucionalitat a la Llei de
pressuposts 2021?

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

No ho arribarem a saber mai.

Però una vegada conegut l’import del factor d’insularitat,
ens aturem aquí o continuam exigint el desenvolupament de
polítiques fiscals que permetin a les nostres empreses competir
en igualtat d’oportunitats?, ens aturem aquí o continuam exigint
que els ciutadans de les Illes Balears tenguin unes despeses o
una cistella de la compra en igualtat de condicions amb altres
ciutadans de la península? 

I per aquest motiu hem presentat una esmena a aquesta
proposició no de llei per instar el Govern de l’Estat a
desenvolupar d’una manera immediata la part fiscal del règim
especial de les Illes Balears i que es procedeixi a la seva
efectiva aplicació a partir de l’1 de gener de 2022 per evitar els
desavantatges i sobrecostos derivats de la insularitat. Si no pot
ser d’aplicació l’1 de gener de 2022, acceptem que s’aprovi
més tard però amb efectes retroactius a gener de 2022.

Part fiscal que fa referència a imposts estatals, a un IVA
reduït, amb incentius, bonificacions, exempcions a empreses de
les Illes Balears. Això a nivell estatal, però no pot ser és que el
Govern balear tampoc no tengui en compte determinades
situacions i no toqui tampoc els imposts de les nostres illes. No
pot ser que en determinats trams l’IRPF autonòmic de les Illes
Balears sigui més elevat que en altres comunitats. No pot ser
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que les empreses i els ciutadans paguin un cànon d’aigua en
moments on els negocis estan tancats per la pandèmia. No pot
ser que en un moment on és necessari impulsar l’activitat
econòmica el Govern no faci més que cercar justificacions per
no baixar imposts.

Bé, vull anunciar que votarem a favor dels punts d’aquesta
proposició no de llei que s’ha autoesmenat el Partit Popular i
que la nostra esmena, que en el seu moment era una esmena
d’addició, ara, vist el nou redactat dels punt, és una esmena al
punt 4 on també es fa referència més o manco a la reforma
fiscal.

Gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca per defensar les esmenes RGE núm. 7885, 7886,
7887, 7888 i 7889/21 té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Senyors del Partit Popular,
coincidim que després de la comissió bilateral del passat dijous
aquesta proposició no de llei està desfasada. Per això des de
MÉS per Mallorca havíem presentat... bé, hem presentat
esmenes precisament per tractar... volíem que una vegada més
des d’aquest parlament sortís amb el major consens possible la
veu dels residents de les nostres illes i el seu reclam d’un règim
especial íntegre i just, que reconegués també les fites
aconseguides fins ara que inclouen necessàriament el règim
especial fiscal. 

En primer lloc també vull comentar que nosaltres no
donarem suport al punt 3 ni a la seva esmena perquè no
compartim la política del Partit Popular d’utilitzar el règim
fiscal com a un instrument polític del Sr. Casado contra el
Govern espanyol, la seva guerra política que puguin tenir allà.
No compartim aquesta batalla política de la dreta i per tant,
nosaltres en aquest sentit hem proposat una esmena de
supressió del punt 3 i evidentment encara que vostès l’hagin
substituït continuarem votant en contra.

La nostra lluita és i continua essent amb els residents de les
Illes i les reivindicacions de compensar els desavantatges de la
seva insularitat per aconseguir el més aviat possible un règim
especial insular íntegre i un règim especial fiscal just, un
compromís molt present, manifestat amb la nostra fermesa i
voluntat política també en la interposició del recurs
d’inconstitucionalitat als pressuposts generals de l’Estat de
2021.

He de dir que també en relació amb les esmenes que hem
presentat als punts 1 i 2 les retiram perquè com que s’ha
acceptat les esmenes que el..., em pareix que són la 7885 i la
7886, les retiram perquè s’ha acceptat l’autoesmena que ha
presentat el Partit Popular i nosaltres també hi votarem a favor
perquè també creim que és important, primer, constatar els
avanços que s’han fet com es reconeix en aquest primer punt,

crec que és positiu i també totes les qüestions que s’han posat
en marxa, i també evidentment ens preocupa que aquests 110
milions de fons d’insularitat siguin al marge de les altres
inversions que hi ha hagut fins ara a les Balears, per tant,
aquesta preocupació la compatim.

Amb les esmenes d’addició volem incidir en primer lloc en
la urgència d’aprovar el règim especial fiscal i que sigui efectiu
el més aviat possible. Necessitam de forma urgent que s’ajudi
les empreses i la seva localització a les Illes i compensacions
als sectors productius per la pèrdua de competitivitat a
conseqüència de la insularitat, en això crec que hi estam tots
d’acord. Ho hem dit en moltes ocasions i és veritat, és ben hora
que el Sr. Sánchez compleixi les seves promeses electorals de
2019 i tregui de dins el calaix el Projecte de llei de règim
especial fiscal de les Illes que té dins el calaix des de fa dos
anys. Demanam aquest compromís unànime d’aquesta cambra
per exigir l’aprovació d’aquest projecte de llei i el seu inici
amb la màxima rapidesa legislativa abans del 31 de desembre
de 2021.

Per això nosaltres creim que amb les esmenes que proposen
altres grups, com el mateix Partit Popular, que aquest règim
especial fiscal entri en vigor l’1 de gener de 2022, creim que no
són viables a efectes de tramitació administrativa, però sí he de
dir que si poguéssim considerar que s’aprovàs que fos de forma
retroactiva encara que la vigència fos d’1 de gener de 2022,
perquè encara que s’aprovàs posteriorment tengués un efecte
retroactiu a 1 de gener, hi podríem votar a favor.

Reclamam també la necessitat i la urgència de desenvolupar
de forma íntegra el règim especial de les Illes Balears. Sabem
que s’han fet avanços en moltes altres qüestions, energia i ara
amb (...), vull dir que s’ha anat avançant, però evidentment no
estam, no hem arribat al cent per cent del que aquest reial
decret llei..., les possibilitat que arriba fins al final.

No... i evident... nosaltres no podem deixar de lamentar que
el Govern espanyol no hagi escoltat amb anterioritat les nostres
demandes, concretament per al pressuposts de 2021, per això
vàrem posar el recurs, nosaltres ho lamentam...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... perquè... aquestes demandes no són només dels grups
parlamentaris que som aquí, són demandes de la societat civil,
del mateix govern, que és veritat que ell ha apostat sempre (...),
nosaltres hem apostat per ser més fermes, però és evident que
és un clam unànime, independentment de les fórmules que
vulguem determinar per demanar-ho.

Nosaltres també creim que a part de totes aquestes
qüestions de fons d’insularitat, que ja s’han aprovat, també
volem que es compleixi la part que hi havia... que nosaltres
sempre hem defensat i que a més va ser una proposta de MÉS
per Mallorca (...), idò que hi hagi aquesta subvenció per a
transport públic terrestre que creim que també és una cosa més
d’aquest fons d’insularitat i esperam precisament que es tengui
en compte.

També és veritat que vista la rapidesa en què s’ha fet
aquesta comisió bilateral, també..., no entenem per què al 2021

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107885
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107886
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107887
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107888
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107889
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no hi va haver aquesta rapidesa, ens hagués agradat que hi
hagués estat, no sé si per falta de voluntat política o per una
altra qüestió.

En fi, per a nosaltres, per a MÉS per Mallorca, els
pressupostos generals de l’Estat de 2022 seran una gran prova
de foc de vertadera lleialtat del Govern espanyol amb aquestes
illes i esperam que al marge del fons d’insularitat -com he dit-
inclogui les altres despeses que corresponguin i especialment
la subvenció del finançament de transport públic regular de
viatgers com s’ha fet el 2021 i en anys anteriors a les Illes
Canàries en compliment precisament de considerar el seu règim
especial que aquest transport públic terrestre és un servei
essencial.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. En torn de fixació de posicions
pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Esta PNL, que fue presentada el 30 de
agosto como ha comentado el ponente que la ha defendido, ha
quedado desactualizada en el momento en el que sí que se dio
dotación al factor de insularidad y por eso el Partido Popular
realiza unas autoenmiendas para intentar adaptarla y digo
intentar adaptarla a la realidad porque cuando uno lee el título
y la exposición de motivos en realidad ve que el fondo de esta
PNL lo que busca, por desgracia, es desgastar al Gobierno y
que su finalidad no es la del beneficio de los ciudadanos, sino
hacer política contra el Gobierno del Estado. Por eso mismo el
título hace referencia al menosprecio del Gobierno del Estado
hacia la comunidad autónoma de les Illes Balears.

Quiero hacer un repaso de... simplemente poco más de un
año. El Gobierno del Estado ha dado una línea de 230 millones
a Baleares, exclusivamente a Baleares, para el impulso y la
implantación de renovables, también los ERTE, se adaptó la
figura de fijos no discontinuos, sabemos además que fijos
discontinuos es una figura muy propia de Baleres, afecta a más
de 80.000 personas de Baleares, trabajadores de Baleares. Eso
lo escuchó una ministra de Unidas Podemos, Yolanda Díaz lo
aceptó en negociación con el Govern de Baleares, al igual que
también se han incluido 855 millones de ayudas directas para
el tejido empresarial de Baleares, una cifra que si miramos por
habitante vemos que es muy superior a la que se ha dado en
otras comunidades autónomas. 

