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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats. 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. 9719/21, presentada per la
diputada Sra. Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació del programa de
detecció de càncer de mama.

Primera pregunta, RGE núm. 9719/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 9660/21, relativa a situació del
programa de detecció de càncer de mama, que formula la
diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Bon dia, gràcies, president. Diputats, diputades. Sra.
Gómez, aquest cap de setmana ens hem vist inundats de
notícies contradictòries sobre el programa de detecció de
càncer de mama. Ens agradaria saber de primera mà què en
pensa, què ha duit a aquesta situació de falta de personal i
quines passes pensen fer per arreglar-lo.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Bon dia, Sra.
Diputada, benvinguda també a aquest grup de salut i li desig
molta bona feina a aquest parlament.

El programa de cribratge de càncer de mama es manté actiu
a cada una de les seves fases, són diferents fases, com vostè
sap, des de la citació, s’ha de fer després la mamografia, s’han
de reenviar aquests resultats a l’Oficina tècnica de coordinació
de càncer de mama, es comproven si els resultats són positius
o no, s’envien al..., bé, es reenvien als radiòlegs en cas de que
siguin positius, es fan més proves complementàries i això és el
que, també ho hem comentat en els darrers dies, que sí
continua. Li donaré unes dades, entre gener i setembre de 2021
s’han citat 25.177 dones, pràcticament la mateixa quantitat que
durant tot l’any 2020 sent un any pandèmic també.

La participació de les dones convidades és del 82%, de
25.000 hi han participat 20.653. El mes de setembre se n’han
citat 3.935, que és un increment d’un 43% amb relació al
setembre de l’any passat que es varen citar 2.738, i també s’han
fet mamografies mantenint aquesta taxa de participació. 

Per tant, miri, jo ho dic moltes vegades, el primer objectiu
de la Conselleria de Salut en el seu pla estratègic és

precisament la salut en totes les polítiques donant molt de
suport als programes de prevenció perquè volem ajudar que les
persones no emmalalteixin.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Miri, Sra. Consellera, no ens interessa la
participació, la participació de les dones a aquest programa
sabem que és molt bona, el que ens interessa és la cobertura,
perquè quan citam les dones d’aquesta comunitat, la gran
majoria, com vostè ha dit, el 82% d’aquestes donen vénen. 

Miri, Sra. Consellera, l’any passat el mes d’octubre a
aquesta cambra se li varen fer tres encàrrecs: un, que fes, que
reprengués el més aviat possible els programes de càncer de
còlon i de càncer de mama que havien quedat aturats; dos, que
fes una anàlisi i un estudi de l’impacte que havia tengut la
COVID-19 en aquestes malalties, i que juntament amb l’Estat
espanyol fessin un pla de càncer COVID que atengués tots els
vessants del càncer.

L’Estat espanyol també dia 20 d’octubre va fer un encàrrec
a les comunitats autònomes juntament amb el Govern, que
fessin un pla de càncer COVID que tengués en compte la
medicina de precisió, la medicina personalitzada. A aquesta
comunitat autònoma no només en tenim un d’endarrerit, que és
el de còlon, que encara no l’hem començat a fer i que seguim
com el 2015, el 30% de la població, i aquest ara l’aturada dia
19, dia 19 d’octubre es veurà aturat. És veritat que es poden
seguir fent mamografies, però es poden seguir fent
mamografies i després aquestes dones no les veurem o no les
citarem amb la qual cosa hi haurà una demora al diagnòstic. 

Parlam que una de cada vuit dones tendrà un càncer, una de
cada vuit de nosaltres d’aquí dins tendrem un càncer de mama
que és la malaltia que més afecta, que més morts produeix per
càncer a aquesta comunitat autònoma i parlam que l’única cosa
que pot prevenir aquestes morts, que pot baixar aquestes morts
és un pla de detecció precoç per una cosa totalment previsible
que eren dues jubilacions i una..., una jubilació perdó i dues
aprovats d’oposicions, oposicions que estaven convocades des
de 2018.

Sembla, Sra. Consellera, que només els interessa aquest...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

(Alguns aplaudiments)

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202109719
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202109660
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la consellera de Salut i Consum.

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

Gràcies, president. Ja sabem que el Partit Popular no fa
oposicions quan governa, els partits d’esquerres sempre fan
oposicions quan governen i això vol dir...

(Alguns aplaudiments)

... incorporar mil infermeres, i això és una bona notícia, però
també sabrà, Sra. Diputada, que fins que no se’n van les
infermeres, que tenen un mes per incorporar-se, no tenim el
buit de la plaça. És cert, dues infermeres han aprovat, han anat
a un hospital i ara ha quedat la plaça lliure des de l’1 d’octubre
i se cerquen solucions de suport, com s’ha fet en altres àrees de
salut pública durant la COVID, que tots els departaments han
volgut col·laborar. Jo agraesc la feina de la coordinadora del
Programa de Càncer, Carmen Sánchez Contador, que és cert
que fan molt bona feina a aquesta comunitat autònoma i així la
continuaran fent amb una inversió de més de 6.000 milions en
millora del diagnòstic, amb més ecògrafs, amb més
professionals i al final ja veurà que el programa continua
avançat i tenim molta millor prevenció.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.2) Pregunta RGE núm. 9665/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment dels acords
del Parlament en relació amb l’abús de la temporalitat a
l’administració pública. 

Segona pregunta, RGE núm. 9665/21, relativa a
compliment dels acords del Parlament en relació amb l’abús de
la temporalitat a l’administració pública, que formula el diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, senyores i
senyors diputats. El pasado día 9 de marzo el Pleno del
Parlamento aprobó un acuerdo por el cual se solicitaba que se
hiciese un informe jurídico por parte de la Dirección General
de Función Pública respecto a la contractación temporal
fraudulenta o en abuso en la administración de la comunidad
autónoma y todos sus organismos dependientes, de acuerdo con
la directiva comunitaria 199/70 y de acuerdo con la
jurisprudencia en esta materia que ya es bastante abundante y
ya ha concretado bastante cuando se produce abuso en la
temporalidad en la administración pública. 

Ha transcurrido el plazo de los seis meses que tenía el
Govern, que debía dar cuenta a los sindicatos representativos
y a los grupos parlamentarios, y ni los sindicatos ni los grupos
parlamentarios tienen noticias de este informe. 

Por tanto, Sra. Consellera, le preguntamos cuándo estará
este informe y si se lo piensa entregar a los grupos
parlamentarios.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors i senyores
diputats. Sr. Lafuente, aquest govern ha fet, fa i farà el possible
per complir els acords del Parlament, i vostè sap perfectament
que en aquell moment es va demanar més temps per realitzar
l’informe, cosa que no varen acceptar. En aquest moment
l’informe a nivell de serveis generals ja està acabat, Educació
l’està acabant i Salut, on hi ha molt més personal, també el
realitza. Per tant, esperam que en breu i dins aquest mes
d’octubre pugui estar finalitzat l’informe quant als tres àmbits
on tenim treballadors interins que estiguin o no en situació
d’interinitat, perquè no es tracta d’agafar l’RLT i revisar sinó
que es tracta d’agafar lloc per lloc de treball i analitzar cada
una de les causes per les quals va entrar aquell interí. 

I una cosa, una vegada ho tenguem ho remetrem al
Parlament i els sindicats han estat per part de la directora
general de Funció Pública informats de tots els tràmits
d’aquests informes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Consellera, por la información, tenía seis
meses han pasado siete y aún no ha hecho el trabajo que le
encargó el Parlamento. Convendrá con nosotros que
evidentemente no cumplir lo que dice el Parlamento, que es no
cumplir lo que dice la soberanía popular, es una falta de respeto
a la soberanía popular y a los ciudadanos y eso es lo que acaba
de confirmarnos usted que hace este gobierno, faltar al respeto
a los ciudadanos y faltar al respeto a este gobierno.

Mire, ustedes empezaron con un 20,98% de personal
temporal y estaban el año pasado en un 37,73%, cuando el
acuerdo con los sindicatos era reducirlo al 8%. Lo hacían al
revés, hacían más contratos temporales y no reducían lo que
debían hacer. Si eso lo hace la empresa privada el Sr.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202109665
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Negueruela les manda a los inspectores y les pone multas, si lo
hace el gobierno de la Sra. Armengol dicen que ponen más
funcionarios, pero lo hacen de forma temporal y en precario.

Mire, la Sra. Armengol les dice a los empresarios que tienen
que subir los salarios y es la única comunidad autónoma que
incumple por dos años la subida salarial que se establece en el
BOE para los trabajadores públicos...

(Alguns aplaudiments)

Ustedes exigen a los empresarios lo que ustedes no
cumplen. Ustedes les dicen lo que tienen que pactar en los
convenios colectivos, cuando saben perfectamente que los
pactos en los convenios colectivos se rigen precisamente por la
libertad de las partes en pactar lo que quieran o lo que deban y
la administración no se debe inmiscuir, pero en cambio ustedes
sí que promueven la contratación precaria en la administración
pública. Ustedes ponen muchas normas, ustedes ponen muchas
obligaciones, pero son luego los primeros en incumplir.

Por tanto, le pedimos desde el Grupo Popular que cumplan
lo que dice el Parlamento, que hagan el favor de entregar la
documentación, por ejemplo la del Bar Hat, que hace más de
un año que se la tenemos pedida y no la entregan y que hagan
el favor...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Lafuente, el que no farà aquest
govern serà davallar la temporalitat de la manera que va fer
vostè com a conseller de Funció Pública, que era acomiadant
treballadors públics...

(Alguns aplaudiments)

D’aquesta manera no es davalla la temporalitat, que és la
que vostè, és l’única que vostès saben fer, perquè prediquen
una cosa quan seuen allà i quan seuen a la bancada blava en fan
una totalment contrària, com fan en tot, en imposts, en
treballadors, en condicions de treball, absolutament en tot.

(Alguns aplaudiments)

Li ho he dit abans, l’informe estarà aquest mes i respectam
els acords d’aquest parlament. Ara, aquest parlament ha de
posar terminis que es puguin complir i vàrem advertir en el seu
moment que els sis mesos no es podrien complir i,
efectivament, no s’han pogut complir, perquè una cosa és seure
allà i exigir i una altra cosa és fer la feina que la fan
treballadors públics també. 

Sàpiga -li ho torn dir- que l’informe estarà aquest mes i
vostè ha intentat aquí fer una mescla absolutament de molts de
temes que li interessa a vostè treure i tornen sortir amb el tema
del Bar Hat i tornen parlar. Per favor, venguin a la realitat,
facin política, facin política que sigui perquè la gent pugui
sortir cada dia al carrer i fer feina i no la que fan vostès, perquè
és política destructiva i l’únic que pretenen és que les coses
vagin malament. I miri, adoni’s d’una cosa, les coses van bé,
cosa que a vostès els perjudica.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.3) Pregunta RGE núm. 9654/21, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a ampliació de l’espai portuari de Son
Blanc. 

Tercera pregunta, RGE núm. 9654/21, relativa a ampliació
de l’espai portuari de Son Blanc, 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. Sr. Conseller, en la presentación del
Plan General de Puertos de las Islas Baleares aprobado este
curso por el Consejo de Administración de Ports de las
Baleares, se nos ofrecieron las claves sobre el futuro de
nuestros puertos para los próximos 15 años. Se supone que se
persigue el acceso al mar de la ciudadanía y al mundo náutico,
de forma eficaz y sostenible, sin la construcción de nuevos
puertos ni la ampliación de los existentes, según la
presentación.

¿Significa esto que no debemos entender la construcción de
4 duques de alba, como una ampliación del dique de Son Blanc
en Ciudadela? Porque la verdad, Sr. Conseller, parecer, parece
una ampliación. Por ello nos gustaría conocer estas -cito-
nuevas necesidades y demandas de la isla de Menorca que
motivan esta intervención y que no tenemos claro que sean
suficientemente conocidas y reconocidas por los propios
habitantes de la isla de Menorca.

Gracias, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
bon dia. Sr. Méndez, efectivament, gràcies per la pregunta que
em permet explicar una miqueta més el tema a què vostè fa
referència i, en general, sobre el tema del Pla de ports. El Pla
de ports de les Illes Balears, la majoria dels ports que gestiona
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Illes Balears són ports de caràcter intern, particular..., vull dir
que no són de trànsit marítim. Els ports comercials només Sant
Antoni i Ciutadella en aquest cas. Per tant, aquest projecte
estava previst i estava en marxa bastant abans del Pla de ports
i té a veure amb el Pla de ports, però d’una manera una mica
especial i li ho explicaré. 

No hi ha cap ampliació del port de Son Blanc a Ciutadella,
el que es posen són 4 estaques d’amarrament, que ocupen un
total de 22 m2 d’espai marí i es fan a petició d’una major
seguretat per als vaixells que han d’estacionar allà. Ens ho
demana la Direcció General de Marina Mercant, Districte
Marítim de Maó en concret, de la Capitania Marítima, amb
distints escrits perquè estava previst en vaixells d’unes
determinades eslores i els vaixells que actualment estan
atracant allí, la línia nova que s’ha obert amb Toulon i per tot
això es necessita una mica més d’espai.

Per tant, en aquest sentit es posa aquest tema i ja li dic, és
una inversió de 4,2 milions d’euros.

Moltes gràcies, Sr. Méndez.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Conseller, por la precisión de estacas de
amarre, sabe usted que se llaman duques de alba por la
coincidencia de la palabra “doque” en holandés, “dique”,
cuando el Duque de Alba estaba preparando la invasión de La
Invencible. Así que normalmente yo siempre les he llamado
duques de alba y siempre me he preguntado cuál sería su buen
nombre, una especies de tachuelas de amarre exentas de puerto.
Muy bien.

Ahora la adaptación de este muelle, requiere entonces para
una ampliación, yo creo que deberíamos llamarlo si prefiere,
una adaptación del muelle por medio de estos 4 duques de alba
o muelles de amarre, que servirán para el apoyo lateral y el
amarre de los buques. Esto nos permitirá eslora de 180 metros,
barca de esloras de hasta 180 metros.

Así que son barcos mayores que nos planteamos que
implicarán la necesidad de prácticos y de remolcadores para las
maniobras. En la actualidad se dispone de un remolcador
especialmente pequeño. Implicará necesidad de más y mejores
servicios de amarradores, de infraestructuras de carga y
descarga. Implicará además, según el tipo de buques, necesidad
de consignatarias, servicios de policía portuaria, control de
cargas especiales, de mercancías peligrosas, de residuos, ¿de
acuerdo? Y también para barcos de pasaje, servicios de
aduanas, sanidad, exteriores, etc.

O sea, un dique, un muelle y un puerto son tres cosas
distintas y parece implicar el tipo de barcos y las esloras a las
que nos referimos que ... 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, efectivament té raó en tot això que planteja. I és veritat
que el port a poc a poc ha augmentat els seus serveis, hi ha un
augment de la demanda en aquestes línies que jo li deia,
després de la incorporació de Corsica Ferries, que ve de
Toulon. I hi ha una tendència també en general a l’augment de
les dimensions dels ferris. Jo crec que amb aquest suport que se
li dóna a la part més formal del dic, amb aquesta petita
prolongació, fins i tot es calcula que hi podrà haver vaixells de
fins a 190 metres d’eslora.

Per tant, és veritat que sense un impacte gros ni menys
visual, perquè com sap són..., jo ho tenc aquí en una fotografia
que després li passaré, perquè és una projecció del projecte del
que passarà, perquè ens adonem exactament del que és, es pot
suplir això. És veritat que està previst també una inversió de 3,3
milions d’euros més per al tema de l’estació marítima, que dins
l’estació marítima hi podrà haver-hi també tots aquests serveis.

Per tant, és veritat que els serveis s’han de cobrir...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

 EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 9657/21, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a passaport COVID.

Quarta pregunta, RGE núm. 9657/21, relativa a passaport
COVID, que formula el diputat 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
diputadas. Sra. Consellera, como por desgracia su conselleria
se ha caracterizado durante esta pandemia por criterios
variables y cambiantes, hay muchos ciudadanos que se
preguntan, si no quieren darse la tercera dosis famosa de la
vacuna que usted está implementado a mayores de 70 y que por
lo visto hay intención de ir aumentando a niveles más bajos de
la población, ¿se les retirará el pasaporte COVID a aquellas
personas con la doble pauta y que no quieran ponerse la tercera
dosis?

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. Sr. Diputat, de vegades no me’n sé
avenir, de les preguntes que em fa, perquè no sé molt bé a què
es refereix quan parla de passaport COVID, és la primera
pregunta que em faig: a què es refereix?, perquè passaport
COVID no existeix com a tal.

Tenim el certificat digital de la Unió Europea, les normes
del qual s’estableixen a la Unió Europea i en aquests moments
serveix per determinar si una persona ha rebut una o dues
vacunes, si s’ha passat la malaltia o el resultat de proves PCR.
Això és el que conté el certificat COVID digital. 

També és cert que s’implementa el certificat que és..., en
principi està definit només per a mobilitat entre països de la
Unió Europea, però és cert que alguns països o algunes
comunitats autònomes o altres estats demanen unes altres
condicions de seguretat per accedir a recintes, per accedir al
propi país.

Per tant, no és una voluntat de la comunitat autònoma, sinó
que és una decisió absolutament tècnica definida per la Unió
Europea en aquest cas si parlam del certificat COVID digital,
de quins usos se li dóna i quan és vàlid o no.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, lo que me acaba
usted de demostrar es que vive ajena a la realidad de la calle...

(Remor de veus)

... porque ¿no es pasaporte COVID como le llama todo el
mundo, como le llaman los caballeros y las damas de la prensa
allí representados, como sale en todos los titulares y lo que se
ha dicho que van a exigir ustedes para la entrada, por ejemplo,
en los locales de ocio nocturno? Pues exactamente a eso me
refería, usted, como siempre, no me ha contestado, ¿eh? 

No sabemos si se les retirará o no se les retirará esta especie
de pasaporte de buenos honrados ciudadanos que ustedes
reparten, ... porque el problema, el problema, Sra. Consellera,
es que no tenemos ni idea, por una parte, de cuáles son los
expertos que a ustedes les aconsejan cómo se han de hacer las
cosas, si hay que ir a la tercera dosis o no hay que ir, y no es
porque estemos en contra de las vacunas es que estamos en
contra del engaño, de la ignorancia y de esta falta de
transparencia. Usted nunca ha querido decir quiénes son los
expertos que la asesoran. El otro día nos enteramos que el
propio presidente del Gobierno reconoció que los informes de
su comité d’expertos no existía. No sabemos cuáles son los
criterios científicos que ustedes siguen, porque nosotros

siempre habíamos pensado que la ciencia era algo exacto y
resulta que la ciencia que ustedes practican es una especie de
alquimia porque todo el día cambian de criterio, pero es que
además ahora se está hablando de la doble vacunación, es decir,
quieren ustedes inocular la tercera dosis junto a la dosis de la
gripe, esta gripe que misteriosamente había desaparecido hasta
ahora y que por lo visto ahora va a volver aparecer.

Nos gustaría saber también: ¿ustedes van a informar a quien
vaya a darse la dosis de la gripe que se le va a inocular la
tercera dosis de la vacuna o simplemente lo van a hacer a la vez
para poder engrosar sus cifras y decir que ustedes vacunan
mucho? 

Sinceramente, Sra. Consellera, ¿van o no van a mantener
ese pasaporte COVID, que según usted no existe, para los que
no se quieran dar la tercera dosis?

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. No tenc temps suficient per contestar
a tal quantitat de barbaritats que vostè diu.

El Comitè de Gestió de Malalties Infeccioses integrat per
persones molt expertes en epidemiologia, en microbiologia, en
medecina interna està publicat al BOIB des de febrer de 2020.
Per tant, ja sap qui ens assessora. Cerqui-ho i ho trobarà. El que
passa és que ni cerca ni troba, i qui no cerca no troba.

(Alguns aplaudiments)

També té tota la informació publicada sobre el certificat
COVID digital, que ni es dóna ni es lleva, vull dir, no es lleva,
és clar que no es lleva, s’estableixen uns requisits pels quals
tens un certificat que et permet la mobilitat entre països de la
Unió Europea. I és cert, hi ha territoris, com aquestes illes, que
juntament de la mà dels empresaris i dels agents socials hem
decidit millorar aquesta seguretat i posar, ... exigir la
vacunació, tenir una prova o haver passat la malaltia per, per
exemple, entrar en una discoteca i això és un plus de seguretat,
es pot fer mitjançant el certificat COVID digital, es pot fer
mitjançant un document de vacunació, amb qualsevol document
mèdic. 

Per tant, no existeix el passaport com a tal. El que existeix
és la voluntat d’aquest govern de posar mesures de seguretat
per tenir unes illes més segures.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 
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I.5) Pregunta RGE núm. 9663/21, presentada pel
diputat Sr. José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a acords i consensos amb les patronals del
petit i mitjà comerç.

Cinquena pregunta, RGE núm. 9663/21, relativa a acords i
consensos amb les patronals del petit i mitjà comerç que
formula el diputat José Javier Bonet i Díaz del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Bonet.

EL SR. BONET I DÍAZ:

Gràcies, president. Bon dia, senyors diputats, Sr.
Vicepresidente, creo que es de justicia darle unos minutos en
esta sala para que pueda explicar todos los acuerdos que ha
hecho este gobierno con las patronales de comercio y
restauración, lo que es bueno para los pequeños empresarios es
bueno para todos.

Igualmente convendrá conmigo que es de justicia también
que en este mismo parlamento usted enumere todos aquellos
acuerdos a los que no han podido o no han sabido llegar a lo
largo de estos meses. Lo que es malo para el sector también es
malo para todos.

Sr. Conseller, ¿a qué acuerdos ha llegado con el pequeño
comercio y la restauración y a cuáles no ha conseguido llegar
a lo largo de estos meses?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, gràcies per la seva
pregunta, Sr. Bonet. Miri, el consens i l’acord ha estat el
mètode de treball que ha utilitzat el Govern durant tota aquesta
època de pandèmia, primer a la Mesa de Diàleg Social amb
patronals i sindicats per adoptar mesures per defensar i per
protegir la salut de tots els ciutadans de les Illes Balears i ara
amb la reactivació econòmica a través de la Mesa del Pacte de
reactivació que és un pacte al qual vostès no han volgut
participar, per tant, no deuen estar tan preocupats pel sector
econòmic o pels sectors econòmics d’aquestes illes.

Concretament, en el sector del petit comerç la interlocució
ha estat permanent, el Govern a través de la Direcció General
de Comerç va constituir la Mesa del Comerç i va donar
compliment a un acord que teníem amb patronal i sindicats per
tenir aquest fòrum, que és fòrum molt important de
col·laboració i de seguiment de totes les polítiques públiques
relatives al comerç que s’estan implementant des del Govern de
les Illes Balears.

Per tant, constant col·laboració amb patronals per assolir o
per donar resposta als problemes del petit i mitjà comerç a les
Illes Balears.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I DÍAZ:

Gracias, Sr. Vicepresidente, por su respuesta y... gracias y
le doy la enhorabuena desde esta parte de la bancada por estos
acuerdos a los que dice usted que ha llegado. 

Lo que creo es que ha sido algo tímido, por no decir otra
cosa, explicando todos aquellos acuerdos a los que no han
sabido llegar a lo largo de estos meses, temas en los que usted,
ya sea por incapacidad, por desidia o porque sus acuerdos son
como de cartón piedra, han creado cierto malestar en el sector
y han creado malestar porque en un momento en el que han
cerrado 4.000 empresas y 50.000 personas han perdido sus
puestos de trabajo entenderá que se esperaba de ustedes al
menos algo de rigor, incluso esta semana la plataforma
Recuperemos Palma ha acusado a su ayuntamiento, primero, de
falta de consenso; segundo, de trato vejatorio, y tercero, de una
farsa que solo busca la foto. ¿Le suena esto desde dentro del
búnquer? 

No contento con no hacer ni caso a la restauración durante
meses, después empezó a hacerles demasiado y fue cuando
cerró bares y restaurantes en contra de todos, incluso de su
propio pasaporte COVID, de su propio semáforo COVID...

(Remor de veus) 

Les mandaba abrir y cerrar con menos de 24 horas de
antelación y sin ninguna previsión, todo muy colaborativo. Les
dejaba abrir con el 50% de ocupación, después con el 75%,
después con terraza, ahora sin, después con mascarilla, después
sin, sentados, sin hablar, sin comer, sin respirar, hasta
ahogarlos, Sr. Yllanes, hasta ahogarlos.

Y yo sé que a usted no le gusta que le digan que lo hace
mal, pero lo hace y sus malas formas le pierden y que me
insulte a mí me importa poco o nada, pero espero que no insulte
a los comerciantes y restauradores que opinan que usted no está
siendo un buen conseller porque nos tendrá enfrente, aunque le
aseguro que los ciudadanos de estas islas están más tranquilos
si usted está aquí dentro gritando e insultando como de
costumbre que si vuelve a ejercer de juez.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Té la paraula el Sr. Conseller.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Está claro que el comercio no le interesa una higa al Sr.
Bonet,...

(Alguns aplaudiments)

... está muy claro. Verá, en los últimos meses lo que hemos
hecho desde la Dirección General de Comercio ha sido visitar
en la calle a los comerciantes, a los pequeños comerciantes, nos
hemos reunido con asociaciones de comerciantes, nos hemos
reunido con asociaciones vecinales, hemos escuchado sus
demandas y hemos incorporado sus propuestas y así por
ejemplo tenemos todo este proyecto de centros comerciales a
cielo abierto.

Estos acuerdos se han alcanzado con PIMECO y con
AFEDECO, por cierto, hoy le recomiendo la lectura del
artículo que el presidente de AFEDECO tiene en el Última
Hora alabando las políticas del Govern respecto al pequeño
comercio. Lo digo porque no parece estar usted muy
informado.

Por cierto, por cierto, ¿han comprado ustedes los bonos
comerciales que les corresponden en esa campaña de bonos
comerciales pactada con AFEDECO y con PIMECO, es decir,
con las patronales de comercio? 

(Alguns aplaudiments)

Están a tiempo de comprarlos para impulsar.

Finalmente le diré, mire, junto con municipios y consejos
insulares hemos presentado proyectos o hemos impulsado la
presentación de proyectos para las convocatorias de los fondos
Next Generation del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo. Hay un total de 26 proyectos destinados precisamente
a reforzar la actividad comercial en las áreas urbanas, turísticas
y en los mercados que suponen más de 20 millones de euros de
inversión financiada en gran parte por estos fondos europeos.
De nuevo, como hizo el otro día, discurso de charlatán, Sr.
Bonet, discurso de...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 9670/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a valoració d’un nou sistema tarifari del transport públic. 

Sisena pregunta, RGE núm. 9670/21, relativa a valoració
d’un nou sistema tarifari del transport públic, 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 I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputades, molt bon
dia. Segons la informació que sortia als fulletons “Puja al nou
TIB”, gràcies al sistema de punts de la nova targeta intermodal
el preu de cada viatge et sortia més econòmic que l’anterior
dins el mateix mes.

Sr. Conseller, passats deu mesos d’ençà que es va fer el
canvi al nou sistema tarifari, pensa realment que surt més
econòmica la mobilitat en transport públic?

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, bon dia, Sra. Sureda, moltes gràcies per la seva
pregunta. Evidentment tots els canvis costen d’arribar, aquest
ja el vàrem anunciar a algunes preguntes que havien fet abans
ja ho vàrem dir, la implantació també s’ha fet a l’any 2020, un
any complicat i un any difícil, però crec que tot està destinat a
la fidelització dels usuaris i la tarifa, si s’aplica a la targeta
intermodal, efectivament li he de confirmar que sí que ha baixat
el preu, el preu mitjà que nosaltres manejam d’abans del canvi
de tarifes del preu mitjà que es paga ara és molt més baix. Del
que es tracta és de fidelitzar aquests usuaris, això sí, s’ha
d’utilitzar aquesta targeta que és molt fàcil i el preu, com dic,
ha baixat.

Aquesta targeta, per cert, també li vull donar la informació,
ha suposat un total dins l’any 2021 de quasi 46.000 targetes
noves que ha emès el servei, si (...) en teoria 3.700, 5.000 el
mes de març, 6.000 el mes de juliol i 6.000 i busques, quasi
7.000 el mes de setembre. Per tant, crec que hi ha una gran
utilització d’aquesta targeta i el transport públic va en augment.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sr. Conseller, crec que des de la
conselleria haurien de fer molts de supòsits perquè li diré, si hi
ha un usuari que utilitza el transport públic cada dia sí que és
efectiu i li surt més econòmic, però desgraciadament existeixen
moltes realitats que fan que s’hagi encarit respecte dels preus
anteriors. Si una persona utilitza el transport públic, i li posaré
un exemple, el tren, de dilluns a dijous perquè el divendres fa
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teletreball, li surt més car. Si una altra fa torns i ve tres dies
seguits en bus i després descansa dos dies, li surt més car. I
això si ja són persones usuàries, perquè d’aquesta manera
només fomenten els habituals, ja que incentivar la gent per
agafar el transport públic no ho fa. 

Un bitllet senzill, trajecte de tren Manacor-Palma anada i
tornada, 9 euros. Un bus a Palma-Port de Pollença anada i
tornada, 18 euros. Si són un parell d’amics o una família ja no
ho voldran ni provar, aniran directament en cotxe. 

Sr. Conseller, hi ha queixes d’alguns ajuntaments, de
l’Associació d’Usuaris del Tren de preus, freqüències,
capacitat, no podrien compaginar aquest sistema amb altres
com bons i abaratir el cost del bitllet senzill?, no podrien
incrementar freqüències i ampliar horaris? Si volem que els
ciutadans i els visitants usin el transport públic hem de convidar
a fer-ho i, la veritat, s’han de donar avantatges i no encarir i
complicar-ho com es fa. 

Des d’El Pi presentàrem una iniciativa al cap de poc temps
de posar el nou sistema tarifari per millorar-lo i facilitar l’ús de
busos i trens i sobretot després d’escoltar els usuaris davant les
queixes que es generaven i aquesta iniciativa encara és vàlida,
després de deu mesos som conscients que és necessari una
revisió d’aquest sistema si no per canviar, per modificar i
ampliar.

Sr. Conseller, escolti i comprovi que el que diuen els
usuaris és cert i millori el servei de transport públic perquè així
convidarà la gent a poder utilitzar-ho.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Efectivament, nosaltres
escoltam tots els usuaris, escoltam tothom i estam en permanent
revisió del sistema per veure com el podem millorar. El que ens
interessa és potenciar el transport públic i així ho férem
acordant, per exemple, la gratuïtat als 16 anys per fer una
fidelització i una afició a utilitzar el transport públic de la gent
més jove. Però també li he de dir una cosa, el novembre està
prevista la integració tarifària amb l’EMT de Palma i per tant
els transbordaments gratuïts des del bus del TIB i del tren a
l’EMT emprant la pròpia targeta del TIB. Jo crec que tot això
potenciarà, hem de veure com va, hem de seguir treballant i
millorant el sistema, però el que ens interessa efectivament és
que el transport públic s’utilitzi i que cada vegada sigui més
usat i així podrem segurament revisar aquests preus de la
manera que vostè indica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.7) Pregunta RGE núm. 9646/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Pla general de ports de les
Illes Balears.

Setena pregunta, RGE núm. 9646/21, relativa a Pla general
de ports de les Illes Balears, 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, Sr.
Conseller. Avui li volem demanar sobre el Pla general de ports,
l’hem estat revisant juntament també amb les al·legacions
presentades i hem detectat unes quantes qüestions que ens han
deixat preocupats, per una banda, per exemple, que no hi ha
cap referència a la capacitat de càrrega, així com que la
informació ambiental no està actualitzada.

És per açò, Sr. Conseller, que li volem demanar si creu que
aquest pla és coherent amb l’objectiu de gestionar la
massificació turística a la mar, evidentment.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Font, efectivament fer un debat
general sobre el Pla de ports aquí amb el poc temps que tenim
no..., no aniria bé, però sí que li he de dir que és un pla
absolutament necessari, és un pla de planificació estratègica, és
un pla per a 15 anys, és un pla que estava manat fer per la Llei
10/2005, ja fa 16 anys que hauríem d’haver tengut aquest pla,
una comunitat envoltada per la mar, com és aquesta, i que té
tanta importància crec que és més important que mai.

Aquest pla crec que és coherent amb el que vostè diu
perquè estableix límits per primera vegada, com deia fa una
estona un altre diputat, aquest pla diu que no hi ha noves
instal·lacions a ports esportius, que ara es poden demanar i es
poden tramitar, però tampoc no hi ha ampliacions dels ports
actuals. Per tant, es tracta de racionalitzar el que tenim per a
una major utilització i estic segur que ara, que estam en la fase
d’al·legacions i de respondre aquestes al·legacions, serem
capaços de seguir amb el diàleg que hem tengut amb tots els
actors de l’espectre social, associacions de tot tipus, per fer que
aquest document sigui un document bo per a la ciutadania, que
és el que volem des del Govern.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. No posaré en
dubte la necessitat de revisar el pla, el que passa és que sí que
hi ha qüestions -li ho torn a dir- que ens preocupen i molt. En
el cas de Menorca fa una revisió general d’actuacions a
diferents zones del litoral menorquí com poden ser noves
rampes a Fornells, aparcaments lligats a rampes com Addaia,
Es Grau, marines seques a Cala En Busquets, ... Insistesc, tot i
que la capacitat de càrrega ja sabem que està superada des de
fa deu anys, no hi ha cap informació sobre aquesta qüestió que
és fonamental. És per açò que pensam que sí que existeix certa
incongruència entre el Pla de ports i el canvi climàtic i els
criteris de sostenibilitat. 

També ens preocupa -i torn a insistir-, el tema del port
d’Addaia ens preocupa especialment, per què? Perquè sí que ha
estat planificat, s’ha plantejat que es duplica la làmina d’aigua.
Aquest és un espai que és molt valuós des del punt de vista
ambiental i a més a més amb aquestes actuacions el que veim
és que pot ser que contravengui el mateix Pla general de ports
i fins i tot el PTI, el PTI que tot i que està en revisió tenim un
que sí que encara està en vigor.

Són qüestions, ... Addaia, continuo insistint amb Addaia
perquè ens preocupa. Estaran afectant diferents paratges
protegits com pot ser l’àmbit marí del parc de l’Albufera d’Es
Grau, la part marina de la Reserva de la Biosfera, que es va
ampliar no fa gaire, espais ZEPA, ANEI, àrees d’importància
per a les aus... Sr. Conseller, estic contenta que diguin que
encara han de revisar les al·legacions, esper de ver que aquesta
revisió es faci amb la mirada més fina de criteris de
sostenibilitat perquè ens hi jugam molt. Jo li seguiré insistint
sempre, Sr. Conseller: estam en un moment de canvi climàtic
i totes aquestes actuacions són fonamentals per al nostre litoral
i al nostre futur, no el nostre, el de la gent que continuarà
després de nosaltres. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Font, efectivament, i jo crec que
estam bastant d’acord en la necessitat que hi hagi un pla, vostè
mateixa ho ha dit, perquè és que si no, les conseqüències que
no tenguem pla crec que són pitjors que que tenguem un pla.
Però a més a més aquest pla està fet amb criteris on destaca
més pel que limita aquest pla que no pel que proposa, perquè
el que tenim en aquestes illes, com li he dit, és molta activitat
i d’alguna manera haurem de fer alguna cosa. I teníem el

mandat de fer el pla i crec que hem estat valents a treure’l a
consideració de la gent, aprovar-lo inicialment perquè es pugui
seguir el procés administratiu de fer al·legacions, valorar
aquestes al·legacions, i les valorarem -li ho puc assegurar- amb
criteris de prudència perquè sabem el que ens jugam i sabem el
que vostè ha dit. Estam en aquesta aprovació inicial, el diàleg
i la participació seguiran.

El pla no inclou projectes, el pla fa alguna reserva d’espais
on seria susceptible de fer-hi alguna cosa però aquests projectes
que es fan..., ho dic perquè he llegit algunes coses una mica de
vegada enganyoses, com que es va asfaltar una platja o coses
d’aquestes, a mi em sembla que això és enganyar la gent i per
tant no és aquest el tema. Es fan unes reserves d’uns llocs on es
poden ...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 9651/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a acord per disposar de barca
a les 22.30 hores entre Eivissa i Formentera.

Vuitena pregunta, RGE núm. 9651/21, relativa a acord per
disposar de barca a les 22.30 hores entre Eivissa i Formentera,
que formula el diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL: 

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Conseller Marí, el
passat divendres 1 d’octubre ens vàrem trobar a l’illa de
Formentera, més bé a l’illa d’Eivissa, que la barca que s’havia
acordat de les 22.30 hores havia desaparegut de la graella de
planificació de les connexions marítimes entre les dues illes. 

En aquest parlament s’ha debatut en diverses ocasions
aquest tema, però hem de tenir en compte quina és la
importància. A l’illa de Formentera..., aquest govern ha
plantejat moltes vegades -i és molt important fer-ho- la
descentralització de serveis, però a l’illa de Formentera no hi
estan tots, tant serveis sanitaris com serveis educatius com
d’altres tipus. 

Qualsevol ciutat de les altres illes pot decidir moure’s per
rebre qualssevol d’aquests serveis sense cap tipus
d’impediment que depengui d’una entitat privada; però en el
cas de Formentera tenim ara mateix un problema, que aquesta
darrera barca és la que permet les connexions tant per
estudiants que van a Eivissa, com vostè bé sap, per estudiar
aquells cicles formatius o branques d’estudi que no existeixen
a Formentera, també per exemple per estudis a la UNED,
pacients que han de venir a Mallorca per tal de fer-se revisions
sanitàries i que per un motiu o altre han de poder tornar, i
qualsevol gestió que faci necessari venir a Mallorca o moure’s
i que el darrer vol al voltant de les 9 de la nit obliga a fer nit a
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l’illa d’Eivissa i aquesta nit va a càrrec dels sous de qualssevol
d’aquests ciutadans de Formentera.

Aquesta barca no és només un servei, és garantir els drets
dels ciutadans de Formentera. És per això que li demanem
quines són les gestions que s’estan fent per tal de complir
l’acord que es va assolir al passat mes d’octubre de 2020 per
tenir aquesta barca. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Sanz, efectivament coincidim
amb la seva exposició. Hem viscut i coneixem de prop, els que
som d’Eivissa i de Formentera, vostès molt més que els
d’Eivissa encara, aquesta circumstància i efectivament fa un
temps que es va deixar de prestar aquest servei de les 22.30
hores, que hi havia un acord tàcit entre les empreses per cobrir
el servei de les 6 del matí, que sí que és a la llei, i un de les
22.30 hores que no és a la Llei de transport marítim, el màxim
és les 21.30 hores, però que es feia fins ara.

Jo, efectivament, vaig estar en contacte amb les empreses
navilieres, és ver que ha costat una mica arribar a determinats
acords, és ver que n’haurem de parlar, segurament, d’aquí
endavant amb les empreses i veure com podem regular això; no
se m’escapa que coses que ens dóna la Llei de transport
marítim sigui via autorització prèvia o sigui a través d’alguna
(...) de servei públic, tal volta s’hagin d’estudiar perquè fins ara
ha estat voluntat, han estat acords amb les empreses.

Bé, idò li puc dir que en aquesta mateixa línia puc anunciar
que a partir de dilluns que ve l’empresa que feia el servei de les
22.30 de la nit, Eivissa cap a Formentera, tornarà a reprendre
aquest servei, per tant, això és un compromís que l’empresa
torna a posar en marxa, així ho farà durant un temps, i
mentrestant tendrem temps segurament d’arribar a algun acord
més ferm i més per escrit amb les mateixes companyies per
garantir que aquest servei sigui permanent, que és el que vol la
gent de Formentera. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SANZ I IGUAL: 

Gràcies, Sr. President. Bé, el primer de tot, conseller Marí,
gràcies per la informació d’aquestes gestions, crec que els
ciutadans de Formentera estaran contents de saber que a partir
de dilluns proper tornarem tenir aquesta barca de connexió

entre Eivissa i Formentera i que permetrà reprendre aquest
servei i aquest dret que tenim. 

Sí que és cert que haurem de tenir en compte que el Pla
director sectorial de mobilitat de les Illes Balears ja estableix
que ha d’haver-hi una barca, sí que aquest pla estableix que ha
de ser a les 23.30, crec que hauríem de cercar com coordinar
tots aquests horaris ja que la llei diu 21.30, aquí acordem 22.30
i el Pla director diu 23.30, i crec que també hem de mirar quina
és l’organització més adient. 

Bé -com deia-, gràcies per les gestions i sí que li demanam
que estigui alerta per si de cas aquestes companyies no tornin
fer la mateixa passa enrere perquè si no, seria un fracàs per a
nosaltres.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. Sanz. Efectivament jo també li vull agrair la
seva insistència, les seves gestions en tot això, estic segur que
a Formentera estau molt pendents d’aquestes qüestions, ara s’ha
pogut arreglar. És ver que a partir de ja, a partir d’aquesta
setmana i la que ve haurem de seguir treballant per fer ferma
aquesta voluntat que marca, com diu vostè efectivament, el Pla
de mobilitat de les Illes Balears tot i que la llei no marca
exactament els mateixos horaris; però farem feina perquè sigui
així i ens posarem d’acord amb aquest servei.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

 Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 9659/21, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tancament d'establiments
hotelers. 

Novena pregunta, RGE núm. 9659/21, relativa a tancament
d'establiments hotelers, que formula. Té la paraula la Sra.
Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados. Sr. Conseller, hace tres semanas le preguntamos
cómo haría para cumplir aquello que anunció la Sra. Armengol
de alargar la temporada hasta Navidad. Como es habitual, no
nos concretó y se dedicó a hacer oposición a la oposición. 
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Hace unos días veíamos la previsión de los hoteleros de
Mallorca que anunciaban el cierre del 71% de la planta hotelera
este mes, previsión que chocaba frontalmente con la de usted
y la Sra. Armengol al decir que la temporada se alargaría hasta
diciembre. Por eso le preguntamos ¿qué valoración hace a este
respecto?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Usted solo habla de cosas
negativas, cierre, cierre, cierre..., no puedo esperar nada
distinto del PP porque usted dijo que no habría temporada
turística, ahora dice que no habrá alargamiento de la
temporada; usted llegó a decir que las islas de la Toscana
tendrían mejor temporada que Baleares; usted siempre estuvo
contra Baleares, contra el turismo en Baleares, siempre ha
puesto mensajes negativos para hablar de Baleares, de los
trabajadores y trabajadoras de nuestras islas y de las empresas
de nuestras islas, y ahora trae una valoración negativa, una vez
más, porque parece que solo desean lo peor. Ustedes solo
parece..., no traen propuestas, solo hablan de cosas negativas
para intentar así suplir su falta de ideas, su falta de trabajo
semanal.

 (Alguns aplaudiments)

En todo caso, le puedo decir que hoy la portada del Última
Hora, “El gasto turístico en Baleares sube un 7,2 desde la
prepandemia”. “Cada visitante gasta una media de 164”. “Las
islas acumulan el 27% del total de lo que ingresa el turismo
extranjero en España”, Sra. Cabrera, alégrese un poco por esto.
“Los hoteleros prevén adelantar a febrero sus aperturas en la
isla por la reactivación turística”, del 8 del 10. “Temporada
excepcional para los hoteleros de Formentera”. “Palma alcanza
un 80% de ocupación hotelera en el puente”. Y podríamos
seguir con todos los datos de empleo y todos los datos de
afiliación. Pero ustedes sólo vienen aquí a decir cómo valora el
cierre de los hoteles, ni siquiera viene a decir qué propondrían
ustedes para que continuasen abiertos, como sí hace en cambio
otro partido de la oposición.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Usted sigue haciendo oposición a
la oposición y hace una semana se aprobó una PNL del Partido
Popular, con una batería de medidas para desestacionalizar, que
están aprobadas, pero incumplidas sistemáticamente, como es
su costumbre.

(Alguns aplaudiments)

Desde hace semanas no hacemos otra cosa que oír sus
declaraciones triunfalistas y arrogantes de usted y de la Sra.
Armengol, respeto del resultado de la temporada, sin valorar
que estamos muy lejos de 2019, que hay mucha gente que ha
quedado atrás y muchas empresas que han quedado atrás. Que
parece que esto usted lo olvida...

(Alguns aplaudiments)

Hoteleros de Ibiza aseguran que si sus hoteles están
cerrando es porque falta conectividad. Menorca, el 70% de los
hoteles cierra después de este puente, o sea ya, se queda sin
conexiones internacionales y prácticamente sin nacionales. Y
en Mallorca ya sabe usted lo que pasa y es que paralelamente
así la oferta complementaria de las zonas turísticas también
cerrará. Sr. Conseller, nosotros lo que le preguntamos es dónde
están las medidas que usted anunció para alargar la temporada.
Usted dijo que se alargaría la temporada y no se está alargando. 

Repito, nos alegramos de los buenos resultados de este
verano, pero no se equivoque, son gracias al sector,
empresarios y trabajadores que han luchado por la reactivación
de Baleares, que han hecho su trabajo, pero que usted no ha
hecho su parte. Usted no ha trabajado para alargar la temporada
hasta diciembre, poniendo las medidas y la conectividad. Da la
sensación que usted ya hace tiempo que renunció a todo esto.
Vemos que modificó el comarketing, rebajando la exigencia
inicial de mantener vuelos del 15 de noviembre al 31 de
octubre. ¿Por qué, Sr. Conseller?, porque octubre no es alargar
la temporada.

Lo último, ahora nos anuncia una campaña para alargar el
turismo nacional hasta Navidad y dinamizar el otoño. El otoño,
Sr. Conseller, ya llegó, los hoteles están cerrando y usted
vuelve a llegar tarde y la cuestión es cuántos hoteles ya no
podrán alargar la temporada, cuántas personas no han
conseguido salir del ERTE, cuántas empresas siguen cerrando,
o si esta situación podrá provocar la desaparición de puestos de
trabajo por reestructuraciones de plantilla. 

¿Es así como quiere encarar el 2022? A lo mejor el que
tendría que pedir perdón a los ciudadanos sería usted, Sr.
Conseller.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Aquí tenemos la constatación de dos cosas. La primera, que
no por más gritar los datos empeoran. Y segunda, que parece
que aplauden más cuando los datos empeoran más, porque
vuelven a mostrar su total ignorancia a la hora de hacer
propuestas y de traer aspectos positivos a esta cámara...
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Gritar más, gritar más no trae mejores datos. Trae mejores
datos sí, comarketing nacional hasta noviembre, como ya le
dijimos, comarketing internacional hasta octubre, como
dijimos, eventos culturales en todas las islas, eventos
deportivos en todas las islas y protección de empresas.

Ha hecho usted algo curioso hablando de los ERTE, ERTE
que ustedes ni soñaron que existían porque siempre han estado
en contra de ellos. 

(Remor de veus)

No habla de la prestación extraordinaria para fijos
discontinuos, porque ustedes no sabían...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

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

... porque ustedes de trabajadores y trabajadoras lo único que
hicieron ustedes cuando gobernaron, recortar las prestaciones
de los trabajadores de estas islas...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

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

Esto de lo que ustedes saben, recortar, no generar derechos,
no generar nuevas ideas. Y sí le puedo decir una cosa, usted
habla de 2019 como el mejor dato posible, ¿sabe por qué?
Porque ustedes llevaban cuatro años sin gobernar, por eso
había buenos datos el 2019.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 9671/21, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del Govern
per allargar el tancament dels establiments hotelers fins a
final d’any. 

Desena pregunta, RGE núm. 9671/21, relativa a mesures
del Govern per allargar el tancament dels establiments hotelers
fins a final d’any, que formula el diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el
Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sr. Conseller, estamos a mediados de
octubre y la Federación Hotelera de Mallorca ha anunciado que
antes de noviembre el 70% de su planta habrá cerrado. Desde
el Govern se puso como objetivo alargar la temporada hasta
final de año.

Sr. Conseller, ¿qué medidas plantea el Govern para que los
establecimientos hoteleros alarguen su cierre hasta final de
año?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Una pregunta en forma
constructiva, incluso desde la oposición, puede ser crítica...

(Algunes rialles)

... puede ser crítica, pero viene a decir qué medidas propone el
Govern, lo cual es lo que debe hacer la oposición, no
simplemente decir qué valora de un cierre. Es la diferencia
entre construir y proponer y simplemente alegrarse por destruir.

En todo caso sí le puedo decir: primero, se está recuperando
el turismo de congresos, eso nos permitirá tener una gran
afluencia en determinadas zonas de nuestras islas, gracias a la
incorporación y a la recuperación prácticamente de todos los
congresos. Segundo, hay eventos deportivos a nivel mundial
donde las distintas consellerias del Govern están participando:
dos eventos de golf a nivel mundial, una para finales de
octubre, otro en noviembre; uno de ciclismo también a nivel
mundial para la primera semana de noviembre; eventos de otro
tipo en todas las islas también a nivel deportivo; eventos
también de impacto cultural en todas las islas como han visto
durante estas semanas; el co-marketing en funcionamiento para
el turismo nacional; y desde luego en paralelo y tan importante
o más, haber garantizado los ERTE, cosa que nunca había
sucedido en nuestra historia, haber garantizado la protección de
los fijos discontinuos, cosa que tampoco había sucedido en
nuestra historia.

Esos son los aspectos que nos deben permitir transcurrir
hasta llegar al mes de febrero, para poder recuperarnos. En
todo caso sí, el Gobierno siempre trabaja en intentar alargar lo
máximo posible. Creo, y usted lo sabrá, porque no creo que
haga la demagogia que hace el Partido Popular, no es lo mismo
decir prolongar la temporada, que estén los mismos hoteles y
turistas del mes de julio en el mes de noviembre. Eso usted lo
sabe, parece que el resto no, el resto hacen la demagogia de
decir, cuando el Govern dice “vamos a intentar prolongar la
temporada”, es decir tener actividad en nuestra isla que permita
a nuestros sectores económicos seguir trabajando, tener otro
tipo de actividad complementaria, pero no es trasladar la masa
hotelera, o la masa de turistas que vienen en el mes de julio y
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agosto al mes de noviembre. Creo que usted conoce eso, no sé
si el resto de la oposición es conocedor de ese aspecto.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Vamos a ver Sr. Conseller. Mantener eventos culturales,
deportivos, congresos de los años anteriores y que encima la
mayor parte de ellos sean de iniciativa privada, bueno no es una
medida que haya tomado el Govern. De hecho, no me ha
comentado ninguna medida, ninguna medida ni beneficios
fiscales, ni incentivos, ni nada para que los establecimientos
hoteleros alarguen la temporada.

El sector de transporte turístico ya ha anunciado que cierra
a final de mes y el IMSERSO se retrasa. Y si no se hace nada,
no se alargará la temporada en noviembre y habrá finalizado la
temporada turística 2021, una temporada turística que ha
puesto en valor a las personas, a los trabajadores, a los
autónomos, a los empresarios de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera. Por eso ofende que miembros del Govern hablen
del turismo con desprecio, como las recientes declaraciones de
la Sra. De la Concha. Por eso ofende que el Govern no haga
más que acumular oportunidades perdidas, para impulsar la
tecnología digital en el sector turístico, para impulsar la compra
pública innovadora, para impulsar la sostenibilidad. 

Sr. Negueruela, menos anuncios de alargar la temporada sin
medidas eficaces, menos colgarse medallas por el incremento
del gasto del turista y más respecto al turismo, más gestión
eficaz, maximizando la colaboración público-privada.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Creo que en algunas de las acciones
que usted ha dicho, en materia cultural, en materia deportiva,
debería ver que los logros son del Govern. Es decir, hay un
patrocinio importante pactado entre agentes sociales y
organizaciones empresariales para dar este año más recursos a
eventos y eventos deportivos. Se han puesto más recursos que
nunca en ese tipo de eventos y actividades. Por tanto, yo creo
que aquí sí que se está haciendo una colaboración público-
privada eficaz.

De las actuaciones en materia digital, renovación y
tecnificación, estamos trabajando en los fondos europeos, como
sabe, como ha escuchado recientemente, porque usted sí viene
a escuchar conferencias, a hablar de economía o a escuchar, no
como el resto del Partido Popular...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 9661/21, presentada pel
diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera del Grup
Parlamentari Popular, relativa a casos de suposat
assetjament al Centre de Tecnificació de les Illes Balears.

Onzena pregunta, RGE núm. 9661/21, relativa a casos de
suposat assetjament al Centre de Tecnificació de les Illes
Balears, 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. Sra. Consellera, diumenge 3
d’octubre va sortir publicat a un mitjà de comunicació un
presumpte cas d’assetjament sexual i psicològic a una alumna
menor d’edat al Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes
Balears per part de dos tècnics del programa de tecnificació,
dos esportistes més també han denunciat casos similars.

Aquests són fets greus, molt greus per dos motius: primer
de tot, pel fet en si, dues denúncies d’assetjament sexual i
psicològic no és una qüestió menor, són fets molt greus, i
segon, per la imatge que això pot transmetre del nostre centre
de tecnificació, un centre de tecnificació que és el millor
d’Espanya i ho dic amb molt d’orgull.

Sra. Consellera, convindrà amb mi que a les Illes Balears
tenim coses molt bones i molt positives, però una de les millors
coses que tenim són els nostres esportistes, el nostre món
esportiu sempre ha donat una imatge extraordinària de les
nostres illes i aquestes notícies són prou negatives.

Li plantejo aquest pregunta de la forma més cabal que sé, de
fet avui no faré ni ús del meu torn de rèplica perquè més que
una pregunta és un prec. Només vull escoltar les seves
explicacions davant aquest tema que és un tema molt delicat, i
supòs que evidentment vostè n’és conscient.

M’agradaria que em digués, Sra. Consellera, quan va tenir
vostè, el director general o el gerent de la fundació
coneixement d’aquests fets. Sap vostè si algun treballador de la
fundació estava al corrent d’aquesta situació, si té la fundació
algun protocol d’actuació per a aquests casos? Per què ha
presentat la dimissió el gerent de la fundació ara recentment, de
fet el dia que va sortir la notícia publicada?

Li faig totes aquestes preguntes en aquest to, Sra.
Consellera, perquè tant vostè com jo sabem que estam davant
una situació molt delicada, per això li deman que actuï amb
transparència, que actuï amb diligència i també amb
contundència si és que fos necessari perquè està en joc- com li
he dit abans- la imatge del nostre món esportiu i a més sap que
no venim d’uns bons precedents.
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Per això li deman, ja que és reglamentari fer-ho: quines
mesures ha pres la Conselleria d’Esports en relació amb casos
de suposat assetjament sexual, psicològic al Centre de
Tecnificació Esportiva de les Illes Balears?

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster, 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 els presents a la sala, vull
agrair, Sr. Fuster, el to utilitzat, efectivament com vostè, feim
la mateixa valoració, estam en un nivell de l’esport balear
absolutament importantíssim i fortíssim, som 1.200.000
persones i tenim un nivell esportiu que està a l’alçada de
qualsevol altra comunitat autònoma amb molta més població
fins i tot d’Europa i efectivament és un sector al qual hem de
donar suport en tots els àmbits.

Malauradament l’esport és part de la realitat i la realitat
social en aquests moments és... aquests temes de sexisme,
aquest tema d’assetjament sexual està present per tot, està
present a qualsevol àmbit social i l’esport està en aquest àmbit
de la societat i, per tant, també es donen aquests casos i la
fundació no n’està al marge.

Vostè em demana coses concretes i intentaré contestar-li
coses concretes. Nosaltres en vàrem tenir coneixement dia 29
de setembre en què es registra un document d’una al·lota
esportista on expressa que hi ha hagut conductes que podrien
caracteritzar com inadequades i sexistes i sexualitzades en
relació amb dos tècnics de tecnificació.

Dia 1 d’octubre es convoca la Comissió ètica, que és una
comissió constituïda a la passada legislatura, perquè comenci
a analitzar aquest cas a part d’iniciar ja un expedient informatiu
en relació amb la conducta d’aquests dos tècnics.

El 4 d’octubre es registra també un document d’un
esportista masculí que dóna testimoni que el que ha expressat
aquesta al·lota al document inicial que jo li he comentat ell n’és
testimoni.

Davant aquests fets l’expedient informatiu es converteix en
expedient disciplinari, es reuneix amb els tècnics a les 9 del
matí dia 6 d’octubre, se’ls informa que s’ha obert un expedient
disciplinari i se’ls retira de poder fer feina a la fundació
mantenint el seu contracte laboral perquè com vostè bé ha dit
fins que no hi hagi una sentència ferma o no hi hagi una
resolució de l’instructor s’han de mantenir els drets laborals,
però no podran accedir a la fundació i podran fer altres tasques.

Sabem... des del 30 de setembre que hi ha una denúncia
presentada perquè la Policia Nacional va venir a demanar-nos
aquesta informació. 

Per tant, màxima col·laboració amb la policia judicial,
garantir els drets i la intimitat de les persones afectades,
investigar els fets al marge del que la denúncia estableixi.

La...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 9662/21, presentada pel
diputat Sr. José Luís Camps i Pons del Grup, Parlamentari
Popular, relativa a actuació diligent del conseller de
Mobilitat i Habitatge.

Dotzena pregunta, RGE núm. 9662/21, relativa a actuació
diligent del conseller de Mobilitat i Habitatge que formula el
diputat José Luís Camps i Pons del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Conseller, jo vull
pensar que vostè és conscient que té un termini de vint dies per
poder contestar les peticions de documentació, les preguntes
per escrit que tenen qualsevol d’aquests diputats d’aquesta
cambra. Vista la seva lentitud a contestar aquestes peticions he
fet diferents reclamacions a la Mesa, que és una de les vies que
tenc. Vist el seu retard en aquesta documentació que se li
requereix per part del Grup Parlamentari Popular, he fet petició
perquè vostè comparegui en comissió. 

A què em referesc, Sr. Conseller? Dia 26 de maig de 2020
vaig registrar una sèrie de preguntes amb contestació escrita per
saber com estan els habitatges rehabilitats per part d’aquest
govern, en el cas que n’hagi rehabilitat algun; el maig de 2020
també, devolució dels dipòsits corresponent als habitatges, em
referesc a aquest tipus de peticions perquè ciutadans que han
fet ús d’aquests habitatges públics tardaven més d’un any i mig
amb vostè a tornar els avals. Per tant, enteníem que no era
correcte, que no era de justícia el retard en aquest tipus
d’actualitzacions de... devolució dels avals; expedient de
licitació de dues obres a Menorca, que vostès de forma
unilateral varen resoldre i van tornar a licitar aquestes dues
actuacions. 

Són temes que sabem que estan en un procés administratiu,
sabem que és un tema que possiblement acabarà en un tema
judicial. Per tant, hi haurà unes possibles indemnitzacions que
sortiran dels doblers públics de tots els ciutadans.

Per tant, són temes que preocupen al Partit Popular i volem
saber de primera mà, així com ens dóna la llei, en els vint dies
que ens donin aquest tipus de respostes.

Gràcies, Sr. President.
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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, ara ha tengut com un...
descans, bé, descans no, em preocupa molt que no li contestem,
però és clar m’ha tengut tot aquest pont preocupat i amb el cor
una mica estret perquè no sabia exactament aquesta pregunta
per on anava perquè jo creia que amb diligència suficient hi
actuo des que tenc coneixement, he fet moltes..., bé, algunes
feines distintes a la meva vida i sempre m’ha paregut que les
feia tan bé com sabia i pareix que les coses tampoc no m’han
anat tan malament com perquè s’hagi posat en qüestió i ara
vostè em deia si jo actuava amb diligència suficient i no sabia
per on venia.

Si és un tema de preguntes i sobretot si és de maig de l’any
2020 estic segur que renyaré algú perquè fa molt de temps que
s’hauria d’haver contestat i no toca fer-ho així, però jo el 2020
encara no ocupava aquest lloc i per tant, m’ocuparé molt
seriosament d’aquestes qüestions.

Mira que m’han fet preguntes avui aquí crec que importants,
interessants, hem parlat de ports, hem parlat de les línies
marítimes, etc., però aquest tema d’unes contestacions i d’una
compareixença, idò la veritat... faré tot el que pugui perquè
ràpidament ho puguem solucionar.

Moltes gràcies, Sr. Camps.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Som conscient que vostè el maig de
2020 no era aquí, però una vegada vostè va assumir aquesta
responsabilitat, sí que havia de ser diligent i complir amb la llei
que diu vint dies.

Sr. Conseller, ja no només és el tema de l’habitatge, són
temes de Serveis Ferroviaris de Mallorca que estam sol·licitant
des del mes d’abril i vostès no compleixen la legalitat. En
temes de ports, també demanam que se’ns faciliti una sèrie de
documentació i tampoc no ens la donen. En temes de transport
de les Illes Balears, també demanam informació i vostès son
incapaços de donar resposta. Vostè només contesta quan jo li
faig petició perquè compareixi en comissió, basta no venir. Açò
és el que fa vostè. 

Gràcies.

 (Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, som ben conscient
de les meves obligacions, compareixeré les vegades que faci
falta, cap por, cap problema a donar explicacions i li puc
assegurar -com li he dit en la meva primera intervenció- que
una vegada haver entès que tot el gran problema d’aquesta
feina que fa vostè són unes preguntes que no li hem contestat,
estigui segur que faré tot el que pugui per contestar i a més a
més comparèixer si vostè m’ho demana, per tant, cap problema. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.13) Pregunta RGE núm. 9664/21, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a oferta de places de
formació professional de grau superior. 

Tretzena pregunta, RGE núm. 9664/21, relativa a oferta de
places de formació professional de grau superior, que formula
la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, president. Molt bon dia diputades i diputats.
Sr. Conseller, li demanaríem si vostè considera que és
adequada l’oferta de Formació Professional de grau superior i
és adequada a les necessitats dels alumnes de les Illes Balears.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Durán,
gràcies per aquesta pregunta sobre un tema important en aquest
moment a les Illes Balears que és tot el que fa referència a la
Formació Professional, que està tenint un canvi important.

Jo li he dit moltes vegades, l’any passat hi va haver un
increment de 3.000 alumnes, enguany de 2.000 alumnes i,
efectivament, a vegades un dels grans problemes que hem de
tenir és veure la relació entre oferta i demanda. És evident que
quan nosaltres dissenyam el que és l’oferta a la formació
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professional hem de tenir en compte distintes variables, hem de
tenir en compte la demanda evidentment que hi ha d’estudiants,
però hem de tenir en compte també la taxa d’inserció que hi ha,
les possibilitats de pràctiques, la diversificació econòmica que
tenim i, per tant, és evident que a vegades hi pot haver més
demanda que oferta i per tant hem de tenir en compte que a
vegades..., i això passa moltes vegades en molts de tipus de
famílies, hi ha més demanda però no tenim més possibilitats de
pràctiques, d’empreses, etc. 

Per tant, la nostra política ha estat des de l’any 2015
incrementar el que són les famílies de formació professional de
grau superior, s’han incrementat moltíssim, hi ha hagut un
increment de 15 famílies de formació professional des de 2015
a ara; 11 de formació professional de grau mitjà i, per tant,
estam en una tessitura d’incrementar la formació professional
de grau mitjà i de grau superior. 

El grau mitjà té un plantejament més de lluitar contra
l’abandonament escolar i la inserció, mentre que a la formació
professional de grau superior, on sempre solen sobrar places
evidentment, per tant hem d’anar adequant aquestes dues coses,
està molt més dirigida al que és la inserció en sentit estricte.

Per tant, nosaltres treballam de forma clara perquè hi hagi
una relació no només en la demanda, sinó amb tots els altres
criteris que he plantejat clarament. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Miri, Sr. Conseller, avui no em vull referir a aquells més de
300 alumnes que estan pendents, en llista d’espera, d’unes FP
sanitàries o del món de la nàutica, com denuncia UGT.
 

Avui ens volem referir des del nostre grup parlamentari, a
un grup en concret de pares, a 16 famílies i a 16 alumnes que,
després d’haver-se esforçat durant tot el curs per aprovar, treure
la millor nota i fer les pràctiques quan els van indicar, ara es
troben sense una plaça. Cap d’ells, ni al seu centre ni enlloc. I
parlam de tot un curs. 

Estic parlant dels estudiants de grau mitjà de conducció
d’activitats físicoesportives en el medi natural del centre Sant
Alfons El Lledoner, de Felanitx. Després d’acabar el curs,
aquests alumnes varen començar les seves pràctiques
obligatòries, 440 hores el mes de juliol. El mes d’agost es varen
interrompre perquè així el centre els ho havia dit, que l’agost
era inhàbil per poder fer pràctiques, i els varen tornar a
emplaçar per començar les seves pràctiques dia 8 de setembre.
Varen fer pràctiques de dia 8 de setembre i acabaven dia 8
d’octubre, data en què havien de recollir les notes, el títol,
havien de pagar les taxes i quedarien inscrits dia 11 d’octubre. 

Davant la preocupació dels pares per si hi hauria o no
places per a aquest curs següent de grau superior, els varen dir
que no hi hauria cap problema excepte que pot ser podrien
quedar 3 o 4 nins fora i que, per això, era important el tema de
les notes. Dia 1 d’octubre salta l’alarma quan els informen que
el curs de grau superior de conducció d’activitats
físicoesportives de medi natural d’El Lledoner ha quedat
complet amb alumnes d’Artà i de Palma, que ja comptaven amb
tota il·lusió per haver fet les pràctiques abans i que a més
havien presentat la sol·licitud a partir del termini de dia 28 de
setembre.

Dia 4 d’octubre varen anar a parlar amb el col·legi tots els
pares, no tenen cap solució per part del col·legi i es presenten
a la conselleria i presenten un escrit a la conselleria demanant
solucions, Sr. Conseller, que és el que vostè ha de fer. 

Com a agreujant hem de dir que és el darrer any que es farà,
perquè aquest curs es deixa de fer als següents anys.

Per tant, li demanam, quines són les opcions que vostè
dóna? Perquè els han dit que poden fer jardineria, que poden
fer administració o fins i tot que durant un any facin feina. Són
pares preocupats, són alumnes que han tret un 9,5, un 9, un 8,5,
i s’han quedat fora. No sabem de qui és la culpa, però vostè ha
de posar la solució. Pot ser segurament, serà augmentar les
ràtios, idò facin-ho!, perquè ho han fet altres vegades. No
poden deixar al carrer 16 famílies, 16 nins, que a més s’han
esforçat i ells han complit amb el que havien de fer, que era...

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Diputada. 

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el conseller d’Educació i Formació
Professional.

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Durán,
com es pot suposar estic totalment assabentat d’aquesta qüestió.
És evident, jo no vull entrar en qui és culpable, però és evident
que cadascú ha assumit la seva responsabilitat, començant pel
centre del qual no vull dir res més, per tant..., i podria dir més
coses però no les vull dir. 

Nosaltres què estam fent. Hem rebut els pares, hem estat a
una reunió amb ells i estam mirant, evidentment, d’incrementar
l’oferta que tenim de cara a donar-los una solució. Però en tot
cas, s’ha de tenir en compte que si la gent no es va apuntar s’ha
de tenir molt en compte que no hi pot haver desigualtat
d’oportunitats per la gent que s’havia apuntat, ho dic
simplement...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... Sí, sí, perquè hi ha gent que s’havia apuntat i hi ha gent que
no s’havia apuntat i per tant des del punt de vista legal la nostra
política és donar resposta a aquestes qüestions, és a dir,
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treballarem amb ells, però en tot cas vostè ha d’entendre que no
podem saltar la legalitat. I en tot cas, el centre també ha
d’assumir la seva responsabilitat perquè moltes de les coses que
estan passant són per mor d’una falta d’acció en aquest aspecte. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller.

I.14) Pregunta RGE núm. 9666/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a apujada d’imposts.

Catorzena pregunta, RGE núm. 9666/21, relativa a apujada
d’imposts, que formula la diputada Maria Núria Riera i Martos,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, president. Bon dia. Aquesta setmana hem conegut
el pressupost de l’Estat per a l’any que ve i ens trobam amb una
nova apujada d’imposts, del Sr. Sánchez, dirigida directament
a la butxaca dels ciutadans; una apujada d’imposts que donarà
maldecaps, que donarà dificultats per arribar a finals de mes, i
tot això en un moment de crisi econòmica. 

Considera també el Govern balear que és moment d’apujar
imposts a la gent?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. 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. Molt bon dia, diputats i diputades.
Sra. Riera, és la primera pregunta que em fa i li agraeixo
l’oportunitat. Dit això, supòs que al que es refereix és a
l’impost de societats a les grans corporacions que afecta mil
grans corporacions, no va directament a la butxaca del ciutadà
ni molt manco. 

Però aquesta pregunta va en la línia de la demagògia
habitual del PP respecte dels tributs, perquè sí considera que
deslegitima el sector públic i deslegitima el paper redistributiu
dels tributs, cosa que entenc que interessa al Partit Popular. 

(Alguns aplaudiments)

En aquesta línia, jo li hauria de dir que, basant-me en els
fets i no en el que diuen, per al Partit Popular sí que és bo
apujar els imposts, perquè quan governaven vostès el Consell
de Govern ho va apujar tot, va apujar l’ITP, va apujar la JD, va
apujar l’impost de matriculació, va llevar totes les ...

(Alguns aplaudiments)

... deduccions de l’IRPF, va apujar totes les taxes, ... tot el
contrari que ha fet el Govern de pacte.

Això sí, varen apujar el mínim extern del patrimoni, amb
aquesta mesura clàssica de reactivació de l’economia d’abaixar
els imposts als més acabalats. Pensam que el que és bo per als
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma és tractar-los amb
serietat, dir-los la veritat, i amb respecte intel·lectual. 

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, president. Direm la veritat, Sra. Consellera. Fa un
parell de mesos que no deixa d’apujar el preu de la corrent, del
gas, la benzina, la senalla de la compra, i ara vostès volen
apujar els imposts per acabar d’esprémer la gent. Apujarà
l’IRPF, apujarà l’IVA, apujarà l’impost de societats i apujaran
també els imposts especials sobre altres productes. Tot això, en
els Pressuposts Generals de l’Estat. 

Això sí, a la vegada, el Sr. Sánchez retallarà les partides
d’ajuda als aturats i pegarà una nova destralada als plans de
pensions perquè ara els ciutadans es podran desgravar manco
doblers dels seus plans de pensions. 

De veritat, Sra. Consellera, pensa vostè seguir el model...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... del Sr. Sánchez de fregir a imposts a la ciutadania?, de
veritat no pensa que els doblers han d’estar a la butxaca dels
ciutadans per poder invertir, per poder consumir, per poder
crear ocupació?, de veritat és vostè, el govern Armengol, capaç
d’incrementar 450 milions d’euros al pressupost de Balears i no
destinar 100 milions d’euros a abaixar els imposts a la
ciutadania?, de veritat es creu vostè que encara són el govern
de la gent? Idò no, són el govern que arruïna la gent, són el
govern que no és el nostre model, el nostre model són aquells
governs que abaixen els imposts...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

... el Govern de Galícia, el Govern de Madrid, el Govern
d’Andalusia. El president Juanma Moreno, popular, abaixarà
330 milions d’euros als andalusos que se’ls estalviaran
d’imposts.

(Alguns aplaudiments)

Aquest és el nostre model, no el d’apujar imposts, ben al
contrari, és d’abaixar els imposts en moments de crisi.

Miri, són les nostres propostes per a Balears, baixar l’IRPF,
eliminar l’impost de successions, eliminar l’impost de
transmissions sense compra d’habitatge per a joves. Són
propostes positives de reactivació econòmica per a les famílies,
per als autònoms, per a les empreses, i es pot fer perquè ho fan
governs del Partit Popular, i nosaltres ho farem aquí quan
governem. Vostès poden continuar posant excuses o parlant de
passat, nosaltres continuarem donant solucions...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. 

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Sí, Sr. President. Aquesta intervenció és un poc
d’argumentari del Partit Popular a nivell estatal ple de mentides
i de demagògia, això que ha descrit és tot el contrari del que fa
el pressupost de l’Estat que apuja el salari mínim
interprofessional, apuja les pensions, apuja la despesa social...

(Alguns aplaudiments)

... apuja tot això perquè les famílies puguin afrontar la crisi
econòmica. I això que ha descrit és exactament el que va fer el
Partit Popular quan governava, què va fer? Apujar els imposts
i rebaixar els serveis públics amb acomiadaments de
funcionaris públics que vostè mateixa va liderar.

(Alguns aplaudiments)

El sistema tributari, Sra. Riera, ha de ser just, transparent,
amb criteris de redistribució i suficiència dels serveis públics
i ha de ser suficient, i a l’àmbit estatal tenim amplis marges de
millora. Això significa determinar amb els ciutadans quin nivell
de serveis públics volem, honestament, què costa, honestament
i, honestament, com ho hem de finançar de la manera que sigui
més justa per a tothom, on les persones que més tenen paguin
més i les persones que menys tenen tenguin aquest suport del
Govern de l’Estat i de la comunitat autònoma. Aquesta és la
política que hem fet sempre a aquesta comunitat autònoma i el
que proposen els pressuposts generals de l’Estat. Moltíssimes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.15) Pregunta RGE núm. 9722/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a noves mesures d’habitatge que ha proposat
el Govern de l’Estat. 

Quinzena pregunta, RGE núm. 9722/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 8084/21, ajornada a la sessió
anterior, relativa a noves mesures d’habitatge que ha proposat
el Govern de l’Estat, 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,
Sr. Conseller. A poc a poc tenim coneixement d’aquesta
reforma que prepara el Govern de l’Estat en comptagotes
sabem informacions, es rectifiquen, es corregeixen; una gran
confusió, però algunes coses que crec que tenim clares són
doncs mesures com, per exemple, el famós xec de 250 euros
per als joves sense distingir per zones, si són zones de lloguers
molt cars o zones de lloguers molt barats de manera que serà
una mesura molt pràctica en el que podríem anomenar la
España vaciada on els lloguers són baixos i on tindrà un efecte
limitat a zones on els lloguer és molt car com les nostres illes,
de manera que provocarà una discriminació, és a dir, serà una
mesura que afavorirà molt als que no ho necessiten i afavorirà
molt poc als que ho necessiten més, que són els joves de les
nostres illes.

Després també, els dubtes que ens genera qualsevol mesura
que consisteixi a subvencionar la demanda, ho vegem
perfectament amb el descompte de resident, avui és primera
plana a la premsa de Mallorca, implica sempre una pressió a
l’alça dels preus, per tant, una mesura que pot acabar sent
contraproduent, sense parlar que és una mesura evidentment
insostenible en el temps i per tant limitada a dos anys. Dubto
molt malauradament que d’aquí a dos anys s’hagi solucionat el
problema de l’accés dels joves a l’habitatge. Aquesta una
mesura.

L’altra mesura, la limitació de lloguers a zones tensionades
només en casos molt determinats, la qual cosa ens fa pensar que
en un determinat indret hi haurà una oferta dual, una oferta
minoritària del lloguer limitat i una oferta majoritària de preus
de lliure mercat, la qual cosa no ens garanteix evidentment que
sigui qui més ho necessita que pugui accedir a aquest preu
regulat sinó que, qui accedirà a aquest preu regulat?, el primer
que arribi i la resta continuarà passant pel mateix adreçador que
passa ara que és el del preu de lliure mercat.

Nosaltres pensam que aquestes mesures no ajudaran a
solucionar el problema o el dificilíssim problema al lloc on és
més difícil de tot l’Estat d’accedir a un habitatge que és a les
nostres illes. Aquesta és la nostra opinió i m’agradaria saber la
seva. Gràcies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Castells, efectivament,
vostè em fa més que una pregunta una espècie d’interpel·lació
sobre la seva opinió sobre aquesta llei. El que opinam nosaltres
des del Govern és que són mesures les que anuncia el Govern,
tot i dir ràpidament, com vostè mateix ha reconegut, que no ho
sabem encara, s’ha anunciat un acord de la llei que apunta en
la direcció que nosaltres més o menys volíem, o més o menys
havíem iniciat ja també quan aquest parlament, quan aquest
govern ja va fer la Llei d’habitatge, i parla de zones
tensionades, haurem de veure com les determina i en quin grau
i amb quins indicadors es poden determinar aquestes zones
tensionades, això és veritat. 

Parla de grans tenidors, parla d’habitatges buits, parla de la
regulació dels preus del lloguer, haurem de veure també com
podem fer aquesta regulació, si ho farà directament l’Estat o si
habilitarà les comunitats autònomes, no ho sé; i parla de les
ajudes al lloguer. Efectivament vostè diu això, que totes
aquestes mesures van en la direcció, crec, que apunta també la
nostra llei. 