Tampoco vamos a obviar lo general que es la habilidad de
acceso a créditos ICO e ISBA que... (...) general o por ejemplo
el ingreso mínimo vital que junto al RESOGA permitió que los
sectores más vulnerables tuviesen garantizado cierto sustento.
Eso como he comentado, los otros ultimos temas eran más
genéricos y no solo a Baleares. 

A esto se le suma el asunto histórico que la semana pasada
tuvimos, que es la dotación al factor insular, que viene
reflejado en nuestro REB. Hablamos de 110 millones
revisables anualmente y que ademá este año cuenta con extra
de 73 millones, supongo, o ya se comentó, que por el atraso en
cuanto a la aprobación.

Este hecho histórico que además creo que es de justicia para
nuestras islas, no solo pone de manifiesto esta cantidad y ya
está, creo que además muchos grupos la tasaban en inferior. Lo
que principalmente supone es que a partir de ahora la partida
presupuestaria de lo que serían los Presupuestos Generales del
Estado tendrá una partida propia para Baleares y eso creemos
que es un hecho muy importante, significa que una parte de la
implantación de nuestro REB, se ha dado un paso adelante, y
ese paso será muy difícil que un gobierno del estado lo tire
hacia atrás. Obviamente queda la parte de fiscalidad, que es una
parte muy importante, pero creo que tenemos que tener muy en
cuenta el gran paso que se ha dado a partir de ahora, al dotar el
factor de la insularidad. 

Y ante esto, es poco más de un año, todas estas medidas son
muchísimos millones, miles de millones de euros que han
venido a Baleares, el título de la PNL habla del menosprecio
del Gobierno del Estado, pero vemos que a su vez, hace pocas
semanas, pudimos escuchar a Casado que, bueno, que
anunciaba la propuesta del régimen de financiación autonómica
que a él le gustaría, ¡y que supondría una pérdida de casi 500
millones de euros para Baleares!

Claro, entonces vemos que mientras un gobierno progresista
avanza en la descentralización del Estado, avanza en garantías
de derechos e incluso se hacen esfuerzos sociales muy
importantes, desde el principal partido de la oposición vemos
que se bloquean iniciativas, de dinero que viene a Baleares,
como los 855 millones que hubo una abstención, o por ejemplo,
se hacen propuestas que sería un perjuicio directo para la
economía de Baleares. 

Lo comento porque es verdad que aquí se canta un discurso
pero, por desgracia, sus jefes en Madrid parecen estar más
preocupados no sé si de contentar a VOX o de desgastar al
Gobierno, no sabría muy bien cuál es la prioridad en sí, pero
creo que le hacen lanzar mensajes contradictorios. 

En cuanto a los puntos de la proposición, al primer punto le
votaremos en contra, pero sí que creemos que tanto la sociedad
civil como muchos partidos han hecho, pero es que el punto
número 1 intenta vincular exclusivamente lo que sería el
recurso de inconstitucionalidad a que se haya conseguido.
Mire, yo de primera mano le puedo garantizar la insistencia de
Unidas Podemos en esta acción. Pero no solo la insistencia de
Unidas Podemos, también la insistencia de la consellera de
Hacienda, me consta muchísimo la insistencia de la
vicepresidencia del Govern que se reunió específicamente para
tratarlo también, con una de las ministras del Estado que
además es secretaria general estatal nuestra, también la
presidenta del Govern, me consta muchísimo el esfuerzo que se
ha hecho. Por tanto, a ese punto le diremos que no. Es más,
quiero recordar que Ciudadanos, que sí que da apoyo a este
punto, directamente se abstuvo cuando se aprobó el REB en el

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 93 / 28 de setembre de 2021 5443

Congreso de los Diputados y aquí parece que no se quiere
decir. Eso ocurrió. 

No creo que se pueda estar siempre poniendo palos en las
ruedas al dinero que llega hacia Baleares o a medidas que se
pongan y luego querer colgarse medallas. 

El punto número 2 lo votaremos a favor. Lo votaremos a
favor porque creemos que es importante velar y además seguir
negociando para que estos 110 millones de euros nos sirvan
como de excusa para que luego nos den otras inversiones que
pueden corresponder. 

Y el 3 obviamente lo vamos a votar en contra. Es que no
hace ni una semana la ministra ha hecho un gran anuncio y un
gran paso para Baleares, sabemos que hay más negociaciones
por delante como el tema fiscal que es muy importante, y una
semana después, ¿vamos a proponer una reprobación? Creo
que eso perjudicaría muchísimo a las futuras negociaciones que
hay que hacerlas y conseguirlas, creo que en ese sentido
deberían aceptar la enmienda de MÉS precisamente por su
presión para el bien de los ciudadanos para intentar que se
negocie acorde y se consiga, porque es que no hace ni una
semana, que se ha anunciado. Creo que ese punto se debería de
haber retirado.

Veo que me paso de tiempo, no puedo acabar de comentar
el resto de enmiendas. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

 Gracias, Sr. Presidente. Por enésima vez, nos encontramos
de nuevo debatiendo sobre la insularidad y comprobando cómo
el hecho de ser islas y su reconocimiento en la Constitución
Española como un hecho diferencial, que debe ser compensado,
es utilizado por el gobierno autonómico y estatal de turno para
que se pongan una medalla y para que los grupos que han
gobernado hasta ahora se sumerjan en su tradicional espiral de
reproches mutuos. 

Como ya he comentado en otras ocasiones consideramos
que el hecho insular es algo que debe compensarse porque
transciende a lo político, no tiene nada que ver con la
organización territorial del Estado ni con ser más centralizados
o más autonomistas..., el país más centralista del mundo puede
contar con territorios con una peculiar situación geográfica que
inevitablemente requerirá de una especial atención para
compensar las desventajas que ello le produce, ya sea su
lejanía, su difícil acceso o, en nuestro caso, el hecho de ser islas
y, por tanto, sufrir los sobrecostes que ello supone por el
traslado de personas y mercancías, el abastecimiento energético
o el precio del suelo, por poner solo algunos ejemplos. 

Ahora bien, la regulación que hasta ahora se ha aprobado
desde el primer Régimen Especial Balear de Aznar, en el año

1998, pasando por los intentos de reforma del Régimen
Especial de Rajoy y acabando por el nuevo Régimen Especial
aprobado por Sánchez en 2019, tienen un denominador común:
dejar siempre al arbitrio de comisiones mixtas, entre el
Gobierno de la Nación y el Gobierno regional, llegar a una
serie de acuerdos sobre cómo se tiene que compensar ese hecho
insular.

Y así llegamos a la foto de la Sra. Armengol con la ministra
Montero la semana pasada en la finca de Raixa, apareciendo
triunfantes ante los medios de comunicación, simplemente por
cumplir un decreto ley que ellos mismos habían diseñado dos
años antes, porque la normativa que regula cómo debe
compensarse la insularidad está pensada precisamente para eso,
para lucimiento y autobombo ante la población de Baleares
cada vez que ambos gobiernos -nacional y regional- se quieran
poner una medalla. 

Y ahora resulta que nos venden como el gran logro de todos
los tiempos el establecimiento de un factor de insularidad. Un
nuevo invento que surge del nuevo REB de Sánchez que es
muy curioso, consiste en darle a Baleares una cantidad de
dinero que deciden los gobiernos autonómico y nacional
mediante una fórmula que no queda muy bien definida o de
forma demasiado rigurosa en la ley, sino que puede ser
interpretable en función de quién haga los números; un factor
de insularidad que consiste en definitiva en una cantidad de
dinero que quieren fijar la presidenta socialista Armengol y la
ministra socialista Montero para igualar a las Baleares a la
media de inversión del Estado en el resto de España. 

Vamos, que el Gobierno decide cuánto invierte en toda
España, decide invertir menos en Baleares y luego, dos años
después, viene aquí como el Mesías para entregar el dinero que
ya podría haber invertido antes si hubiese querido invertir en
Baleares lo mismo que en el resto de España y no menos, que
es lo que ha venido haciendo. 

Por tanto, el factor de insularidad al final consiste en igualar
a Baleares con la media de España porque antes ha recibido
menos que la media de España, ni más ni menos. Luego viene
cuando algunos nos preguntamos, entonces si lo que están
haciendo es igualarnos con la media de España, ¿dónde queda
la compensación por el hecho insular que dice la Constitución?
Porque al final no recibimos más de lo que recibe el resto de
territorios de España...

Por todo lo que he explicado a diferencia de lo que dice el
PP en su iniciativa, nosotros no creemos, y lo que ha dicho
algún otro diputado -el de Ciudadanos también-, nosotros no
creemos que la foto de la Sra. Armengol con la ministra
Montoro en Raixa anunciando que nos traían a Baleares el
famoso factor de insularidad sea una consecuencia ni de la
presión de la sociedad civil ni porque se haya presentado
ningún recurso ante el Tribunal Constitucional. Nosotros
creemos que obedece a una estrategia política de la Sra.
Armengol y del Gobierno del Sr. Sánchez para darse
autobombo cuando en realidad se trata de un paripé diseñado
hace dos años cuando aprobaron el nuevo REB y decidieron
invertir menos en Baleares que en el resto de España para
hacerse ahora la foto trayendo a Baleares la diferencia. 
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Por tanto, solicitamos al grupo que ha propuesto esta
iniciativa que acceda a la votación por separado de los
diferentes puntos de forma que podamos abstenernos del
primer punto, y votar a favor del segundo y tercer punto.