Per això, nosaltres creim que van en la línia que aquest
govern marcava ja amb la Llei d’habitatge i que van a favor que
el tema d’habitatge es pugui considerar com un bé social, que
puguem seguir donant-li suport, que puguem seguir-hi fent
feina compartint aquestes mesures des del Govern que nosaltres
hem reclamat moltes vegades des d’aquí i que puguem seguir
fent política d’habitatge que és el que volem. Jo pens que
ajudarà i compartim aquestes idees.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo li suggeriria, Sr. Conseller,
que si vol fer política d’habitatge desplegui d’una vegada la llei
aprovada l’any 2018 que ja preveu mesures fiscals per lluitar
contra la desocupació de l’habitatge i està per desplegar, o el
decret llei de l’any 2017 que es va fer a instància de Podem de
la declaració d’emergència d'habitatge. No s’ha fet res. És a dir,
no hem desplegat reglamentàriament les eines que teníem i ara
ens esperem a veure si les solucions que ens vénen de Madrid
ens són escaients o no. 

Nosaltres hem proposat, vostè ho sap, una política molt més
valenta de limitació dels preus dels lloguers, una política que
ja està aplicant-se a altres llocs de l’Estat i, sincerament, creiem
que és hora de donar una resposta ferma a aquesta problemàtica
tan greu de l’accés a l’habitatge. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Castells, efectivament, crec que
hem de fer totes les..., totes..., tot, tot el que es pugui per
augmentar el parc d’habitatge, com fa aquest govern en
construcció d’habitatge nou, fent aquesta capacitat de fer...,
contra..., o sigui, anar cap a l’ocupació temporal dels pisos que
estan buits o aquest dret de tempteig i retracte, que també. Més
enllà que haguem de desenvolupar reglamentàriament aquesta
llei moltes coses les hem fet i hem incorporat altres qüestions
legislatives per fer més fàcil tot això.

La nostra voluntat és que totes les mesures despleguin tota
la seva eficàcia dins el nostre territori perquè tenim situacions
molt distintes, tenim situacions molt diferents i, efectivament,
aquest és un lloc, una zona molt tensionada que necessita de
totes les mesures, necessita fer habitatge nou, però necessita
també de mesures que puguem controlar el tema de l’habitatge,
que és el que havíem demanat, la resta són coses afegides, el
que nosaltres havíem demanat és que la llei estatal habilitàs per
poder controlar el preu del lloguer de l’habitatge.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.16) Pregunta RGE núm. 9669/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a accions per
reposicionar el turisme de les Illes Balears. 

Setzena pregunta, RGE núm. 9669/21, relativa a accions per
reposicionar el turisme de les Illes Balears, que formula el
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sra.
Presidenta, és evident, innegable i ens n’alegram, que la
temporada 2021 ha estat millor de l’esperat i ha estat per
damunt de les expectatives que tots teníem. Per tant, crec que
això és motiu de satisfacció. Ara bé, aquesta situació no ens ha
de fer perdre de vista els enormes reptes que tenim en relació
amb el principal motor econòmic d’aquestes illes. 

La destrucció d’empreses s’ha accelerat el 2021 en relació
al 2020. Els costos operatius externs, imposts, energia, inflació,
estan augmentant. Hi ha un canvi de tendència en relació amb
la compra directa i la “touroperació” molt important, que
evidentment canvia el xip del nostre sistema productiu turístic.
Hi ha una gran part d’oferta fora del mercat, places obsoletes
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i de baixa qualitat que no estam afrontant amb la deguda
decisió. I no hem estat capaços d’allargar la temporada, encara
que era un objectiu d’aquest govern i evidentment això està
relacionat amb la connectivitat aèria.

Per tant, davant aquesta situació li demanam quines accions
pensen fer, sobretot a curt termini, aquests pròxims mesos, per
reposicionar el nostre turisme de cara a 2022.

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):

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, per
la seva pregunta i també per l’afirmació que jo compartesc.
Efectivament, després d’una pandèmia sanitària, una pandèmia
mundial que ha afectat notablement la mobilitat, el repte era
tenir una bona temporada turística i gràcies a l’esforç col·lectiu
d’aquesta societat, això vol dir dels agents socials i econòmics,
això vol dir de totes les institucions i partits polítics
conformants del pacte de reactivació de les Illes Balears, això
vol dir sens dubte dels treballadors i treballadores d’aquesta
comunitat autònoma i dels empresaris del sector turístic, hem
pogut tenir una temporada turística molt millor del que alguns
auguraven, una temporada turística que ens ha fet ser líders en
recuperació de turisme internacional i que avui per exemple
tenim la molt bona dada que hem augmentat un 7,2 la despesa
per turista a les Illes Balears. Per tant, anam cap a allò que
havíem parlat i que hem discutit moltíssimes vegades en
aquesta cambra parlamentària, que no hem de dependre de la
quantitat, sinó de la qualitat i, per tant, també de la despesa
turística que puguem assolir a les nostres illes.

És cert, i vostè ho apuntava, que hi ha molts de reptes en
torn al turisme, reptes internacionals i també reptes de la nostra
comunitat autònoma. Per tant, l’adaptació a aquests nous reptes
és el que ens farà triomfar. Per fer això possible, estam
plantejant -i vostè ho sap perquè formen part del pacte de
reactivació econòmica- precisament totes aquelles inversions
que s’han de fer a través dels fons europeus, dels 4.640 milions
que anunciàrem l’altre dia, n’hi ha 460 directament per a la
millora del nostre model turístic, entre moltes altres qüestions. 

L’únic que li volia fixar, Sr. Pep Melià, és que no és cert
que s’hagin destruït empreses com mai, sinó que en el primer
trimestre el saldo és positiu, ens estam acostant a la creació
d’empreses de l’any 2019. Per tant, tenguem confiança amb els
nostres sectors econòmics i facem feina sens dubte per afrontar
els reptes de la millor manera possible.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, és evident
que alguna de les línies d’actuació que vostès plantegen en el
seu pla d’inversió són compartides per tota la societat de les
Illes Balears, l’economia circular, la transformació digital, la
capacitació humana del personal i dels directius del sector
turístic, ... estan molt bé, són compartits. Però hem d’anar molt
més enllà i sobretot el que hem de fer és fer accions a curt
termini, perquè tot aquest manà europeu, totes aquestes
inversions, tot això, com vostès diuen, va per deu anys. Es
començaran a executar, és un horitzó de deu anys, ja sé que
s’executaran any a any, però és evident que no és a curt termini.

Nosaltres li volem demanar què pensen fer davant el fracàs
de la seva mesura de canvi d’ús dels establiments turístics?
Vostès no fan res i aquest és un objectiu: treure les places
obsoletes i de baixa qualitat. Això podria tenir un remei ràpid
i eficaç. 

I també li volem demanar -i amb això acab- quin missatge
pensen oferir les Illes Balears a la Fira Turística de Londres
que es produirà d’aquí molts pocs mesos.

Moltes 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. Evidentment a
curt s’estan fent moltíssimes coses, des del comàrqueting que
explicava abans el conseller a la promoció turística de les Illes
Balears, a la creació de producte turístic perquè ens permeti
anar allargant temporada, per tenir temporada de tardor i
d’hivern i tantes altres coses que ara no li puc comentar perquè
el temps em marca.

Sí que és cert que aquesta de canvi d’usos no ha funcionat.
Per tant, haurem de replantejar algunes coses i amb això jo li
garantesc que volem obrir un debat intens sobre la Llei general
turística, per actualitzar-la, per modernitzar-la i per fer possible
sens dubte, assumir aquests reptes que compartim, que tenim de
futur de la millor manera possible. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.17) Pregunta RGE núm. 9656/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a fons europeus. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 9656/21, relativa a fons
europeus, que formula el diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores diputados y
felicidades a todos por el día de ayer, 12 de octubre, Día de la
Hispanidad y de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia
Civil. Espero que disfrutaran del día de nuestra fiesta nacional.

Sra. Armengol, ¿están consensuados los proyectos para la
recuperación económica con cargo a los fondos europeos?

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 permetre’m
parlar d’una de les qüestions que són bàsiques per a la nostra
comunitat autònoma, també per a Espanya i per a tot Europa,
que és la transformació necessària que necessitam fer de la
nostra economia i que tenim la gran sort que el Govern
d’Espanya hagi negociat molt bé els fons europeus, que hagin
d’arribar 140.000 milions d’euros a Espanya, dels quals 70.000
de forma directa ja s’estant repartint o invertint en aquells
projectes estratègics de cada comunitat autònoma.

A les Illes Balears -em diu- estan consensuats els projectes?
Estan consensuats amb aquells que volen fer feina, amb vostès
no. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

O sea, que los llamados agentes sociales y económicos de
su mesa de diálogo, en la que participan también El Pi y
Ciudadanos, están de acuerdo en dedicar fondos europeos a un
proyecto de la Generalidad de Cataluña, para impulsar el uso
del catalán en el sector empresarial. Vamos, un programa que
tiene un presupuesto de 2,5 millones. Es vergonzoso, Sra.
Armengol, usted y todo el que esté de acuerdo en dedicar un
solo euro al catalán con la que está cayendo, se está riendo en
la cara de los trabajadores, de las PYME y de autónomos
arruinados por su gestión.

Es que con un PIB que ha caído por encima del 23%, usted
sigue dedicándole más de 3 millones de euros anuales a la
política lingüística, con oficina de denuncias catalanistas
incluida. Subvenciona la entidad separatista Obra Cultural
Balear, con una cantidad millonaria que aún no sabemos que
cifra la concreta porque usted la oculta y porque además se
pierde en un entramado de asociaciones y chiringuitos
catalanistas. Subvenciona de forma discriminatoria todo tipo de
bazofia pseudocultural, por el mero hecho de que se haga en

catalán. Y todo ello con un objetivo político separatista, Sra.
Armengol, que se inició hace años imponiendo la enseñanza
exclusivamente en catalán y que se ha convertido en una
dictadura, donde se persigue al personal sanitario obligándole
a hablar en catalán, bajo amenaza de sanción, donde se deja en
el paro a los celadores que no acreditan un certificado de
catalán; una dictadura catalanista, donde no se permite trabajar
en la función pública sin un título de catalán, que pretende
sancionar el comercio si no rotula en catalán, o que arranca la
información sanitaria de los hospitales si está en español. Y
todo esto regado con dinero público. 

Mire, díganles usted y el Sr. Sánchez a estos funcionarios
de la Administración General del Estado que nos acompañan,
que no hay dinero para mejorar sus precarios salarios, pero sí
que hay para el catalán. Sra. Armengol, es usted una catalanista
insaciable...

(Algunes rialles)

... pero con el dinero de los demás.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, veig que a vostè els fons
europeus no li interessen gens, ni la reactivació econòmica
d’aquestes illes, ni els problemes que tenen els ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Perquè els problemes que tenen els ciutadans d’aquestes
illes no van relacionats amb les llengües, Sr. Campos, va
relacionats amb el fet que hem viscut una pandèmia sanitària
terrible, que estam en una crisi social i econòmica i que estam
treballant alguns, molts, per intentar revertir aquesta situació.

I li ho explicaré. Molts estam fent feina conjuntament per
treure endavant les Illes Balears i hem acordat un pacte en el si
del pacte de reactivació econòmica, un pla d’inversions
estratègiques per a les Illes Balears, per valor de 4.640 milions
d’euros en projectes públics, en projectes privats i en projectes
publicoprivats que van a poder fer la nostra transformació
digital, que van a la transició ecològica justa a la nostra
comunitat autònoma, que van a projectes d’economia circular
i de quilòmetre zero per aprofitar el magnífic producte de la
nostra comunitat autònoma, que van a projectes de la millora
del nostre model turístic, de les zones madures turístiques, que
van a la millora de les nostres inversions socials, de les nostres
inversions en educació, de les nostres inversions en sanitat, que
van en la millora, per tant, de la formació dels nostres
treballadors i treballadores perquè puguin tenir millors salaris.
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Nosaltres seguirem treballant. Vostè continuï amb les seves
obsessions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.18) Pregunta RGE núm. 9658/21, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a actualització del
complement de residència per als empleats públics destinats
a Balears en el pressupost general de l’Estat per a  l’any
2022, Insularitat digna. 

Divuitena pregunta, RGE núm. 9658/21, relativa a
actualització del complement de residència per als empleats
públics destinats a Balears en el pressupost general de l’Estat
per a  l’any 2022, Insularitat digna, 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. Presidenta, no puede negar que la
indemnización por residencia de los empleados públicos
destinados en Baleares es del todo insuficiente, no compensa el
coste de vida en nuestras islas, donde el precio de la vivienda,
del alquiler, de la cesta de la compra es mucho más elevado que
en el resto de la península, que en Canarias, Ceuta o Melilla y,
aunque no queremos compararnos ni equipararnos con otras
comunidades autónomas, sí hay un agravio comparativo
intolerable.

Mire, por ejemplo, en Ceuta o Melilla el plus de residencia
para un funcionario del grupo A1 es de 965 euros al mes, en
Gran Canaria o Tenerife de 187 y en el resto del archipiélago
canario de 610 euros y en Mallorca de 100, presidenta, y en el
resto de nuestras islas, de 111.

Sra. Armengol, ¿va a exigir al Gobierno de España que los
presupuestos generales del Estado para 2022 actualicen la
indemnización por residencia que no se actualiza desde 2006
y conseguir de una vez una insularidad digna?

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

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 parlar d’un
tema que ocupa sens dubte a moltíssims de ciutadans
d’aquestes illes, a qui, per cert, vull començar per agrair la

magnífica feina que han fet durant tot aquest temps de la
pandèmia, tots els treballadors públics de la nostra comunitat
autònoma, també evidentment els de l’Administració General
de l’Estat que estan aquí a les nostres illes i que en unes
situacions moltes vegades de molta dificultat han tret endavant
una situació molt complicada.

No només ho estam reivindicant per al pressupost general
de l’Estat de l’any 2022, sap vostè perfectament, perquè ho
hem comentat en diferents ocasions, des que vaig prendre
possessió de la Presidència del Govern de les Illes Balears, des
de l’any 2015, estam negociant amb el Govern d’Espanya
aquesta assumpció d’unes millors condicions laborals per als
treballadors i treballadores públics de l’Estat que estan a les
Illes Balears. 

Efectivament, és absolutament injust, no només ho hem
reivindicat una vegada, sinó que ho seguirem reivindicant fins
a fer-ho possible, de fet ho feim conjuntament amb els sindicats
i amb els representants dels treballadors de l’Administració
General de l’Estat, de les Forces i Cossos de Seguretat de
l’Estat, del personal de Justícia de les Illes... que està a les Illes
Balears i del personal penitenciari que estan a la nostra
comunitat autònoma. 

Per cert, dia 18 d’octubre tenim una reunió a la qual també
assisteix Delegació de Govern perquè estam fent tota una
planificació d’aquelles greuges que entenem que pateixen els
funcionaris aquí a les Illes Balears i que seguirem negociant
amb el Govern d’Espanya.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, presidenta, el factor de la insularidad está
desembocando en una insostenible rotación de plantillas y en
un déficit de personal que supone una merma en la calidad de
los servicios públicos que afectan a muchos ámbitos como son
la investigación, la sanidad, la meteorología, la administración
general, instituciones penitenciarias, policía, Guardia Civil,
SEPE, Seguridad Social, justicia, hacienda, extranjería y costas,
entre muchos servicios básicos que garantizan el bienestar y la
seguridad no solo de la ciudadanía balear sino también de su
población flotante.

Y le recuerdo que su gobierno tenía y tiene el mandato
parlamentario de instar al Gobierno de España, actualizar este
complemento gracias a una propuesta de Ciudadanos que salió
adelante en esta cámara el 25 de febrero de 2020, pero ni usted
ni su gobierno ni el Gobierno de Sánchez han cumplido todavía
con los empleados públicos.

Presidenta, ¿se lo ha reivindicado a la ministra Montero?,
¿incluirán los presupuestos generales del Estado para 2022 la
actualización de esta indemnización para que compense el

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202109658


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 95 / 13 d'octubre de 2021 5549

sobrecoste real de vida derivado de la insularidad?, ¿sí o no?,
no más reuniones, diga ya sí o no. Uno de los compromisos que
le pedí en este debate de política general fue éste, no me
contestó, hoy sí lo ha hecho delante de los representantes de la
plataforma Insularidad digna, pero contésteles, ¿va a recogerlo
para 2022?

Mire, su gobierno sigue sin dar una solución a miles de
trabajadores públicos, igualdad, justicia y dignidad para los
empleados públicos y todos los ciudadanos de estas islas que
merecen unos servicios públicos de calidad.

Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

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, esper que els
seus companys de Ciutadans a nivell del Congrés dels Diputats
facin aquesta mateixa intervenció i defensin els interessos de
les Illes Balears, no com varen fer amb el règim especial de les
Illes Balears al que no varen donar suport. 

(Alguns aplaudiments)

Sí que sap vostè perfectament que nosaltres lluitam i
lluitarem conjuntament amb els treballadors de l’Administració
General de l’Estat a les Illes Balears que estan a les Illes
Balears per poder garantir aquests drets que nosaltres creim, i
ho he parlat no només amb la ministra Montero, ho he parlat
amb el ministre Iceta, en el seu moment amb la ministra Darias,
amb la ministra Batet, amb els ministres del Partit Popular no,
perquè no em varen donar oportunitat ni de parlar-ne, aquesta
és la realitat. 

Per tant, ho seguirem lluitant? Sí, i ho aconseguirem? Jo
esper que sí, clar que sí, Sra. Guasp, i no només amb el tema
del complement d’insularitat, o com li vulguem dir, de
l’especificitat que tenim a les Illes Balears, sinó una qüestió
una mica més àmplia. Vostè sap que l’Administració General
de l’Estat molt de personal funcionari d’aquí, de les Illes
Balears, té una edat major de cinquanta anys, per tant, tenim
una dificultat dins les plantilles, hem d’aconseguir que els
processos de selecció que es facin, tant a l’inici com al final,
siguin descentralitzats i que per tant es pugui elegir el seu destí,
es pugui elegir a cada una de les illes amb les places adequades,
hem, sens dubte, d’assumir aquest augment amb els
complements perquè puguin venir a les Illes Balears per...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

I.19) Pregunta RGE núm. 9667/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a acord entre PSOE i Unidas Podemos
per al pressupost general de l’Estat i la Llei d’habitatge. 

Dinovena pregunta, RGE núm. 9667/21, relativa a acord
entre PSOE i Unidas Podemos per al pressupost general de
l’Estat i la Llei d’habitatge, 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. La setmana
passada vàrem conèixer l’acord entre PSOE i Unidas Podemos
en matèria d’habitatge com a moneda de canvi per aprovar els
pressuposts generals de l’Estat. Quina valoració fa d’aquest
acord, Sra. Armengol?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa, per la seva
pregunta. Faig una valoració molt positiva que hi hagi un
pressupost general de l’Estat per a l’any 2022 tan beneficiós
per a la nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, tenim un gravíssim
problema d’habitatge a aquesta comunitat autònoma que ja
afecta directament les rendes mitjanes i baixes. 

D’ençà que vostè governa el preu de compra s’ha
incrementat o s’ha disparat, un 51% i el lloguer ni li fa enrere.

(Algun aplaudiment)

Aquestes xifres denoten el fracàs estrepitós de la seva
política d’habitatge, però vostè no es conforma a fracassar una
i una altra vegada, no, no, vol continuar fracassant en el futur,
per això pica les mans al Sr. Sánchez i a Podemos quan
anuncien la propera intervenció dels preus del lloguer que els
espanyols no coneixien des dels anys seixanta. “Nos parece
importante sacar viviendas al mercado y que haya estímulos
para que saquen estas viviendas en alquiler, para esto
entendemos que es preferible incentivar a penalizar”, ens deia
el Sr. Ábalos abans que el destituís el Sr. Sánchez. “Las
ciudades que están limitando el alquiler no están teniendo
mucho éxito”, ens deia la Sra. Calviño fa només uns mesos i ara
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calla. Això sí, el Sr. Sánchez per mantenir la cadira s’apunta a
les polítiques més radicals de l’esquerra i  ignora totalment els
ministres del PSOE, i vostè pica les mans perquè directament
ja està ancorada a la radicalitat. 

Obligar a abaixar els preus, congelar els preus del lloguer
a particulars i apujar els imposts als pisos buits suposa un atac
a la propietat privada, a la llibertat dels ciutadans i a la nostra
idiosincràsia. Per això, la presidenta Marga Prohens ja ha
anunciat, i els alcaldes del PP també, que no aplicarem a les
Illes Balears aquestes mesures fracassades i contraproduents.

(Alguns aplaudiments)

Per cert, Sra. Armengol, suposo que el suport incondicional
del Govern balear a aquestes mesures l’ha pactat, no?, al pacte
de reactivació, supòs que les ha pactat aquestes mesures,
veritat?

Li anuncio que el Partit Popular serà un mur de contenció
perquè no s’apliquin aquestes mesures perquè nosaltres
confiam amb les polítiques d’incentius front a
l’intervencionisme i el prohibicionisme propis de l’esquerra;
per les abaixades d’imposts, molt especialment als joves, a les
famílies nombroses i monoparentals; per donar seguretat als
propietaris; per donar facilitats a la iniciativa privada o per
combatre l’ocupació il·legal.

Sra. Armengol, abandoni les fracassades polítiques
d’habitatge pròpies de l’esquerra més radical, no apliqui els
acords de PSOE i Podemos, com farà el Partit Popular. Els
ciutadans de les Illes Balears li ho agrairan i molt.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Amb un to suau, perquè no importa
cridar per entendre’ns, li explicaré què han fet vostès en
habitatge i què hem fet nosaltres. Sr. Costa, és molt sorprenent
que vengui aquí a donar-nos lliçons perquè només dues cosetes,
aquest cap de setmana o aquests dies he sentit dir al seu líder
nacional, el Sr. Casado, que la seva política en habitatge seria
fer urbanitzable tot el que es pugui urbanitzar, o sigui una nova
bombolla immobiliària a Espanya que és el que va fer que la
política d’habitatge fes fallida a tot l’Estat.

(Alguns aplaudiments)

Després em ve a dir que la seva proposta ara és abaixar
imposts, bé, idò, Sr. Costa, vostè mateix, ja no anem al Sr.
Casado ni a altres, vostè mateix com a director general de
Pressupost va ser l’únic que va llevar totes les deduccions
fiscals a l’habitatge, ens va convertir en l’única comunitat
autònoma sense cap deducció fiscal a l’habitatge.

(Alguns aplaudiments)

Qui ha baixat els imposts a l’habitatge, qui ha posat
deduccions fiscals som nosaltres, via IRPF i amb l’impost de
transmissions patrimonials. Qui ha fet política d’habitatge és
aquest govern que ha fet una llei d’habitatge pionera a l’Estat
que està construint més habitatge de protecció oficial que mai,
que fa mesures absolutament noves, però que sempre hem estat
conscients -i ho hem explicat moltíssimes vegades- que era
necessari una normativa d’àmbit estatal que ens pugui
proporcionar les eines jurídiques, sí, per incidir en el preu de
lloguer, perquè aquí som a unes illes, a unes illes que tenen un
sòl molt restringit, que tenen un encariment de sòl molt alt i que
necessitam sens dubte poder garantir allò que diu la
Constitució, que és que tothom tengui accés a un habitatge
digne.

Parlam dels grans..., del fons voltor i dels grans propietaris,
de propietaris de més de deu habitatges. Aquí hem pres
mesures. Trobam que està molt bé que l’Estat en prengui,
perquè vostès devora qui estan?, devora la persona, el ciutadà
que necessita un habitatge o devora els que especulen amb el
sòl per guanyar doblers d’una forma molt, molt, molt
qüestionable en termes de venda d’habitatge? Nosaltres estam...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... amb els ciutadans d’aquestes illes, Sr. Costa. 

I li diré una altra cosa, perquè vostè em lligava pressupost
de l’Estat amb política d’habitatge, sí defensam aquest
pressupost general de l’Estat perquè defensam les polítiques de
salari mínim interprofessional, perquè volem que es revaloritzin
les pensions, perquè volem que s’inverteixi en l’estat del
benestar, perquè volem recursos per a sanitat i per a educació,
perquè volem el factor d’insularitat, 183 milions d’euros per a
les Illes Balears. I sí, volem seguir fent política d’habitatge.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 7710/21, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria d’emergències.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 7710/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
matèria d’emergències.
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Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Consellera. Per
al Partit Popular la seguretat, les emergències i els
professionals encarregats de garantir i protegir els ciutadans,
són assumptes que ens preocupen i més quan constatem que les
alteracions climàtiques, la manca de mitjans, la precarietat en
el manteniment de les zones sensibles com torrents, les zones
boscoses, la manca de formació que reben els professionals i
voluntaris de Protecció Civil, així com el resultat de la
deixadesa i oblit a les zones afectades pels caps de fibló, que es
transformen en zones de molt més perill o els torrents sense un
manteniment seriós, per reduir i minimitzar els danys davant
possibles fortes pluges per evitar desbordaments, amb els
conseqüents perills per a les persones. Tenim exemples prou
recents.

No ho fan, ni ho deixen fer, perquè Menorca davant la falta
de manteniment, un pagès ho va fer i el Govern encara el va
denunciar. Va ser un dels afectats el passat mes de setembre i
ara l’ajudaran, o també el deixaran tirat com a molts altres?

Dissabte passat es complien tres anys de la tràgica i
dolorosa torrentada de Sant Llorenç, on perderen la vida 13
persones i no em digui que faig política de la tragèdia,
simplement li constat uns fets, però que a vostè, la seva falta de
dedicació i voluntat política, política en lletres majúscules,
d’arranjar les coses, ho tradueix com que l’oposició fa política
destructiva. Si realment fossin responsables, després de tres
anys, no és de rebut que el municipi de Sant Llorenç estigui
pendent que entre el Govern i el consell els aprovin 6 projectes
per poder minimitzar aquests riscos.

Aquests últims anys hem patit diferents episodis de
fenòmens meteorològics adversos, com pluges torrencials,
incendis, caps de fibló i segueixen sense estar atents, perquè el
treball preventiu s’ajusti i s’anticipi per minimitzar els
possibles danys i no s’està fent amb diligència. Tampoc la
formació dels col·lectius professionals de policies locals i
bombers no s’ajusta a les necessitats, no s’atenen les peticions
que es recullen en les actes del consell de coordinació, no es
demanen als responsables dels serveis, per tant, una vegada
més el Partit Popular denuncia públicament aquesta falta de
lideratge i abandó d’aquest govern els últims sis anys per part
dels responsables polítics de primera i segona línia.

Pel que fa al personal en els últims sis anys, les plantilles de
policies locals a Balears s’han reduït en més de 350
professionals, una greu irresponsabilitat, mentre vostè encara
creu que l’última modificació de la Llei de coordinació de
policies locals va ser un èxit, aquí hi ha el resultat. 

Referent a la formació de policies, és veritablement molt
millorable, tan sols atenguessin el que se’ls demana al consell
de coordinació i són incapaços de fer i per açò passa que dels
vuit cursos previstos a Mallorca quant al pla de formació
policial de 2021, només n’han realitzat cinc, amb una mitjana
d’uns 20 alumnes, els record que a Mallorca hi ha més 1.750
policies locals.

Li ho vaig dir dimarts passat, faci cursos de policia fins i tot
de comandaments, perquè els ajuntaments puguin nomenar
funcionaris interins per suplir les jubilacions anticipades, les
excedències, les baixes de llarga durada, les comissions de
serveis a altres administracions. No torni a la cançoneta de si
no ho entenc o no ho vull entendre. Simplement és que vostè ni
s’assabenta, ni sap de què va.

Cert és que està obligada a fer cursos després de processos
selectius dels ajuntaments. Però res no impedeix que vostè
pugui fer cursos per tenir agents formats i nomenar funcionaris
interins, d’acord amb el TREBEP i la Llei de coordinació, que,
per cert, o no se l’ha llegit o no sap de què va.

Sra. Garrido, el curs d’actitud per a oficial que es tenia
previst fer el 2020-2021, sí, aquell que vostè diu que es fa quan
els ajuntaments han fet els processos selectius, li record que hi
ha un ajuntament que li va comunicar el 2019 que iniciava el
procés selectiu, que l’han acabat, que li va comunicar la
finalització a principis d’any i que vostès dins aquest 2021
farien aquesta formació. Per què hi ha d’haver com a mínim
més aspirants dels que li han presentat o li han comunicat a
aquesta conselleria per poder fer aquests cursos?

Algú li dóna explicacions des de l’EBAP? Per cert, tampoc
no és fer política, però en aquest cas és una dona, que és igual
de greu que si fos un home, però no podrà ser subinspectora al
mateix temps que els seus companys per culpa de vostès, i
després critiquen que no hi ha dones en els comandaments. 

Menorca compte, segons l’ISPIB, amb 201 policies, vostès
van organitzar en el seu pla de formació policial de
corporacions locals, tres cursos: el primer anul·lat; el segon i el
tercer, prevists per al febrer i març, sense cap tipus de llistes,
sense cap tipus d’explicació, seguim millorant, Sra. Garrido,
però és que el que passa a Menorca també ocorre a Eivissa.

Pel que fa a la figura dels agents COVID, que crec que
hauria de ser vostè conscient que ha estat un greu error, que no
té suport professional, ni sindicat, ni del sector privat, que han
jugat brut amb la desesperació dels batles en vendre una figura
que perfectament, atenent com es mereixen, millorant la
formació i motivant els voluntaris de Protecció Civil, haurien
pogut fer aquest paper perfectament.

Ara arranquen uns cursos que, sembla ser, que amb 12
hores de formació serà suficient per a aquest personal, quan la
gran majoria de la població està vacunada, quan ha finalitzat
l’estiu, quan som a pams de tornar a la normalitat, quan la
motivació que va fer vostè per justificar la necessitat d’aquesta
figura, ja no és necessària. Han hagut de cancel·lar l’últim curs
previst per a aquest any per a aspirants a policia local, com és
incapaç de reconèixer i reconduir aquesta situació límit per
manca de policies, on municipis s’han vist obligats a tancar el
torn de nit per falta de personal, on es juga irresponsablement
amb la seguretat dels mateixos professionals i la de tots els
ciutadans. Aquest és el seu respecte a tot? Millor dit, la seva
falta de respecte a tot!

Vostès tenen dos importants problemes, que són bons en
anunciar i vendre fum i es pensen que amb açò ja n’hi ha prou,
però després s’obliden de la realitat, de la responsabilitat i de

 



5552 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 95 / 13 d'octubre de 2021 

les obligacions que ni hi són ni se’ls espera, com el seu director
general d’Emergències i Interior, que ni es reuneix amb els
caps de policia, ni amb els responsables d’agrupacions de
voluntaris de Protecció Civil, i ara ni els tècnics no es reuniran
fins a l’any que ve, amb els voluntaris; després sortiran dient
que coordinen.

Vostès enganen, ens venen reforços de 300 agents de
policies de les forces i cossos de seguretat per a l’estiu, aquests
reforços venen a reposar les figures dels agents de l’any
anterior, en pràctiques, o persones que han sol·licitat un altre
destí. Vostès, per exemple, ens diuen que Menorca tendria 9
agents de trànsit per a aquest estiu, en van venir 3, cada
quaranta dies es renovaven, per tant, eren 3, no eren 9. Aquesta
és la manera de vendre que té i de màrqueting aquest govern de
la Sra. Armengol.

No acompleixen els mandats parlamentaris d’exigir que el
Govern d’Espanya acompleixi amb les plantilles que tenen
reconegudes a Balears, tenim un dèficit superior de 600
guàrdies civils i policies nacionals.

Pel que fa a bombers, l’EBAP, va ser incapaç d’organitzar
i liderar la formació de l’última promoció realitzada i per
primera vegada a Menorca i, per cert, amb un notable nivell de
formació, l’única cosa que vostès van fer des de l’EBAP va ser
l’homologació i poques coses més.

Sra. Consellera, (...) els cursos prevists que hi ha per a
aquest any a Menorca i a Eivissa per als bombers? Sap el seu
resultat, Sra. Consellera? El seu resultat són els sis cursos
anul·lats, aquesta és la capacitat de l’EBAP, que es dedica a
canviar els gerents, es dedica a fer una formació fictícia, una
formació que sap de primera mà que no respectarà, sense cap
tipus de consens ni cap tipus de consulta amb les direccions
d’aquests serveis. Per tant, una mostra més del nivell de la Sra.
Garrido.

I pel que es refereix als voluntaris de Protecció Civil, també
estan molt agraïts d’aquest govern, un govern que els té
completament abandonats, que no és capaç d’atendre ni
presentar-se per poder donar aquesta formalitat, donar aquest
suport a aquestes persones que, de forma altruista, cada vegada
que la societat els necessita, són a primera línia. Perquè el
motiu que el seu director general d’Emergències dugui més
d’un any sense reunir-se amb aquestes agrupacions i que fins i
tot a Eivissa ni ha estat capaç de presentar-se a aquests
voluntaris, diu molt de la seva gestió.

Què espera aquest govern a treure una línia de subvenció
per als consells i els ajuntaments, com sí ha fet el Consell
d’Eivissa, que ha repartit 240.000 euros perquè tots aquests
ajuntaments d’Eivissa puguin atendre, puguin reposar, puguin
disposar d’aquest material necessari per donar atenció als
ciutadans de les Illes? Què espera aquest govern a fer aquest
gest?

I de les ajudes compromeses per Pedro Sánchez, encara hi
ha ajudes pendents dels diferents episodis d’aquests darrers
quatre anys, què espera a donar resposta a aquest compromís
que fan fer des del Govern central i vostès des d’aquest govern
autonòmic, Sra. Garrido?

No valen els titulars, sinó que valen els fets.

Per tant, Sra. Garrido, esper ara el torn de rèplica per poder
seguir la meva intervenció.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Donam la paraula a 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. Sr. Camps, jo havia vist que
vostè em feia una interpel·lació sobre la política d’Emergències
d’aquest govern. Vostè m’ha fet una interpel·lació sobre la
política d’Interior d’aquest govern, la podem fer també, però,
vaja, el que caldria seria que vostè intentàs adaptar-se al que
vostè proposa, més que res perquè tots hem de poder fer la
feina d’una manera acurada.

Ha emprat mig minut a l’inici de la seva intervenció per
parlar d’Emergències i un parell de segons, ara, al final, en
parlar d’unes ajudes, que jo, com que venien lligades, de
Protecció Civil i de policia local, de Pedro Sánchez, no sé si
eren ajudes a Protecció Civil o a policia local o a Emergències
o a catàstrofes, no ho sé, és a dir, vostè ha tret aquí, ha fet un
buf!, ha tret la senalla, l’ha remoguda una mica i ha amollat tot
allò que es prepara a les distintes preguntes i que ho ha sumat
i avui ens ho ha contat.

Política d’Emergències, jo intentaré seguir una mica la seva
exposició. El canvi climàtic el que fa és condicionar moltíssim
de quina manera donam una resposta a les Emergències en
aquesta comunitat autònoma, condició que també ve donada
per la nostra situació arxipelàgica i d’illes, perquè necessitam
posicionar diversos elements a cada una de les illes per donar
una resposta ràpida i sobretot una resposta adequada a cada una
de les emergències que es produeixin.

La feina que s’ha fet des de la Direcció General
d’Emergències i Interior dins la part d’Emergències, la feina
que s’ha fet en aquest sentit ha estat dirigida, primer, a la
prevenció, i, segon, a poder fer una actuació eficaç en el
moment que es produeixen cada una de les emergències;
dirigida a la prevenció sobretot en la planificació a través dels
plans d’emergències. En aquest moment tenim activat el
PLATERBAL, que és el Pla de Protecció Civil i el tenim
activat per mor de la COVID, i vostè convendrà amb mi que ha
funcionat de manera altament eficient sobretot pel que fa a la
coordinació entre els distints cossos i forces de seguretat de
l’Estat, entre les distintes forces d’Emergències, de les distintes
illes i dels ajuntaments i que ens ha servit per poder controlar
d’una manera activa i proactiva els incompliment que es podien
produir de la normativa COVID i, per tant, per protegir la
població de la pandèmia de la COVID.
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També en aquest moment tenim activada la fase de
preemergència de l’INUNBAL, que, com vostè també supòs
que sap, es troba en tràmit en aquest moment de modificació
d’aprovació, ja ha passat tots els tràmits dins la comunitat
autònoma, es troba elevat al Ministeri d’Interior per tal que faci
la seva aprovació perquè després la comunitat autònoma pugui
fer l’informe... pugui fer l’aprovació definitiva, però que hem
aplicat sobretot en aquest any i en aquesta fase de
preemergències que vàrem iniciar abans que la resta d’anys, el
nou PLATERBAL s’inicia dia 15 d’agost, i no dia 1 de
setembre, com es feia, i acabarà dia 13 de novembre.

Dins aquest nou sistema de l’INUNBAL, crec que una de
les eines més importants de les quals ens hem dotat i sobretot
també de les inundacions de Sant Llorenç, fa tres anys, són
dues: per una banda, un sistema d’alerta primerenca que es fa
de manera coordinada amb la Universitat de les Illes Balears i
també amb la Direcció General de Recursos Hídrics, que el que
ens dóna o el que ens facilita és poder avisar la població en el
moment que es produeixi una pujada dels cabals dels torrents
i, per tant, poder avisar la població que aigües a baix podria
venir una quantitat d’aigua que podria afectar la salut de les
persones o la integritat de les persones.

En aquest sentit, també una eina meteorològica que afina
molt més que l’eina de l’AEMET i que vàrem poder aplicar a
les darreres pluges de fa un parell de setmanes, sobretot a
Ferreries i a Santanyí. Aquesta eina meteorològica ens va
permetre, primer, activar l’IG1 abans que l’AEMET activàs
l’alerta taronja a Menorca, per tant, amb una activació primera
a Ferreries; i també poder avisar el municipi de Santanyí que
arribaria una gran crescuda i, per tant, que no duguessin els
nins a les escoles, etc., un parell d’accions que s’hi varen fer.

Per tant, crec que la comunitat autònoma a nivell
d’Emergències es troba preparada.

Vostè parlava de la torrentada de Sant Llorenç, que va fer
tres anys el passat dissabte, i jo ja ho vaig contestar, li vaig
contestar una pregunta la setmana passada, però li ho torn dir:
totes les feines que s’havia plantejat fer la Direcció General
d’Emergències per pal·liar tot el resultat de la torrentada de
Sant Llorenç, totes i cadascuna s’han realitzades, i les aplicam
en aquest moment i veiem que la seva aplicació comença a
donar els seus fruits.

Ara pas a la part de policia local, agent COVID, bombers,
etc., que vostè m’ha plantejat.