En cuanto al cuarto punto también nos abstendremos,
solicitan ustedes que se tramite un proyecto de ley que ha
elaborado un gobierno en el que no confiamos, el gobierno
Sánchez, el mismo que nos pretende colar el factor de
insularidad como la panacea cuando, en realidad, es un juego
de trileros y por tanto consideramos más prudente nuestra
abstención en este punto.

Tristemente, 43 años después del reconocimiento del
derecho insular por la Constitución Española, continuamos sin
medidas eficaces que compensen los sobrecostes de la
insularidad, como el reconocimiento de retribuciones salariales
o pluses de insularidad que compensen realmente el sobrecoste
de venir a las islas a trabajar, y que sí perciben los trabajadores
del sector público en el archipiélago canario o en otros
territorios de España. 

Y por este motivo votaremos a favor del punto 2 y también
del punto 3, esperando que este parlamento acuerde reprobar a
la ministra por el retraso deliberado en el pago del factor de
insularidad que ellos mismos se inventaron, que consiste en
entregar al Gobierno de Baleares lo que ya habían decidido
quitar antes para darlo luego, con el único fin de montar un
circo para su autobombo y el de la Sra. Armengol.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sincerament, fets diferencials, règims específics i centralisme
lliguen malament, és difícil fer-los encaixar perquè al final és
evident que no es troba ni a la filosofia ni a les línies de
congruència d’aquest règim. Val la pena constatar-ho perquè ni
el fet de la injustícia tan flagrant que suposa la insularitat per a
les Illes Balears és tan potent que fins i tot n’hi ha que, essent
uns centralistes consumats, no s’atreveixen a dir que volen un
règim general i uniforme per a tothom.

(Remor de veus)

El nostre grup parlamentari, Sr. Costa, donarà suport a la
seva iniciativa, supòs que no li ve de nou ni l’estranya, perquè
és evident que estam en la línia de les propostes que vostès fan.
Primer de tot, constatar la pressió que s’ha fet, és evident que
és una feina de tots, jo no crec que el seu primer punt d’acord
digui que només la pressió ve del recurs d’inconstitucionalitat
i de determinades entitats, però constata que aquesta pressió ha
estat molt important. Lògicament que el Govern de les Illes
Balears també ho ha reclamat, lògicament, innegablement, no
es neguen una cosa amb l’altra, però jo crec que la iniciativa el
que vol és fer èmfasi perquè, com és evident i passa en política

cada dia, la presidència del Govern acaba assumint tot el
protagonisme de la iniciativa i acaba xuclant tot el positivisme
de la iniciativa i, per tant, el Sr. Costa, amb tota la raó, diu: bé,
aquí hi ha hagut molta gent, hi ha hagut determinats grups
polítics que, mitjançánt el recurs d’inconstitucionalitat, han
ajudat que això fos una realitat. Per això, evidentment, hi
votarem a favor.

Segon punt, més important encara, el tema que sigui un
recurs extraordinari, efectivament, si al final el que fem és
canviar les partides i on hi havia la inversió de les Balears ara
hi posam el factor d’insularitat, però acabam rebent el mateix
que rebíem, això, diguem, efectivament, serà un joc de trileros
i, evidentment, no servirà per a res, perquè del que es tracta és
que sigui un recurs absolutament independent del que ja
rebíem, és un suplement al que ja rebíem, no un canvi de
cromos o un canvi de posició dins els pressuposts generals de
l’Estat. Això és un element que preocupa moltíssim i que
s’acabarà certificant amb el projecte de llei de pressuposts, on
veurem si realment aquests recursos són extraordinaris i se
sumen al que ja hi havia o si simplement hi ha un canvi de
posició i de nomenclatura.

La reprovació, nosaltres votarem a favor de la reprovació
perquè la ministra Montero no s’ha portat com tocava amb les
Illes Balears i amb el seu règim especial, i això és una
evidència; s’ha torbat més dos anys a pressupostar el factor
d’insularitat i no ha començat ni a tramitar les mesures fiscals.
Si MÉS per Mallorca està satisfeta d’aquesta realitat, em sap
greu, nosaltres no en podem estar satisfets de cap manera, ens
sembla que si vostès diuen que això és un joc entre Casado i
Sánchez i un joc del PP de Madrid, això seu és submissió al
govern del qual formen part, ni més ni pus, perquè, si no, no es
pot entendre com vostès poden acceptar que una ministra
d’Hisenda que no pressuposta i no acompleix el règim especial
durant dos exercicis pressupostaris i que no tramita les mesures
fiscals com correspon no l’hem de reprovar. Què hem de fer,
l’hem d’aplaudir? Li hem de donar l’enhorabona per prendre el
pèl a les Illes Balears?

Em sembla molt fort, per tant, només hi ha una mesura, que
és reprovar-la i votar a favor del que diu el Partit Popular,
perquè la ministra Montero, en aquest cas del Partit Socialista,
certament el ministre Montoro, certament ministre del Partit
Popular, també ens han pres el pèl absolutament a les Illes
Balears i ens han ignorat, això no ho neg, però la ministra
Montero, que és l’actual responsable, també. I, per tant, per a
nosaltres mereix la reprovació, com tots els seus anteriors
antecessors que no han compensat la insularitat a les Illes
Balears, siguin del Partit Socialista o siguin del Partit Popular.

I evidentment, el quart punt, que es tramitin d’una vegada
per totes i siguin una realitat les mesures fiscals, també no
podem més que donar-hi suport, per tant, tot el nostre suport a
la iniciativa del Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Bé, gràcies, president, bona tarda a tots, després de dinar i
tenim aquest debat sobre el règim especial de Balears.

Bé, el que consider és que debatem, Sr. Costa, una proposta
que crec que arriba a un moment desafortunat perquè, a més, es
parlava fa un moment de... el Sr. Melià parlava de dos anys que
s’han torbat, tal vegada podem parlar que fa 13 anys que hi
havia un REB i que no havia arribat fins a aquest moment de
tenir una situació com la que tenim. I a més hem de pensar que
aquest factor d’insularitat del que parla és d’una compensació,
tal i com està definit, del dèficit de les infraestructures que
tenim a Balears, i fa no gaire es parlava que 90 milions podien
ser un èxit, es deia, i 110 milions són 20 milions més, si no em
fallen els càlculs, quasi un 20% més, i ara resulta que no és
prou. Llavors, el sostre no sé quin serà per poder desgastar,
com ha dit el company de Podem, el diputat de Podem,
Alejandro López, desgastar el Govern si aquesta és l’estratègia.

Parlam, a més, d’un establiment per a cinc anys, no és un
any, són cinc anys, i a veure qui és qui canvia aquesta regla.

I facem un poc d’història, el febrer del 2019 es va aprovar
aquest règim especial, es diu avui que hi ha coses a millorar?
Per suposat. Des de Formentera s’han reclamat? Per suposat,
però tot i això tenim un 75% de descompte de resident, que
també estava aprovat d’abans, però queda reflectit dins d’un
règim especial, queda un canvi en el transport de mercaderies
a l’impost que se’ls grava; també reflectida una millora de les
instal·lacions energètiques, com justament s’ha parlat avui a la
interpel·lació al conseller Yllanes, relativa a les instal·lacions
energètiques, (...) 96 milions d’euros que costa aquesta
instal·lació, d’algun lloc vindran aquests 96 milions d’euros.

I (...) de transport, de mobilitat, aquest factor d’insularitat
servirà per a una cosa que no s’ha parlat, crec que ningú no ho
ha dit, sobre el patrimoni de les nostres illes, aquest factor
d’insularitat servirà per poder actuar sobre el patrimoni; tenim
un patrimoni a les nostres illes que mai no tenim prou sous per
poder fer-ho, amb 110 milions igual alguna part hi podem
destinar.

I hi ha una part que s’ha demandat i que, a més, des de la
Conselleria de Medi Ambient s’ha demandat en reiterades
ocasions, s’ha discutit el transport de residus, hi ha hagut un
debat molt intens, aquest factor d’insularitat servirà per poder
pagar aquest milió d’euros que costa transportar els residus des
de Formentera cap a la seva illa, cap a l’illa d’Eivissa, a la
central que tenim. Per fi tenim reflectit a un lloc com tenim
sous per poder fer-ho.

(Remor de veus)

Hem de pensar també i per fer-ho que no es fan prou coses,
el Govern de Sánchez, que dolent que és, 855 milions d’euros
i 13 dels quals han arribat a Formentera. Li puc ben assegurar

que 184 empreses de Formentera amb 13 milions d’euros
podem fer moltes coses, com per exemple tenir una temporada
excepcional com la que hem tengut.