Jo, Sr. Camps, per moltes vegades que repeteixi una cosa
crec que no la convertirà en veritat, hem fet cursos de policies
locals en el 2021, tres cursos de policies locals, amb 95
alumnes. Dijous passat vàrem signar el conveni amb tots els
ajuntaments d’Eivissa i aquest dijous signarem el conveni amb
Formentera per al curs que es realitzarà, per primera vegada, a
l’illa d’Eivissa, perquè és la primera vegada que es fa un curs
de policies a l’illa d’Eivissa, per poder formar policies, si vostè,
que tant coneix aquesta Llei de coordinació i tant se l’ha
mirada, per poder formar policies, supòs que deu haver
localitzat l’article que diu que primer es fan les oposicions i
després es formen policies.

Aquest estiu vàrem aprovar un decret llei que canviava en
part aquesta situació, i canviava en part aquesta situació perquè
deia que podríem formar policies interins i que aquests policies
interins han de passar una fase de selecció i, una vegada
passada la fase de selecció, se’ls farà el curs de capacitació, que
serà el mateix curs de capacitació que es fa ara als policies que
aproven les oposicions. Per tant, un ajuntament treu oposicions,
li fem el curs de capacitació; si no hi ha oposicions al carrer, si
no hi ha oposicions tretes no podem fer cursos de capacitació,
és impossible, únicament en podrem fer quan haguem tret la
convocatòria per a policies interins, que es farà aquest mes
d’octubre; sortirà la convocatòria de policies interins, es farà la
selecció d’aquests policies interins i se’ls farà el curs de
capacitació de sis mesos. I en un termini de dos anys, màxim,
els ajuntaments que hagin agafat aquests policies interins
hauran de fer l’oposició, perquè a aquests policies interins els
serveixi aquest curs de capacitació.

Aquesta és l’eina que hem donat als ajuntaments. I escolti,
no per tornar demanar exactament el mateix, ah, per cert, amb
els cursos de comandament també s’iniciarà per a
comandaments.

Vostè plantejava, quant als agents COVID, que havíem
jugat amb la desesperació dels batles, jo no hi tornaré entrar
molt més, però vostè ha acabat i ha fet una afirmació que
m’espanta prou, perquè ha dit que s’haguessin pogut agafar a
les proteccions civils municipals; és a dir, vostès directament
diuen que els agents COVID, els quals tenen consideració
d’agent d’autoritat, tenen consideració d’agent d’autoritat i, per
tant, poden realitzar...

(Remor de veus)

..., per tant, poden realitzar segons quines tasques, aquesta feina
no la poden fer els agents COVID, però sí la pot fer Protecció
Civil; és a dir, aquest és el seu plantejament, perquè vegi cap
on va.

Plantejava també el tema de bombers. Quant als bombers,
en el 19 es va fer un curs a Mallorca per a 24 persones, en el 20
un per a 17, per al 22 està previst un curs per a 22 persones. A
Menorca, dins el 2021 s’ha fet un curs per a 18 bombers, que
va anar de febrer a juny. I també li torn dir el mateix, fem els
cursos per als bombers quan arribam a un acord i a un conveni
amb els consells insulars, perquè, igual que amb la policia local
la comunitat autònoma té la competència, quant als bombers la
comunitat autònoma és una competència insular i el que fa
l’EBAP és ajudar els consells insulars a fer la capacitació i la
formació d’aquests bombers, no torni a embullar-ho tot, que és
el que a vostè li agrada fer.

No mostri papers, que no els llegesc des d’aquí, és que té
una mania de mostrar-me els papers quan no els veig, me’ls
dugui després i els podrem veure, però els mostra i no tenc
aquesta capacitat encara.

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

Bé, com que veig que se m’acaba el termini, tenim més
temps un poc més endavant. Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Ara, en torn de rèplica, té la
paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, li deixaré aquí els
sis cursos que vostè va anunciar i no ha estat capaç de fer ni a
Menorca ni a Eivissa.

(Alguns aplaudiments)

Ajudes pendents, està clar que deu minuts no donen per
poder entrar a fons en totes les qüestions, només li torn reiterar
que acompleixin els compromisos que tenen tant com a govern
autonòmic com a responsables a nivell del Govern central.

Prevenció, està clar que la prevenció no és un dels puntals
d’aquesta conselleria, perquè si no el fracàs en la formació, el
fracàs en no reunir-se ni tan sols amb les agrupacions de
Protecció Civil, el fracàs en no acomplir les actes de
coordinació de les policies locals, tant de Menorca, d’Eivissa
com de Formentera, per tant, els caps de policia demanen, per
activa i per passiva, que se’ls faci formació ja, no només fer
més cursos, que vostè no té cap prohibició per poder fer més
cursos, encara que a la Llei de coordinació vostè no vol
reconèixer que més prest que tard és molt urgent aquesta
modificació perquè puguin ser àgils en poder contractar nous
policies.

Quant a aquest curs que vostè m’ha esmentat d’Eivissa, està
clar, però aquí torna demostrar una vegada més l’EBAP la
deixadesa de funcions que fa. Vostès, com que no són capaços
de facilitar o aportar un tècnic, un coordinador perquè pugui
supervisar, pugui organitzar aquest curs de policia que es farà
a l’illa d’Eivissa, han de ser els ajuntaments que han de prestar
aquesta persona. Aquesta persona, com es poden imaginar tots
vostès, no té cap tipus de formació en aquesta responsabilitat,
haurà de venir o s’haurà de formar durant unes setmanes per
poder fer aquesta feina i aquest ajuntament, que tots els
ajuntaments de les Illes Balears es troben amb dèficit de
policies, encara hi perdrà un ajuntament perquè ha de fer la
feina que és incapaç de fer l’EBAP.

Quant al BOIB, no sé si ha vist el BOIB del dia 12, per tant
d’ahir, Sra. Consellera, el BOIB 140, on a l’illa de Formentera
queden desertes les tres places de policia. Per tant, em sembla
que és més que evident que el sistema actual no funciona, que
les necessitats dels ajuntaments cada vegada són superiors i,
per tant, vostè hauria de fer un exercici de responsabilitat i no
esperar la PNL que hem de debatre d’aquí unes setmanes, sinó
anticipar-se a obrir i poder fer aquesta modificació.

Quant que vostè em diu també que jo mescl els agents
COVID, jo els agents COVID no ho defens, jo li ho crític
sempre perquè entenc que no eren necessaris, que hi havia
altres figures per poder reforçar aquesta precarietat que vostè
provoca o fomenta per la seva incapacitat de donar resposta a
les necessitats de tots els municipis, que els voluntaris de

Protecció Civil fan tantes i tantes coses per al bé dels ciutadans
d’aquestes illes que fer una cosa més, com les atribucions que
vostè, com a consellera, delega a aquestes persones d’agents
COVID, ho podrien fer perfectament els voluntaris de
Protecció Civil, i dedicar-se a fer més promocions per a
policies locals.

I un exemple més d’aquest govern i les seves
escenificacions, la llei del foc; la llei del foc. La Llei del foc,
exconsellera Cladera, venia fum i es va comprometre aquí,
aquí, en aquest parlament, a aprovar aquesta llei dins la
legislatura passada. 

L’any 2018, aquí fora, van venir més de 200 bombers en
representació de totes les illes perquè s’aprovés aquesta llei de
coordinació, aquesta llei de bombers, aquesta llei del foc. La
Sra. Cladera es va comprometre que es tiraria endavant a la
legislatura passada. Ara resulta que la Sra. Cladera, la que li vol
moure la cadira a vostè, Sra. Garrido, a nivell del partit...

(Remor de veus)

... ara resulta que ella és la presidenta del Consell de Mallorca...

(Continua la remor de veus)

... i no ha estat capaç, no ha estat responsable, per poder
complir la paraula i el compromís que tenia amb els bombers,
amb els ciutadans d’aquestes illes i de treure endavant la Llei
del foc, perquè no ens consta, no ens consta, que s’hagin reunit
vostès ni una vegada amb tot el que duen de legislatura. Per
tant, la seva paraula val poc, vostès només fan titulars i no
donen resposta a les necessitats reals. 

Per tant, Sra. Consellera, amb la moció que presentarem els
pròxims dies, detallarem els punts dels incompliments, els
punts del mandat i les qüestions que entenem des del Partit
Popular que s’han de millorar per la seguretat i per uns serveis
públics dignes i de qualitat. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Camps. En torn de contrarèplica té la paraula
la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

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

Sr. Camps!, aguanti la cadira, no sigui cosa que la hi
moguin, perquè jo no pas cap pena per la meva, crec que vostè
en passa una mica més per la seva. 

(Alguns aplaudiments)

Ajudes. Anirem per parts. Ajudes. Aquest govern es va
comprometre a pagar, és a dir, de les ajudes que s’ha
compromès després de distintes catàstrofes, les més importants
varen ser les de Sant Llorenç, i totes estaven pagades, totes,
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estaven pagades el gener de 2020. Per tant, complim amb la
paraula donada.

A les que ens hem compromès en altres situacions
catastròfiques, sobretot des d’agricultura, també; les accions
que s’han hagut d’anar fent de distintes intervencions a torrents
per arreglar-los, etc., també. Per tant, sigui una mica rigorós
amb les seves afirmacions perquè s’ha complit amb tots i cada
un dels compromisos que hem assolit amb els ciutadans de les
Illes Balears. 

Vostè diu que prevenció, poca. Jo li he explicat una mica:
hem fet l’INUNBAL, estam amb el PLATERBAL, sobretot la
feina a Emergències és una feina de prevenció i el que s’ha fet
ha estat donar als funcionaris d’Emergències les eines
necessàries i suficients per fer front a les emergències quan
arribin, però sobretot ens hem posat a fer una feina d’alertes
primerenques, per poder alertar la població si arriba una
catàstrofe d’aquest tipus i tenir deu, quinze, vint minuts de
marge per poder prendre accions com podria ser tallar una
carretera o desallotjar un espai concret. Això és prevenció.
Vostè no sé què pensa que és prevenció perquè també és una
mica complicat seguir el que vostè pensa. 

Parlava de Protecció Civil. Protecció Civil, el 2019 hem fet
cursos de capacitació per a 58 persones; el 2020, per a 45; el
2021, ja acabats, per a 118, i estam fent el curs de capacitació,
per a 45. El Govern de les Illes Balears té una línia de
subvencions per a Protecció Civil; el Fons de Seguretat també
té una línia per a Protecció Civil; i Protecció Civil és
competència municipal, sí, perquè tengui en compte qui és
competent en cada cosa. És competència municipal, la
Protecció Civil, el que fa el Govern és donar-los la uniformitat,
ajudar-los i sobretot fer la capacitació, que és el més important
quant a Protecció Civil.

Que vostè acaba dient, perquè ho ha tornat repetir, jo em
pensava que no ho havia sentit bé, abans, però ho ha tornat
repetir, que les funcions que assignam als agents COVID, que
són agents d’autoritat, que aquests pobrets de Protecció Civil
que tanta feina fan per al poble, que ho facin ells... Per favor,
Sr. Camps, per favor, Sr. Camps... Ja li he dit abans, sigui una
mica rigorós, sigui una mica seriós, perquè vostè agafa així
com una línia, com aquell cavall que agafa una línia i que tira,
tira, tira..., i no és capaç de veure absolutament res més perquè
du unes cucales posades, llevi’s les cucales, davalli, davalli a la
realitat, toqui a terra i toqui les necessitats del municipi.

Torna a venir una altra vegada amb els cursos de policia...
Escolti, el conveni que hem fet amb els ajuntaments d’Eivissa,
que han signat els ajuntaments d’Eivissa, que l’han signat, i ells
han arribat a aquest acord amb l’EBAP és que hi haurà el curs
el fa l’EBAP i que un instructor de policia el posarà cada
ajuntament a cada curs consecutiu que es faci, el primer el fa
Eivissa. 

Vostè sap com es fan els cursos de capacitació de policia a
l’EBAP? No. No ho sap perquè ara demostra la seva absoluta
ignorància quant a com es fan aquests cursos, perquè als cursos
de capacitació, els instructors els aporten la policia, en aquest
moment dels cursos que s’estan acabant, tots els instructors els

han aportat la policia local de Palma. Per tant, no continuï fent
el ridícul d’aquesta manera, perquè és el que fa en el final...

(Remor de veus i algun aplaudiment)

... comença amb una cosa i a vostè li és igual si li’n diuen una
altra, segueix en la seva línia. 

Quant als bombers, ja li he dit abans. El que fa l’EBAP són
cursos de capacitació perquè la competència, la competència,
és insular, dels quatre consells insulars. La competència és
insular. El Govern no té competència, precisament perquè no
té competència ha de signar convenis amb els consells insulars
per poder fer aquests cursos perquè, si no, no els podria fer. 

I quant a la Llei del foc jo li contaré una cosa que passa en
els parlaments cada quatre anys, i és que es dissolen i quan es
dissolen, les iniciatives d’aquell parlament decauen,  tengui-ho
en compte perquè li queda un any perquè el dissolguin. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

III. Moció RGE núm. 8810/21, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a descarbonització de les
centrals tèrmiques de les Illes Balears, derivada del debat
de la Interpel·lació RGE núm. 7504/21.

Ara passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix
en el debat i la votació de la Moció RGE núm. 8810/21, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a descarbonització de les
centrals tèrmiques de les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 7504/21.

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

EL SR. SANZ I IGUAL: 

Gràcies, president. Debatem ara la moció que ve de la
interpel·lació presentada fa dos plenaris, relativa al
desmantellament de Ca Marí. I començaré pel canvi climàtic. 

És una realitat que tenim de cada vegada més propera cada
poc temps, alguns diuen que les estacions s’estan desplaçant en
el temps o que fins i tot no és normal la temperatura que tenim
en molts dels mesos que tal volta són fora de temporada o
també que veiem que s’està desplaçant la franja tropical cap
amunt. 

Les illes, per ser territoris desconnectats, són més fràgils
que els territoris peninsulars. L’escalfament global ens amenaça
molt més i a les illes petites, encara més. Els fenòmens
meteorològics són de cada vegada més extrems i es preveu que
aquesta intensitat sigui encara major. Les tempestes deixen fora
de servei infraestructures hídriques, l’onatge, les marees, aigües

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202108810
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107504


5556 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 95 / 13 d'octubre de 2021 

subterrànies i la salinització del aqüífers cada vegada és més
evident. 

En el cas de les illes petites com Formentera els efectes que
pot tenir, i que té ja, poden ser devastadors. Els mitjans de vida
que tenim poden durar molts més anys que només quan afecten
aquestes tempestes. Com a conseqüència d’això, les illes
podrien deixar de ser habitables fins i tot abans que la mar les
cobreixi. 

Els informes que tenim dels experts ens diuen que les
pluges disminuiran a Espanya d’aquí a 2100. Aquests canvis
faran que els diversos sectors econòmics estiguin cada vegada
més afectats i és important augmentar el coneixement del canvi
climàtic per a totes les persones. L’any passat -el 9 de
novembre de 2020- el grup d’experts de canvi climàtic va
publicar un informe en el qual asseguraven que ja és un fet, que
no és un futur, sinó que és un fet les conseqüències que ja són
irreversibles i el que hem de fer és mirar de pal·liar-les en la
millor mesura. 

Hem d’aconseguir revertir-ho. Fins a 2050 la forquilla de
pujar el nivell de la mar se situa entre 18 i 36 centímetres i per
a 2100 potser arribi fins a 78 en les condicions més adverses.
Això vol dir una pujada de quasi un metre del nivell de la mar.
Com ja vaig dir a la interpel·lació, és possible que els
problemes que tal volta tenim a Formentera amb S’Estany
Pudent o amb S’Estany des Peix acabin de ser problemes
perquè el que tinguem allà sigui una platja i dues llacunes que
estan protegides per molts de models de polítiques
mediambientals.

Tindrem platges, però no sabem com seran i quin és un dels
factors que fa pujar la temperatura, el canvi climàtic?, el CO2. 

De la central de Ca Marí, la font d’abastiment d’energia de
Formentera, hem parlat molt, però és important que tinguem en
compte que és el principal punt d’abastiment d’energia de
Formentera. Tenim dos cables submarins de 30 quilovolts,
tenim una central tèrmica de 49 megawatts tèrmics o el que
suposaria 14 megawatts eficients i entre el 15 de maig i 15
d’octubre s’instal·len 12 grups electrògens alimentats amb
fueloil, els quals són equivalents a aquesta central tèrmica.
Aquests grups i la central, com he dit, estan alimentats per
gasoil. No és un dels objectius de la Llei de canvi climàtic que
facem açò.

Segons l’autorització de la Comissió Balear de Medi
Ambient, aquesta central té 50 anys, en té 55 millor dit, tenia
50 anys ja el 2016, s’hauria d’haver canviat ja fa 5 anys.
S’havia proposat per part de GESA un canvi per dues turbines
de 8 megawatts eficients cada un, però aquestes turbines no van
poder ser instal·lades perquè els programes de l’Estat, que
tenien pressupost per poder fer-ho, van quedar exhaurits i
després no hi va haver finançament suficient. El 2019 es va
revisar l’autorització ambiental integrada d’aquesta central, el
3 de març va ser aprovada i després d’algunes al·legacions va
poder ser aprovada amb algunes limitacions, mesuradors de
renou en continu, mesuradors de la qualitat de l’aire i aïllament
dels motors, amb la construcció d’una nau per poder tenir-ho
tot més compactat.

L’energia que es produeix a Formentera necessita un pic de
19,3 megawatts al voltant de les 22 hores el 15 d’agost, que és
el dia de major producció, i en aquest mateix moment el 40%
ve pels cables i el 60% ve per aquesta central tèrmica. A més,
la penetració de les renovables en els moments punta de l’estiu,
només arriba al 8,75% però en aquells moments, no tot el dia.
Si ho miram en tot el dia, pot ser un 2 o un 3%. Amb els nous
cables que estan construint-se, que també estam contents per
aquesta construcció, tindrem 132 quilowatts, es quadruplica
l’energia que arribarà, però tot i així no en tenim encara
suficient, no és suficient per proveir Formentera.

Des de Formentera s’està fent un impuls a les energies
renovables. Ara mateix ja tenim projectes per duplicar tota la
potència fotovoltaica que tenim instal·lada i també s’han
instal·lat plaques fotovoltaiques a l’hospital i altres diversos
indrets. El que ens trobem ara mateix és que el Govern sí que
ha plantejat un calendari per tancar dos grups a Es Murterar, un
canvi de combustible a les centrals de Menorca i Eivissa, però
no a Formentera. 

És per això que plantegem aquesta interpel·lació amb dos
punts d’acord necessaris per a Formentera. El primer, instar a
la definició d’un calendari de descarbonització i proposta de
substitució de la central. I el segon, plantejar al Ministeri de
Transició Ecològica i a les entitats que gestionen aquesta
central, GESA-Endesa i Red Eléctrica de España, a iniciar els
tràmits per desmantellar aquesta central, que com he dit, ja està
exhaurit el seu calendari de funcionament des de fa cinc anys.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Por parte del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, para defender la enmienda RGE núm. 9730/21,
tiene la palabra el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Buenos días, señores.
Asistimos hoy a la moción que deriva o deviene de la
interesante interpelación, digo interesante por la cantidad de
datos que nos ha aportaron y lo muy esclarecedora que fue con
respecto a cómo va a resultar la transición energética en nuestro
archipiélago entre el Sr. Sanz y el Sr. Yllanes.

El Sr. Sanz en esta moción ya precisa dos puntos. Primero,
solicita un calendario de descarbonización, que imagino que
ustedes tienen la capacidad más o menos de preveer o de
realizar y una propuesta de sustitución para la central térmica
de Ca Marí, central que como se nos explicó, está obsoleta
desde hace cinco años, porque es de 1966, o sea que tiene 55,
¡qué rápido pasa el tiempo!

(Algunes rialles)
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Y la quieren sustituir por una alternativa, que esto es muy
importante, que garantice el suministro a la isla y permita la
producción, la generación del 70%, que, como nos recordaba
el Sr. Yllanes, está marcado en la Ley de transición energética,
creo recordar que en el artículo 9, en la Ley de cambio
climático y transición energética número 10 de 2019.

Esto además resultaría, conservar esta capacidad de
generación del 70%, a favor de la soberanía energética de
Formentera, de su propia capacidad. Y sin duda otra cosa muy
importante, la equidad interinsular en la asunción de sacrificios,
esfuerzos, penalidades o lo que sea, que forme parte de la
generación de energía. Cada uno de nosotros tendrá que asumir,
o sea estos cables no deben enloquecernos, como que uno (...)
produzcamos a otros. Todos debemos asumir la parte de
problemas que contenga la generación o no seremos capaces de
hacer una transición ni equitativa, ni justa, ni siquiera real, ¿de
acuerdo?

Así que, eso sí, en la interpelación se nos planteaba la
escasez del territorio, la sobreprotección, 82 quilómetros
cuadrados creo recordar y como el 75% de territorio protegido,
creo que planteaba usted, Sr. Yllanes, como argumentos sobre
la posible capacidad de generación con renovables. El consumo
estimado por el Sr. Sanz en 62 gigavatios, creo que es, aunque
yo reconozco que en estas medidas eléctricas en esta cámara se
sabe que lo que sé yo, porque todavía no logro diferenciar los
voltios y los vatios.

Pero en cualquier caso, se podría con los nuevos
requerimientos, hay que pensar que los nuevos requerimientos
electrificamos los coches, electrificamos los procesos si
queremos hacer desaparecer un montón de cosas, la quema de
residuos fósiles, es muy probable que nos enfrentemos a un
incremento de como un 25%, lo que llevaría a la necesidad de
los 62 a los 77,5 gigavatios, ¿vale? Para esto -insisto- habrá que
realizar o como mínimo contemplar la capacidad de asumir, no
prometer a nuestras poblaciones la felicidad, el oro y el moro,
sino que habrá que hacer, plantear que tendremos algún
sacrificio que tendremos que asumir. 

Entonces la situación actual es verdad que es de maquinaría
obsoleta, con una turbina en la que ya se solicitó el cambio, con
una colocación de grupos durante los seis meses de temporada
que se supone que están lo suficientemente encapsulados y
poco problemáticos, pero tengamos una cosa clara, porque veo
que se me va a ir el tiempo, tenía muchas cosas que decir en
estos aspectos, pero sobre todo lo que quiero transmitirles es un
concepto general, previo a cerrar, previo a la petición de cierre
que va a pedir su segundo punto, donde hemos hecho una ligera
enmienda, previo a cerrar, hay que pensar en sustituir.
Pensemos una cosa, si sustituimos realmente y con capacidad,
cerraremos solos los procesos equivocados, caros,
contaminantes y problemáticos.

Así que le pido el esfuerzo a Formentera la capacidad...,
perdone y porque esta (...) iban una cosa, necesitarían ustedes
sacrificar para generar esos 77,5, que incluyen el 25% de...,
intento no perderme, en esto necesitarían ustedes utilizar como
un 6% del terreno de la isla. Me da la cuenta de las 820
hectáreas y me vienen a salir estos números. Tengan ustedes
buena disposición, recuerden la solidaridad interislas y tengan

en cuenta y presente que en la ley, muy sabiamente, el
legislador estuvo muy acertado en los dos requerimientos, la
modernización de los sistemas, pero también conservar la
capacidad de generación por islas que garantice la soberanía
energética de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Muy bien,
perdón. 

Muchas gracias, señores. Buen día.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez. S'obre el torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta. Buenos días, señoras
y señores diputados. Hace ya un año exactamente, el 7 de julio
de 2020, esta diputada ya presentó una pregunta al conseller de
Medio Ambiente, el Sr. Mir, sobre la central eléctrica de Ca
Marí en Formentera. Esta tramitación integral no fue aprobada
hasta el mes de julio de 2020, al final. Lo que sí sabemos es
que se ha llevado a cabo con posterioridad a la pregunta de esta
diputada, el cerramiento de los grupos electrógenos en una
nave para controlar los humos y las partículas generadas así
como remitir el nivel de sonoridad.

Pero, señores del Gobierno, Sra. Armengol, la realidad es
que a fecha de hoy todo sigue prácticamente igual, los vecinos
de Formentera especialmente los del Ca Marí siguen sufriendo
y padeciendo las consecuencias de la centra eléctrica.
Recuerden, además, que el Ministerio Fiscal vio indicios de
delito, según notificación por decreto de 18 de febrero de 2020.

Como bien apuntó el diputado Sr. Sanz, la Ley de cambio
climático y transición energética 10/2019, en su artículo 2,
habla de la progresiva descarbonización de la economía
energética de nuestras islas. También fue anunciado por este
gobierno el progresivo cambio de gasolina por gasoil en las
centrales térmicas de Mahón e Ibiza. 

Aunque el conseller Yllanes ha dicho que ya se ha
empezado con el proceso de adaptación de las MTD, es decir,
de las mejoras técnicas disponibles, para el cambio de uso de
combustible, nos gustaría saber para cuando será una realidad. 

Por cierto, yo vivo cerca de una de estas centrales y según
como sople el viento... una se entera. 

Pero hay algo que no debemos olvidar y es que los vecinos
de la isla de Formentera hace ya más de diecinueve años que
padecen esta situación. La central está obsoleta no, lo siguiente.
Recordemos que se puso en marcha, como bien han dicho ya,
en 1966, desde entonces sigue en marcha o sea que hagan
números y se escandalizarán. 

Según declaró el pasado 28 de setiembre el Sr. Yllanes, su
gobierno estableció una hoja de ruta muy clara y ambiciosa
para la descarbonización de nuestras islas, clara y ambiciosa,
pero desde el Partido Popular lo que queremos saber es cuándo
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se iniciará esta ruta y qué calendario se prevé, porque hasta el
momento va muy lentamente la cosa. 

Ha empezado también, y lo sé, con la extracción de Es
Murterar, pero hablemos de Formentera que es lo que interesa
en esta moción. Sr. Conseller, usted mismo ha reconocido que
la situación actual no es la aconsejable, que su vocación es que
finalmente esta central de Can Marí se pueda cerrar y que se
hable sólo de energías netas producidas por nuestras islas, las
cuales se recibirán también a través de los dos cables de
conexión entre la península y las Islas, pero de momento lo que
se sabe del tercer cable es que no se va a iniciar como mínimo
hasta finales de 2022, es decir, falta un año todavía como
mínimo, Sr. Conseller. 

Según el Sr. Yllanes también, cada isla debe conseguir ser
autosuficiente en un 70% de producción de energía renovables.
Son declaraciones que he leído suyas, ¿de verdad cree que será
posible en todas las Islas? La geografía de cada isla es muy
diferente y sabe usted bien que en la isla de Ibiza la energía a
través de placas solares no es lo más aconsejable por las
diferentes zonas de sombra que posee. Así pues, ¿cuál es el
calendario previsto por su gobierno para conseguirlo?

Además, lo último que sí que ha anunciado el pasado día 10
es que van a sacar a exposición un decreto por el cual van a
obligar a instalar placas solares en edificios con una superficie
construida superior a los 5.000 m2 o con una superficie en
planta de más de 1.000 m2. La obligación afectará tanto a
edificios públicos como a privados. Obligar, señores, obligar,
esto es democracia, ¿eh?, ¡apaga y vámonos!

Sr. Sanz, ya le informo que el Partido Popular votará a
favor de su moción pues es absolutamente necesario y urgente
tener un calendario fijo para la eliminación de la ya más que
obsoleta estación eléctrica de Ca Marí que tantos problemas
genera a los ciudadanos de Formentera. 

No se puede seguir con las promesas que hace el Gobierno
de las Islas Baleares sin saber cuando serán una realidad, un
gobierno que durante seis años se ha hecho muchas fotos y que
ha hecho muchas promesas que el ciudadano todavía no sabe
cuándo se van a llevar a cabo, si es que algún día lo hacen. 

Cuente con nuestro apoyo para la moción.

Muchísimas gracias, señores diputados.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Marí. Por parte del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos tiene la palabra el Sr. Jiménez. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Vicepresidenta. Señoras diputados, señores diputados.
Sr. Sanz, vamos a contestar directamente a sus dos preguntas
o a sus dos proposiciones. Estamos de acuerdo con lo que aquí
plantea, con su planteamiento, por lo tanto, votaremos a favor.
Ahora ya me podría ir, ¿no?, puesto que ya..., pero no,

evidentemente aprovecharemos para hacer una serie de
reflexiones sobre el momento en el que vivimos desde el punto
de vista energético y lo vamos a hacer porque a veces se
establecen debates falsos o al menos demasiado parcializados,
y no lo digo por usted en ningún caso sino por la tendencia en
general a simplificar los problemas con los que nos
enfrentamos en este momento.

Vivimos una crisis energética de profundo calado, en 2010
ya la Agencia Internacional de la Energía nos advertía de que
se había llegado al pico del petróleo y que estamos a punto
ahora de llegar al pico del gas, pero no acabamos de
reaccionar, los combustibles fósiles siguen siendo las
principales fuentes de energía y las renovables en este momento
no tienen capacidad suficiente, hoy por hoy, para asumir la
enorme demanda energética de la economía global siempre
ávida de producir de forma creciente, el crecimiento como
mantra de un sistema económico que lleva en su interior el
germen de su propia destrucción.

Estamos viviendo una crisis energética sin precedentes por
la falta de materias primas. Además de los combustibles fósiles,
que ya he comentado, tenemos una carencias o próximas
carencias de litio, cobalto, cobre, manganeso, ... todos ellos
fundamentales para la industria, pero una industria diversa en
la que caben la automoción, la electrónica en general,
concretamente ordenadores o móviles, pero también las
telecomunicaciones, el transporte aéreo, el transporte marítimo,
... Todos estos sectores finalmente compiten por conseguir
estas materias primas sin las cuales no pueden subsistir al no
producir de forma regular, crisis del propio sistema. 

Para sobrevivir el capitalismo tiene que crecer
continuamente produciendo continuamente, lo cual es algo
absolutamente absurdo en un planeta de recursos finitos. No
puede haber un crecimiento infinito en un planeta de recursos
finitos. 

Los combustibles fósiles se acabarán, pero también se
acabarán los metales conductores o semiconductores que
permiten la circulación o el almacenamiento de la energía. 

Es bien sabido que hay que aumentar exponencialmente la
investigación en torno a la energía para conseguir técnicas y
modelos diferenciados o complementarios de los actuales con
coste ambiental y social cero, pero mientras tanto obviamente
este coste ha de ser minimizado al máximo. Estamos pues ante
una disyuntiva importante, seguir creciendo de manera suicida
o plantear seriamente los límites del crecimiento.

En lo relacionado con la energía parece claro que la
reducción del consumo mediante el ahorro y la eficiencia
energética pueden ser medidas de fácil aplicación si existe la
voluntad de que sea así, la voluntad política se entiende. 

La rehabilitación de viviendas y edificios en general para
evitar la pérdida de calor; la reducción de la sobreiluminación
viaria urbana nocturna; la movilidad sostenible con la mejora
del transporte público, especialmente el ferrocarril; campañas
de conciencia ciudadana para eliminar el gasto energético
superfluo; el impulso de dietas alimentarias sanas que además
de cuidar la salud humana reduzcan el impacto ambiental
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energético de la agroindustria; la reducción del transporte
comercial interoceánico sobredimensionado en aras de los
grandes conglomerados financieros internacionales son sólo
unos ejemplos de reducción de consumo que favorecen al
ahorro y la eficiencia energética y la limitación de la emisión
de gases de efecto invernadero.

En el ámbito local, que en nuestro caso afecta a cada una de
las Islas, una cuestión importante a tener en cuenta es el
impulso de la autoconsumo como medio para avanzar hacia la
soberanía y la democratización energéticas, un modelo
energético descentralizado con participación y autosuficiencia
ciudadanas que ayuden a ampliar la responsabilidad colectiva
en materia energética además de romper las imposiciones
nefastas del oligopolio eléctrico cuyo único interés es su cuenta
de resultados y que las ofrece como adalid de la transición
energética en sus proyectos de captar fondos europeos, pero
que el objetivo no es más que obtener fondos públicos para su
propia reconversión empresarial.

Existen también herramientas que además de reducir el
gasto y evitar emisiones de gases de efecto invernadero
combaten la pobreza energética, nos referimos al autoconsumo
compartido a través de comunidades energéticas en la que los
excedentes se venden a precio de coste en un radio determinado
de la instalación captadora de energía al vecindario. 

No obstante, es necesario que estas medidas que, como
decimos, son de fácil aplicación obtengan el respaldo unánime
de todas las administraciones del archipiélago para su éxito
total. Además de las medidas expuestas es necesario para
atender la demanda que estas mismas administraciones
impulsen el aumento de fuentes renovables de energía
situándolas en zonas de nulo o bajo impacto ambiental o
paisajístico, disponer, a fin de cuentas, de una perspectiva
climática en el conjunto de las acciones a desarrollar en las
administraciones.

Esperamos que desde el Consell de Formentera se impulsen
todas ellas para poder cerrar cuanto antes Ca Marí. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Jiménez. Por parte del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores i senyors diputats,
durant el debat de la interpel·lació de fa quinze dies, el Govern
ja va informar de les passes imminents quant al procés de
descarbonització de les diferents centrals tèrmiques a les Illes
Balears, especialment referenciades varen ser les de Menorca
i les d’Eivissa, en el procés de descarbonització consistent a
limitar el seu funcionament i el canvi de combustible. 

En qualsevol cas, el Govern de les Illes Balears du des de
l’any 2015 treballant per a aquesta descarbonització, fent

avanços significatius i no sols anuncis com les actuacions de la
central tèrmica d’Es Murterar a l’illa de Mallorca, però
l’objectiu és un i clar: el tancament definitiu de les centrals
tèrmiques. I quina és la recepta per a Formentera? Idò la
mateixa que a la resta de les illes, amb matisos: cooperació
entre les distintes administracions i una aposta clara per les
renovables i l’autoconsum. 

Podem, per tant, concloure que en línies generals aquells
eixos que va marcar la Llei contra el canvi climàtic i de les
energies a les Illes Balears s’estan executant i donen els seus
fruits. Una llei a la qual la meva formació política, MÉS per
Mallorca, hi centrà gran part dels esforços durant la passada
legislatura impulsant-la políticament en el Parlament i
dissenyant-la des de la Direcció General d’Energia i Canvi
Climàtic. 

Per tant, des de MÉS, evidentment anunciam que donarem
suport als dos punts que es presenten en aquesta moció. Però
avui el debat energètic, per desgràcia, no és sols sobre la
transició, una vegada superades les barbaritats com l’impost al
sol, s’ha instal·lat a l’imaginari col·lectiu que l’energia
renovable -que està arribant- i l’impuls a les polítiques
d’autoconsum ens han de donar com a resultat una energia neta
però també una energia econòmica. 

I és que, des de MÉS per Mallorca, el que no tolerarem ni
en el present ni en el futur són peatges sobre acords per tal que
l’energia sigui o continuï sent un negoci i no un producte de
primera necessitat, perquè estam farts d’estafes. I crec que
aquesta visió és compartida per tothom. 

El preu de l’energia ha arribat en els darrers mesos en
general, i a l’octubre en particular, a unes xifres alarmants. Dia
1 d’octubre es van superar els 216 euros/megawatt/hora, un
13,73% superior al dia anterior situant, d’aquesta manera
l’Estat espanyol com l’estat on l’energia és més cara a tot
Europa. Dia 6 d’octubre tornàrem a batre un nou rècord:
228,59 euros/megawatt/hora, i és que en algunes franges
horàries hem arribat a superar els 300 euros/megawatt/hora. 

El sistema elèctric de l’Estat espanyol es troba en mans
d’uns pocs. Unes companyies energètiques que per mor
d’aquesta concentració també causen un encariment desmesurat
en l’energia, com és el que estam presenciant juntament,
evidentment, amb un encariment en la generació, que el senyor
d’Unidas Podemos en la seva intervenció ja ha explicat. 

A més, i en conseqüència de tot això, la perpètua i
intolerable xacra de la pobresa energètica s’està incrementant
i està acorralant moltes famílies de l’Estat espanyol i de les
Illes Balears. I quins són els problemes principals amb els quals
ens trobam o es troben les administracions per fer front a aquest
tsunami tarifari? Idò dos: el primer de tot, la privatització, en
mans d’uns pocs i no de tots; i la dependència en la generació
que s’ha anat duent a terme durant tots aquests anys. 

I quines són les solucions? Crec que són evidents, són tres:
primer, transició a energies netes, això què vol dir?, sobirania
energètica; segon, autoconsum com a únic eix a impulsar dins
l’àmbit privat; i tercer, recuperar el poder públic, tant en
comercialització com en un futur, per què no?, la
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nacionalització de les companyies elèctriques. Una fórmula
amb tres elements clars: sobirania, autoconsum i recuperar
espai públic en el món energètic. 

Des de MÉS per Mallorca hem presentat una iniciativa en
aquest sentit, són onze punts. Només en destacaré tres perquè
crec que tenen a veure amb aquesta moció. El primer, establir
una taxa de CO2

 per promoure les inversions en
descarbonització, precisament del que estam parlant. El segon,
estudiar mesures per evitar la concentració en pocs grups
empresarials. I el tercer, incrementar la pressió fiscal sobre els
dividends de les elèctriques. I això és una resposta clara: quan
apugi la tarifa, apugin els imposts a les elèctriques en la
mateixa proporció per poder retornar el que espolien a les
famílies. Hi ha d’haver una resposta clara davant d’aquestes
situacions. 

També demanam que el Govern de les Illes Balears continuï
avançant en polítiques de sobirania energètica iniciades en els
darrers anys i que també es convoqui la Mesa de la pobresa
energètica, que crec que el Govern està en disposició de poder
fer durant els propers mesos. 

Per tant, en principi, pensam que aquesta descarbonització
ha d’anar sempre, sempre, de la mà de l’abaratiment. Parlam de
descarbonització, parlam de transició, parlam d’abaratiment. I
vaig acabant. Totes aquestes reflexions i propostes són, a grans
trets, l’esperit de la llei balear que va impulsar i dissenyar MÉS
per Mallorca i que el Govern de les Illes Balears ha impulsat,
avui, de la mà del Sr. Yllanes i el seu equip. Continuem en
aquesta línia, energia neta i barata, i estem alerta als intents -
que hi seran en el futur- dels rectors del capitalisme de fer
d’una necessitat, un negoci. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Interviene ahora el Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares. Tiene la palabra el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Estaba esperando a si se iban
a ir hoy o... No se van los de MÉS, pues me alegro. Bueno,
realmente me da lo mismo pero bien. Bienvenidos, un placer
veros. 

Bien, el Sr. Sanz nos trae una proposición, una moción -
perdón- sobre tema energético referida a la central de Ca Marí,
de Formentera. Ha empezado su defensa de esta moción
hablando del cambio climático, y ya ahí hemos visto pues la
sucesión de mantras que en torno al cambio climático, que
parece una religión climática, pues se suceden habitualmente.

Yo, como nos suelen tachar de muchas cosas que no somos,
ya le digo, nosotros no negamos que podamos estar ante un
cambio climático, lo que sí negamos y tenemos muchas dudas,
tenemos muchas dudas, es que sea la acción del hombre la

causante en exclusiva de este cambio climático, y eso es algo
que ustedes no entienden porque además explican ciertas cosas
como los informes de científicos que, según escucha uno, pues
parece que sean unánimes, y no son unánimes tampoco. Hay
cierta discordancia, también, entre diferentes opiniones
científicas y nos han vuelto a salir también aquí con los niveles
del mar, que van a desaparecer todas las playas, que
Formentera, pues no sé que va a ser como dos lagos o como
dos zonas inconexas... 

Bueno, mire, yo para tranquilizarle, decirle que todas las
predicciones que se hicieron en Río de Janeiro, en la primera
cumbre del año 1992 que nos decían que en el año 2020, el año
pasado, las playas de Baleares ya habrían desaparecido por
completo pues han fallado absolutamente todas, ¡gracias a
Dios, que han fallado! Entonces, tampoco se crea a pies
juntillas todas las profecías de Greta Thunberg y sus
seguidores, porque suelen fallar, ¿eh?

Realmente, si nos ponemos a hablar de emisión de gases, de
lo que se llamaba antes gases de efecto invernadero, tenemos
que hablar sobre este tema en global porque es un asunto que
no podemos solucionar, ya no desde Baleares, no, por supuesto
no desde Formentera ni desde España ni desde Europa, porque
sabrá que las emisiones de gases en Europa suponen el 10%
mundial y, en cambio, en China, suponen el 30%. Claro, hasta
que no solucionemos qué pasa con China que está
contaminando como si no hubiera un mañana, pues por mucho
que intentemos hacer aquí pues de poco va a servir, porque ese
cambio climático es global no está localizado por regiones.

Entonces, el tema está en que me parece muy injusto que
nosotros tengamos que arruinar nuestra industria como está
sucediendo con las políticas de lucha contra el cambio
climático, mientras China se va haciendo de oro contaminando,
ya le digo, como si no hubiera un mañana. Eso nos parece
absolutamente injusto, sobre todo para todos aquellos
trabajadores, todas aquellas empresas que al final se van a la
calle sin tener absolutamente ninguna compensación, también
por parte de un gobierno socialista.

Es más, la solución, por ejemplo, en Formentera no puede
ser, como ha dicho usted, o se ha referido también otro
portavoz parlamentario, era apostar por las energías renovables,
porque ustedes saben que hoy en día eso es absolutamente
imposible, a no ser que quieran instalar 200 hectáreas de placas
fotovoltaicas y cubrir un tercio de la isla de Formentera, eso es
absolutamente imposible.

Por tanto, ¿qué hacemos? Porque, claro, también cerrar una
central térmica sin haber hecho un estudio de viabilidad o sin
tener garantizada la energía para la isla de Formentera, es un
tanto atrevido. Además, es que este tipo de políticas, después,
fracasan a su vez, como ya está pasando, porque usted sabrá
que, precisamente, se ha vuelto a reactivar la mayor planta de
carbón de España, la de As Pontes, en A Coruña, pues porque
tenemos un grave problema energético, sobre todo ahora de
cara al invierno, y la han tenido que volver a poner en marcha.
Y no solo eso, sino que, nada más y nada menos, que la propia
Endesa ha tenido que hacer un pedido de 85.000 toneladas de
carbón al extranjero, porque, claro, es que también en España
hemos cerrado las minas, Entonces, como queremos tener,
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cumplir con el objetivo de Bruselas, de llegar a las cero
emisiones en el año 2050, pues hemos hecho eso que ustedes
proponen, ir cerrando minas, ir cerrando centrales térmicas,
pero después resulta que no hay energía suficiente y tenemos
que volver a reactivarlas y, como nosotros no queremos tener
carbón, se lo compramos a los demás.

Con lo cual, estamos en una situación, además, donde
estamos comprando la energía a Marruecos, el carbón también,
super contaminante, por una parte, y por otra parte, se la
compramos a Francia, a un precio de oro porque ellos la
venden porque tienen un excedente importante porque apuestan
por la energía nuclear. Porque mientras Francia destina 1.000
millones de euros a construir centrales nucleares, nosotros,
pues no, no destinamos ningún dinero, bueno sí, destinamos
500 millones al Ministerio de Igualdad de la Sra. Montero, esas
son las prioridades.

Con lo cual, si queremos atender con seriedad este tema,
vayamos a apostar por las energías renovables que,
evidentemente, renovables, perdón, no, no contaminantes, que
evidentemente no pasa por las renovables, para poder paliar la
situación de Formentera.

Por eso nosotros no vamos a poder votar a favor de ese
desmantelamiento de una central sin plantear alternativas
viables, no solo para el abastecimiento de la energía, sino
porque no se tiene en cuenta el cálculo del impacto social y
sobreempleo que puede tener.

Y la creación de un calendario para el cese de actividad,
pues consideramos que antes de decidir, como le digo, ese
cierre, debe haber un estudio de viabilidad serio, en el que se
tengan en cuenta todos estos factores que le indico, porque si
no podemos el riesgo -y con esto termino- de que nos pase
como en Menorca pasó hace tres años, que vino un temporal...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Campos, termine, por favor.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... -termino-, que vino un temporal y se quedó Menorca a
oscuras durante cuatro días, y eso es pobreza, en todos los
sentidos, pobreza energética que, bueno, se suele dar con
gobiernos socialistas, la verdad.

Gracias.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Campos. Por parte del Grupo Parlamentario
El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats, molt bon
dia. Molt breument, perquè em centraré en la moció i sí que és
un debat, el tema del canvi climàtic i tot el que suposa

l’electricitat, molt llarg i on podríem parlar-ne bona estona,
però, com dic, em centraré en la moció.

Estam totalment d’acord amb l’exposició que ha fet vostè,
Sr. Sanz, de la necessitat de substitució de la central tèrmica de
Ca Marí a Formentera per una font de generació d’energia
renovable. Però el que també està claríssim és que es necessita
un calendari, no només de rebaixar o fer canvi en aquesta
central, sinó per a la implantació de renovables, s’ha de fer una
transició correcta i ben estudiada.

A la interpel·lació ja es va comentar com s’havia de
connectar un tercer cable d’Eivissa a Formentera, com es poden
solaritzar una part important d’aparcaments i cobertes, però
això no abasta i, per tant, veig amb preocupació o que la seva
preocupació per part dels veïnats de la central, pels renous, pels
fums, per la brutícia i també vaig veure, Sr. Sanz, una
preocupació pel tema del territori, perquè l’ocupació que es
necessita per a renovables és molt gran i a Formentera hi ha una
gran part del territori protegit. És una preocupació que
compartim amb vostè a moltes zones de la resta de les illes i,
per tant, és important trobar altres espais i altres sistemes que
ajudin a garantir aquest subministrament energètic a l’illa de
manera sostenible.

La Llei de canvi climàtic, a la seva exposició de motius, ja
ens parla com les Illes Balears som la comunitat autònoma més
fràgil i amb més dependència energètica exterior i menys
implantació de renovables. Les diferents administracions han
de fer o han de seguir fent una aposta important per fomentar
a través de subvencions, de descomptes, facilitar l’autoconsum
que molta gent s’ha posat, les subvencions no abasten en molts
casos i s’han de renovar i pensam que és important. I és cert
que s’han començat a fer aquests canvis a les nostres illes, però
també és cert que falta molta feina per fer i no ens podem
aturar, s’ha de fer una previsió o la previsió oportuna i amb el
que vostè demana estam totalment d’acord, s’ha de fer un
calendari d’aquesta substitució de la central tèrmica i s’ha de
fer d’una manera que garanteixi totalment el subministrament,
per tant, nosaltres donarem suport a la seva iniciativa.

Gràcies, president.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. Sanz. Donarem suport a la seva proposta.

Si deixam de banda els contes xinesos que acabam de sentir
fa un moment, pens que podem estar tots satisfets en aquest
parlament, ha aconseguit vostè gairebé la unanimitat d’aquesta
Sala. Però, Sr. Sanz, no es deixi enganar, fins i tot un rellotge
avariat dona l’hora correcta dues vegades cada dia, el vot
afirmatiu del PP no és un sí a posar un calendari al tancament
de Ca Marí, sinó a posar terminis al Govern, a veure si els
incompleix.
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Sigui com sigui, la descarbonització avança al bon ritme
establert a la Llei 10/2019, de canvi climàtic i transició
energètica, ho fa, tot i els entrebancs d’alta tensió del lobby de
les grans companyies energètiques les quals, per l’actitud que
solen exhibir, qualsevol diria que en tost de dedicar-se a
traficar amb quilovats...

(Remor de veus)

... -el Sr. Carmona, si de cas, és un trànsfuga moral, Sr. Camps,
i vostès de trànsfugues en coneixen més que ningú en aquesta
Sala.

(Alguns aplaudiments)

Sigui com sigui, avança a bon ritme, tot i les actituds que
solen exhibir, com deia, les grans corporacions que, pel que
sembla, en tost de dedicar-se a traficar amb quilovats, sembla
que es dediquin a produir i a comercialitzar alguna altra cosa.
Avança la descarbonització, tot i els mals auguris del fracassat
oracle de la catàstrofe, que és la lleial oposició, lleial a les
companyies elèctriques, és clar, que no al Govern. Sigui com
sigui, Formentera no pot quedar enrera, les seves
característiques físiques, demogràfiques i geogràfiques, són
arguments plausibles per considerar-ho un territori òptim;
Formentera té una societat ben capaç i preparada per al canvi
climàtic. Però, per a açò és necessari, per aquesta capacitat de
Formentera, que el Govern defineixi ja un calendari de
descarbonització i una proposta de substitució de la central
tèrmica, tècnicament i legalment obsoleta de Ca Marí, i que
Red Eléctrica, Gesa i Endesa i el ministeri corresponent iniciïn,
sense més demora, els tràmits per al seu desmantellament, tot
i garantir, és clar, el subministrament energètic de Formentera
amb fonts renovables.

Ha de quedar clar, Formentera no es mereix quedar enrera,
la conversió de la central tèrmica de Maó en un recurs
d’emergència ja no té aturall, la vella central de Gesa deixarà
de contaminar l’aire de Menorca en el termini previst i si s’ha
de posar algun dia, per mor d’una contingència, llavors cremarà
gasoil en tost de fueloil, creiem que aquesta és la millor
solució. Ara, sempre hi ha alternatives imaginatives, per tal que
el fumeral de Gesa no continuàs afectant la salut de la gent de
Maó, el PP es va proposar, RGE núm. 10406/17, canviar la
central de fueloil d’ubicació, que la posàssim a un altre lloc de
Menorca. Açò sí, és clar, el PP no va explicar a quins habitants
de quin municipi preferia contaminar amb el seu canvi.

(Alguns aplaudiments)

Hi ha la firma, ves per on, de Margarita Prohens i Rigo.

El tancament d’Es Murterar també va ser al ritme previst,
dels quatre grups de centrals de carbó, només en queden dos en
funcionament i només 500 hores, vint dies l’any, només el 5%
de l’electricitat de Mallorca es genera encara cremant carbó. I
en el cas d’Eivissa ja es tramita la conversió dels motors de la
central a fueloil. L’objectiu final, però no llunyà en el temps, és
que totes les centrals tèrmiques deixin de funcionar, si més no,
de manera ordinària, inclosa, és clar, la de Ca Marí, perquè els
grups electrògens, tot i les millores efectuades i dels dos cables,

no poden ser en cap cas la solució exclusiva ni de futur a les
necessitats ambientals i energètiques de Formentera.

El debat d’avui suposa, en qualsevol cas, una passa
endavant, el PP a la fi accepta un calendari per descarbonitzar,
per més que sigui només amb l’esperança que el Govern
l’incompleixi. Antecedents: les esmenes del PP a la Llei de
canvi climàtic pretenien suprimir tots els terminis i convertir-la
en un simple manual de bones pràctiques, un brindis al sol, i
mai més ben dit, perquè al PP l’impulsa sempre una energia
política fòssil, la mateixa que va motivar l’impost al sol, un
impost que no tenia només finalitats recaptadores, es tractava,
sobretot, d’impedir la incorporació al sistema elèctric de petits
productors, particulars o no, d’energies renovables. Amb
l’impost al sol i amb les esmenes a la Llei de canvi climàtic el
PP volia impedir el pas de l’actual model vertical de producció,
transport, distribució i consum d’energia a un model de
generació distribuïda, on qualsevol pot produir energia neta i
on les grans corporacions deixarien, deixaran, de controlar el
negoci, tot traficant amb quilovats en règim d’oligopoli, com
fan ara.

Per açò s’oposa el PP també a l’Institut Balear de l’Energia,
voldria impedir el PP que la inevitable transició cap a les
energies renovables no anés acompanyada, com hi anirà, d’un
canvi democràtic en el seu control. Quan del que es tracta, en
realitat, és d’evitar d’estar en mans només dels traficants de
quilovats.

El sí d’avui del PP és un sí “trilerista”, un cop perduda
definitivament la batalla del carbó el que importa al PP, a les
grans corporacions a qui fa el joc, ja no és l’origen de la font
d’energia, sinó el control econòmic del tràfic amb kilowatts.
Tanmateix, les inversions que fan les grans corporacions pel
canvi de model les pagam i les pagarem totes i tots a l’escot
mitjançant el rebut.

Per tant, Sr. Camps, Sr. Sanz, endavant amb el tancament de
Ca Marí i com més aviat millor.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Ara donam la paraula al grup
proposant, al Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, president. Bé, agrair el suport quasi unànime
d’aquesta cambra i mai millor dit: nada nuevo bajo el sol.

En primer lloc, parlem de l’esmena presentada pel Grup
Ciutadans, el Sr. Méndez, no el veig ara, però, bé, acceptarem
aquesta esmena perquè sí que té tot l’esperit del que suposa
aquesta moció. Vull indicar, perquè sí que és cert que molta
gent té de vegades problemes amb la diferència entre els watts,
els volts i els watts/hora o kilowatts/hora, perquè ens facem una
idea, els gigawatts/hora podrien ser els litres d’aigua que hi ha
en un dipòsit i els gigawatts només seria la capacitat d’aquest
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dipòsit, perquè tinguem en compte que no és el mateix tenir un
dipòsit molt gros i quanta aigua pot tenir dins. I si ací tal
vegada pot quedar ben clar.

Quan parla que farien falta 77,5 gigawatts/hora, que seria la
mesura de l’energia que es necessita, podem parlar, Sr.
Méndez, que hi hagi sistemes d’emmagatzematge perquè sabem
que l’illa de Formentera justament té un bon temps la majoria
de dies de l’any i llavors, entre 300 i 330 dies de sol a l’any,
poden donar justament per poder emmagatzemar aquesta
energia, i així no faria falta cobrir amb tantes plaques
fotovoltaiques.

Per al Grup Popular, la Sra. Marí, moltes gràcies pel seu
suport, sí que és cert que s’havia fet una pregunta pel PP, però
podem tirar un poc més endarrera perquè hi havia una esmena
i una proposta del Consell de Formentera justament relativa a
aquest encapsulament que hi havia dels motors i és per això que
al final es va dur endavant la modificació de l’Autorització
Ambiental Integrada.

Sí que, com li he dit al Sr. Méndez, el tema de la quantitat
de dies a l’any que tenim és molt important per emmagatzemar
i també hem de tenir en compte que la central de Ca Marí no
només funciona per a Formentera, abans parlàvem de la barca
de Formentera, Eivissa i Formentera tenen una relació molt
propera, fins i tot amb l’energia, si hi hagués un zero a la xarxa
de connexió la central de Ca Marí també donaria abastiment a
l’illa d’Eivissa. Llavors, ho hem de tenir en compte.

Respecte del Grup Unidas Podemos, moltes gràcies també
pel seu suport, no podia ser menys, un dels seus esperits és
justament la transició energètica també. Es parla del 2010, del
2020, hem de tenir en compte, justament, que el gasoil que
s’utilitza a la central de Ca Marí té una triple petjada de
carboni: té el fuel que es gasta amb els camions que el
transporta, amb les barques el duen, així com també en cremar-
ho directament a la central. I hem de reduir aquesta triple
petjada de carboni del gasoil que s’utilitza.

Respecte del Grup MÉS per Mallorca, també agrair-los el
suport. Sí que és cert que va haver-hi a la darrera legislatura un
impuls molt important d’aquesta Llei de transició energètica i
de canvi climàtic, és molt necessària per a les illes i s’ha parlat
també d’aquest 70% d’abastiment a Formentera, pot ser
complicat, justament perquè també el 70% del territori es troba
protegit, llavors hem de cercar solucions imaginatives, com ha
dit el Grup Socialista, que s’han de cercar solucions
imaginatives per tal de poder abastir Formentera mitjançant
energies renovables.

Respecte del Grup El Pi, agrair-los també aquest suport a la
proposta de descarbonització i d’un calendari, molt important,
si no tenim un calendari no podrem tirar endavant aquest
desmantellament.

I respecte del Grup VOX, com he dit al principi, nada
nuevo bajo el sol, tal vegada podríem explicar als veïns de Ca
Marí si és més important ara mateix que Gesa, Endesa, Red
Eléctrica i totes aquestes companyies privades, que es van
privatitzar moltes o que tenen un gran component privat, és més
important que quan han de fer nets els llençols, perquè es

troben plens de partícules que surten d’aquesta central, o quan
no poden dormir o tenen escletxes a les seves parets perquè la
central es troba en funcionament, els ho podríem explicar, a
veure si aquests ciutadans no tenen dret a viure d’una manera
adequada.

(Alguns aplaudiments)

Quan parla dels mantres, dels no-mantres, a Formentera
aquest problema no el tenim, tots els grups polítics, és igual
l’espectre, estan d’acord que la central de Ca Marí ha de ser
desmantellada, òbviament, la llei, i així ho diuen els experts, es
diu la teoria de l’N menys 1, que vol dir que ha d’haver-hi
sempre una font d’autoabastiment propi a qualsevol territori, no
només a Formentera, a qualsevol banda, i els que ho diuen no
és que siguin socialistes o siguin uns gurus, sinó que ho diu el
grup Intergovernmental Panel on Climate Change, un grup
internacional de governs de qualsevol espectre polític i de
canvi climàtic, i ho tenen clar ells, tal vegada vostès es troben
per sobre d’ells i saben més de canvi climàtic que un grup
d’experts que parlen d’això a nivell internacional.

O tal vegada el que volen és el mateix que deia Trump, és
que tal vegada el seu espectre polític i el de Donald Trump es
troba al mateix lloc i és que es cremi tot i que tant fa si
desapareixen els territoris.

Respecte dels gasos d’efecte hivernacle, respecte del que
deien, ha parlat de Gesa, justament Gesa va ser l’entitat que en
el 2008 va proposar de substituir la turbina de Ca Marí, perquè
es trobava obsoleta, per dues turbines amb més eficiència,
perquè consideraven que era necessari, la mateixa entitat que
ho ha de fer és la que ho tenia clar, la que vostè diu que tal
vegada no vol fer-ho. Nosaltres sabem que els costa, que no hi
ha finançament, podem cercar per què no va haver-hi
finançament i per què es va esgotar aquest fons que hi havia per
reciclar-ho.

Però, bé, com he dit, agrair a quasi la majoria de la cambra
el suport a aquesta proposta, perquè vol dir que per fi tendrem
un calendari, perquè m’ha agradat, el Sr. Borràs, aquesta
reflexió que ha fet que fins i tot un rellotge avariat dóna les
hores bé dues vegades al dia.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop finalitzat el debat, procedim a la votació. Farem una
votació separada dels dos punts. Començam amb el primer
punt. Votam.

49 vots sí, cap no i 4 abstencions.

Ara votam el punt número 2 amb l’esmena RGE núm.
9730/21 incorporada. Votam.

49 sí, cap no i 4 abstencions.
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IV. Compareixença, amb debat i votació, de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors en relació amb
la presentació del límit màxim de despesa no financera per
a l’exercici 2022 (escrit RGE núm. 9668/21, del Govern de
les Illes Balears).

A continuació passam al quart punt de l’ordre del dia que
consisteix en la compareixença, amb debat i votació de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors en relació amb la
presentació del límit màxim de despesa no financera per a
l’exercici 2022, escrit RGE núm. 9668/21, del Govern de les
Illes Balears. Començam amb la intervenció de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors per un temps de trenta minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors diputats, senyores
diputades. Avui presentam davant d’aquesta cambra el límit de
despesa no financera de la comunitat autònoma per a 2022 i
iniciam així el primer debat i votació d’aquesta primera passa
per a l’elaboració del projecte de llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma per al proper any.

Avui defensam un sostre de despesa que ens ha de permetre
mobilitzar el major volum de recursos públics per fer front a
reptes fonamentals en clau de reactivació, recuperació i
transformació després del greu impacte de la COVID-19.
D’una banda, el manteniment i la millora d’uns serveis públics
sòlids i robustos que tan imprescindibles han resultat en la
pandèmia sanitària i fonamentals sempre per garantir la igualtat
d’oportunitats i la cohesió social. I, d’altra banda, l’oportunitat
única en un escenari de reactivació econòmica d’aprofitar
l’impuls inversor principalment dels nous europeus Next
Generation per activar actuacions palanca per a la millora i la
transformació del nostre model productiu.

Estam transitant una època de canvi, hem iniciat un camí de
recuperació de l’economia a partir d’una ruptura sense
precedents. Compartim la voluntat d’un futur esperançador que
superi les mancances de l’etapa anterior a la pandèmia i hem de
combinar aquests dos reptes. 

Encara romanen les necessitats derivades de la pandèmia
sanitàries, socials i econòmiques, però a la vegada tenim la
capacitat d’impulsar el major cicle inversor i transformador de
les Illes amb el desplegament fonamentalment dels fons
europeus. A més, per primera vegada, incorporam al pressupost
el factor d’insularitat previst al règim especial de les Illes
Balears, l’eina destinada a compensar el dèficit inversor de
l’Estat a la nostra comunitat, una de les reclamacions
històriques d’aquesta terra per pal·liar els efectes de la
insularitat, una eina que ha de contribuir a la consecució
d’aquestes actuacions que han de tenir incidència significativa
en la millora del nostre model econòmic i social per tal que
sigui més productiu i sobretot més inclusiu i més sostenible.

Debatem el sostre de despesa no financera per a 2022 que,
com saben, engloba el màxim de recursos que podrem destinar
a desenvolupar les polítiques públiques el proper any i amb el
qual s’enceta el procés per a l’elaboració dels nous pressuposts
de la comunitat autònoma, uns pressuposts que han de centrar-

se a consolidar la superació de la crisi econòmica derivada de
la pandèmia i ocupar-se del dia a dia i de les necessitats dels
nostres conciutadans i oferir més esperança de futur. 

Aquest sostre de despesa enguany torna a créixer i assoleix
la seva xifra més alta, un total de 5.177 milions d’euros, un
increment de 9,5%, 450 milions d’euros més respecte de
l’actual exercici. I això suposa que el proper any
l’Administració Pública de les Illes Balears podrà mobilitzar
més recursos que mai en el desplegament de polítiques i
actuacions i reflecteix també el moment excepcional que vivim,
l’inici de la sortida de la crisi sanitària amb un impacte molt
acusat des del punt de vista social i econòmic i també la
resposta pública sense precedents per contribuir a la
reactivació; una resposta de la qual vull destacar principalment
l’acord i posada en marxa d’uns fons europeus de reconstrucció
com és el Next Generation EU i també l’activació per primera
vegada de la clàusula general de salvaguarda del pacte
d’estabilitat i creixement de la Unió Europea per a la suspensió
dels límits de dèficit, deute i regla de la despesa. Ja es va fer
per al 20 i el 21 i també es mantenen suspesos el 2022. I això
significa una resposta radicalment diferent a la plantejada a la
crisi de 2008, a les polítiques d’austeritat i de reducció de les
prestacions públiques. I també significa el reconeixement que
un camí diferent és possible i desitjable.

Quant al context econòmic, malgrat aquesta situació tan
extraordinària que vivim, les dades reflecteixen que ens trobam
amb un nou escenari, diferent del que teníem fa un any quan
érem aquí per debatre el sostre de despesa i iniciar l’elaboració
del pressupost. 

Tots som conscients que encara queda molt a fer i que les
conseqüències de la pandèmia segueixen impactant a la nostra
societat en el patiment de famílies i treballadors, en la incertesa
en els projectes de vida, en les desigualtats que hem de seguir
combatent. 

Sabem que ha estat essencial crear la xarxa de suport públic
que s’ha anat desplegant des de totes les administracions per
ampliar les mesures encaminades a sostenir les rendes de les
famílies i empreses i treballadors, i per això és important
mantenir aquesta solidesa del sector públic per continuar-hi
donant resposta. 

Ara tenim un escenari macroeconòmic diferent pel fet que,
malgrat les incerteses que en tot moment acompanyen la
pandèmia, ja s’ha iniciat una reactivació de l’activitat
econòmica com mostren les dades de creixement, tant les
calculades pel Govern com per altres entitats de referència, i
com també es reflecteix en la recaptació de determinats tributs
enguany.

Les Illes hem iniciat la recuperació de l’indicador del
Producte Interior Brut. Com saben, el creixement del segon
trimestre de 2021 ha estat del 21,7%, per primera vegada des
de la pandèmia creix interanualment i també suposa un ritme
superior a la mitjana espanyola i de la Unió Europea. Per això
es varen revisar a l’alça les previsions per a 2021 de 0,5 punts
fins a situar-se a l’11,6% de creixement pel tancament de
l’actual exercici, d’acord amb les estimacions de la Conselleria
de Model Econòmic. 
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També s’han actualitzat les previsions per a 2022, com va
comunicar la presidenta el mes passat davant del Ple de la
cambra durant el debat de política general. Per a 2022, com
recordaran, les previsions situen aquest creixement en un
12,1% del PIB. No podem perdre de vista en cap moment que
això es produeix després de la caiguda abrupta durant l’any
passat a conseqüència del greu impacte de la pandèmia que va
fer que la caiguda del producte interior brut fos superior al
20%, en concret un 20,6% de caiguda, la taxa negativa més
acusada del conjunt d’Espanya.

I com ja es va explicar, des de la prudència, les previsions
tant del Govern com de les altres entitats confirmen aquesta
senda i situen l’economia de les Balears a finals de 2022 a
nivells de 2019, anteriors a la pandèmia COVID. Aquí també
vull fer esment en aquest sentit a l’impacte positiu dels ajuts de
856 milions d’euros per a milers d’empreses i autònoms de les
Illes, la major línia d’ajuts que ha tengut mai aquesta
comunitat. Una línia que vàrem començar a pagar a finals de
juliol i de la qual a finals de setembre ja havíem completat la
concessió i el pagament prop de 10.400 empreses i autònoms.
Sabíem que era necessari, que era urgent i vàrem actuar en
conseqüència, una important injecció de recursos al teixit
empresarial de totes les illes i a la cadena de valor dels diversos
sectors productius d’aquesta comunitat. 

Juntament amb el quadre macroeconòmic, un altre element
fonamental a l’hora d’elaborar el sostre de despesa és el marc
fiscal. Com deia abans, es mantenen suspesos els límits de
dèficit, deute i regla de la despesa per a 2022, com es va fer per
al 20 i el 21, en una mesura extraordinària, inèdita fins a la
COVID i necessària, que es va adoptar a escala europea de
suport financer a les administracions públiques davant la
magnitud de la crisi. A proposta de la Comissió Europea es va
activar la clàusula general de salvaguarda del pacte d’estabilitat
i creixement, que ha suposat la suspensió de les regles fiscals
per al 20, el 21 i el 22. I aquesta mesura aplicada als estats de
la Unió Europea, també ha estat traslladada pel Govern
d’Espanya, tal i com varen demanar les comunitats autònomes,
a les comunitats autònomes i al govern local. 

Això concedeix més marge financer a les administracions
públiques, però en cap cas no suspèn la nostra obligació de
responsabilitat fiscal. I així, malgrat que aquells límits
continuïn suspesos, el ministeri ha tornat aprovar una taxa de
dèficit de referència, o proposar més aviat que aprovar, que en
el cas de les comunitats autònomes se situa en el 0,6 del
Producte Interior Brut i hem fet el sostre de despesa amb
aquesta previsió del dèficit del 0,6 del Producte Interior Brut.
Aquesta taxa és orientativa i no obligatòria, però que ens
reafirma en algunes qüestions: primer, que el retorn a la senda
d’estabilitat ha de ser gradual i que encara és molt prest per
retirar les polítiques de despesa expansives per contribuir al
creixement; segon, que encara patim els efectes de la crisi
sanitària a l’economia, però també amb les necessitats de
prestació de serveis públics; i tercer, que no podem perdre de
vista la senda d’estabilitat a mig i a llarg termini i que s’ha de
garantir la sostenibilitat financera del sector públic.

Pel que fa a la previsió -i entr a la part de la previsió
d’ingressos de la comunitat autònoma per a 2022-, conflueixen
diversos factors importants en l’augment per elaborar aquest

sostre de despesa no financera. Com a novetats, la inclusió per
primera vegada en el pressupost inicial de fons provinents del
mecanisme de recuperació i resiliència, que se sumen al
mecanisme de React-EU, per configurar conjuntament el fons
europeu Next Generation. I també la inclusió del factor
d’insularitat del règim especial de les Illes Balears. I d’una
altra, també hi ha l’augment de la previsió dels ingressos
tributaris, tant dels imposts cedits, com dels propis, un
increment que respon a la realitat de la recaptació que ja s’està
produint enguany, en l’actual moment econòmic i a la
perspectiva positiva d’evolució durant els mesos que resten de
2021 i 2022.

En el seu conjunt els ingressos no financers per a 2022 se
situen en 4.673 milions d’euros, un augment del 6,9%, que
suposa 302 milions més respecte del pressupost inicial 2021,
que era de 4.371 milions d’euros. La previsió inclou els
ingressos de recaptació tributària, imposts cedits i propis, les
transferències del sistema de finançament autonòmic, altres
aportacions alienes, fons estatals i europeus i taxes, preus
públics i altres ingressos. La xifres globals són: tributs cedits,
925 milions, un 48% més que en el pressupost inicial del 2021;
tributs propis, 227 milions, un 61% més que el pressupost
inicial del 21; sistema de finançament autonòmic, 2.673
milions, un 7% menys respecte d’enguany; altres aportacions
alienes, altres fonts estatals i europeus, 765 milions, un 20%
més; i taxes, preus públics i altres ingressos, 82 milions, més o
manco el mateix que 2021.

Enguany -com deia-, una de les principals novetats quant a
ingressos, és la incorporació als ingressos no financers d’un
volum molt important de fons europeus Next Generation, un
total de 312 milions d’euros. Incorporam fons provinents del
mecanisme de recuperació i resiliència, uns 187 milions. Aquí
es recull allò ja assignat a les Illes Balears i és possible que es
pugui incrementar si abans de tancar el projecte de llei de
pressuposts, es disposa de noves aportacions sectorials de
l’anomenat MRR. I s’afegeixen 125 milions del React-EU,
l’altre fons que conforma el Next Generation, fins arribar a la
xifra de 312 milions. Aquests més de 300 milions d’euros de
fons europeus representen l’inici d’un cicle inversor com no
hem viscut en altres moments i permeten afrontar la sortida de
al crisi COVID amb uns enfocaments estratègics de millora del
model productiu de les Illes Balears, una passa per avançar
definitivament cap una economia més diversificada, moderna,
digitalitzada, que permeti polsar nous sectors i millori la
competitivitat del teixit empresarial i que contribueixi a crear
més llocs de feina de qualitat, amb treballadors amb més accés
a la formació, per una societat més justa, on homes i dones
aportem el 50%, i amb la consciència i la voluntat ferma -i sé
que aquesta frase em pot quedar grandiloqüent- de combinar
l’activitat humana amb la preservació de la vida en el nostre
planeta.

A les Illes Balears, amb més d’un any de feina de Govern,
institucions, agents socials i econòmics i grups polítics, hem
elaborat una estratègia d’inversions a llarg termini. El pla
presentat recentment, com a punt de partida, que compta amb
els fons europeus com element clau i al qual s’han d’afegir
altres aportacions públiques i privades per al seu
desenvolupament. I en aquest sentit i com deia, el nou sostre de
despesa per al 22 incorpora per primera vegada el factor
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d’insularitat previst al règim especial de les Illes Balears, amb
183 milions.

Els nous fons europeus i els recursos estatals fora del
sistema de finançament autonòmic, com és el cas del factor
d’insularitat, expliquen l’augment del 20% en les previsions de
les aportacions alienes. I, a més, incorporam la previsió dels
ingressos pendents d’IVA, que tant de debat han generat de
l’any 2017, ja que, com saben, el ministeri ha creat un fons
extraordinari per a totes les comunitats en aquest sentit per
compensar l’efecte del canvi normatiu de l’anterior ministre a
la implantació del sistema d’informació immediata, una
previsió inicial quantificada en 65 milions d’euros.

Cal destacar perquè és un element nou, que una part dels
ingressos del mecanisme de recuperació i resiliència, en concret
115 milions, ja s’han rebut enguany per a la seva execució el
2022 i d’aquí que aquest romanent s’hagi inclòs en la previsió
d’ingressos financers complementaris per a 2022, augmenti el
sostre de despesa i, en conseqüència, no a través d’ingressos no
financers, sinó a través dels ajustos de compatibilitat del
sistema europeu de comptes.

Pel que fa al sistema de finançament autonòmic, aquests
recursos constitueixen el gruix dels ingressos, un 57% del total
i ens situen en 2.673 milions per al 22. Aquesta xifra, com deia,
representa un 7% menys respecte de 2021, 209 milions de
disminució respecte del que hem rebut enguany en concepte de
liquidació del sistema, malgrat sí que s’ha incrementat la
bestreta a compte del model de finançament per a 2022. 

I aquí vull aprofitar per destacar que cal avançar cap a la
millora del sistema de finançament, que manté una situació
costosa per a la comunitat. Malgrat aquest model va significar
un salt important per a les Balears, perquè va incrementar
significativament els recursos del sistema anterior, que ens
deixava fins a 20 punts per sota de la mitjana en termes de
població ajustada, aquest model segueix produint desequilibris.
En aquest cas, per al 2022 i de manera simètrica, es produeix
l’efecte de la disminució de la liquidació del 20, any en què
l’Estat va mantenir el nivell de recursos de finançament,
malgrat la caiguda real dels ingressos com a mesura de suport
de les comunitats davant la irrupció de la pandèmia.

I d’altra banda, un altre element a destacar és que per al
2022 es preveu un augment dels ingressos tributaris de la
comunitat en quasi 390 milions, entre imposts cedits i propis,
representant un augment molt significatiu. Però cal tenir present
que aquesta dada és respecte del pressupost inicial que vàrem
fer el 2021. Com vàrem explicar en el seu moment, l’any passat
vàrem fer unes previsions molt prudents davant la incertesa
associada a la COVID i enguany han estat clarament superades
per la recaptació real que es produeix en la majoria dels
imposts. I per això, com és lògic, les previsions d’estancament
del 2021 són més favorables que les projectades fa un any.

Les previsions del 2022 s’han fet tenint en compte les dades
d’increment dels ingressos tributaris, que ja són una realitat el
2021 i la recaptació real i la projecció del 2022, com deia amb
l’actual escenari de reactivació i creixement de l’activitat
econòmica.

Pel que fa als ingressos provinents dels tributs cedits,
l’augment previst és de 302 milions, un 48% respecte del que
forma part del pressupost inicial del 21.

Però, de fet, l’augment per al 22 respecte de la previsió
actual de recaptació per al tancament del 21 és un 3%, en el cas
dels tributs cedits, tenint en compte que enguany es produeix un
augment molt important i es preveu finalitzar l’any amb prop
d’un 45% més del previst. I principalment aquest increment
correspon als imposts cedits de major pes i, a la vegada, els
més vinculats a l’activitat econòmica i, en particular, al a
reactivació del mercat immobiliari, com són l’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, amb les
dades actuals les quals permeten assolir nivells superiors als
prevists inicialment el 2021.

Per a la recapatació de tributs propis, especialment afectada
per la COVID i les mesures derivades de la pandèmia,
l’augment previst per al 22, respecte del pressupost inicial de
fa un any es de 86 milions, un 61% més, ja que s’espera que el
22 recuperi els nivells equiparables abans de la pandèmia.

Però aquí cal tenir en compte que és especialment atípica la
previsió de l’impost sobre estades turístiques, el més afectat per
mor de l’impacte de la COVID en el turisme i per les mesures
extraordinàries adoptades en la seva liquidació, ja que es va
suprimir la bestreta per adaptar la seva aplicació a la realitat del
sector fins fa uns mesos, i la liquidació va quedar posposada al
22. Això explica un increment fins a 140 milions d’euros de
l’impost d’estades turístiques per al 2022, la qual inclou la
recaptació diferida del 21 i la previsió de millora que es
correspon amb les perspectives d’activitat turística per al 22.

I del cànon de sanejament es preveuen xifres similars a les
previstes fa un any, al nivell prepandèmia del 2019.

I finalment, i ja acab, els ingressos provinents de taxes i
preus públics, principalment, es mantenen els mateixos nivells
respecte del pressupost que vàrem fer l’any passat.

Com deia a l’inici, per concloure, avui debatem el sostre de
despesa més elevat que hem tengut i afrontam ara una situació
de majors esperances i millores, tant des del punt de vista
sanitari com econòmic i social, malgrat mantenir totes les
cauteles. Som conscients que les conseqüències socials i
econòmiques de la pandèmia no s’han acabat i és per això que
és tan important el paper del sector públic i que el pressupost
serveixi de palanca per mantenir la xarxa de suport a famílies,
treballadors i empreses i per contribuir amb una força inversora
renovada a la diversificació i millora del nostre model
econòmic. És un repte que tenim com a govern, que tenim totes
les institucions públiques i tots els que formam part de la gestió
pública, i és un repte que tenim també com a societat per acabar
de deixar enrera aquesta situació tan dura i excepcional com la
que ha provocat la COVID.