Dels punts exposats a la PNL hi ha hagut uns canvis, però
sí que li podré dir el primer de tot, hi ha diversos partits que
han parlat respecte de la retroactivitat d’una aplicació puntual.
Des de Formentera podríem estar d’acord i, és més, crec que
estam d’acord que s’ha de tenir un règim fiscal, però també
hem de ser realistes, aquest règim fiscal ha de ser possible i
possible a 1 de gener del 2022 crec que no podrà ser-ho. I la
retroactivitat depèn de com sigui, la Constitució estableix que
no pot ser quan és en contra del contribuent i pot ser aquest
règim fiscal, si l’apliquem a 1 de gener a qualque contribuent
no li vagi bé, perquè potser que aquesta aplicació fiscal no li
vagi bé, i llavors seria inconstitucional i hem de tenir-ho en
compte.

Respecte de la reprovació de la ministra Montero, bé, la
ministra Montero ho haurà fet bé o ho haurà fet malament, però
és la primera ministra que ha aconseguit que aquest factor
d’insularitat sigui reconegut,...

(Alguns aplaudiments)

... llavors reprovar la que ho ha aconseguit consider que no és
una cosa que sigui de rebut.

Finalment, també hi ha qualque esmena amb la qual sí que
es pot estar d’acord, veig que s’han retirat per part de MÉS per
Mallorca alguns punts.

Respecte del primer punt, comprendran que, com l’anterior
diputada que hi havia a l’escó que jo ocupo, a més, justament
aquest recurs d’inconstitucionalitat ho vam debatre, és una de
les coses que vam debatre dins el pacte que tenim per a aquest
escó de Formentera, i es va considerar una abstenció perquè hi
havia grups que hi estaven d’acord i grups que hi estaven en
contra, i llavors aquest punt no es pot suportar perquè
justament no (...) recurs d’inconstitucionalitat i per tant no es
pot aprovar.

Sí que n’hi ha un, el punt 2, que crec que està modificat,
que s’hi podria donar suport.

I després, el punt 4, que també podria tenir qualque punt de
retrobament.

Així que, bé, sort amb la votació i aquesta és la nostra
posició.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats i
diputades. La setmana passada la ministra Montero i la
presidenta del Govern, la Sra. Armengol, varen anunciar
l’acord pel qual les Illes Balears seran compensades, via factor
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d’insularitat, del perjudici que provoca aquest fet sobre
l’economia del nostre arxipèlag; una compensació que pot ser
arriba amb cert retard, però que cobreix sens dubte la històrica
reivindicació que s’ha fet des de tots els àmbits econòmica,
socials, institucionals i polítics de Balears.

Una fita històrica sorgida de l’acord i el diàleg i palesa a la
Comissió Mixta d’Hisenda del passat 23 de setembre, on es va
consensuar la metodologia de càlcul del factor d’insularitat i es
va fixar l’import a incorporar al projecte de llei de pressuposts
generals de l’Estat per al 2022. En aquest sentit, l’acord signat
estableix la dotació de 110 milions d’euros més 73 milions
addicionals, com a compensació del temps que ha transcorregut
des de l’aprovació del Reial Decret Llei 4/2019.

Així, els pressuposts de l’any que ve inclouran una partida
de 183 milions per compensar el dèficit inversor de l’Estat a les
Balears.

Mirin, en el debat de política general el Sr. Costa va exigir
a la Sra. Armengol que concretés la data de la reunió de la
propera comissió mixta d’Hisenda i l’import de la dotació del
factor d’insularitat, que, des del Partit Popular balear xifraren
en 90 milions d’euros i que mai no varen ser anomenats a les
reunions que varen tenir el Sr. Montoro i els membres del
Govern amb la consellera Cladera al capdavant, 90 milions
d’euros de farol, de males cartes amagades, amb la intenció de
distreure i deixar passar el temps. Fets en els quals vostè, Sr.
Costa, va participar de forma activar i dels que no sé com no
se’n avergonyeix.

(Alguns aplaudiments)

Ara, ara, després d’una pandèmia i de tota la feina feta, el
que podem afirmar és que rebem més recursos de l’Estat que
mai i tot això per la via extraordinària i per sobre de la mitjana
espanyola; hem rebut recursos que ens han permès convocar la
major línia d’ajuts a empreses i a autònoms, amb 855 milions
d’euros; hem rebut més de 450 milions d’euros en fons
extraordinaris a l’any 2020; i hem rebut 330 milions d’euros
del fons estatal COVID 2021. I a més, per al 2022, rebrem, via
factor d’insularitat, 183 milions d’euros, un total de 1.818
milions d’euros.

I els diputats del Partit Popular s’entossudeixen a mantenir
aquesta PNL i reprovar tot el que s’ha aconseguit. No veu, Sr.
Costa, que vostè fa el ridícul! No li cau la cara de vergonya,
proposant presentar aquesta PNL, autoesmenada per vostè
mateix, quan ja no té ni cap ni peus? Què no li ha quedat, Sr.
Costa, que els 110 milions d’euros anuals del factor
d’insularitat tenen el caràcter de recursos extraordinaris i que
en cap cas no signifiquen una substitució dels convenis
d’inversions que s’han d’executar a les Illes Balears? Llegeixi
l’acord de la comissió mixta bilateral i s’adonarà que és així,
llegeixi i confiï, Sr. Costa, que la realitat i les dades són
tossudes.

Creuen que sumen quan la Sra. Prohens reacciona a la
notícia històrica del reconeixement del factor d’insularitat a les
xarxes socials en acusar el Govern de “trilerisme
pressupostari”? Creuen que sumen quan fan els seus comptes
de gran capità? El que passa és que estan tan acostumats a

enganar els ciutadans que no saben fer altra cosa i tenir la
humilitat necessària per celebrar-ho i agrair la feina feta del
Govern.

És per tot això que no podem donar suport al punt 1 de les
seves autoesmenes, perquè aquest, el Grup Parlamentari
Socialista, ha defensat sempre la via del diàleg, del consens i de
la participació dels agents socials i econòmics.

En relació amb el punt 2 de les autoesmenes del PP, li
proposam una esmena in voce per tal que quedi ben clar que els
110 milions d’euros anuals del factor d’insularitat són i seran
recursos de caire extraordinari i que posen les Illes Balears en
la mitjana d’inversions de l’Estat, recursos extraordinaris
totalment diferenciats dels convenis d’inversions nous existents
i vigents. Aquesta és la modificació que li plantejam.

De cap de les maneres no podem reprovar la ministra
d’Hisenda, la Sra. Montero, atès que per mor i gràcies a la feina
conjunta d’ambdós governs, l’estatal i l’autonòmic, s’ha
aconseguit duplicar per al 2022 aquesta xifra que vostès
invoquen ara dels 90 milions d’euros. Té sentit reprovar la
ministra quan vostès no varen reprovar ni un sol ministre en el
període 1998-2004? I què varen aconseguir en aquest període
per compensar la insularitat? Res de res.

(Alguns aplaudiments)

No dubti que aquest govern d’esquerres seguirà reclamant
la part fiscal del règim econòmic de les Illes Balears, una
proposta molt més ambiciosa del que va anunciar el PP més
d’un mes abans de les eleccions del 2015, un règim fiscal que
defensa no només la creació i atracció d’empreses cap al nostre
territori, com varen vostès, sinó també, a més, les inversions
que garanteixin la continuïtat de les empreses existents.

Mirin, com deia avui mati la presidenta, entre Montoro i
Montero hi ha només una lletra, però 1.818...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Truyols, hauria d’anar acabant.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... -acab ja, Sr. President- 1.818 milions d’euros de diferència,
la diferència de la flexibilització de les regles fiscals per poder
emprar el romanent de tresoreria i alliberar els recursos
segrestats pel Partit Popular durant la legislatura Bauzá, el
reconeixement i la garantia d’un factor d’insularitat...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... que compensi a la fi les diferències competitives en aquestes
illes i esperam que més prest que tard el règim fiscal que ens
mereixem.

Moltes gràcies.
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I finalment...

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Truyols. Donam la paraula al grup proposant,
té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Bé, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, ens diuen que el recurs d’inconstitucionalitat i la
resta d’ofensiva política que hem fet no només el Partit
Popular, sinó altres grups parlamentaris o partits polítics, no ha
servit de res. Ens resulta indiferent si ha servit o no de res, els
ho dic així de clar, ara, això sí, els confirm que no descansarem
fins que es reconeguin tots els drets que corresponen als
ciutadans de les Illes Balears vinculats a la compensació dels
costs d’insularitat, això sí que els ho puc garantir.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, l’ofensiva política no només no ha acabat, sinó que
només ha començat, seguirem reivindicant els drets que tenen
els ciutadans d’aquestes illes perquè la insularitat sigui
compensada.

(Alguns aplaudiments)

Concretament, exigirem que es desenvolupi el Reial decret
llei 4/2019, que va ser un REB frau aprovat el mes de febrer
del 2019, i com que va ser un frau aprovat en aquell moment,
s’ha de desenvolupar totalment i completament, i exigirem el
seu desenvolupament fins a la darrera lletra.

I també exigirem que s’aprovi d’una vegada per totes ja la
part fiscal del règim especial, que és el que toca, és quasi
insultant que s’hagués arribat a un acord el mes de febrer, ja
s’hi havia arribat abans, però, bé, en el mes de febrer del 2019
i encara batallam amb un REB que es troba... amb una part
fiscal del REB ficat dins un calaix, és insultant.

(Alguns aplaudiments)

Però sí li vull dir una cosa, tenim l’oportunitat d’aprovar la
part fiscal del REB i tenim l’oportunitat d’aprovar-lo ja, i tenim
l’oportunitat perquè es tramita en el Senat, la part fiscal del
règim especial es tramita en el Senat, per què? Perquè el va
entrar el Grup Parlamentari Popular en el Senat. El mateix
avantprojecte que es va aprovar el mes de febrer del 2019, en
conseqüència, crec que podem comptar amb el vot favorable
del senador autonòmic, de Vicenç Vidal, en aquest sentit, i
demanam als senadors del Partit Socialista que ens ajudin a
aprovar el règim fiscal d’una vegada per totes, perquè pugui
entrar en vigor d’una vegada el dia 1 de gener del 2022, i si no
pot entrar en vigor dia 1 de gener, que es faci amb efectes
retroactius dia 1 de gener, però que s’aprovi ja, perquè hi ha
consens per aprovar-lo; amb el Partit Popular i amb el Partit
Socialista es pot aprovar, per tant, si no s’aprova és perquè
vostès no tenen voluntat política.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

En tercer lloc, estarem vigilants, és clar que sí que estarem
vigilants, perquè aquests 110 milions d’euros han de ser
extraordinari. I perdoni’m, Sra. Truyols, que tengui alguns
dubtes, perquè nosaltres també sabem llegir i hem llegit
l’article 19.a) del Reial Decret Llei 4/2019, i en aquest apartat
a) diu clarament que el factor d’insularitat es podrà destinar a:
creació, desenvolupament o reposició d’infraestructures i
sistemes de transport, amb la qual cosa diem: home, si podem
destinar aquest factor d’insularitat a aquesta finalitat concreta,
doncs igual al Ministeri de Transports ens diuen, escolti,
destinin ja el factor d’insularitat i dels convenis de carreteres no
en parlem més. I alerta, perquè Mallorca té pendent signar un
conveni de carreteres per 230 milions d’euros; Menorca té
pendent signar el conveni de carreteres i Eivissa també.

En conseqüència, no ens agradaria, ho torn repetir, que no
poguéssim signar ja, enguany, que és el que espera tothom,
aquests convenis de carreteres, el d’Eivissa, el de Mallorca i el
de Menorca. Si no els podem signar les nostres sospites es
confirmaran. I repeteix, no ens agradaria que fos així, perquè
tenim convenis de carreteres, convenis ferroviaris, convenis
d’altres inversions a zones madures, i molt menys ens agradaria
que el factor d’insularitat es pagàs amb fons europeus. Ho
deixam caure, d’acord? Menys ens agradaria! Per tant,
vigilants, totalment vigilants, perquè no confiam amb la
ministra Montero, no hi confiam en absolut i els jocs de
trilerisme són l’especialitat de la ministra Montero i, en
conseqüència, hem d’anar vius.

(Remor de veus)

I finalment, per acabar, 90 milions d’euros, Sra. Truyols,
miri, lliçons ni una, lliçons ni una, Sra. Truyols, aquest diputat
que li parla hi era, negociaven també amb el ministre Montoro,
jo hi era i sé el que teníem negociat amb el ministre Montoro,
hi havia 90 milions d’euros, però vostès anaven allà i en
demanaven 400, posaven tres xifres, i el ministre Montoro deia:
no, dues xifres, no arribarem a tres. I vostès: ah, idò, venga, cap
a casa! No varen acceptar mai el que els proposava el ministeri
en aquell moment, de cap manera, no ho varen acceptar perquè
no volien, vostès anaven allà a demanar 400 milions d’euros, i
està molt bé, però els 400 milions d’euros ara s’han transformat
en 110 i ens han dit que era un dia històric.

(Remor de veus)

A nosaltres ens semblava una xifra raonable, els 90 milions
d’euros del 2018 i ens sembla també una xifra raonable aquesta
vegada.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I miri, això que el Govern del Partit Popular no hem
compensat la insularitat ho dirà a un altre, en els pressuposts
del 2017 hi havia el descompte del 75% de residents per a
interilles...

(Alguns aplaudiments)
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... i en els pressuposts del 2019 hi havia la compensació del
descompte de residents amb la península.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

I en els pressuposts del 2017 hi havia l’increment del doble,
el doble de les compensacions en transport. Per tant, lliçons ni
una!

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’anar acabant, però s’hauria de posicionar
respecte de les esmenes.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, respecte de les esmenes, acceptarem, en primer lloc, del
punt 1 no n’hi havia. Del punt 2 entenc que hi havia una
esmena in voce, veritat?, per incloure “nous, existents i
vigents”, molt bé, l’acceptam, no tenim cap problema.

La del punt 4, hi faríem una transacció entre el Grup
Parlamentari Ciutadans, també MÉS per Mallorca, si no ho
record malament, i posaríem el següent, quedaria la següent
redacció: “El Parlament de les Illes Balears -el punt 4-, el
Parlament de les Illes Balears constata el retard en l’aprovació
del projecte de llei de mesures fiscals per a la compensació de
la insularitat i insta el Govern de l’Estat a la tramitació
immediata d’aquest projecte de llei i es procedeixi a la seva
efectiva aplicació, amb efectes retroactius, si escau, a partir de
l’1 de gener del 2022, a fi d’evitar els desavantatges i
sobrecosts derivats de la insularitat”.

El punt 3 no té esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, però no, no, em sap greu, MÉS per Mallorca, no
acceptarem l’esmena.

Les de MÉS que esmenaven els punts 1 i 2 entenc que estan
retirades, ho ha dit Joana.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Costa, du tres minuts de més.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, sí, no, ja està, ja està. La 7888 no l’acceptaríem,
entendríem que està transaccionada.

I finalment...

EL SR. PRESIDENT:

La 7889.

EL SR. COSTA I COSTA:

La 7889 estaria transaccionada, la 7888 transaccionada. La
7889 sí, l’acceptam, l’acceptam.

I ja està.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, molt bé, moltes gràcies.

EL SR. COSTA I COSTA:

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, supòs que accepta la votació separada perquè hi
ha qualque grup que ho ha demanat.

Un cop conclòs el debat, procedim a la votació. En primer
lloc, votam el punt número 1, que és l’esmena 7894 del Partit
Popular. Votam.

27 sí, 23 no, 3 abstencions.

A l’esmena 7895 del Partit Popular s’hi ha fet una
transacció i he de demanar si qualque grup s’hi oposa. Si no
s’hi oposa ningú, votam ara l’esmena 7895, amb la transacció
feta. Votam.

52 sí, cap no, cap abstenció.

Votam ara el punt número 3, que és l’esmena 7897 del Grup
Parlamentari Popular. Votam.

24 sí, 27 no, 2 abstencions.

Ara votam l’esmena 7896 del PP, la 7874 i la 7888, que
eren totes tres esmenes d’addició, s’ha fet una nova redacció,
una transacció, i he de demanar si qualque grup parlamentari
s’hi oposa. Si no s’hi oposa ningú passam a votar-la, votam.

27 sí, 23 no, 3 abstencions.

I en darrer lloc, passam a votar l’esmena 7789. Votam.

46 sí, cap no i 5 abstencions.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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VI. Compareixença dels membres del Govern de les Illes
Balears competents, per tal de donar compliment del
primer punt de la Proposició no de llei RGE núm. 2377/21,
relativa a aplicació immediata de mesures de compensació
dels desavantatges de la insularitat (escrit RGE núm.
6988/21, complementat amb el RGE núm. 7159/21, del
Grup Parlamentari Mixt).

Passam al sisè punt de l’ordre del dia que correspon a la
compareixença dels membres del Govern de les Illes Balears
competents per tal de donar compliment del primer punt de la
Proposició no de llei RGE núm. 2377/21, relativa a aplicació
immediata de mesures de compensació dels desavantatges de
la insularitat, escrit RGE núm. 6988/21, complementat amb
l’escrit RGE núm. 7159/21, del Grup Parlamentari Mixt,
ajornat de la sessió anterior.

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda, Sra. Consellera.
Quan s’havia de substanciar aquesta compareixença el fet que
la motivava encara no s’havia produït i ara, com que s’ha
ajornat, ja s’ha produït, perquè, és clar, de fet nosaltres vam
aprovar, aquest Ple va aprovar l’acord d’instar reunir la
comissió mixta d’Economia i Hisenda per fixar la metodologia
per calcular el factor d’insularitat i el resultant d’aquesta
metodologia. Va ser quan nosaltres vàrem demanar... estava
pendent, el Govern n’estava en falta, no s’havia produït aquesta
reunió, està en falta igualment perquè la proposició no de llei
es va aprovar el mes de març i donava un termini de dos mesos,
per tant, s’havia d’haver produït el mes de maig.

Però, bé, per això vam presentar, la nostra feina és
assegurar que les coses que s’han aprovat se’ls doni
compliment i per això vam presentar aquesta sol·licitud de
compareixença. Vostès van demanar l’ajornament i és clar, ara,
curiosament, quan es produeix la substanciació d’aquesta
compareixença doncs ja s’ha produït, bé, està bé, vostès ja
arriben amb els deures fets. Per tant, parlarem de com s’ha
arribat fins aquí i d’aquests resultats.