I des de la responsabilitat i el compromís deman la
confiança del Ple del Parlament per a la ratificació d’aquest
sostre de despesa, límit de despesa no financera per al 2022.

Moltíssimes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Abans de les intervencions dels
grups parlamentaris, per tal d’ordenar el debat, li he demanar
si contestarà individualment a cada portaveu o contestarà
globalment.

Moltes gràcies.

Idò, començam les intervencions dels grups parlamentaris,
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia
Sra. Consellera. Voldria en primer lloc agrair-li la
compareixença en aquesta cambra per debatre i sotmetre a
votació el sostre o límit màxim de despesa no financera per a
l’any 2022 que, com vostè ha dit, constitueix la primera passa
per a l’elaboració dels pressuposts de la comunitat autònoma
per a l’any que ve.

Vostè, Sra. Consellera, ens presenta a aprovació en aquesta
cambra un límit màxim de despesa no financera per a l’any 22
per import de 5.176,6 milions d’euros, que suposa, com ha dit,
un increment de 450,1 milions d’euros més, un 9,5% respecte
de l’exercici actual. Aquesta xifra es planteja en un context
diferent del d’enguany i aquest fet és per a nosaltres una
qüestió molt rellevant.

En primer lloc, sembla que, afortunadament, ens trobam en
una fase de superació de la pandèmia i, aparentment, les
enormes restriccions que han hagut de suportar els ciutadans i
les empreses d’aquestes illes, no es repartiran o almenys no
amb la mateixa intensitat de cara al futur. Com a conseqüència,
del fet anterior, s’ha produït un efecte rebot a l’activitat
econòmica, però ens trobam molt lluny encara dels nivells
previs a la pandèmia, tant en termes de PIB com, sobretot, en
termes d’ocupació.

Per cert, Sra. Consellera, vostè ens ha dit que arribaríem,
assoliríem els nivells de PIB del 2019, les seves previsions amb
les del Sr. Negueruela no coincideixen amb les del BBVA
Research, les quals diuen que el 2022 serem l’única comunitat
autònoma que no haurem assolit els nivells de PIB del 2022.

Existeixen, en tercer lloc, enormes incerteses pel que fa a la
recuperació econòmica, avui el fantasma de la inflació, el pitjor
impost que pot existir i el que més afecta les rendes mitjanes i
baixes, és una realitat, i els ciutadans i les empreses s’enfronten
a preus disparats de la llum, el gas, els combustibles, la cistella
de la compra i els preus de les matèries primeres, entre d’altres.

En quart lloc, les regles fiscals, objectiu de dèficit, deute i
regla de despesa, continuen suspeses, però serà previsiblement
el 2022 el darrer exercici en què es produirà aquesta situació.

I davant aquest context, vostès, vostè, Sra. Consellera, ens
planteja el sostre de despesa més expansiu de la història, 450
milions d’euros més, 9,5% més, i amb la major despesa pública
de la història, és a dir, fent el mateix que han fet sempre, tant si
hi ha pandèmia, com si no, obviant la realitat, menyspreant els
riscs i tensant la corda fins al límit amb una possibilitat que es
rompi. L’entorn d’enorme incertesa en la qual ens trobam
convidaria clarament als gestors públics a actuar des de la
prudència i la responsabilitat, sobretot si es viu a un país amb
un 120% de deute sobre el PIB, que, a més, es troba connectat
al cordó umbilical del Banc Central Europeu per refinançar el
deute i concertar-ne de nou.

Però vostès i el Sr. Sánchez veuen ja a prop les eleccions
del 2023, els importa molt poc el que pugui passar en el futur,
si s’arriba al 2023 ja va bé. Vostès posaran en marxa la
repartidora i la faran pagar als ciutadans en forma de més
imposts presents i/o futurs, tal com pretén fer el Sr. Sánchez
amb el famós ja bon cultural de 400 euros als joves de 18 anys.

No tenen la intenció de fer la més mínima reforma que
pugui resultar incòmoda, encara que sàpiguen que les reformes
són imprescindibles per seguir tenint la confiança dels nostres
socis europeus, garantir l’arribada dels fons Next Generation i
sostenir els serveis a mig i a llarg termini. Ben el contrari,
pretenen carregar-se les reformes, com la laboral, que ha creat
centenars de mils de llocs de feina al conjunt d’Espanya i, per
descomptat, a Balears, i vostès aplaudiran amb les orelles, com
han fet amb la pròxima intervenció de preus del lloguer per part
del Sr. Sánchez.

El control i l’eficiència en la gestió de la despesa pública
brillaran per la seva absència i aplicaran al peu de la lletra la
màxima de qui dia passa any empeny, ens segueixen dient que
vostès són els salvadors dels serveis públics expandint la
despesa pública i tensant la corda, però la immensa majoria
dels ciutadans saben perfectament que els recursos públics per
sostenir els serveis no cauen del cel, sinó que són fruit dels
imposts que pagam amb molt d’esforç els ciutadans; que sense
activitat econòmica i generació de riquesa no hi haurà
recaptació tributària o no hi hauria recaptació tributària ni
serveis públics, i que només amb creixement econòmic i
generació de llocs de feina es poden tenir els serveis públics
que els ciutadans necessitam i mereixem.

És una economia forta la que garanteix uns serveis públics
forts i no a l’inrevés, com vostès ens intenten fer creure de
forma sistemàtica. I és aquí on el Partit Popular mantenim una
total discrepància amb vostè, Sra. Consellera, vostès ens diuen
que s’ha d’incrementar la despesa pública i endeutar-nos fins
a les celles per mantenir els serveis públics i impulsar el
creixement, i nosaltres creiem que s’han de fer reformes, que
ens facin més competitius i abaixar els imposts perquè la
iniciativa privada pugui créixer, generar riquesa i llocs de feina
i sostenir l’estat del benestar a mig i a llarg termini.

Sra. Consellera, ja sé que em dirà que no, però per què pel
compte d’incrementar la despesa per al 2022 amb 450 milions
d’euros no incrementa la despesa, per exemple, en 100 milions,
abaixa els imposts als ciutadans, amb altres 100 milions, i deixa
250 milions sense gastar, i així no hauria d’inflar els ingressos
per justificar el seu sostre de despesa, Sra. Consellera?
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Sra. Consellera, vostè per al 2022 té una caiguda en relació
amb el 2021, ho ha dit fa un moment, de 210 milions d’euros
del sistema de finançament autonòmic, i no té ni un euro del
fons COVID, 300 milions d’euros, que sí que ha rebut el 2021;
és a dir, vostè té 500 milions d’euros menys que el 2022. Ara,
això sí, no obstant, vostè no només abaixa la previsió
d’ingressos no financers, sinó que els incrementa en 302
milions, com ha dit.

On és el miracle? En primer lloc, en els ingressos derivats
de tributs cedits i propis, on vostès disparen la previsió de
recaptació per al 2022 fins a nivells superiors al 2019. Ens
diuen que es dispararà la recaptació de l’impost de
transmissions patrimonials i ho atribueixen literalment,
literalment, que això s’ho ha deixat, Sra. Consellera, a l’auge
de les operacions de compravenda d’immobles de valor mitjà
i alt, ens diuen -és curiós veure, Sra. Consellera, com aprofiten
vostès els preus disparats dels immobles a Balears, entre
aquests els de l’habitatge, i la forta demanda de no-residents,
mentre piquen les mans al Sr. Sánchez amb la seva pretensió
d’intervenir els preus del lloguer, i els seus socis de MÉS
proposen restringir la compra d’immobles a Balears per part
dels no-residents.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sra. Consellera, és com a mínim dubtós que amb els vimets
que vostès desprenen la compravenda d’immobles de valor
mitjà i alt, com diuen vostès, continuï amb el mateix auge que
el 2022.

En segon lloc, vostè dispara les previsions d’ingressos dels
fons europeus i ens diu que ingressarà 196 milions que
certificaran despesa del 2022, però també amb despesa feta ja
el 2020 i el 2021, és curiós veure com vostè fa ajusts positius
de comptabilitat nacional pels 115 milions d’euros dels fons
europeus que ha rebut el 21 i que es gastarà el 2022, però,
curiosament, no fa ni un ajust negatiu per la despesa que
certificarà del 2020 i del 2021.

En tercer lloc, vostè ens diu que ingressarà 182,8 milions
d’euros del factor d’insularitat, 73 milions per tapar forats, això
sí, perquè ho certificaran de despeses d’anys anteriors, però els
altres 110 milions del factor d’insularitat són finalistes i
esperam veure’ls pressupostats, juntament amb les inversions
del Next Generation, de 311 milions d’euros dels fons
europeus, com li dic.

Per altra banda, provoca estupefacció, Sra. Consellera, els
110 milions d’euros que vostè preveu ingressar del conveni de
carreteres del 2004, no s’ha rebut ni un euro des del 2014, però
vostès, vinga, una altra vegada, 110 milions d’euros com vostè
ha fet cada any, l’any passat eren 60, ara seran 110, en fi, un
desgavell.

A més, amb un interessant joc de mans, vostè diu: es
disparen 234 milions d’euros els ajusts de comptabilitat
nacional, de cop i volta es disparen els imposts prevists per
inexecució, es disparen, mentre desapareixen els ajusts del
compte, 413, i els ajusts negatius pels fons europeus que li he
citat abans.

Finalment, Sra. Consellera, ens anuncien que no preveuen
altres variacions de l’estructura de bases i tipus impositius; és
a dir que vostès no tenen previst abaixar imposts, tampoc
apujar-los. Està clar que aquesta tasca d’escurar les butxaques
dels ciutadans de les Illes Balears la volen deixar en mans del
Sr. Sánchez, que ja ens ha dit que ho farà molt gustosament,
això sí. És clar, la Sra. Armengol, per altra banda, se’n va a
Madrid fa uns dies, a exigir, això sí, al Sr. Sánchez, que, sota
l’eufemisme de l’harmonització fiscal, apugi l’impost sobre les
herències als ciutadans de les Illes Balears i així vostè podrà
recaptar més. Sí, sota l’eufemisme de l’harmonització fiscal...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, termine, por favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -ya termino, sí-, s’hauran d’apujar els imposts a les Illes
Balears, ho farà el Sr. Sánchez, no ho faran vostès, tot molt
coherent.

Sra. Consellera, per tot el que li he dit i alguna cosa més
que li podria dir si tengués un poquet més de temps, suposo que
no la sorprendré en absolut si li dic que el Partit Popular votarà
en contra d’aquest sostre de despesa.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Costa. Por parte del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos tiene la palabra el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Este debate lo tenemos en un momento
crucial dentro de nuestra posible recuperación económica,
como bien ha comentado la consellera, por fin tenemos al gran
grueso de nuestra población vacunado en España y eso ahora
nos permite una hoja de ruta que pretende acelerar la
recuperación económica de Baleares.

En una comunidad autónoma, además, como la nuestra, que
principalmente se vive de un único sector, el turístico, no era ni
es de extrañar que al haberse visto comprometida la movilidad
entre países e incluso entre comunidades autónomas durante la
pandemia, hayamos tenido que afrontar una crisis sanitaria
junto a un golpe económico importante. Algo que, como
sabemos, ha ocurrido en la gran mayoría de países europeos,
aunque en aquellos lugares más dependientes del turismo, como
es el nuestro, nos hemos visto más golpeados.

Es por eso mismo que ante esta crisis y su necesaria
recuperación, desde la Unión Europea y en gran parte por la
presión que reciben algunos gobiernos, como el de España, se
decidió suspender las reglas de gasto dentro del marco europeo.
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Aún así, para este año, desde el Gobierno estatal se ha
recomendado un objetivo de estabilidad de referencia no
vinculante no superior al 0,6% del PIB. Y aunque no es
vinculante, sí que hay que admitir que es de obligado
cumplimiento para muchas comunidades autónomas por la
propia normativa estatal, en la cual se incluya Baleares. Cabe
recordar, además, que el año anterior fue del 1,1% en lugar del
0,6%.

Y aún así, gracias al trabajo que se ha hecho desde la
Conselleria de Hacienda y a un incremento de nuestra
economía y a fondos que van a llegar, este techo de gasto es un
9,5% más alto que el del año pasado, el cual ya era el más alto
que había tenido nunca nuestra comunidad autónoma. Eso
significa disponer de unos 450 millones más para los
presupuestos del 2022.

Y, por desgracia, por las reacciones que algunos grupos
parlamentarios han ido mostrando desde el anuncio de este
techo de gasto, parece que lo que les gustaría es que fuese
inferior. Y quiero decirlo claro: ¿saben lo que supone un techo
de gasto inferior? Recortes, precisamente en un momento en el
que se necesita hacer algo en nuestra economía y blindar
nuestro estado del bienestar parece que hay algunos grupos,
han dicho reajustes, pero son recortes lo que propondrían, bajar
el techo de gasto para que hubiese menos presupuesto en un
momento como ahora.

Y aún que el mantra liberal de siempre aconseja restringir
el gasto público cuando hay una crisis económica, pudimos ver
lo que supuso esa receta en el 2008, una crisis de la que se
tardó muchísimo en salir y, además, a costa del sufrimiento de
mucha gente. Y es que precisamente ese mantra liberal atenta
contra el sentido común y la experiencia en cuanto a cómo
afrontar salidas de las crisis que se han tenido en diferentes
momentos de crisis económicas pasadas.

Si por todos es sabido, además, las inversiones públicas nos
permiten no solo mayor bienestar para los ciudadanos, sino
también mejoras en infraestructuras y servicios de los cuales
luego se nutre el propio sector privado, porque, precisamente,
cuando hay una crisis económica a la derecha parece que le
gusta mucho aplicar ese mantra, ese mantra liberal, en cuanto
a restricciones y recortes, cuando el sentido común dice lo
contrario.

Quiero dejar clara una cosa y es que parece que se nos
olvida, vamos a analizar: internet, ¿todos lo usamos, no?, pues
se financió gran parte con dinero público; redes eléctricas,
redes telefónicas, de televisión, de radio, carreteras, etc., han
sido financiadas, en parte o en totalidad, por inversión pública,
y ¿alguien pone en duda lo imprescindibles que son hoy en día
para nuestra economía? Incluso las vacunas para frenar esta
pandemia, en su gran mayoría, se han financiado con dinero
público, eso sí, los beneficios se los ha llevado la parte privada.

Por eso mismo, si hay un momento en el que se puede
justificar un posible aumento de la deuda pública, en caso de
que hubiese que hacerlo, es precisamente este, uno en el que se
necesita acelerar nuestra recuperación económica, blindar
nuestro estado del bienestar, porque el grueso de los
presupuestos, y todos esto lo sabemos, se lo lleva educación,

sanidad y servicios sociales, a mí los partidos que les gustaría
ver un techo de gasto reducido me gustaría preguntar qué gasto
pretenden restringir, qué se pretende que se despidan los
sanitarios que se contrataron para hacer refuerzo, a los
profesores...

(Remor de veus)

..., que se eliminen las ayudas y servicios sociales que se han
aumentado, precisamente para esta pandemia.

¿Saben lo que realmente ha ido aumentando la deuda
pública en esta comunidad autónoma? Pues, por desgracia, esas
megaconstrucciones sin sentido que les encantaba a algunos
partidos realizar, esos chanchullos que se realizaban con
familiares de la Casa Real; ¿en qué se ha ido? En corrupción y
en mala gestión, eso es lo que aumentó la deuda pública, eso sí
que son gastos que nunca tenían que haber existido.

Frente a estos partidos, que parece que quieren hacer las
recetas de siempre, las de los recortes, las del mantra liberal de
restricción de gasto y que sean los trabajadores los que se
lleven el mayor golpe, desde Unidas Podemos creemos que la
hoja de ruta planteada por el Govern es la adecuada, aumentar
la inversión pública para acelerar el crecimiento económico y
sobre todo seguir protegiendo nuestro estado del bienestar al
que tanto daño se ha hecho, por desgracia, en los recortes que
se sufrieron en crisis anteriores.

Supongo que desde los partidos de derechas se creen de
verdad que las recetas neoliberales, sin restricción alguna, son
las certeras y que, debido a que se repite ese mantra una y otra
vez, incluso se las creen de verdad. Por suerte, ni en el
Gobierno del Estado ni en el Gobierno de Baleares gobiernan,
precisamente son las inversiones y el gasto público lo que
garantiza tanto unos servicios públicos para aumentar la calidad
de la vida de la gente como un crecimiento económico mayor
y más acelerado y, precisamente, creo o creemos que ese es el
camino que se necesita actualmente y por el que va este govern.

El Partido Popular parece que prefiere la vía de las
restricciones, por lo que acabo de escuchar al portavoz del
Grupo Parlamentario Popular. Además, como sus socios de
VOX les indican una y otra vez, si alguna vez gobiernan solo
podrán gobernar juntos o con el apoyo de ellos, así que desde
Unidas Podemos nos preguntamos ¿qué es lo que recortarían,
en sanidad, en educación, en servicios sociales, o directamente
-como pretende VOX- le devolverían la competencia de
sanidad y educación al Gobierno del Estado?

(Remor de veus)

Como he dicho al principio, este techo de gasto aumenta en
un 9,5% más respecto al anterior y eso se traduce en continuar
dando respuesta social a la crisis ocasionada por la COVID, en
seguir reforzando nuestro sistema público y, sobre todo, en
acelerar nuestra economía para recuperarnos cuanto antes. Por
eso, frente a los mantras de siempre de los partidos de
derechas, frente a su mensaje que solo augura desastres, lo que
decimos es que hace falta más inversión pública y mayor gasto
público en momentos tan duros como los actuales.
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Por eso mismo votaremos que sí a un techo de gasto que va
enfocado en garantizar nuestro estado del bienestar y en
acelerar la recuperación económica que necesita nuestra
comunidad autónoma.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. López. Interviene ahora el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, vicepresidenta. Miri, consellera, aquí ja li dic que
el nostre partit, que és lliberal i progressista, no es dona per
al·ludit quan qualcú parla de mantres exclusius per a ells en
tema d’un estat de benestar, i crec que la nostra trajectòria ha
estat demostrada en diferents ocasions: l’any passat, dins el
nostre discurs que dúiem abans, des del començament de la
crisi i abans del nostre posicionament al sostre de despesa al
qual vàrem donar suport al govern, amb algunes condicions,
però que n’hi vàrem donar, precisament perquè enteníem que
la despesa que vostès duien aquí, que era important, era per fer
front a una situació de crisi excepcional, on la prioritat com
havien dit els ciutadans era garantir la recuperació, garantir la
seguretat sanitària per orientar una recuperació social i
econòmica necessària i, per tant, s’havia reforçat l’àmbit de
salut, l’àmbit, evidentment, sociosanitari, tot això és estat de
benestar, i evidentment sense perjudici de l’àmbit educatiu,
perquè l’afectava; i això era: llei de conciliació i això era el
tema de famílies i això eren les nostres iniciatives, també
paral·leles al pressupost, per reforçar els col·lectius més
vulnerables i per garantir, evidentment, que les famílies,
treballadors i autònoms poguessin tirar endavant. Això és estat
de benestar.

L’orientació que donem a la despesa en una línia o en una
altra evidentment marca el que nosaltres consideram la nostra
identitat i el nostre ideari polític, que és garantir això però
preveure sempre una despesa racional i eficient, consellera.

A l’any 2021 li vàrem donar un suport, es va criticar per
algunes intervencions de partits polítics, nosaltres la vàrem
raonar, però nosaltres no contestàvem a altres partits, nosaltres
contestàvem al Govern, i per què ho vàrem fer? Per aquesta
situació excepcional que hi havia i perquè s’havia de prioritzar
la despesa sobretot cap a la major contractació de personal
sanitaris, la major contractació de personal sociosanitari i de
treballadors públics que donassin aquest suport. I per què?
Perquè no tenim fidelitzats els treballadors públics, perquè
tenia fugida de treballadors públics per donar resposta a això i
perquè és un mal estructural de diferents governs d’enrera i, per
això, enteníem que aquell sobreesforç que demanava el Govern
amb el sostre de despesa per a aquesta contractació, i que s’ha
demostrat amb l’execució pressupostària del Servei de Salut de
les Illes Balears, era necessari. Per tant, estam ben satisfets del
que vàrem fer.

Del que no estam satisfets és del que es planteja aquí i no
estam satisfets, i per això som escèptics, per tres coses que li
plantejaré, que m’agradaria que vostè respongués.

Primera, consellera, nosaltres consideram que vostè, i
agafi’m-ho com a un gest graciós, però no ofensiu, se ha venido
muy arriba en la previsió d’ingressos, molt a dalt, sobretot
perquè pressuposa una evolució d’ingressos del 2021 i del 2020
que no hi va haver per mor de la situació de crisi, però
recordem que hi ha sectors que encara no han obert; recordem
que tenim una situació de pobresa i una situació d’alentiment
important que afectarà aquests ingressos propis que gestiona la
comunitat autònoma, com les transmissions patrimonials, que
és un gruix important, consellera.

I sobretot perquè ja ens han no posat finançament des del
Govern central en tema de fons estructurals propis que ens ha
de finançar.

Però miri, nosaltres li vàrem demanar també una altra
qüestió i li venim demanant i venen vostès rebutjant: l’auditoria
funcional i integral d’aquesta comunitat autònoma, sobretot per
orientar ara, quan vostè du aquí una proposta, el sostre de
despesa; és a dir, fer més eficaç i eficient la despesa que vostès
plantegen. I la neguen, la neguen a la nostra proposició no de
llei, la neguen a la resolució que vàrem plantejar l’altre dia,
però li neguen a vostè, el que vostè mateixa va dir en el debat
l’any passat, que estava d’acord amb fer aquesta auditoria, i
nosaltres li vàrem dir quin tipus d’auditoria volíem. I vostè va
dir: no només aquesta, sinó l’operativa, la d’avaluació de les
polítiques públiques, la legal, etc. Bé, jo li deman aquí, avui, si
tornarà dir i exigirà al Govern o s’autoexigirà vostè mateixa
aquesta auditoria. Perquè aquesta auditoria, consellera,
l’orientarà l’eficàcia d’aquesta despesa. I, entre d’altres coses,
perquè nosaltres consideram que és imprescindible, consellera,
perquè vostè iniciï una senda de prudència cap al 2023, i
d’ajusts, no dic de retalls, dic d’ajusts, i la millor orientació que
pot tenir és una auditoria. Fixi’s que li vàrem dir interna, fins i
tot, nosaltres li vàrem proposar interna, jo ja li deman externa
fins i tot, perquè vostès no l’han volguda fer i té recursos per
fer-la, els té al seu departament a diferents àmbits i els té a la
Conselleria d’Administracions Públiques, en el sector públic.

Nosaltres li demanarem una altra cosa que m’ha de
contestar, d’aquesta despesa que vostès plantegen quina
destinació va al capítol 1 per garantir la dignitat i la
productivitat dels treballadors públics, no només que venen
aguantant aquest sobreesforç, sinó que denuncien la precarietat
en la qual es troben alguns. M’agradaria saber-ho perquè aquí
nosaltres aprovam un sostre de despesa, però no sabem encara,
vostè ho durà als pressuposts i a les compareixences, a què es
dedicarà, a quins àmbits.

Nosaltres li seguirem demanant i no li aprovarem una
despesa del capítol 2 igual o major que l’anterior, ja li dic, ni
major ni igual que l’exercici anterior, perquè entenem que
segueix havent despesa de capítol 2 sobreelavada i que aquesta
orientació de la despesa, aquesta auditoria l’ajudarà -se me’n
van els minuts de vegades, no sé quin temps, ara, perdona.
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Per tant, nosaltres li demanam que per a aquesta
sostenibilitat de l’estat de benestar evidentment vostè destini la
despesa al que pertoca.

Jo entenc perfectament que vostès, els seus socis li tornen
recordar cada mes de novembre exactament el mateix, los
Acuerdos de Bellver, ¿qué hay de lo mío? No, lo mío ja no
existeix, consellera, lo mío és el conjunt de la ciutadania en una
situació de vulnerabilitat de les famílies, en una situació de
pobresa, en una situació de llista d’espera en discapacitat, per
a avaluació, en una llista d’espera que s’ha hagut de suspendre
per aquestes restriccions que s’han produït en els centres de
salut, es denuncien pels mateixos professionals, el tema de
manca de diagnosis prèvies, etc. Això són les prioritats de la
despesa i això és el que nosaltres li demanarem, per tant en som
escèptics en aquest sostre de despesa, perquè són 450 milions
més que l’any passat, però és que vostè ja pujava el sostre de
despesa l’any passat a l’exercici anterior.

Sobre el tema de la inflació que tenim, sobre el tema que els
ajuts s’han cobrat, però s’han cobrat tard, evidentment nosaltres
som prou escèptics amb la ruta que seguirà la seva execució del
pressupost enguany. Per tant, l’encoratjam que la faci aquesta
auditoria, consellera, i que la faci el més aviat possible.

També li demanaré que no dugui, perquè no podrà comptar
el nostre suport, no dugui, i esperarem que presentí aquí vostè
els comptes, un augment d’un sol cèntim de qualsevol dels
tributs d’aquesta comunitat autònoma, perquè nosaltres li
demanam que vostè comenci una senda, una senda d’ajusts cap
al 2023 perquè ens podem trobar amb qualsevol problema de
recessió, amb aquesta incertesa que es produeix a nivell
mundial, començam un... és un exercici el 2022 d’inici de la
reactivació i recuperació econòmica, tot i que hagi començat en
el darrer trimestre del 2021; però el que sí li demanam és que
ni acceptarem que augmenti qualsevol tribut, ni que doni suport
des del Govern de les Illes Balears a l’augment que pugui fer
en els tributs que gestiona l’Estat, el Govern central, que
repercuteixen en els nostres ciutadans. I per què? Perquè no hi
haurà reactivació, perquè no tendrà, consellera, no tendrà
ingressos reals, no tendrà ingressos reals, que són els que li
permetran a vostè evidentment activar les polítiques i els
programes i els serveis necessaris per a aquesta recuperació
econòmica.

Perquè si no el que es trobarà, consellera, és haver de venir
aquí a fer una modificació o una normativa per augmentar dins
aquest marge del sostre de despesa, un augment d’imposts, de
nosaltres no tendrà el suport, ja la vàrem avisar l’any passat i la
tornam avisar, perquè llavors no ens diguin que no hem avisat,
en aquest sentit del nostre posicionament. Nosaltres seguirem
fent propostes de resolució, seguirem fent esmenes als
pressuposts en la línia que nosaltres ja venim denunciant:
conciliació, ajudes a sortir de la crisi a tots els sectors, a tots els
sectors, evidentment als més vulnerables, també li vàrem dir a
la consellera de Serveis Socials i Esports, és a dir, el nostre
suport a l’acció dedicada a totes les famílies per sortir
d’aquesta pobresa.

I sobretot quan nosaltres, a les comissions aquestes
parlamentàries, compareixen precisament entitats que ens diuen
que les xifres no són bones en situació de pobresa infantil i com

que és pobresa infantil és pobresa de les famílies. Les famílies
que necessiten el suport del Govern que la despesa vagi
destinada precisament a assolir aquesta sortida de la crisi,
evidentment a garantir la seva dignitat.

Li anuncio això, el nostre escepticisme sobre aquests
comptes, per això que li he comentat abans i, segons la seva
intervenció, ja li dic que nosaltres partim des d’una abstenció
i si vostè ens concreta tots aquests ingressos, explícitament, si
segur els rebrà, perquè demana la confiança però no detalla més
que xifres molt progressives dels ingressos del 2021, a
nosaltres aquests ens preocupen i ens veurem que vostè haurà
de venir aquí a fer una modificació important dels pressuposts.

Gràcies.

(Algun aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Corresponde ahora el turno al
Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Encetam avui el nou cicle marcat per la
postpandèmia de la COVID-19 amb la tramitació d’aquests
pressuposts de les Illes Balears del 2022, una proposta, com ha
dit la consellera, que preveu un sostre de despesa que creix
entorn del 9,5%, un percentatge que ha de permetre, creiem,
des de MÉS per Mallorca, uns pressuposts per a l’any 2022 que
han de ser un impuls decidit de fer de les nostres illes que
siguin més resilients, més sostenibles i més cohesionades i
continuar amb la millora dels serveis públics, de l’educació, de
l’atenció social, de la sanitat, del medi ambient i el territori i de
la mobilitat; en definitiva, que millorin la qualitat de vida de la
ciutadania i del futur dels nostres fills i filles.

Després de les greus afectacions econòmiques i socials de
la pandèmia durant el 2020, hi ha hagut una recuperació
progressiva del PIB, un 12,9% el 2021 i la previsió que sigui
un 13,8% el 2022, un creixement, això ha permès la previsió
d’un augment dels ingressos tributaris directes i indirectes.
Malgrat això, hem de lamentar, des de MÉS per Mallorca, que
l’Estat ens reclami aquests 213 milions d’euros de la liquidació
de les bestretes del sistema de finançament autonòmic del 2020,
i també que la compensació de l’IVA del 2017 en lloc de
retornar-nos 78 milions, al final només sigui de 65 milions
d’euros.

Des de MÉS per Mallorca creiem necessari més que mai
reclamar de l’Estat la compensació de les quantitats que ens
reclama l’Estat amb el deute històric per l’infrafinançament
determinat en més de 1.500 milions d’euros per la Sindicatura
de Comptes, no és un nombre que ens haguem inventat en
aquesta cambra ni una qüestió partidista, i jo crec que avui la
consellera també reconeix que també el sistema de finançament
actual ens segueix perjudicant, segueix essent injust amb
aquestes Illes i creiem que així ho deixat expressament en
aquesta cambra.
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Sra. Consellera, si de veritat ens creiem que el Pla estratègic
de les Illes Balears que hem aprovat recentment és essencial, és
essencial que en el 2022 facem un ús eficient i amb una mirada
de futur d’aquests 115,1 milions d’euros d’ingressos financers
complementaris, derivats de la COVID i canalitzats per aquests
fons de nova generació, els anomenats MRR, Mecanisme de
Recuperació i Resiliència, com a despesa finalista, i també
d’aquests 183 milions d’euros d’aquest fons d’insularitat. Un
total al final de 298,1 milions d’euros el 2022 extres, podríem
dir, per accelerar segons MÉS per Mallorca aquesta
diversificació econòmica que necessitam a les nostres illes. Per
evitar continuar perdent talent, que els nostres fills i filles no
hagin de continuar emigrant per trobar feina de qualitat i
adequada als seus estudis. Perquè evitem ser un pol d’atracció
de llocs de feina de baixa qualitat i només dependents del
turisme. Perquè facem front als reptes que tenim de
sobresaturació de cotxes i persones, de creixement demogràfic
desbocat -ja ho sabem- un 40% en vint anys, un excés, i de
decreixement progressiu de places turístiques. 

Amb aquest objectiu, valoram positivament que d’aquests
115,1 milions d’euros dels fons de nova generació, 42,6 siguin
per a educació i formació professional; 32,5 per a medi
ambient; 22,2 per a energia i canvi climàtic; 15 milions d’euros
per a ocupació; i 2,2 per a cultura; i 0,5 per a polítiques de
gènere. 

Hem d’aprofitar els fons de nova generació, apostam perquè
siguin palanques de canvi, innovadores i sense por. Un petit
exemple que, creiem, de polítiques valentes: a Suïssa s’han
prohibit les ajudes estatals a les pistes d’esquí, saben que amb
el canvi climàtic tenen els dies comptats, no hi haurà neu a
bastament i utilitzen els recursos públics de forma eficient en
activitats que tenguin un futur més enllà de 2030.

A MÉS per Mallorca consideram de vital importància
l’atenció als autònoms i a les PIME aquest 2022. Un recent
estudi del Col·legi General d’Economistes d’Espanya sobre
l’impacte de la COVID a les PIME diu que valoren molt
positivament les línies de finançament, que a vegades aquí
algun grup ha criticat, però sí que es reflecteix que l’activitat
innovadora de les PIME ha baixat a conseqüència de la crisi
sanitària originada per la COVID-19 i s’ha invertit així la
tendència favorable que havien experimentat els anys anteriors.
Només el 49,3% el 2020 i un 83,1% el 2019 han fet canvis o
millores en productes o serveis. Per tant, l’activitat en la
innovació de processos també ha experimentat un alentiment. 

Les empreses, i sobretot les PIME, han de ser un eix
vertebrador de les mesures encaminades a la recuperació i a la
diversificació econòmica com a motors econòmics i generadors
d’ocupació i llocs de feina de qualitat, són imprescindibles per
arribar a la reconstrucció, transformació i modernització de
l’economia cap a un model de creixement més sòlid, sostenible
i inclusiu. Els recursos propis i els fons de nova generació de
la Unió Europea han de centrar també esforços en el
desenvolupament efectiu de la seva activitat futura.

Les Illes Balears necessitam afrontar una profunda
transformació que permeti consolidar una senda de creixement
futur basada en el teixit productiu, la competitivitat, la

innovació, la digitalització, la formació, paral·lelament a una
major cohesió social i a la protecció del territori. 

Des de MÉS per Mallorca insistim, Sra. Consellera,
consideram la part fiscal del Règim Especial més urgent que
mai en el moment de la postpandèmia en què ens trobam.
Aquesta ha agreujat molts dels problemes complexos generats
per la insularitat, a nivell empresarial i relacionats. La
recuperació econòmica i la diversificació econòmica si no
vénen acompanyades d’un Règim Especial Fiscal potent seran
paper banyat. Els fons europeus no poden compensar ni donar
resposta a una condició territorial tan específica on la
responsabilitat recau en el Govern espanyol. El diagnòstic del
Pla estratègic de les Illes Balears confirma el que hem defensat
fa temps des de MÉS per Mallorca, diferenciar els problemes
conjunturals dels estructurals, així com aquells que suposin un
fre per al desenvolupament econòmic de les Illes Balears. 

Ara bé, no ens sorprenen les receptes de sempre de la dreta.
Sr. Costa, el seu mantra, l’abaixada d’imposts com a solució a
tots els problemes, tant si venen maldades com si no venen
maldades, sempre és la mateixa! Sempre vostè recepta..., és
com un metge que ja no necessita estudiar més, sempre la
mateixa recepta. Jo ja ho havia posat en el meu..., perquè sabia
que vostè defensaria això, perquè no hi havia d’altre..., sempre
defensa el mateix. Però nosaltres no, nosaltres defensam els
serveis públics suficients i de qualitat i sabem, sabem, que
només són possibles amb una política tributària justa i
redistributiva. Vostès no. Malament haguéssim anat a fer front
a aquesta pandèmia amb les retallades en els serveis públics, a
Sanitat i a Educació que havia fet el Partit Popular. 

Vostès volen privatitzar els serveis públics i que els rics
paguin molts menys imposts comparats amb la gent normal, i
nosaltres a això no ho defensarem. I sí, defensam restringir la
compra d’habitatges per als no residents i també el control de
lloguers exagerats i tensionats, per què?, perquè estam en una
situació d’emergència d'habitatge i això perquè vostès han
d’entendre que el mercat lliure no ha donat resposta al
problema de l’habitatge que tenen aquestes illes. El lliure
mercat, que vostès tant reclamen, no va donar resposta tampoc
a la crisi de 2008 on només els bancs i els grans fons d’inversió
es varen omplir les butxaques a costa dels desnonaments de
famílies i d’incrementar el deute públic, que ara hem de pagar
les persones normals amb els nostres imposts. 

En aquesta pandèmia ha hagut de tornar a sortir el sector
públic a rescatar les famílies i la gent, amb els ERTO i amb les
ajudes a les empreses, etc., les ajudes, també, de benestar social
a les famílies. I això s’ha pogut fer gràcies als imposts que es
paguen. Els grans accionistes encara, malauradament, s’han
omplert les butxaques més que mai. I anam més enllà, des de
MÉS per Mallorca seguim reclamant més sobirania tributària
perquè, malgrat la pandèmia, sabem que som la comunitat que
proporcionalment genera una gran quantitat d’imposts però que
se’n van i que no tornen a les arques autonòmiques. 

Sr. Costa, si qualque dia l’Estat decideix avançar cap a un
model de finançament amb una major corresponsabilitat fiscal
per part de les comunitats autònomes, tal volta en aquesta
cambra es pugui tenir un debat realment seriós sobre el sostre
de despesa relacionat amb la política tributària. Mentrestant, a
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MÉS per Mallorca creiem que aquesta proposta de sostre de
despesa ens permetrà seguir avançant per donar uns serveis
públics més dignes i, per això, des de MÉS per Mallorca li
donam suport. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr.
Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Señoras y señores diputados,
Sra. Consellera. Yo me siento un poco como en el día de la
marmota, otra vez lo mismo del año pasado, vamos a gastar
más y vamos a hinchar los ingresos, exactamente lo mismo que
el año pasado. 

Pero lo peor de todo ello y siguiendo con el símil
cinematográfico, es que cuando usted ha subido a la tribuna, la
miraba yo desde el fondo y cuando ha dicho que había
incrementado un cuarenta y tantos por ciento los ingresos
previstos, le brillaban los ojos al decirlo como a Gollum, “¡mi
tesoro, mi tesoro!”, o sea, le ha faltado frotarse las manos. Esta
idea que tienen ustedes de meter la mano en el bolsillo de los
particulares para seguir gastando de una manera desorbitada no
la acabamos de entender, porque tiene usted que comprender
que estamos viviendo..., no hablaban ustedes -que les gusta
mucho- de las burbujas inmobiliarias..., estamos viviendo una
burbuja financiera.

En algún momento, cuando el Banco Central Europeo diga
se acabó comprar la deuda basura a precios de risa inexistentes,
se habrá acabado la fiesta. Pero ustedes siguen continuando
como si la fiesta no se acabase nunca, son ustedes la orquesta
del Titanic, que sigue tocando mientras el barco se hunde y nos
traen una previsión de ingresos que usted sabe que está
hinchada, porque usted sabe que las previsiones de organismos
internacionales o de los estudios del BBVA le dicen que su
previsión de crecimiento no es la adecuada. El Fondo
Monetario Internacional acaba de rebajar la previsión de
crecimiento de España y lo único que nos dicen los organismos
internacionales es que vamos a ser los campeones del paro de
toda la Unión Europea. Ésas son las condiciones reales. 

Pero, entenderíamos -entenderíamos- que usted nos diga
que se quiere endeudar en 200 y pico millones más y llevar
nuestra deuda hasta el límite de un 26% del PIB, 9.270
millones, si realmente fuera para atender a las necesidades
sanitarias, de educación, de infraestructura que tenemos, pero
si eso lo intentaran ustedes alguna vez compensar diciendo que
van a hacer ahorros, que van a cerrar alguno de sus
chiringuitos, pero no, ustedes lo único que quieren seguir
haciendo, lo tienen clarísimo, es seguir gastando más y más y
más y además, lo hemos visto muy claro en los discursos de las
personas que le apoyan a usted y a su gobierno. 