Bé, els resultats vostès ja els van explicar i hi he fet
referència aquest matí, a una reunió que es va fer en aquesta
mateixa casa, a la Sala d’Actes, van explicar el resultat, jo vaig
ser-hi present, com vostè sap, vaig intervenir, vaig donar la
meva opinió; evidentment, els vaig felicitar perquè pens que
realment és una bona notícia que arribin als pressuposts del
2022 183 milions d’euros, igual que crec que està bé que cada
any tinguem assegurats 110 milions d’euros per finançar les
inversions.

Però també, no sé si ho recorda, jo vaig cridar l’atenció
sobre una certa confusió conceptual, que és que la presidenta,
a la seva intervenció va dir que per fi havíem vist compensats
els costs de la insularitat, jo vaig voler deixar molt clar a la
meva intervenció que una cosa és que assolim la mitjana
d’inversions de l’Estat, que és el que hem aconseguit, i l’altra
és que es compensin els costs de la insularitat; és a dir, la
compensació dels costs de la insularitat, pel seu propi concepte,

evidentment ens han de situar per sobre de la mitjana estatal,
d’inversions de l’Estat, perquè evidentment la insularitat
implica un cost addicional en inversions que no han de suportar
la resta de comunitats autònomes.

Per això jo, amb broma, he dit a les xarxes que més que
factor d’insularitat n’haurem de dir “factor de peninsularitat”,
perquè ens posa en la mateixa situació que la resta de ciutadans
espanyols en termes d’inversions de l’Estat a les Illes Balears.

Per tant, i aquesta és la primera objecció que tinc a l’acord
al qual s’ha arribat, és a dir, crec que ens hem quedat amb el
mínim, és a dir, ens hem quedat amb el mínim del que podíem
aspirar tenir. I això no és una opinió, això ho dic, diguem,
llegint el decret llei que aprova el règim especial de les Illes
Balears, concretament a l’article 18.1, segon paràgraf, que diu
com s’ha de calcular el factor d’insularitat, diu que les
necessitats d’inversió a considerar als efectes de l’esmentada a
la dotació inicial, partiran de la base del nivell d’inversió
mitjana anual de l’Estat en el conjunt del territori espanyol,
sense perjudici de considerar asimismo cuantas magnitudes i
variables resulten procedentes para la fijación cuantitativa de
tal dotación.

És a dir, per a mi aquest article ens posa un sòl, una base,
que és l’equiparació amb la resta de comunitats autònomes i a
partir d’aquí una fórmula que permeti realment compensar els
costs de la insularitat, que, d’alguna manera, és el que diu el
primer paràgraf d’aquest punt que els he llegit; és a dir, la
dotació inicial per al primer exercici es fixarà a partir d’una
metodologia consensuada en el marc de la corresponent
comissió mixta d’Economia i Hisenda, considerant els
desequilibris inherents a la discontinuïtat territorial pròpia del
fet insular i pluriinsular, especialment en matèria d’inversions.
És a dir, l’objectiu del factor d’insularitat és compensar aquesta
discontinuïtat territorial i els seus efectes.

Hi ha un punt de partida, que és igualar la mitjana estatal,
i a partir d’aquí tot el que puguem aconseguir. Què hem
aconseguit? El mínim, el mínim que deia aquest article.

És una bona notícia? Sí, és clar, pitjor estàvem abans que no
teníem res, encara que ho digués la llei.

És una fita històrica? Home, doncs és una fita històrica pel
maltractament que ens han dispensat històricament, però des
del punt de vista de les expectatives que creava el règim
especial de Balears no és una bona notícia.

Per tant, primera objecció, aquest concepte limitatiu que
hem acceptat de la determinació del factor d’insularitat, es
troba a la mitjana.

I segon element negatiu, la fixesa de l’import, és a dir,
aquesta negociació que hem fet amb l’Estat el problema és que
ja no és impugnable; és a dir, un cop s’ha fixat aquesta fórmula
i s’ha donat per bo que trobar-se en la mitjana és el que
preteníem, ara, durant cinc anys no podem variar-ho, per tant,
ara haurem d’estar pendents, hem de donar aquesta quantitat
per bona, haurem d’estar pendents a com evolucionen les
inversions de l’Estat i per tant aquesta és la segona trampa en
què hem caigut, que és que ens hem de conformar amb aquesta
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simple equiparació a la mitjana estatal i ara no podem demanar
més.

D’alguna manera el missatge que donam és que, si em
permet dir-ho en aquests termes, hem tancat la paradeta, aquí
s’acaba la reivindicació, tenim aquest 5.000 milions i durant
cinc anys ens haurem de conformar amb aquest 110 milions.
Crec sincerament que en la bugada hem perdut molts llençols,
hem perdut molts llençols perquè creia que les expectatives que
havíem generat a la societat de les Illes Balears era molt més
alta, era estar per sobre de la mitjana i hem consumit tot aquest
crèdit que teníem respecte de l’estat de reivindicació l’hem
consumit a quedar-nos equilibrats a la mitjana.

Des d’aquest punt de vista crec i el meu grup considera, el
meu partit considera, que el resultat és insuficient. Meritori?, sí,
i jo ho vaig dir l’altre dia, és a dir, sé què difícil és, vostè ho
sap millor que jo, però m’imagín què difícil és arrencar aquests
100 milions de l’Estat, meritori? Sí. Insuficient?, també i crec
que ho hem de dir. 

Jo m’he permès il·lustrar-ho amb aquest gràfic, que és molt
simple i és molt evident a la vegada, aquí tenim els 311 milions
que sumen els 201 milions que hi havia als pressupostos de
2021 d’inversions de l’Estat més els 110 milions de factor
d’insularitat, això ens posa només 12 milions per sobre de la
mitjana, la mitjana d’inversió de l’Estat, evidentment
ponderada per habitants, que és de 289,4 milions d’euros. 

Per tant, el que li dic és que l’objectiu que ens hauríem
d’haver marcat era evidentment arribar a la mitjana i superar-la
amb escreix per compensar els costos d’insularitat. 

Per tant, vostè m’ha de reconèixer que amb la solució a la
qual hem arribat no compensam els costos de la insularitat
perquè simplement estam en la mitjana. Si es compensessin els
costos d’insularitat estaríem per sobre de la mitjana i no hem
assolit aquesta fita, no l’hem aconseguida i jo crec que no
podem enganyar la ciutadania, dir a la ciutadania: “per fi tenim
compensats els costos d’insularitat”, no!, no tenim compensats
els costos d’insularitat, estam en la mitjana estatal, una mica
per sobre de la mitjana estatal, cosa que per altra banda és
normal. És a dir, fins i tot sembla casualitat, com pot ser que
precisament les inversions de 2021, que més o manco són
similars a la mitjana de 2015-2018, perquè, clar, és a dir, com
que hem calculat el dèficit entre la inversió que hi havia hagut
i la mitjana lògicament quin resultat ens dóna?, un resultat molt
similar al dèficit, evidentment. És a dir, per això la quantitat
d’agafar les inversions de l’any passat més aquest factor
d’insularitat que hem calculat més o manco ens situa a la
mitjana, clar, és que la metodologia ja va dirigida a simplement
assolir la mitjana. 

Sincerament, crec que les expectatives que tenien els
ciutadans de Balears eren més altes i evidentment que tenim
aquests grups polítics i per tant això també s’ha de dir, de la
mateixa manera que jo considero que és meritori i els don
l’enhorabona, crec que també s’ha de reconèixer que aquest no
és l’objectiu que perseguíem a l’hora de negociar el factor
d’insularitat 

Evidentment, vostè va explicar, juntament amb la
presidenta, a la reunió de dijous com havia estat el càlcul i la
valoració que en feien, però a mi m’agradaria que vostè, a
banda d’evidentment explicar el que vulgui al seu torn
d’intervenció, només faltaria, que també ens digui d’alguna
manera quins són els horitzons que tenim a futur per millorar
aquesta quantitat i quines expectatives ens podem marcar un
cop tancada la negociació per a aquest mateix exercici. De
moment això és tot.

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la consellera d’Hisenda
i Relacions Exteriors.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Sr.
Castells, jo avui quan els sent abans també a la PNL parlant del
factor d’insularitat, que si és poc, que si és massa i si em fio i
si no em fio, jo..., avui no s’acabarà la meva alegria, no?,
perquè això ja ho tenim quasi en aquests moments a les arques
de la comunitat autònoma, falta l’aprovació del pressupost
general de l’Estat i jo crec que per a aquesta comunitat
autònoma això és una bona notícia, indiscutiblement és una
bona notícia.

Jo avui vull compartir una cosa més, quan dic que no
s’acabarà amb la meva alegria, avui acabam de pagar els 855
milions d’ajudes que venien de l’Estat al teixit empresarial
d’aquesta comunitat autònoma...

(Alguns aplaudiments)

... amb els quals hem injectat quasi 1.000 milions d’euros al
teixit empresarial d’aquesta comunitat autònoma en un moment
crucial com és aquest, per la qual cosa crec que avui..., què li
he de dir? Quan un és a Hisenda no té moltes alegries i avui he
de dir que contra el que passa habitualment és un bon dia.

Comparesc davant d’aquest plenari, com ha explicat el Sr.
Castells, per una proposició no de llei relativa a les mesures de
compensació dels desavantatges de la insularitat i
principalment de l’objectiu de fixar el factor d’insularitat. Per
cert, he d’advertir que a la lectura del Diari de Sessions diu
“compensació dels avantatges de la insularitat” i s’hauria de
canviar per “els desavantatges de la insularitat”. No és la meva
intenció ser pedant, però preparant aquesta intervenció he vist
que hi havia aquesta qüestió.

Després podem entrar en el que deia el Sr. Castells, però jo
crec que prèviament haurem de tractar això que deia la PNL,
no?, que s’havia de convocar en un termini màxim de dos
mesos 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. Crec que podem dir que han estat més
de dos mesos, vostè ho ha dit, han estat més de dos mesos i
consideram el període..., la suspensió de les sessions d’aquest
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parlament és un poc més de dos mesos, és un poc més de tres
mesos sinó serien sis mesos i no només s’ha reunit la comissió
mixta sinó que s’ha acordat la metodologia i s’ha concretat una
quantitat de 183 milions per a l’exercici 2022 en el pressupost
general de l’Estat, amb la qual cosa crec que l’objecte de la
PNL, com vostè ben deia, està complert.

Vull aprofitar aquesta intervenció perquè crec, i no ho dic
retòricament, crec que és un èxit col·lectiu, crec que el que ha
passat avui a aquest parlament parlant del règim especial
demostra que és un èxit col·lectiu de la societat, dels grups
polítics, del Govern de les Illes Balears, que es va fer una feina
de moltíssima pressió que va acabar el 2019 amb una primera
fita: l’aprovació del règim especial de les Illes Balears. Després
es va prendre en consideració la part del règim fiscal, encara
està pendent de tramitació al Congrés dels Diputats, i és la
propera fita que hem d’assolir com a comunitat autònoma.

També vull posar en valor la feina que va fer no només la
societat civil, l’equip de govern i els grups polítics, sinó també
l’equip de la Conselleria d’Hisenda que hi era abans per poder
arribar a aquesta negociació que va ser el règim especial de les
Illes Balears. Això ho dic perquè crec que és una feina de fer
feina entre els diferents governs i passar-nos els uns als altres
el testimoni per arribar a fites que no són fàcils. 

Aquest factor d’insularitat que es va incloure al règim
especial era precisament per compensar el dèficit inversor de
l’Estat a les Illes Balears i, per què tenim aquest dèficit
inversor?, perquè som illes i com que som illes tenim una
discontinuïtat territorial amb l’espai peninsular per la qual cosa
l’Estat quan fa inversions no les fa igual als territoris insulars
que als territoris peninsulars. Aquesta és una reivindicació
històrica d’aquesta comunitat autònoma i així es va dissenyar
al règim especial com a base la diferència entre les inversions
mitjanes de l’Estat per càpita i les inversions mitjanes a la resta
de l’Estat a les Illes Balears. 

Des d’aquell moment, des de 2019, s’han fet avanços en
transport de mercaderies, s’han fet avanços en matèria
energètica, s’han fet avanços en la regla de minimis que jo
esper que acabaran d’estar concretades una vegada tornem...,
no estigui suspès el marc d’ajudes temporals que ha provocat
la COVID i s’han fet avanços i ara s’han culminat avanços en
el títol tercer d’aquesta llei que és el factor d’insularitat, que
preveu que sortirà al pressupost de l’Estat una quantitat per
posar a les Illes, per compensar les Illes Balears el dèficit
d’inversions en comparació amb la resta del territori estatal. 

Les Illes Balears som un 0,1% del territori estatal, per la
qual cosa situar-nos a la mitjana també de les inversions del
territori estatal, d’acord amb l’article 19 de la llei, ens permet
fer inversions en altres qüestions que no són només
infraestructures que fa l’Estat a la resta del territori per a
qüestions importantíssimes per a aquesta comunitat autònoma
que hem de decidir nosaltres que la facin més sostenible, amb
un sistema econòmic més divers i que pugui facilitar més
prosperitat als nostres conciutadans i a les seves famílies. 

I aquesta feina intensa d’arribar a un acord amb el ministeri,
d’arribar a un acord amb el Govern d’Espanya s’ha fet enmig
d’una pandèmia, i això ho hem dit diverses vegades a aquest

parlament i s’ho han cregut o no, però s’ha fet feina amb el
Ministeri d’Hisenda, s’ha fet feina amb els diferents ministeris
per diferents membres del Govern per definir, tal i com
estableix el règim especial de les Illes Balears, sense altres
qüestions que es podien considerar i que podia considerar el
Govern d’Espanya que jugaven en contra de les Illes Balears,
per arribar a l’acord de la Comissió Mixta d’Economia i
Hisenda per fixar aquesta metodologia de càlcul i s’ha fet una
feina tècnica i s’ha fet una feina política perquè tot el que es fa
a la comissió mixta es fa per consens, i ho dic perquè aquesta
PNL parlava de la convocatòria de la comissió mixta. 

La comissió mixta la convoca l’Estat o la convoca la
comunitat autònoma i les dues parts han d’estar-hi d’acord, en
com es fixa el factor d’insularitat les dues parts han d’estar
d’acord, en com evoluciona el factor d’insularitat les dues parts
d’han d’estar d’acord, en quines inversions es fan les dues parts
han d’estar d’acord. Això significa equilibrar, significa
convèncer, significa escoltar, significa retornar informació,
significa rebatre qüestions que et puguin plantejar i significa
(...).

Aquesta feina no acaba, aquesta feina comença, ara tenim
el factor d’insularitat i a partir d’ara hem d’anar fent feina per
anar desenvolupant la resta d’articles del títol III de la llei que
són l’article 19 i l’article 20 que ens permetran materialitzar...,
que crec que l’important en inversions en aquesta comunitat
autònoma 110 milions anuals, al marge d’aquests 183 que van
al pressupost de 2020 i dic “inversió executada” perquè en això
també és molt clara la llei. La llei el que diu molt clarament és
que això no són convenis.  La llei el que diu molt clarament és
que s’ha d’esgotar la dotació pressupostària de cada exercici i
per a aquestes illes 110 milions d’euros en inversions cada any
és una quantitat que jo entenc que pot permetre impulsar una
transformació important al nostre sistema productiu i a les
nostres infraestructures.

Li deia que hem pogut arribar a aquest acord després d’un
any i mig de pandèmia amb la qual cosa, i com deia al principi,
crec que és un moment que aquesta comunitat autònoma no és
la panacea òbviament, no és la panacea, però és una passa
importantíssima pel qual crec que tots podem dir que estam
d’enhorabona: s’ha calculat un factor d’insularitat que complia
el que preveia el reial decret llei i que complia també amb les
expectatives i com s’havia plantejat per part dels diferents
grups polítics.

Ara ja tenim l’acord d’incorporació de 183 milions al
pressupost de 2022, la següent passa és l’aprovació del
pressupost general de l’Estat perquè per primera vegada tendrà
una partida diferenciada del factor d’insularitat -crec que això
és molt important- de 183 milions.

 S’ha de votar el pressupost general de l’Estat, jo crec que
els partits que tenen representació a nivell nacional han
d’ajudar que s’aprovin aquests pressuposts generals de l’Estat
que reconeixen per primera vegada negre sobre blanc, sense
literatura, sinó amb quantitats aquest dèficit inversor de l’Estat
a les Illes Balears i aquest factor d’insularitat que serà enguany
i serà fins al 2026 d’acord amb la regla d’evolució del factor
d’insularitat i després es fa una avaluació de si realment les
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inversions, de si realment l’aplicació del factor d’insularitat han
servit per les raons per les quals es va preveure.

Crec que és una bona notícia. Crec que ens adonarem de la
bona notícia que és a mesura que això es vagi aplicant. Crec
que l’important per a les persones, per als ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma i les seves famílies és l’aplicació que
facem d’aquest factor d’insularitat; i encoratjo tothom per
continuar fent feina per millorar la vida de les persones
d’aquesta comunitat autònoma.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica per part
del Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies per la seva
resposta, Sra. Consellera, he de començar dient-li una cosa:
m’ha decebut que no ens hagi explicat per què ha ajornat aquest
debat una setmana, sincerament, pensava que tendria
l’elegància d’explicar-nos per què ha evitat durant una setmana
aquest debat, perquè és evident que l’ajornament temporal
d’aquest debat no (...) des del punt de vista polític i si vostè no
compareix en aquest parlament quan toca, crec que el mínim és
donar una explicació. 

Avui la presidenta em parlava de la cortesia parlamentària.
La cortesia parlamentària té anada i vinguda. Aleshores, jo...
pag amb la mateixa cortesia que rep i encara no tenc cap
explicació de per què vostè no es va presentar dimarts passat
aquí i al contrari del que diu la presidenta..., i jo no crec que
cap conseller del Govern no tingui dret a tenir un altre
compromís parlamentari, no, els compromisos parlamentaris
són prioritaris per a qualsevol membre del Govern o ho haurien
de ser, i si no ho són han d’estar justificats perquè
evidentment... és que no només per una qüestió de cortesia, és
una qüestió d’obligació legal. És que els membres del Govern
han de retre comptes davant aquest parlament i evidentment
han de retre comptes en aquest parlament en el moment en què
es determina reglamentàriament que ho han de fer, no quan ells
volen. 