Ha salido la Sra. Campomar a decirnos que en Suiza habían
dejado de invertir en pistas porque como no va a haber nieve es
invertir con poco futuro. Pues oiga, nos acaban de decir ustedes
que dentro de poco no hay playas, dejemos de invertir en
playas, de preocuparnos del sistema dunar y de todos los gastos
que hacemos para intentar mantener nuestro ecosistema porque
como van a desaparecer también pues no importa seguir
gastando en esto, vamos a gastarlo, no sé, en construir
microchips o alguna cosa de estas que nos dé una solución.

Porque también he oído decir en esta tribuna que bajar los
impuestos no es una solución a todos los problemas, y es
verdad, no es una solución a todos los problemas, es una
solución a los problemas de las familias y de las empresas, y
con eso ya nos empezamos a conformar, con eso nos
empezamos a conformar. 

Porque hablan ustedes siempre del grave problema de la
vivienda en Baleares, y en toda España. Ustedes tenían en su
mano bajar mañana por la mañana el precio de la vivienda con
algo tan sencillo como bajar las transmisiones patrimoniales y
los actos jurídicos documentados, pero claro, eso no lo quieren
tocar porque eso es su principal fuente de ingresos. Y como
muy bien se les acaba de decir, ¿por qué ha crecido esa
recaudación? Ha crecido porque cada vez se venden más
segundas residencias de lujo a extranjeros, eso que sus socios
de gobierno quieren poco menos que prohibir, con lo cual les
van a alterar sus previsiones del gasto.

Nos vuelve a incluir usted, este año son 110 millones en
carretera, ¿y por qué no 250?, ¿y por qué no 300? Un dinero
que no hemos recibido nunca y que ustedes se empeñan en
mantener como previsión, lo cual acabará incrementando el
déficit. 

Claro, nos pide usted que apoyemos su burbuja financiera,
su mundo imaginario y ¿para qué? Porque lo importante es para
qué queremos subir este techo de gasto que ya parece un gasto
sin techo, ¿para hacer qué?, ¿para hacer qué, Sra. Consellera?
Porque no han venido ustedes aquí jamás a decir que vamos a
reducir el gasto en alguna de las partidas innecesarias en esas
organizaciones que ustedes tienen como el IBDona que es una
especie de autoempleo dedicado a hacer charlas y a editar
trípticos y que se justifica por sí mismo, política lingüística, la
Oficina anticorrupción, la Caja de música... todas estas cosas
que en este momento a lo mejor no serían necesarias. 

Ustedes se empeñan, pero es que además, además, ustedes
sacan mucho músculo porque es que lo público, lo público y lo
público. Pues según los datos del INI cuando..., antes de la
pandemia había 74.900 empleados públicos, ahora son 87.800,
un incremento del 17,22%, mientras que los empleados en el
sector privado han pasado de 495.200 a 474.500, han rebajado
un 4,2. Cada vez hay menos gente trabajando para sostener a su
macrogobierno, sus macroinfraestructuras, todo este gasto que
ustedes quieren mantener a toda costa. Y no se trata de cerrar
hospitales, no se trata de cerrar colegios porque además para lo
que sirve, siguen los niños en barracones desde tiempos eternos
y en barracones seguirán, si dijeran es que vamos a construir
escuelas, no, es que su única intención es seguir la senda que le
ha marcado su jefe en Madrid, que es el Sr. Sánchez, que es,
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ojo que vienen elecciones, vamos a gastar como si no hubiera
un mañana.

Cada vez pienso que a lo que ustedes se quieren dedicar es
a seguir esa estela que nos marca el Gobierno central y que es
el rumbo completamente equivocado porque, de verdad, yo
creo que ya sólo nos falta..., yo el otro día pensaba que pronto
recibiremos una carta que diga: “Querido Juanito, soy Pedro
Sánchez, presidente del Gobierno, yo y mi persona queremos
felicitarte por tu 18 cumpleaños y te adjunto un cheque de 400
euros para que emplees en actividades culturales como
conciertos de reggaeton o videojuegos. Recuerda las próximas
elecciones, que mientras la derecha sólo quiere ofrecerte un
puesto de trabajo, nosotros ponemos el foco sobre tu
enriquecimiento como persona”. Y eso es a lo que van.

A lo que van es a que se acercan las elecciones y ustedes lo
que quieren hacer es volver a regar a los de siempre, seguir
subvencionando a los medios que les apoyan, seguir dando
dinero a sus múltiples chiringuitos y ése es el único objetivo de
este gasto que nos viene usted a pedir que se lo aumentemos. Y
al final la gente, la gente tiene que entender que el dinero que
usted maneja no es otro que el dinero que saca de sus bolsillos,
no hay otro dinero, porque cuando usted cobra impuestos o se
endeuda a la larga, todos los ciudadanos vamos a tener que
parar la fiesta. El dinero ni siquiera el de Europa es su dinero,
porque cuando ustedes hablan de los fondos de Europa parece
que ese dinero fuera un dinero de regalo, Europa se ha
endeudado para poder hacer estos fondos de inversión para
ayudar a salir de la pandemia, pero ese dinero habrá que
devolverlo, ese dinero habrá que devolverlo, y el problema lo
tendremos cuando dentro de un año los calvinistas del norte se
den cuenta de cómo se han gastado ustedes el dinero y vengan
a exigirnos cuentas. 

Cierren el grifo de estas ayudas que tanto le gustan, del
Next Generation y cuestiones similares y entonces veremos
cómo nos saldremos. Entonces sí, entonces tendremos que
venir nosotros a arreglar el desaguisado que ustedes han hecho. 

Evidentemente, Sra. Consellera, ya puede contar con que
nosotros votaremos que no a su dispendio, a su techo de gasto.

Gracias, Sra. Vicepresidenta.

(Algun aplaudiment)

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. Vicepresidenta. Senyores i senyors
diputades. Sra. Consellera d’Hisenda. És un..., hauria de ser o
seria normal que fos lògic que aquest debat fos reiteratiu, fos
repetitiu any rere any perquè és evident que un govern d’un
color polític, en teoria hauria de mantenir una política
econòmica concreta i l’oposició hauria de tenir una visió
econòmica concreta, coincident o no. Per tant, que té un poc de
reiteració del día de la marmota, com es deia, bé, podria entrar

dins la lògica. Dic que entraria dins la lògica si les coses
tenguessin un funcionament ordinari, el que passa és que
nosaltres estam submergits en uns moments extraordinaris,
d’això que deim d’extraordinària incertesa, producte de la
pandèmia. Per tant, els horitzons econòmics són molt variables
i molt volàtils, per tant, no estam en aquest escenari de
continuïtat del debat i de continuïtat de les polítiques
econòmiques sinó que som a una altra realitat diferent.

Jo no som economista, però clar, jo sent molt i escolt les
persones que governen i que són d’esquerres, en aquest
moment, i sempre fan un discurs que diuen: bé, nosaltres això
del Keynesianisme, no?, nosaltres som molt de Keynes i de les
polítiques anticícliques i per tant nosaltres pensam que quan
l’economia està deprimida, quan hi ha un decreixement, el
carro l’ha d’estirar el sector públic. Això ens expliquen sempre,
no? Per tant, quan l’economia no està deprimida sinó que està
en cicle expansiu i en cicle de creixement, que són les xifres
que vostès ens donen, perquè vostè ens diu que el 2022 hi
haurà un creixement molt important del producte interior brut
i de la riquesa i de la recaptació a les Illes Balears, aleshores
seguint aquest fil conductor hauríem de fer una política
diferent, no de gran despesa pública sinó d’eixugament de
l’endeutament que ja hem acumulat durant els exercicis que
havíem d’estirar del carro. 

Això a grans trets hauria de ser així, però vostès no fan
això, vostès sempre fan la mateixa política que és expansiva al
màxim sigui el cicle que sigui, sigui el cicle de depressiu o
sigui el cicle de creixement. Vostès sempre expansius i sempre
creixement de pressupost i nosaltres evidentment, ja li ho
vàrem dir al debat de l’any passat, li ho tornam dir en aquest
moment, que encara que s’hagin suspès les regles d’estabilitat
pressupostària de despesa, etc., el principi general de
sostenibilitat de les finances públiques a mitjan termini es
manté, i vostès amb aquesta política d’expansió continuada
evidentment consideram que no van en la direcció que això
tengui sostenibilitat a mitjan termini, més aviat el contrari serà
insostenible perquè és evident que no podem créixer un 10%
cada any, 450 milions cada any. Això és inassumible des de tots
els punts de vista.

A part que des del Grup Parlamentari El Pi no estem
d’acord en la seva política econòmica, en la generació, perquè
no aposten per la generació de riquesa que hauria de ser la
prioritat, incentivar la recuperació del sector privat i reconvertir
el nostre sistema productiu, però nosaltres no veim que aquest
sigui l’esforç i la prioritat que marquen les seves línies
d’actuació. Per tant, tenim una visió que això generarà dèficit
i acabarà incrementant un endeutament que ja està
absolutament disparat a les Illes Balears, més de 9.000 milions
d’euros.

És clar, els ingressos de la comunitat autònoma se sostenen
sobretot de manera ordinària de les transferències del sistema
de finançament i si anam a aquest capítol, que en teoria és
l’essència dels nostre ingressos i del nostre sostre de despesa,
resulta que aquí les xifres són molt negatives, cauen -cauen-
dramàticament perquè entre d’altres coses, com venim
denunciant des de sempre, el sistema de finançament no
funciona adequadament per a les Illes Balears. És injust per a
les Illes Balears. Per tant, ens produeix una carestia de recursos
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que s’hauria de variar i per això reclamam al Partit Socialista,
del qual vostè forma part, que procedeixi a reformar clarament
el sistema de finançament, que hi introdueixi el principi
d’ordinalitat i en el nostre cas que reclami el que en deim el
concert econòmic per a les Illes Balears. 

Aquest seria l’escenari òptim per no haver de viure
submergits en aquests constants canvis del sistema de
finançament, que ho ha dit la Sra. Campomar amb la boca
petita, però jo ho vull reclamar: aquí hi ha una presa de pèl, o
sigui, el 2017 amb el tema de l’IVA, de la liquidació de l’IVA
ens pentinen 78 milions, però resulta que només ens en tornen
65, segons el seu informe. Per tant, aquí hi ha 13 milions que
ens han volat per la cara, però vostè no n’ha dit ni una paraula
ni ens han explicat per què aquesta situació absolutament
impresentable i supòs que aquells que tenen sentències
favorables del Tribunal Suprem, cosa que no va fer les Illes
Balears perquè les Illes Balears tocam l’esquena al Sr. Sánchez,
però no ens hi plantam amb força i amb fermesa, supòs que
aquestes comunitats sí que recuperen el total del que els varen
pentinar en la liquidació de l’IVA.

Evidentment nosaltres veim molts d’ingressos incerts. No
veim una garantia que els ingressos que vostès tenen prevists en
aquest sostre de despesa es produeixin a la realitat. El Sr. Costa
encertadament parlava dels 110 milions del conveni de
carreteres, un clàssic en aquest tipus de debat, bé, n’és un
exemple perquè allò dels fons europeus també està tot molt
enlaire i tot agafat amb pinces. Per tant, ja veurem tots aquests
ingressos que són la manera de compensar la caiguda de
contribució de les transferències del sistema de finançament, ja
veurem si realment arriben. Per tant, nosaltres evidentment som
escèptics que aquestes transferències es produeixin.

Per tant, si no estam d’acord amb la política fiscal que
vostès fan, que des d’El Pi venim reclamant, per exemple,
l’eliminació de l’impost de successions que ens pareix una
necessitat i que en un cicle com el que tenim... el Sr. Costa li
feia una proposta grosso modo, vostès no inflin tant la despesa,
dediquin una part a abaixar imposts, dediquin una part a no
inflar tant les despeses, dediquin una part... Jo li ho dic:
dediquin una part a endeutament i dediquin una part a garantir
que podrem fer front a les obligacions que ens estem marcant,
perquè realment no veim de cap manera que al final això pugui
quadrar els números que tenim.

La política inversora que vostès fan és una política
inversora d’aquests 4.600 milions d’euros, que ja veurem també
d’on surten, i aquest hauria de ser el primer exercici d’aquests
4.600 del seu pla d’inversions.

Nosaltres en tot cas li reclamam, i vull aprofitar aquest
debat per fer-ho, el tema dels lots, el tema de la fragmentació
dels contractes, el tema que aquest esforç inversor que en teoria
farà la comunitat autònoma, vostè ha parlat que serà el major
esforç inversor de la història de la comunitat autònoma, idò
aprofitem aquest major esforç inversor perquè sigui el més
equitatiu possible i, per tant, sigui el més repartit possible en les
diferents empreses de les Illes Balears. Pensam que aquest
també seria un objectiu que s’haurien de marcar.

I finalment, li vull parlar d’un tema que venim reclamant
contínuament, però que tampoc no hem vist reflectit de cap
manera, que és el tema del pla d’eficiència. És evident que
sempre ens podem estrènyer el cinturó i és evident que sempre
podem gastar millor, i vostès no han volgut entrar mai durant
sis anys, no han volgut mai entrar a analitzar en profunditat
algunes despeses que es podrien fer de manera més eficient i,
per tant, estalviar de determinades conselleries, de determinats
departaments, de determinats ens públics instrumentals i seria
una manera de guanyar recursos. Ciutadans li demanen una
auditoria, nosaltres no anam tan enfora perquè pensam que les
decisions estratègiques al final les s’han de prendre els polítics,
però és evident que vostès no volen entrar en l’anàlisi en
profunditat i que el que fan és anar inflant, sumant recursos que
al final no sabem si tendrem la capacitat de sostenir-los en el
temps.

Per tant, entendrà que si nosaltres no compartim la política
econòmica, no compartim la política fiscal, ens preocupa
l’endeutament, consideram que el sistema de finançament que
vostès estan mantenint en el temps no és l’adequat i no hi ha pla
d’eficiència i alguns dels ingressos són incerts, evidentment el
nostre grup parlamentari no pot donar suport al seu sostre de
despesa.

Moltíssimes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara correspon el torn al Grup
Parlamentari Mixt. En primer lloc parlarà el Sr. Castells per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Consellera, jo
en aquesta intervenció breu li plantejaré tres temes.

El primer és el del context a mig termini de la nostra
economia. Vostè recordarà que els primers pressuposts que
vostè va presentar en aquest parlament el 2020 varen ser uns
pressuposts de contenció, de fet tots veníem amb una
acceleració d’una legislatura passada i ens vàrem trobar que el
2020... paràvem màquines i vèiem que probablement havíem
entrat en un cicle diferent. 

Tot això evidentment ha estat alterat amb la pandèmia,
pressuposts de 2021, i els pressuposts de 2022 són uns
pressuposts fortament expansius. Això té una lògica i hi han fet
referència altres portaveus, però evidentment és arriscat, és
arriscat perquè..., jo he vist en la seva intervenció, he trobat una
intervenció, primera, amb un plantejament molt clàssic,
permeti’m dir-ho, antiquat en el sentit que em sonava a la
retòrica d’abans de la pandèmia i amb la pandèmia han passat
moltes coses, no? La retòrica de dir: “hem de reactivar
l’economia perquè tot això es posi... es torni a posar en marxa
i entrem en una dinàmica de creixement”. Jo crec que ja hi ha
moltes veus avui en dia que posen en dubte que realment
arribem a entrar en una dinàmica de creixement, no? Hi ha unes
tendències, és la distinció conjuntura i l’estructura, que deia la
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Sra. Campomar. Jo crec que estem en un context de crisi
energètica, de crisi de mobilitat, de crisi de producció
industrial, la qual cosa afecta les rendes dels ciutadans
europeus que són el nostre principal mercat.

Per tant, tot aquest context a mi em fa pensar que hauríem
de fer un esforç més gran per reduir el deute perquè estem en
un entorn molt incert, molt fangós, molt movedís i molt
arriscat. En aquest sentit coincideixo amb el que ha dit el Sr.
Melià. Jo crec, tot i que en els números que vostè ens presenta
hi ha una petita reducció del deute, aquí no parlam que tenim
una llosa de més de 1.000 milions d’euros cada any, sí, a part
d’aquests 5.000 milions d’euros els dediquem a amortitzar
deute per valor de més de 1.000 milions d’euros. Això és una
llosa que amb el futur incert que tenim a mig termini és molt
arriscat i que a mi em fa molta por. Aquest és el primer tema
que li volia plantejar.

El segon tema que li volia plantejar és la rigidesa en la
despesa que ens aboca als pressuposts que vostè ens presenta,
per què? Perquè vostè ho ha explicat molt bé, és a dir, està
disminuint el que ens ve del sistema de finançament autonòmic,
que són uns fons de lliure disposició i els estem substituint per
uns fons europeus, a grosso modo, eh?, que vénen ja amb un
condicionant molt gran en què es poden gastar, ja siguin fons
que van a un projecte determinat, que vénen ja amb un sobre
dient en què s’han de gastar aquells doblers, o ja siguin doblers
que vénen adreçats a projectes que s’han de determinar, però
que seran un tipus de projectes, com pot ser el factor
d’insularitat, que també estaria dintre d’aquest paquet.

Per tant, estem en una paradoxa, és a dir, augmentem els
ingressos, però en el fons tenim molt menys marge de
maniobra. I, per tant, haurem de ser especialment escrupolosos
per controlar la vinculació estricta entre l’origen i la destinació
dels fons, perquè si no, evidentment correm el risc de gastar-
nos part d’aquests doblers -i dic que correm el risc perquè això
ja ha passat en aquesta comunitat autònoma-, gastem aquests
doblers en coses que no són aquelles per les quals ens financen
i després evidentment aquí es provoca un problema ..., un
dèficit, al final això és un increment de dèficit, que ja li deia en
el primer punt dels temes que li comentava que era el que més
em preocupava. 

I això ens porta al tercer problema, que són els riscos de
l’execució, els riscos de l’execució quan estem gestionant un
increment de despesa, però que ve condicionada. Quins riscos
són d’execució? Primer pel calendari, és a dir, nosaltres tenim
despesa que haurem de començar a executar a partir de l’1 de
gener, però que no sabem si la tenim finançada, fins no sabem
quan. Per exemple en aquest pla estratègic de fons europeus, hi
ha tota una despesa en matèria d’educació 0-3 anys. Aquesta
despesa s’haurà de començar a fer des de l’1 de gener, però no
sabem si la tenim finançada fins al maig, al juny, al juliol. És a
dir, aquest origen i aplicació de fons que jo li demanava en el
punt anterior, hi ha casos en els quals no podem verificar,
perquè evidentment si ens esperem executar la despesa a tenir
garantit l’ingrés, això no es gastarà aquest any. Per tant, és
despesa que tampoc farem aquest any.

Per tant, primer subproblema dels riscos de l’execució, el
calendari. I segon, la justificació, Sra. Consellera. Tenim un

historial en aquesta comunitat autònoma en alguns temes, com
els fons europeus FEDER, fons europeus de molt bona
justificació, però tenim altres plans d’inversió, com pot haver
estat la disposició transitòria novena, en què ha estat un
desastre, l’execució ha estat un desastre. Aquí podem fer un
forat en les nostres finances que sigui irreversible. 

Per tant, jo crec que li he plantejat tres problemes, només
tinc cinc minuts, crec que són de molt calat i espero amb molt
d’interès la seva resposta i en funció d’aquesta resposta,
fixarem la nostra posició a l’hora de votar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara correspon al Sr. Sanz també per
un temps de cinc minuts.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Bé, gràcies, Sr. President. Primer de tot agrair a la
consellera l’explicació que ha fet de tot el que seria el sostre de
despesa i com es pretén també distribuir aquests fons. Parlam
d’una pujada d’un 9,5%, 450 milions d’euros més que en els
anteriors pressuposts, arriben fins quasi els 5.200 milions
d’euros i des de la part no progressista o des de la dreta ja es
parla d’abaixada d’imposts, etc. Però és molt curiós parlar que
el Grup Popular, el PP a Saragossa demanava ajudes per al
sector del calçat, el PP demana ajuda també als fons COVID
per a les empreses que no estan al dia amb Hisenda; el PP, la
presidenta Prohens del PP de Balears, diu que el retard en el
pagament d’ajudes està obligant a tancar empreses. Jo els faria
una pregunta, aquests fons d’on pensen que vénen? Perquè els
diners no cauen del cel...

(Alguns aplaudiments)

 ... si no es fica un sostre de despesa ample, no es pot fer açò.

Tenint aquest sostre de despesa es podran fer polítiques
públiques, progressistes que la societat necessita. Ha quedat
clar amb la pandèmia que les necessitam. Fins i tot vostès
reconeixen amb aquests titulars que els acabo de llegir, que les
necessitam. Polítiques per als serveis sanitaris públics,
habitatge i també per a l’educació, que necessiten un marc
pressupostari ample per poder ser desenvolupades. 

En el cas de Formentera, que és del que puc parlar més
proper, parlarem d’una base del 061, la qual sense fons no es
podria construir, tenir uns serveis sanitaris d’urgències per a
Formentera, l’ampliació que ja es va parlar aquí al plenari de
l’IES Marc Ferrer que va indicar el conseller Marc, o també
polítiques d’habitatge com la propera construcció d’habitatges
de protecció social que es faran a Formentera. El lliure mercat
..., es parla molt del lliure mercat i els fons d’inversió ja volen
arribar a Formentera, ja sabem de fons d’inversió que volen
construir a Formentera urbanitzacions a zones que tal vegada
hauríem de pensar en altra cosa, pensant en Es Campament. Hi
ha una zona que es diu Es Campament i en aquella zona sembla
que hi ha fons voltor que volen construir habitatges per a
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tothom i Es Campament, per a qui no ho sàpiga, va ser un dels
camps de concentració de les Illes Balears a l’època franquista.

Com ha indicat la consellera, tenim 311 milions d’euros que
vénen dels mecanismes de recuperació de resiliència, així com
també el fons d’insularitat, que està previst al Règim Especial
de Balears. Al final, quan es parla de cuanto peor mejor, ja es
deia abans, sembla que n’hi ha alguns que s’alegren del cuanto
peor mejor. Jo crec que hem de mirar cap endavant i que
tothom pugui desenvolupar les polítiques que necessitam a les
nostres illes.

El creixement de les Illes va cap endavant, la reactivació en
el segon semestre de l’any ha estat molt evident i en el cas de
Formentera les patronals també indiquen que l’ocupació
hotelera i l’activació econòmica ha estat propera o fins i tot
superior a la d’un any en el qual no teníem la crisi de la
COVID. No tot està bé, s’han de fer encara més coses, però
aquests sous faran possible..., aquest sostre de despesa que
permetrà invertir, faran possible que ens recuperem. 13,3
milions d’euros a 184 empreses han fet que aquestes empreses
a Formentera puguin continuar endavant. Així mateix un
territori en el qual la temporalitat, els serveis d’hoteleria, que
tenen un alt índex de temporalitat, amb els ERTO, tenint
garantit el pagament d’aquests ERTO i de les prestacions
socials que necessiten, fan possible que continuem tenint
persones a Formentera que puguin viure d’una manera
adequada.

Queda clar, amb tot l’exposat, que les polítiques
progressistes, malgrat a alguns grups no els agradin, a la ciutat
de Formentera li van bé. S’ha indicat que el ritme de
creixement està per sobre de la mitjana espanyola, que en el
segon trimestre ha pujat molt i ens permetrà desenvolupar, com
he dit abans, aquestes polítiques progressistes. Volem un
sistema de finançament just, però sí que li demano, consellera,
que no s’oblidi de què quan parlam del principi d’ordinalitat,
Formentera seria molt complir l’ordinalitat, sí que és cert que
sempre tenir un bon finançament i s’haurà de garantir que els
territoris petits continuïn tenint el finançament necessari per a
tot el que s’està dient.

No volia deixar de banda que hi ha polítiques que s’han fet
per aquest govern d’una manera, voldria dir pristina, que és la
política d’ajuda als migrants que ens han arribat. Si no tenim
fons per poder garantir que aquests migrants que ens arriben a
les nostres costes i a Formentera en sabem molt, no podríem
donar-los el que necessiten. 

Per acabar, hi ha temes que ja s’han debatut al plenari, que
ja els he pogut dur a aquest plenari del Parlament, la protecció
del nostre medi, la vigilància del litoral, o el desenvolupament
d’un sistema de fondeigs integral per a l’illa de Formentera.
Sense un sostre de despesa adequat, aquestes polítiques no es
podran dur endavant.

Gràcies.

 (Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Ara correspon al Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
consellera. Debatem avui el sostre de despesa no financera per
a 2022 que ens acaba de presentar la consellera, un sostre de
despesa que ens dóna un missatge clar i que parla per si mateix,
perquè és un sostre de despesa a l’alça, que creix, que
augmenta. És el sostre de despesa més alt de la història per fer
front, principalment a recuperar la nostra economia malmenada
per una pandèmia que ningú no s’esperava i que ningú no
estava preparat per viure i per fer front a la crisi també des de
la vessant sanitària i social.

Són 5.176 milions que posen damunt la taula una manera
diferent de sortir de la crisi i una manera diferent de fer
política, tant del vessant de la despesa com del vessant dels
ingressos. I per tant, es tracta d’una altra manera de sortir d’una
crisi sense retallades i sense imposicions. Un sostre de despesa
que augmenta en un moment en el qual és necessari un
augment, perquè Europa va ser la primera a instar els governs
estatals i els governs regionals a fer pressuposts expansius
perquè Europa va comprendre que era el que era necessari en
un moment com l’actual i per això va suspendre les regles
fiscals en activar la clàusula de salvaguarda per fer -com deia-
uns pressuposts expansius, perquè suspendre les regles fiscals
és també una altra manera de fer política i una altra manera de
sortir de la crisi que posa per davant -com deim- les persones,
les famílies, les PIME i els autònoms; i expansius perquè no és
ara el moment de retallar serveis a la ciutadania. 

Ho deia per exemple ara el company Sr. Melià que si la
previsió era de creixement per a 2022 ja podríem retirar tot
això, però tots els presents crec que entenem que 2022 no serà
encara un any diguéssim normal ni serà cent per cent com seria
l’any 2019.

Està desplegant -com saben tots vostès- Europa un ampli
paraigua en forma de finançament. Ja va desplegar inicialment
el fons React-EU que principalment el que volia fer era
garantir, el que va fer va ser garantir el nivell de prestació de
serveis públics fonamentals i que no caigués el nivell de servei
en salut, en educació, en serveis socials, però pel que sembla
encara hi ha grups que troben que, bé, que sí que seria el
moment de retallar.

Nosaltres pensam -com dic- que aquest és el camí correcte,
un camí d’augment de la despesa, del sostre de despesa no
financera, però un augment amb rigor i amb responsabilitat,
amb un total respecte a l’equilibri i a l’estabilitat financera; que
tenguem més marge financer no vol dir tampoc que siguem
irresponsables en la despesa pública. Com ja tots sabem aquest
sostre de despesa inclou i respecte el 0,6% que l’Estat ha fixat
com a dèficit de referència.

És el moment, per tant, de mobilitzar recursos per a la
recuperació i la reactivació econòmica i és el moment
d’incloure en aquest sostre de despesa. com es fa per primera
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vegada, el fons d’insularitat del REB i els recursos del
mecanisme de recuperació i resiliència i del Next Generation. 
El 2021 ja es va incloure la part només -com deia- del React-
EU que era la més immediata i el 2022 ja inclourem el Next
Generation.

S’inclou -com dic- per primera vegada el fons d’insularitat
que és l’eina imprescindible per començar a corregir les
dificultats de la insularitat a la nostra comunitat i és una qüestió
que consideram evidentment un èxit perquè és una reclamació
històrica de la nostra terra. Encara que els partits de dretes no
vulguin reconèixer aquest èxit el cert és que ells el varen
valorar en 90 milions d’euros i finalment ha quedat en 110 i per
a aquest 2022 quedarà en 183...

(Alguns aplaudiments)

... perquè encara existeix -com deia- una grandíssima necessitat
de suport a la xarxa de serveis públics, a sanitat, a serveis
socials i una evident grandíssima necessitat també del reforç a
la reactivació i a la recuperació econòmica. 

Evidentment que els grups d’esquerres sabem que és
imprescindible per al sosteniment dels comptes públics que
existeixi un creixement econòmic del sector productiu i de les
empreses privades, evidentment. Nosaltres no hem dit mai, Sr.
Costa, no hem dit mai que no vulguem una economia forta. És
clar que volem una economia forta, però nosaltres volem una
economia forta com a eina per millorar la vida de la gent i la
vida de tothom i per augmentar la cohesió social i per reduir les
desigualtats. Per tot això volem una economia forta,
evidentment que sí que la volem. El que no farem i el que no
volem és fer com vostès que justifiquen o volen justificar
utilitzant la corba de Laffer, que vostè coneixerà, per justificar
unes abaixades d’imposts. La corba de Laffer és un ficció
teòrica. La corba de Laffer és una tovalló de 1974 que ningú no
sap en quin punt està una economia de la recaptació d’ingressos
públics comparat amb el tipus impositiu que s’hi posa.

Vostès estan suposant que l’economia de les Illes Balears
o d’Espanya, perquè les seves baixades són d’àmbit estatal,
estan passat el nivell òptim de la corba, però vostès no saben on
som. Em pot dir on som? Em pot confirmar això si és així, Sr.
Costa?, sé que avui no l’interpel·lam a vostè, sinó que es tracta
d’una altra manera, però podríem tenir aquest debat, encantat,
qualsevol dia perquè a més sobre la seva teoria la corba no
seria una corba sinó que seria una diagonal, sempre creixent,
sempre que abaixem els imposts augmentarà la recaptació i
això sap vostè molt bé que no és així..., sí que ho ha dit vostè,
sí que ho ha dit vostè.

Bé, tot això forma part de la resposta sense precedents que
han tengut les administracions públiques davant la crisi molt i
molt distinta als governs de dretes en l’anterior crisi, que es va
traduir principalment en retallades, apujades d’imposts, per
molt que ells diguin que no, i un salvi’s qui pugui.

Per altra banda ens trobam en un context de canvi, un
context incert, però ja he començat a observar dades que ens
indiquen que caminam cap a la recuperació. La previsió de
creixement de tancar el 2021 al final s’ha augmentat en 0,5%
fins a l’11,6% i un 12,1% per a 2022. Això en condicions

normals seria un creixement enorme, però evidentment no hem
de perdre de vista que venim de la major caiguda de producte
interior brut de l’Estat i per tant, això no deixa de ser més que
un creixement prudent, prudent, però que de manera sostinguda
ha de donar sosteniment als comptes públics que la comunitat
necessita.

El que va fer el Govern va ser una previsió molt prudent el
2021 i el que ara ocorrerà el 2022, segons apunten les darreres
dades que estam observant, és que aquestes previsions encara
seran superades i seran encara millors.

En aquest apartat dels ingressos també podem reconèixer la
gran recaptació molt per damunt de l’esperat en l’impost de
transmissions patrimonials per la gran recuperació
principalment del mercat immobiliari, però, és clar, sentint la
dreta en la part dels ingressos, ens vénen a dir aquí que la
previsió d’ingressos no és responsable i ja s’ha criticat per tots
els companys que m’han precedit que es pressuposti el conveni
de carreteres quan el mateix Partit Popular durant tres anys -
durant tres anys- va pressupostar 120 milions del conveni de
carreteres que no es varen cobrar mai, no es varen cobrar mai
i els va pressupostar tres anys.

També s’atribuïen uns imposts fantasma, l’impost sobre els
envasos, l’impost sobre cotxes de lloguer, l’impost de grans
superfícies, tot això també anava al seu compte d’ingressos dels
quals després no va arribar ni un cèntim.

Sentint això jo em pregunto: és clar, què volen els partits de
la dreta o què voldrien?, perquè jo els he sentit tots, però què
voldrien ara abaixar serveis públics?, és això el que per ventura
voldrien? Si vostès mateixos reclamen dia sí dia també un
major esforç a aquest govern, que faci més feina per solucionar
les dificultats que tenen els ciutadans de les nostres illes, i com
es fa això si no es fa mobilitzant recursos? No ho sé, perquè
pens que tenen un discurs aquí profundament incoherent. Volen
més i majors promocions d’habitatges públics; volen més i
majors dotacions de recursos en seguretat, emergències, fa una
estona demanaven a la interpel·lació més cursos d’emergència,
més cursos de policies, de bombers; més i majors recursos per
al sistema educatiu, com és lògic; més instal·lacions; més i
majors recursos per al sistema sanitari, deien aquest matí que
no s’arriba a temps als diagnòstics, etc., però després arriba
l’hora de traduir tot això en un pressupost i resulta que vostès
hi estan en contra...

(Alguns aplaudiments)

És clar, com s’ha de fer tot això si no és un pressupost
expansiu? Com s’ha de fer? Com s’ha de fer?

Així, des del vesant de la despesa, aquest govern acompleix
la paraula donada, no hi ha retallades, aquestes retallades que
tan agraden als partits de la dreta i que en les anteriors
legislatures no varen fer més que augmentar la desigualtat
social, augmentar el conflicte social, tancar hospitals, etc.,
coses que tots ja sabem.

Des del vessant dels ingressos -com deia- total cautela, total
prudència i total reconeixement de les dades de creixement
parcial que estam observant i que s’han de mantenir en favor
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del sistema de serveis públics fonamentals per continuar posant
les persones davant de les xifres i no a l’inrevés.

Per tot això hi votarem a favor, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Correspon ara la contestació de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Diputats i diputades, gràcies per les
seves aportacions i tot el que han anat comentant. Jo només
volia centrar una cosa: el debat d’avui és un debat de
consistència dels ingressos. El que avui ha d’avalar el
Parlament és aquest sostre de despesa, tal com està configurat
i tal com està explicat a la memòria. De la part de la despesa hi
haurà coses perquè té implicacions directament que comentaré,
però crec que la memòria i a la intervenció inicial no sé si ens
hem deixat alguna cosa, però un a un hem justificat perquè
s’han inclòs al sostre de despesa aquestes quantitats.

Aquests 450 milions d’euros més al sostre de despesa que
l’any passat crec que té una característica fonamental que hem
tractat de justificar i d’explicar, i ara parlaré de despeses, però
que tenen a veure amb la naturalesa dels ingressos i inicien el
major cicle inversor a les Illes Balears que mai no hem conegut,
i és una oportunitat única per canviar el nostre sistema
productiu per oferir millors oportunitats de vida, tant laborals
com personals, a la ciutadania d’aquesta comunitat autònoma.

Crec que les previsions estan degudament suportades i
explicades tècnicament, crec que ho hem fet, però ara també
tenim un poc de trajectòria del que ha estat aquesta legislatura,
per la qual cosa si volen parlem també amb..., s’ha comentat
avui si serà el día de la marmota o no, és cert que sempre quan
som en aquest parlament defensant el sostre de despesa es diu
que les previsions d’ingressos estan inflades i incloem el
conveni de carreteres, que és un deute pendent que té l’Estat
amb aquesta comunitat autònoma i que jo dic per activa i per
passiva que no podem perdonar cap deute que tengui l’Estat
amb aquesta comunitat autònoma, i així també ho va fer el PP,
que ho va incloure en el pressupost els tres anys dels quatre que
va governar, però jo sí que volia, no?, ara tothom quan puja a
aquesta tribuna mostra gràfics, hi ha un gràfic que jo vull
mostrar que és un poc l’evolució del deute sobre el PIB de la
passada legislatura i d’aquesta, els darrers tres anys hi ha una
baixada progressiva del ràtio deute sobre PIB. És cert que el
2020 hi ha una petita pujada, però no per l’efecte numerador
sinó per l’efecte denominador d’una caiguda abrupta del
producte interior brut, amb la qual cosa crec que en aquest cas
les xifres ens avalen. 

És a dir, les xifres avalen com s’han elaborat els pressuposts
aquesta legislatura perquè el 2019 es va dir quan va començar
la legislatura que hi havia un forat de 500 milions d’euros, el
dèficit que no ens havien pagat l’IVA perquè el PP no havia
aprovat, ni Ciudadanos, havia aprovat el pressupost de l’Estat,

però el Congrés dels Diputats no ens va pagar el IVA, i el
dèficit de 2019 va ser de 192 milions d’euros. Si s’hagués pagat
l’IVA s’hagués complit amb l’objectiu de dèficit. El 2020 en
plena pandèmia, un superàvit de 22 milions d’euros.

Això és l’efecte dels ingressos que varen venir de l’Estat?
Probablement, un efecte dels ingressos que varen venir de
l’Estat per transitar la pandèmia, però també una gestió acurada
dels recursos i unes previsions del pressupost inicial de 2020,
que vàrem abaixar el sostre de despesa, que estaven
afinadíssims, que estaven elaborats amb moltíssima
responsabilitat i vàrem poder suportar l’impacte econòmic de
la pandèmia i els ingressos de l’Estat varen cobrir la caiguda
plantejada per la manca d’activitat econòmica. 

El 2021 vàrem fer el pressupost amb una previsió de dèficit
de l’1,1 del PIB. En aquest moment la previsió del tancament
de 2021 és del 0,2 per sota de la mitjana espanyola que és del
0,6 per la qual cosa quant a responsabilitat, quant a previsions
d’ingressos en el pressupost inicial i a sostre de despesa, quant
a resultats efecte sobre l’endeutament i efectes del dèficit crec
que podem presenta en aquests moments aquest aval com a
govern d’una especial responsabilitat.

El 2021 que ha provocat també no un dèficit tan important
com el que s’esperava, un increment d’ITPAJD molt per sobre
de les previsions inicials. Jo em llegia el debat de la sessió
anterior i es comentava que amb una caiguda del PIB previst tal
com estava del 20 el 2020 i una recuperació tan parcial el 21
això no passaria. El resultat és que la recaptació d’ITPAJD ha
estat d’un 45% superior quan a aquesta tribuna la dreta va dir
que havíem tornat bojos.

Si el creixement és consistent o no amb el qual s’han
elaborat les dades, això és el que diuen les dades en aquest
moment, les dades d’ocupació, les dades de creixement del
PIB, les dades de creació d’empreses, això és el que diu el
Govern i el que diuen les institucions de referència. Què hem
de fer com a govern? Complir amb el nostre paper, complir el
nostre paper d’intentar que aquest creixement sigui consistent
i complir amb el nostre paper d’aprofitar al màxim l’oportunitat
d’inversió que tenim i absorbir fins el límit els fons
extraordinaris que estan inclosos en el pressupost 2021 i per a
això fan falta recursos.