Aleshores, jo no dubto que vostè devia tenir alguna
justificació per no venir, però vaja, segons ens va informar el
Govern era una reunió al Ministeri de Transició Energètica,
sincerament a mi no em sembla una justificació suficient per
eludir una setmana un debat amb uns efectes polítics perquè
crec que aquí els grups parlamentaris hem de respectar la feina
del Govern, però crec que el Govern també ha de respectar la
feina dels grups parlamentaris i el respecte evidentment es
guanya exercint i tenint aquesta delicadesa d’explicar els
motius pels quals s’ajornen els debats polítics.

Dit això, Sra. Consellera, de caràcter més aviat
metodològic, tornant al debat polític, jo crec que vostè compra
el marc mental que ens vol plantejar l’Estat, és a dir, vostè dóna

per bo... o sigui, quan vostè diu: “és clar, és que és un territori
discontinu i és més difícil que arribin les inversions de l’Estat,
tenim un 0,1%”. Escolti, perdoni, nosaltres tenim dret al mateix
percentatge d’inversions de l’Estat que qualsevol altre habitant
de l’Estat i si és més difícil perquè és un territori discontinu,
l’Estat se les ha d’empescar per compensar-nos. 

Jo li vaig posar l’altre dia, que vàrem parlar amb vostè, vaig
posar l’exemple que creï centres de recerca. Escolti, l’Estat
disposa d’un organisme que es diu Centro Superior de
Investigaciones Científicas que pot fer centres de recerca on li
doni la gana. I on són la majoria d’aquestes centres? A Madrid.
Escoltí, que els creï aquí!

És a dir, l’Estat si vol, per molta discontinuïtat territorial
que hi hagi, pot conveniar-les amb les comunitats autònomes
per igualar les inversions que es fan a la resta del territori. I el
que em sembla lamentable és que ara es reconeix, perquè no
només ho reconeixia el decret llei, sinó que l’acord que vostès
varen signar la setmana passada reconeix que en aquestes illes
hi ha un dèficit històric d’inversió de l’Estat i que això resulti
que ara a la compensació d’ara en endavant, perquè d’ara en
endavant, a partir d’ara sembla ser que estarem en la mitjana,
110 milions, ens han compensat amb 73 milions els dos darrers
anys, home!, quan aquí hi ha un escàndol, hi ha un escàndol
que és que durant anys i panys s’ha estat invertint menys en
aquestes illes que en la resta de l’Estat.

Per tant, hi torno a insistir, bona notícia?, sí, però això no
ens fa oblidar el menysteniment en què l’Estat ha tingut a les
Illes durant tot aquest temps.

Per tant, vostè diu: “hem d’estar contents perquè es
compleix el decret llei”, sí, ja ho he dit jo, es compleix el decret
llei, el mínim, és a dir, el decret llei respecte al factor
d’insularitat establia un mínim, una base, un punt de partida i
després el que s’hi pogués afegir. On ens hem quedat? Al punt
de partida.

Escolti, diguem-ho, reconeguem-ho, no ens enganyem, no
ens facem trampes al solitari. Això és el que hem aconseguit.

L’últim que hem de dir, diu: “per primera vegada...”, això
ho han dit moltíssim vostè i la presidenta, “per primera vegada
tindrem al pressupost una partida del factor d’insularitat”,
fantàstic!, molt bé, diferencial?, “no hauria de tindrà ningú
més”, diu la presidenta. Ara m’agradarà veure com
evolucionaran la resta d’inversions de l’Estat a les Illes Balears
perquè, és clar, si el que guanyem d’aquests 110 milions ho
perdem en inversions directes de l’Estat tal vegada resultarà
que tornarem a situar-nos per sota la mitjana. 

Llavors, que tenim una partida?, la nostra partida, la partida
del factor d’insularitat, això està molt bé, però aquesta simple
partida no ens garanteix que continuem estant a la mitjana
perquè si les inversions directes dels diferents ministeris als
pressupostos de 2022 disminueixen per sota d’aquests 175
milions que els mostrava abans, no?, abans posava: “175
milions que estaven al pressupost de 2021 per a inversions a les
Illes Balears”, si això disminueix tornarem a situar-nos per sota
la mitjana i per tant, això també ho mirarem, Sra. Consellera,
mirarem que el factor d’insularitat hi sigui -no tenc cap dubte
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que hi serà-, però també haurem de veure quin és el retrat final,
no sigui que la Sra. Montero vulgui recuperar aquestes
compensacions de les costes d’insularitat d’altres partides del
pressupost. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Torn a dir, estic contenta que es remogui, perquè si es
remou és que ha anat bé. I estic contenta que estiguin vigilants
perquè crec que tots hi hem d’estar, vigilants, i tots hem de fer
feina pel benestar de les persones d’aquesta comunitat
autònoma que ens paguen el sou als que som avui en aquest
parlament. 

I vostè potser pensa que ho podria fer millor, no?, que
hauria trobat una millor solució, no?, per al desenvolupament
del Règim Especial, i potser també altres grups polítics ho
pensen però tenc una sort, de formar part d’un govern, que pot
presentar una carta de serveis. I totes les reunions que s’han fet
de comissió mixta, des de l’aprovació de l’Estatut
d’Autonomia, totes les reunions de comissió mixta, de
Comissió Mixta d’Hisenda..., de la Comissió Mixta
d’Economia i Hisenda d’Estat-Illes Balears, ha estat quan hi
havia governs de pacte a aquesta comunitat autònoma. 

(Alguns aplaudiments)

Els millors acords de finançament per a aquesta comunitat
autònoma han estat quan hi havia governs de pacte en aquesta
comunitat autònoma i governs d’esquerres al Govern de l’Estat.
Estic parlant del sistema de finançament de 2009, que ens va
llevar del sistema de finançament de 2002 que ens condemnava
a l’infrafinançament, s’ha de millorar el sistema de finançament
de 2009, però va ser un govern de pacte i va ser un govern
d’esquerres a l’Estat. Les inversions estatutàries que després
varen tenir, un dia parlarem de la seva història, però això també
es va adoptar amb un govern de pacte. El Règim Especial de les
Illes Balears de 2019 que per això avui podem estar parlant
d’adaptació i de si hem d’impulsar la part fiscal, i el factor
d’insularitat, en aquests moments. I em deix qüestions per no
fer una llista de la compra. 

I aquesta comunitat autònoma sempre defensa la insularitat
en totes les qüestions que negocia amb el Govern de l’Estat. I
vostè avui feia una pregunta de quina és la funció que ha de
tenir el Parlament d’aquesta comunitat autònoma i al Parlament
jo crec que hauríem de parlar de qüestions que interessin als
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma i jo crec que als
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma els interessa què és el
que farem amb els recursos que tenim, com afrontarem els
reptes que tenim i què farem per millorar les seves vides.

Hem passat la pitjor pandèmia de la història d’aquesta
comunitat autònoma, hem pogut sostenir als ciutadans

d’aquesta comunitat autònoma amb uns serveis públics
fonamentals ben dotats, amb 770 milions més que hem rebut
extraordinàriament per mantenir aquesta xarxa de suport, hem
injectat..., avui acabam..., a l’economia d’aquesta comunitat
autònoma 855 milions d’euros al teixit productiu perquè tothom
estigui en condicions d’afrontar la recuperació i la
reconstrucció i, probablement, la transformació d’aquesta
comunitat autònoma en un model més sostenible, més inclusiu
i més productiu, una productivitat probablement diferent,
probablement més pensada.

Però no hem de deixar d’aprofitar aquesta oportunitat que
ens dona ara el factor d’insularitat i a més ens donen els fons
europeus, avui ho explicava la presidenta..., dels 1.500 milions
que té preassignats aquesta comunitat autònoma, 430 són
específics per a aquesta comunitat autònoma perquè som illes!
I a això ho hem d’aprofitar de la mateixa manera que haurem
d’aprofitar el factor d’insularitat i planificar bé, i fixar bé les
inversions i afrontar de la millor manera possible com
transformam el nostre model econòmic en un model que doni
més prosperitat als ciutadans d’aquesta comunitat autònoma. 

La naturalesa arxipelàgica, que som quatre illes, està
present en tots els moments de les nostres vides i, per aquesta
qüestió, està present en cada una de les interaccions que feim
i (...) el Govern d’Espanya i per aquesta raó està present en
cada una de les decisions que prenem com a Govern de les Illes
Balears i que ha de tenir en compte qualsevol govern quan pren
les seves decisions. 

Jo crec que tenim una oportunitat ara impagable de
transformació del nostre sistema productiu, amb els fons
europeus. Crec que sortim d’una situació millor de la que ens
esperàvem d’aquesta pandèmia. I crec que després també
tendrem el factor d’insularitat de manera estructural en els
pressuposts de l’Estat, es revisarà cada cinc anys i podrem
dotar a aquesta comunitat autònoma d’un futur més pròsper que
el que tenia fins ara. 

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

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