També vull afegir una qüestió, som l’única comunitat
autònoma que ha complit amb excel·lència les seves
possibilitats per influir en el creixement econòmic i som l’única
comunitat autònoma que hem repartit en temps i forma els 855
milions d’ajudes estatals, que és una quantitat importantíssima
que ajuda a la sostenibilitat, a la solvència de les empreses i
que no afecta la morositat.

Quant a l’ITPAJD, especialment ITP i les compres
d’estrangers, el que fan les previsions econòmiques és veure la
recaptació de 2021, fer un creixement d’un 3% sobre la
previsió de tancament i posar-ho al pressupost de 2022. Això
és descriptiu. Què és desitjable aquest dinamisme i com es
produeix del sector mobiliari? El que no és desitjable de com
funciona el mercat és que s’expulsi del mercat les persones
residents i les persones amb rendes mitjanes i baixes. Per això
en aquesta comunitat autònoma tenim una llei d’habitatge i per

 



5580 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 95 / 13 d'octubre de 2021 

això celebram l’aprovació de la Llei d’habitatge o l’anunci de
la Llei d’habitatge del sector estatal, però això no té a veure
amb abaixades d’imposts, això té a veure amb polítiques i té a
veure amb determinades actuacions sobre rendes més altes. De
fet, en la compra d’habitatges de menys de 200.000 euros com
a habitatge habitual hi ha una deducció importantíssima de
l’impost de transmissions patrimonials.

Tornam a la qüestió del deute públic i per donar xifres. El
deute públic des de 2019 a 2021..., perdonau, des de dos mil...,
efectivament, des de 2014 a 2019 ha passat de 29,1 a 26,2, una
reducció, la reducció més grossa en taxa de referència de totes
les comunitats autònomes. 

Mai no perdem de vista i mai no hem perdut de vista des de
l’inici de la legislatura la responsabilitat comptable, la
responsabilitat financera i l’horitzó plurianual que representa
l’aprovació d’un pressupost. I això què significa? -m’estava
ofegant i no sabia per què-, i això què significa? Això significa,
i així ho hem explicat, és que tenim un pressupost molt
expansiu que té un triple objectiu o ha de complir un triple
objectiu, per una part assegurar que prestam serveis a la
ciutadania quan encara no s’ha acabat la pandèmia sanitària en
un context de contenció de la despesa estructural, perquè és
despesa que haurem de mantenir al llarg del temps; un segon
objectiu que és implantar mesures curtes i efectives per intentar
que el creixement sigui consistent i transformar l’economia en
un economia més resilient que siguin efectives; i tercer
aprofitar fins el màxim els recursos extraordinaris que tenim en
el pressupost gràcies als fons europeus, inversions que han de
ser transformadores cap a una societat més digital, cap a una
societat més inclusiva, cap a una societat més resilient.
Pràcticament el discurs que tots coneixem, que hem lluitat
tantíssim i que per primera vegada poden fer realitat.

Es comentava si l’important és la creació de llocs de feina,
la diferència entre la dreta i l’esquerra, no?, que la dreta pensa
que la creació de llocs de feina prové de la disminució del
sector públic i la potenciació del sector privat. O sigui, pensam
que s’ha de potenciar el creixement de l’economia de manera
sostenible i la creació de llocs de feina, però diferim d’on surt
aquesta creació de llocs de feina o el paper del sector públic en
aquesta creació de llocs de feina i amb el creixement de
l’economia. Pensam que un sector públic consistent i robust
proporciona oportunitats de vida, treballadors més formats,
millor pagats i amb llocs de feina estables. Pensam i estam
convençuts que la cohesió social és fonamental per a la
prosperitat. 

El mite neoliberal que com més tenguin els rics va bé
perquè el tassó vessa, és un mite que s’ha demostrat que no
funciona i és un mite que ha demostrat, en aquesta pandèmia
més que mai, que sense un sector públic fort, un sector públic
capaç de donar una resposta per al bé comú, sense interessos
individuals, hagués estat impossible transitar.

I, de fet, hi ha diferències importantíssimes, la comunitat
autònoma de Madrid és la regió europea -ahir es va presentar
l’Eurobaròmetre, amb totes les polítiques liberals- és la regió
europea que més ha incrementat la mortalitat en l’any de la
pandèmia, un 40%, és una barbaritat amb diferència al que ha
passat a altres regions europees. Amb la qual cosa, unes

polítiques neoliberals sense cap intervenció del sector públic es
demostra que no aporten prosperitat a les societats.

La història ens  demostra que les desigualtats incrementen
les incerteses, incrementen la conflictivitat i van en contra de
l’estabilitat necessària per a la productivitat. I això va lligat a
les abaixades de tributs. Avui matí ho deien, les abaixades de
tributs sempre acaben afavorint els més acabalats, no hi ha cap
evidència científica que abaixar els imposts als més acabalats...,
que abaixar els imposts signifiqui un creixement de l’economia
significatiu, i menys, abaixar els imposts als més acabalats, i sí
que hi ha evidència científica que abaixar els imposts
incrementa les desigualtats. I l’increment de les desigualtats
significa menor cohesió social que va en contra de l’estabilitat
i de la capacitat de producció de (...)

(Alguns aplaudiments)

No sé si s’imaginen el que hagués significat afrontar la
pandèmia després de les retallades del Partit Popular, amb
1.500 sanitaris menys, amb 1.000 professors menys, com
s’haguéssim afrontat una necessitat de serveis públics com
teníem en aquesta comunitat autònoma si no s’hagués produït
un procés de recuperació de consistència i robustesa dels
serveis públics en el període que va de 2015 a 2019.

Exigeixen abaixades de tributs i no és cert que ho facin,
perquè quan el PP va governar, el PP de Rajoy va apujar tots
els tributs, ho va combinar, això sí, amb amnisties fiscals als
més acabalats i aquí també es va produir un increment de tots
els tributs, es varen llevar totes les deduccions de l’IRPF i, això
sí, ho explicava avui de matí, es va incrementar el límit màxim
de l’impost de patrimoni, que no sé quina productivitat i a
quina teoria econòmica respon que no s’hagi de pagar impost
de patrimoni per augmentar en plena crisi financera de
necessitat de recursos a les administracions públiques. 

Què defensam des de l’esquerra? Una millora del sector
públic, que sigui millor en la recaptació, més efectiva i més
redistributiva, i que sigui millor en la gestió de la despesa
pública i a això, ho compartim. Vàrem demanar una auditoria
de despesa pública al Consell de Govern de fa jo crec que fa un
mes, es va acordar un acord d’encarregar a l’AIReF un
spending review de tota la despesa pública a les masses més
importants de despesa que són els serveis públics fonamentals,
no només per poder identificar on generam ineficiència sinó
també per poder comparar amb altres comunitats autònomes la
diferència de preus en la prestació dels serveis públics en
aquesta comunitat autònoma, amb la qual cosa, això va ser un
acord del Pressupost de 2021 i jo crec que sí que anam fent les
passes per donar acompliment a aquesta revisió de l’eficàcia en
la despesa.

I no només això, sinó que l’Oficina de Projectes Estratègics
ha incorporat una plaça d’avaluació de polítiques públiques i
totes les polítiques importants d’inversió, que s’estan
desenvolupant en aquest govern, estan acompanyades d’un
informe del director de Pressuposts, no només de despeses
recurrents, sinó també dels objectius que persegueix aquesta
inversió. Que es pot millorar la gestió? Hem de gestionar en
millora permanent, perquè ens hem d’acostumar a retre
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comptes contínuament, a retre comptes del que feim, per la part
dels ingressos i per la part de la despesa.

I aquí vull destacar el paper de l’Agència Tributària de les
Illes Balears, que és la primera d’Espanya en baixa caducitat
d’expedients i en recaptació d’expedients per inspector. Jo els
vull poder, o volem poder dir a la ciutadania: aquests són els
serveis públics que oferim, aquest és el preu dels serveis
públics que podem donar des del sector públic, això s’ha de
finançar amb ingressos públics, amb un sistema redistributiu...,
que en aquest moment el sistema redistributiu d’Espanya és
quasi, quasi, proporcional, per això s’ha de revisar i per això
s’ha d’assegurar que paga més qui més té, i rep més qui més
necessita, i lluitarem contra el frau i contra l’evasió fiscal.

Jo crec que això és el que ha de poder un govern als seus
ciutadans, de manera honesta, de manera sincera, considerant
el ciutadà com una persona amb capacitat crítica i amb
capacitat d’entendre el cost dels serveis que se li donen. Per
reconstruir una qüestió que estam perdent en els temps
individualistes que vivim, per rearmar-nos moralment i tenir en
compte com a eix principal de la convivència la consciència
comuna, la consciència de la cosa pública, del que és comú. 

S’ha parlat de despesa, de si el capítol 2 era massa poc..., de
si estava massa inflat... Jo diré que el principal capítol de
despesa d’aquesta comunitat autònoma és el capítol 1, sempre
els diputats, quan estan en una altra part del debat, demanen
més capítol 1, perquè són persones que presten serveis a
persones, i en el capítol 2 el més important que hi tenim és
despesa farmacèutica i despesa en subministrament sanitari, per
això feim un spending review de l’AIReF en les masses més
importants de despesa i per això jo crec que fa falta a nivell
estatal qualque tipus d’acord, una altra vegada d’intervenció en
el mercat, perquè la despesa sanitària sigui sostenible i els
beneficis que treuen les empreses no siguin abusius. 

(Algun aplaudiment)

En fons europeus. Jo crec que el que és irresponsable,
perquè avui han dit que si els fons no eren consistents, jo crec
que el que és irresponsable seria no destinar els recursos que
siguin necessaris per aprofitar aquesta oportunitat. No sé si tots
tenim consciència de com d’extraordinària és l’oportunitat del
que tenim per davant, per moltes circumstàncies, perquè és la
primera vegada que la Unió Europea s’endeuta per impulsar el
creixement i el canvi de model a tots els països membres; i
segona, perquè és la primera vegada que jo entenc que aquesta
comunitat autònoma està preparada per afrontar un pla
estratègic o unes inversions estratègiques com aquestes i que hi
ha el consens social suficient perquè això sigui assumit i això
tengui una trajectòria i tengui una continuïtat en el temps. Per
tant, els recursos que s’hagin de destinar a aprofitar al màxim
els fons europeus i aprofitar al màxim aquesta oportunitat, els
emprarem. 

En matèria de contractació, la contractació pública és una
eina de política econòmica, per això Madrid té un efecte
capitalitat per tenir totes les substitucions de l’Estat a Madrid.
I en la contractació pública tenim alguns problemes perquè
tenim una Llei de contractes que és molt restrictiva, però
continuam des de la Central de compres amb aquesta política

d’aplicar per illes, que la contractació pública que fem des de
la comunitat autònoma sigui una eina de política econòmica i
així recollim també les demandes del partit d’El Pi. 

Fons finalistes. Si els fons finalistes són molt rígids, els fons
finalistes són molt rígids. El mecanisme de recuperació i
resiliència ve amb noms i cognoms, amb noms i cognoms vol
dir nom i cognom del projecte, eh?, i no hem incorporat al
sostre de despesa cap import de mecanisme de recuperació i
resiliència que no estigui guardat en sectorial, amb la qual cosa
el que està incorporat en el sostre de despesa té un destí del
mecanisme de recuperació i resiliència té un destí i està aprovat
en sectorial.

El React dona més flexibilitat, perquè el React és una
programació que abasta el 2020, el 2021, el 2022 i el 2023, i hi
ha inversions que ja s’havien produït, que es poden justificar
amb React. I ho aprofitarem al màxim, perquè l’objectiu -i a
això ho vàrem explicar ja en el principi- és absorbir el React al
cent per cent. I afortunadament tenim una direcció general que
té moltíssima experiència en certificació de fons europeus, el
React bàsicament és una ampliació del FEDER i l’FSE. Varen
fer una molt bona acció el 2020 amb l’absorció de tota la
programació anterior i això també ens dona força per començar
a certificar el React immediatament que es va aprovar, i està
publicada la programació, que es va aprovar la programació del
React.

I el factor d’insularitat, jo ho he destacat altres vegades, jo
crec que és importantíssim el que es va fer quan es va negociar
la llei, que no vagi per llei de subvencions i que digui la llei
expressament que s’ha d’aprofitar cada anualitat al màxim,
reprogramant tot el que s’hagi de reprogramar. O sigui, que té
una certa flexibilitat, no tan rígida com és el mecanisme de
recuperació i resiliència...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, hauria d’acabar.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Sí. Bé, després si vol parlam un poc del sistema de
finançament. Jo esper haver arribat a la majoria de les
preguntes i les qüestions que han plantejat i després en el darrer
torn acabaré amb les qüestions que m’hagi pogut deixar.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Començam el torn de rèpliques.
Començam amb el Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, vostè consellera té vint minuts,
jo només en tenc cinc, m’agradaria aprofitar en primer lloc per
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felicitar-la. Acab de mirar els pressuposts generals de l’Estat i,
tal com ens temíem, Sra. Consellera, zero euros per a conveni
de carreteres amb els consells insulars...

(Alguns aplaudiments)

Sr. President del consell, zero euros, zero. Canàries, 210
milions d’euros de conveni de carreteres.

(Remor de veus)

Sra. Consellera, conveni ferroviari, zero euros. El que ens
temíem des del Partit Popular, que és que el factor d’insularitat
era un joc de "trilerisme" pressupostari per part d’engaños
Montero, es confirma al cent per cent, Sra. Consellera, i en
conseqüència, vostès s’han deixat enganyar una vegada més per
part del Govern del Sr. Sánchez.

(Alguns aplaudiments)

Una vergonya insuperable! S’han confirmat les nostres
pitjors expectatives, un altre engany de la ministra Montero als
ciutadans de les Illes Balears. I la Sra. Armengol no sé si ha
participat o no, o a vostè també l’han enganyada el Sr. Sánchez
i la ministra Montero. Una vergonya!

En segon lloc, vostès ens parlen d’una economia forta i
vostès ens diuen, no, per tenir una economia forta el que s’ha
de fer és gastar tot el possible i endeutar-se fins a les celles.
Aquesta és la seva forma, ho ha dit el Sr. Melià, la seva forma
keynesiana. El que passa és que discrepen un poc amb el
Keynesianisme, perquè vostès gasten a mans plenes quan vénen
ben dades i gasten a mans plenes també quan vénen maldades.
Vostès gasten sempre a matar, no tenen cap tipus de
contemplació. Vostès estiren la corda fins que la tensen al
màxim. Jo no vull anar al passat, però vostès ja l’han rompuda
dues vegades a la corda, eh?, dues vegades han romput la corda
i després ho han hagut de pagar els ciutadans...

(Alguns aplaudiments)

... amb mesures molt desagradables.

La nostra forma d’impulsar l’economia és inversa a la seva.
La nostra forma d’impulsar l’economia són les reformes,
reformes estructurals, per exemple simplificació administrativa
per donar més facilitats a la iniciativa privada perquè es puguin
desenvolupar, més flexibilització, més facilitats a la iniciativa
privada perquè puguin créixer. Aquesta és la nostra forma de
fer política econòmica. Vostès, intervencionisme i
prohibicionisme, aquesta és la seva forma d’impulsar l’activitat
econòmica, i això sí, gastar a mans plenes.

També abaixada dels imposts, clar que sí, abaixada dels
imposts. Formen part també de les mesures d’impuls de
l’activitat econòmica que creim des del Partit Popular. I no ens
inventam res, aquesta mateixa setmana s’ha aprovat una
reforma fiscal a Andalusia per baixar 330 milions d’euros als
andalusos. I vostès no hi ha manera que ho entenguin, els ho
explicam per activa i per passiva i continuen amb el mantra no
sé què de fa deu anys, (...) i no sé què. Escolti, som el 2021, les
comunitats autònomes del Partit Popular abaixen els imposts,

també en coalició amb Ciutadans, sí, abaixen els imposts i
vostès insisteixen.

Per altra banda. M’ha agradat sentir la Sra. Campomar dir
que volen més corresponsabilitat fiscal, i nosaltres també.
Nosaltres volem més corresponsabilitat fiscal al sistema de
finançament. Però, Sra. Campomar, tenim un problema, tenim
un problema i és que el Partit Socialista un dia és federalista i
l’endemà jacobí. És aquesta la pura realitat que tenim i volen
ser un procés d’harmonització fiscal per centralitzar els imposts
i apujar els imposts, en aquest cas l’impost sobre successions
i donacions, als ciutadans de les Illes Balears. O és que algú es
creu que s’harmonitzaran fiscalment i no apujaran el tipus
impositiu de l’impost sobre successions? Clar que sí i les
herències en vida també, clac, als ciutadans de les Illes Balears.
Home, això és el que nosaltres no estam disposats a acceptar de
cap de les maneres.

Per altra banda. Jo no els he parlat en cap moment de
retallades. Jo els he dit, escoltin, per què no..., vostès han
augmentat 450 milions d’euros, per què no ho augmentam en
100 milions d’euros, per què no ho fem?, perquè no volen
vostès. És la seva política, en comptes de 450, 100 per amunt,
per amunt. I per què no abaixam 100 milions d’euros en
imposts als ciutadans? No, és impossible i vostès són els de les
retallades. Però quines retallades, si a Andalusia ho fan? De
què ens parlen? És incomprensible la seva forma de fer política,
incomprensible, en la nostra opinió evidentment. Vostès fan la
seva, nosaltres tenim una alternativa que pensam que és molt
millor que la seva. Si governam tendrem l’oportunitat d’aplicar-
ho. Mentrestant vostès gastaran fins a les celles, estiraran la
corda al màxim i ja veurem què passa.

En fi, li torn reiterar, Sra. Consellera, votarem en contra i a
més amb convicció, amb total convicció, d’aquest sostre de
despesa que vostès ens volen plantejar i que ja veurem en el
futur on ens du.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. En estos debates de hecho es cuando
más se puede ver cómo de alejados podemos estar los partidos
progresistas de los partidos conservadores. Pero al margen de
esa polarización, que es evidente y normal, ha habido un gesto
que ha acabado de ocurrir, que a mí al menos no me ha gustado
y lo quiero comentar. Cuando el portavoz del Partido Popular
ha indicado algo que de ser así es malo para Baleares y que no
se incluya nada del convenio de carreteras, es algo que es malo
para Baleares, en lugar de..., al menos a mí me ha parecido mal,
parece que he llegado a escuchar incluso un “toma” como de
alegría en la bancada no sé cuál...

(Remor de veus) 
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Yo espero, espero que cuando... espero que si hay ...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor! No entrin en debats per favor. Cada un té
el seu temps.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Igual que espero que cuando se hace bien, todos nos
alegremos, espero que si alguna vez por lo que sea, hay algo
que va mal para la gente de Baleares, ningún grupo
parlamentario se alegre, por mucho que electoralmente le pueda
ir bien en un futuro. Espero que no...

(Remor de veus) 

Por lo tanto, ese gesto a mí no me ha parecido bien.

Ahora me centro en contestar. Lo que se ha escuchado es
que los gobiernos progresistas tensan la cuerda hasta el límite.
Bueno, yo agradezco el trabajo que se ha hecho desde la
Conselleria de Hacienda, porque precisamente cuando hay
crisis como la de ahora, que todavía no hemos salido, por
mucho que parezca que haya grupos parlamentarios que
quieran decir que ya se ha salido, no, seguimos estando en una
crisis y hay que reactivar la economía y hay que asegurar los
servicios, precisamente ser valientes y tensar la cuerda es lo
que nos puede hacer aplicar políticas completamente distintas
a las que se aplicaban en anteriores crisis, que por desgracia
vimos como se tardó casi una década en salir. Las previsiones
para que España y Baleares salgan de esta crisis son muchísimo
más aceleradas en todos los organismos, que las que se tuvieron
en el 2008 precisamente porque se invierte más en lo público
y porque se hace ese esfuerzo para dinamizar nuestra economía.

Cuando hablamos todo el rato de aumentar..., bueno, ahora
el Sr. Costa lo ha matizado más, que se refería a no aumentar
tanto, aun así hay que entender que se han necesitado
sanitarios, se han necesitado profesores, se ha necesitado
ampliar servicios sociales por la crisis que sigue estando, tema
de pandemia, y además vemos que se necesitan muchos fondos
europeos y mucha gestión para aplicar esos fondos europeos. 

Yo creo que es muy coherente que precisamente este techo
de gasto sí venga aumentado en esa cantidad porque
precisamente si no se aumentara tanto lo que habría... es que
rebajar de servicios que ya hemos otorgado en plena crisis y es
ahí donde he dicho: ¿entonces ustedes de donde recortarían?,
porque al fin y al cabo el techo de gasto nos dice las reglas del
juego que vamos a tener en el siguiente debate que será el de
presupuestos de hacia dónde va.

Hay un tema que han compartido el Partido Popular y VOX
que me choca mucho y es la crítica al bono cultural hacia los
jóvenes, si estamos hablando de reactivar economía y de
impulsar la economía en sí, que la administración pública, el
sector público permita precisamente, además va con unos
inputs muy claros de dónde se puede gastar y dónde no, que los
jóvenes tengan facilidades para reactivar nuestra cultura, creo

que habría que alegrarse básicamente porque la cultura también
ha sido una de los sectores que peor lo han pasado en esta crisis
con lo cual esos bonos... no tendríamos que hacer esa mofa de
si va para el reggaeton, (...) es que va... entradas de conciertos
o si va para videojuegos o no. Oiga pues mire en el caso de los
videojuegos creo que se factura unos... en el 2019 eran 1.500
euros anuales, yo creo que es una economía que si se sigue
impulsando igual tiene mucho impacto y eso revierte
precisamente en el bienestar de la gente y de las políticas en sí.

Se ha comentado también..., por ejemplo Ciudadanos ha
comentado que parece que se aplica un ¿qué hay de lo mío?
cuando viene el techo de gasto en los presupuestos por hablar
de los Acuerdos de Bellver. No sé el resto pero nosotros aquí
cada vez que subimos lo que defendemos es diversificación
económica, aumentar sanidad pública, educación y blindar
servicios sociales, el estado del bienestar y además
diversificación económica, justamente esas cosas vienen en los
Acuerdos de Bellver. Entonces más que un ¿qué hay de lo mío?
por aplicar los Acuerdos de Bellver es un: aplicar políticas para
cambio de modelo productivo, reactivar economía y blindar el
estado de bienestar que creo que es de lo que aquí se está
hablando todo el rato.

Se ha llegado incluso a escuchar aquí que parece que
siempre gusta aumentar los presupuestos o el techo de gasto
para seguir metiendo..., se ha dicho, ¿eh?, literal, “meter la
mano para seguir gastando”, meter la mano en la caja,
precisamente han sido aquellos partidos que han estado con
casos de corrupción y que incluso sus dirigentes han acabado
en la cárcel, por corrupción. Eso es meter la mano, no aumentar
el techo de gasto.

(Alguns aplaudiments)

En ese sentido -y ya acabo, que veo que me estoy pasando
del tiempo- precisamente ahora, que es cuando más falta hace
reactivar la economía, que es cuando por fin estamos pasando,
no hemos pasado del todo, pero estamos saliendo de esa crisis
sanitaria, precisamente es ahora cuando hay que hacer un
esfuerzo de lo público para que sea motor y reactive de forma
acelerada lo privado. Algo que me sorprende que seamos los
partidos de izquierdas, los partidos que estamos gobernando los
que estemos defendiendo y resulta que precisamente aquellos...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. López, acabi per favor.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

... que más dicen defender el mercado privado o el sector
privado sean los que se oponen a que se reactive de una forma
acelerada y mejor. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Gómez.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. El que s’ha comentat aquí és que
precisament l’aprovació del sostre de despesa marca l’itinerari
del pressuposts, evidentment i per això m’ha preocupat allò del
full de ruta que tenia aquest govern, el full de ruta que s’ha
compromès amb la societat civil amb acords amb diferents
agents socials i partits polítics i les administracions, consells o
un altre, un altre que evidentment contempla moltes mesures i
nosaltres hi estam d’acord en algunes, sobretot en el que és
enfortir l’estat del benestar en la nostra comunitat autònoma i
prioritzar aquests col·lectius que estan en una situació de
vulnerabilitat i obviar la despesa de crear més organismes, com
contempla la ruta dels Acords de Bellver, en què ens tendrà
totalment en contra.

És més, no només admetrem que s’augmenti, sinó que es
redueixi l’organigrama de l’administració que es va engrandint
any rere any i que trobam que va vinculat a un capítol 1 i a un
capítol 2, un capítol 1 no de treballadors públics, eh?, que quan
parlam de capítol 1 aquí només deim “això afecta els
treballadors públics”, no, no, afecta l’organigrama, directriu,
tant del sector públic instrumental com de l’orgànic.

Miri, jo li he demanat, consellera, abans que ens digués allò
de l’augment o no de la pressió fiscal, és a dir, dels tributs, és
a dir, dels imposts perquè ens entenguin els ciutadans. També
li he demanat una cosa i és que la nostra presidenta i vostès
quan vagin a la reunió ministerial demanin ara que s’elabora la
tramitació del pressupost general de l’Estat, no permeti un
augment de la pressió fiscal del marc del Govern central cap als
ciutadans, entre ells el de la comunitat autònoma. Li he
demanat dues coses, crec que és important, té una oportunitat
avui per dir-ho, no només a l’oposició o a aquests 59 diputats
i diputades, sinó a la ciutadania que és una de les preguntes que
es farà: ens pujaran els imposts? Ja li dic que en això... vostè no
ha contestat i ens preocupa.

Una altra cosa que li plantejo. Jo estic satisfet amb el que
vostè ha dit que l’AIReF ha encarregat fa un mes, no teníem
coneixement d’això, concretament que l’AIReF li ha
recomanat, li ha demanat un informe, no ha dit una auditoria,
un informe per valorar el funcionament de l’administració i
compartir amb altres comunitat autònomes.

Miri, jo considero que vostè té altres indicadors també per
comparèixer i valorar informes interns que ha fet envers
aquesta situació, però li hem demanat el tema de la despesa i
l’organigrama funcional del sector públic també, que nosaltres
li hem traslladat que consideram..., de fet vostès plantejaven la
creació d’una agència de salut, nosaltres hi estàvem d’acord,
però ho condicionàvem al fet que no hi hagués duplicitats ni
directives ni tampoc del que és el capítol 1 dels seus
treballadors, sinó que s’eliminés la Direcció General de Salut
Pública, per exemple, perquè enteníem... i de fet l’altre dia es
va... a través precisament d’una esmena a un decret es va
introduir l’agència, però bé, ja vàrem tenir el seu debat i ja li
arribarà. Per tant, aquestes coses ens preocupen.

Jo l’encoratjo que faci aquesta auditoria completa com li
hem demanat, per dues coses, miri, i li diré que això dóna molta
resposta a la ciutadania sobre la desafecció de la desconfiança

que hi ha en l’administració general no només els directrius,
sinó que es culpen lamentablement els treballadors públics de
com funciona l’administració i són els que sotmeten la càrrega
d’una manca de racionalitat dins l’administració i la definició
del que ha de ser.

Hi va haver una amiga que em va recomanar una lectura
d’un llibre, un llibre molt interessant de l’economista Mariano
Mazzucato, amb la qual estic d’acord en alguna de les seves
valoracions, que es diu Missión Economy, i demanava que
l’objectiu fossin de misiones, jo l’encoratjo que vostè agafi
l’avaluació de l’administració en la comunitat autònoma, que
no beneficiarà només el Govern d’ara, sinó els progressius
damunt el que ha de se la missió de transformar l’administració
perquè sigui més racional, més efectiva, menys grossa, que
sigui més... tengui més eficàcia, s’evitin duplicitats i, per tant,
despesa innecessària i sigui més operativa, més operativa cap
al ciutadà que és l’usuari i segons quines polítiques el
consideren client també.

Això és bo per a la comunitat autònoma, això és bo per al
empleats públics, això és bo per acabar amb la desconfiança i
la desafecció de la ciutadania. Per tant, nosaltres no és una
condició de, com li vàrem plantejar una vegada, sinó que és un
reclam de bell nou que veurà reflectit vostè a les nostres
esmenes als pressuposts.

Una altra de les actuacions que li demanava, i per això el
nostre escepticisme, és que defineixi quin és el full de ruta,
clarament, de la despesa que vostè avui tendrà la consideració
i supòs que l’aprovació de la majoria d’aquest parlament, on la
destinarà, quina resposta té per als treballadors públics al seu
capítol 1, dels treballadors públics de la comunitat autònoma,
no només per una qüestió de retribució justa, sinó que les
plantilles siguin les adequades perquè la consellera tengui la
resposta a la demanda dels usuaris del Servei de Salut o la
consellera també la tengui d’Afers Socials en aquesta, encara
-encara-, llarga demora en l’atenció del que necessiten perquè
així podem arribar més aviat les prestacions i des de... dels
usuaris de la nostra comunitat autònoma.

Nosaltres no estarem mai satisfets que li vagi a vostè
malament al Govern. No, perquè crec que és un mèrit i si va bé
al Govern en la gestió és un mèrit de 59 persones. Nosaltres
serem crítics si li va malament al Govern i si li va malament al
Govern és perquè no hi ha diàleg, perquè no hi ha consens i
perquè no aplica algunes mesures que li traslladam en sentit
positiu. Crec que el nostre tarannà vostè ja el coneix, però
evidentment donarem suport i donarem el vistiplau o
l’enhorabona si vostè li vol dir així, quan encerti en la línia que
hi ha.

Per a nosaltres és important la pujada d’imposts zero i les
reivindicacions davant nacional. 

M’ha preocupat una referència que vostè ha fet aquí cap a
Ciutadans, que gràcies a l’aprovació..., a no aprovació del
pressupost per part del Partit Popular i per part de Ciutadans
era irresponsable que no s’haguessin rebut a temps...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, ha d’acabar. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... els ingressos de l’IVA -ja acab, president, només deu segons-
, supòs que no ens farà responsable vostè que no s’hagi cobrat
el que ens devien d’aquells 78 milions en aquell moment de
l’IVA o que ens faci responsables del conveni de carreteres,
que ja l’encoratjo a vostè que negociï amb el ministeri que el
llevin de la comptabilitat, si no ens ho donaran!...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Gómez, per favor. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... si no ens ho donaran, però no el contempli vostè
internament. No ens faci responsables d’això, no seria gens
just.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, em sorprèn que hi hagi grups que
facin befa de decisions d’un país com Suïssa que precisament
no és que que sigui un emblema d’estat progressista, crec que
és un emblema d’estat precisament, ho hem posat perquè creim
que són decisions intel·ligents que crec que hauríem de tenir en
compte.

Dit això, tampoc no ens estranya que el PP coincideixi amb
l’extrema dreta que no consideren..., no veuen cap problema en
aquest excés de venda d’habitatges de luxe a, diguem, a no
residents. Idò nosaltres consideram que és un problema primer
perquè els promotors ja han dit que no els compensa fer
habitatges de menys de 300.000 euros perquè on hi ha un
mercat més productiu és a més de 300.000 euros, més de
500.000 euros i que per tant això és el que fa el promotor,
habitatges als quals els residents de les Illes Balears no tenen
cap accés. Per tant, consideram que..., i no només ho deim
nosaltres, és que fins i tot el Col·legi d’Agents de la Propietat
Immobiliària de les Illes Balears ja ha fet la reflexió que aquest
debat s’haurà de dur qualque dia i s’haurà d’afrontar qualque
dia, perquè realment s’ha convertit en un problema, perquè la
recepta del lliure mercat és on ens veim abocats ara. Vull dir,
que no hi ha habitatge per a la gent assequible i que realment el
que es promou pràcticament, jo diria que el temps que va
governar el Partit Popular eren els desnonaments. 

Dit això, crec que quan el Sr. Melià diu que sempre es
promou una política expansiva de pressuposts, crec que ho ha
dit així, que pareix que sempre anam en aquest sentit, nosaltres
som conscients que nosaltres precisament estam a la cua dels

serveis públics a nivell de tot l’Estat espanyol, precisament no
tenim més remei que tenir una política àmplia i una política
ambiciosa perquè nosaltres volem uns serveis públics a nivell
i suficients com vol la resta de l’Estat espanyol. Bé, no, jo parl
des de MÉS per Mallorca, ho consideram així, no volem
renunciar a res, sigui culpa que tenim mal finançament o el que
sigui, però nosaltres els serveis públics que corresponen als
nostres residents. Som els tercers per la cua en funcionaris
públics de totes les comunitats autònomes i això significa
precisament tenir uns serveis públics més insuficients, no
suficients per a la nostra comunitat.

Sr. Costa, les receptes del PP ja les coneixem, no gastar vol
dir tancar hospitals, no intervenir el mercat vol dir el mercat
d’habitatge desbocat i venda d’habitatge públic a fons...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... a fons voltor. L’abaixada d’imposts? Simbòlica. Amnistia
fiscal. Això són els seus exemples!, això són els seus exemples
realment.

Per això, és a dir, nosaltres ho veim així, i a més crec que
no tenim el mateix concepte de corresponsabilitat fiscal, i li
posaré un exemple just. Nosaltres així com es reparteix l’IVA,
per exemple, Telefònica quan fa una factura a una persona
d’aquí que factura l’IVA a un habitatge d’aquí, com que la seva
seu és a Madrid aquest IVA li envien a Madrid, no arriba res a
les Illes Balears. Si un cas que ens ho expliqui la consellera si
vol, però jo ho tenc entès així. Per tant, nosaltres tot això de la
corresponsabilitat fiscal també ho entenem també transformant
tot això no només parlar dels mantras que vostè..., impost de
patrimoni, impost de successions. Hi ha moltes més coses dins
la corresponsabilitat fiscal a les quals nosaltres creim que s’han
d’afrontar.

Per tant, des de MÉS per Mallorca insistim, insistim,
protecció del territori, cohesió social, serveis públics,
acceleració de la diversificació econòmica, tenir en compte les
PIME i autònoms precisament com a eixos de recuperació
d’ocupació i de llocs de qualitat, apostar per la innovació,
evidentment millorar el sistema de finançament, lluitar per la
compensació del deute històric en infrafinançament, lluitar per
tenir aquell règim especial fiscal ja com més aviat millor i la
convicció, nosaltres creim que és important també que tots, i
aquesta cambra i sobretot des del Govern, donem exemple de
convicció que aquest pla estratègic que ens hem marcat podrà
diferenciar aquests problemes conjunturals i estructurals, com
hem dit abans, podrà fer front precisament amb una política
també juntament tributària, justa i redistributiva podrà fer front
a aquests reptes que tenim per endavant. 

Sra. Consellera, nosaltres som conscients, des de MÉS per
Mallorca, de l’oportunitat, no?, de l’oportunitat que tenim en
aquest 2022 amb aquest fons extraordinari. Esperam que sigui
ferma en aquest pressupost de 2022 precisament per accelerar
la transformació d’aquest model econòmic.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, ha subido usted y
lo primero que ha dicho es: “el debate de hoy es de consistencia
de los ingresos”, si ése era el debate de hoy nos lo podríamos
haber ahorrado porque sus ingresos ya sabemos que no son
consistentes, pero bueno. 

Luego nos ha venido a decir la importancia del sector
público como creador de empleo, la necesidad de que el sector
público actúe como empresario gigante para crear empleo,
pues, a ver, en nuestro entorno países como Holanda,
Luxemburgo, Alemania o la querida Suiza de la Sra.
Campomar, tienen una ratio de funcionarios muy inferior a la
nuestra y otros como Estados Unidos o Japón también. Es
decir, tan necesario ese macrosector público no es cuando hay
otros países en nuestro entorno y en el conjunto del mundo que
son ejemplo de éxito sin necesidad de que toda la creación de
empleo parezca que tiene que impulsarla el sector público.

Luego nos ha hablado usted de amnistías fiscales que
beneficiaban a los ricos, supongo que debía referirse al Sr.
Monedero de Podemos, que fue uno de los que se benefició de
esas amnistías fiscales, que visto lo que ingresaba habrá que
reconocer que sí, que forma parte de los ricos. 

Y decirles a los señores de Podemos, yo no he dicho que
ustedes, ¡por Dios!, metan la mano en la caja porque si yo
tuviera constancia de que algunos de ustedes del Gobierno mete
la mano en la caja, lo que iría es a Fiscalía a denunciarles. He
dicho que lo que le gusta es meternos las manos en el bolsillo,
en el bolsillo de los ciudadanos que es de donde ustedes sacan
el dinero porque es que el dinero no sale de otro sitio y lo que
hay que entender es que los ciudadanos españoles, España, es,
en eso sí somos de la Champion League, de los países con
mayor presión fiscal, estamos entre los 16 primeros del mundo,
prácticamente 4 de cada 10 euros que gana un trabajador
español se lo tiene que dar a ustedes para que se lo gasten y si
se lo gastaran ustedes bien...

Nosotros lo que le discutimos, además, no es sólo el nivel
impositivo que tiene esta comunidad y el conjunto de España,
nosotros le discutimos en qué se lo gastan ustedes: en
televisiones que no ve nadie; en institutos, consorcios,
observatorios y demás, y por supuesto en subvencionar a los
amigos, para eso nunca les falta a ustedes el dinero, y ustedes
siguen siempre incrementando el gasto, siempre, un poquito
más y un poquito más y un poquito ... Expansivos, histórico,
todo lo que hacen ustedes es histórico, histórico es su precio de
la luz, histórico es su nivel de paro, histórica es su caída del
PIB y todo lo demás que ustedes hacen es histórico.

¿Se enorgullecen ustedes de endeudarnos más? Pero al
final, al final, esta expansión del gasto, este dinero que ustedes
quieren gastar cada vez más, alguien lo va a tener que pagar y
es lo que ustedes nunca explican a los ciudadanos, ustedes son
de la idea de que le partimos la pierna a alguien y luego le

damos unas muletas para caminar y que buenos somos que le
hemos dado las muletas para caminar. Le quitamos el dinero y
luego devolvemos un pequeño porcentaje en forma de ayudas,
porque el resto se va en financiar todo esto: autonomías,
duplicidades de gestión, chiringuitos varios múltiples, que
todos ellos tienen a su vez una pléyade de asesores, de estas
cosas que a ustedes les gusta tanto de las empresas del tercer
sector, etc., todo eso, todo eso regado con el dinero que sacan
ustedes del bolsillo del ciudadano.

A ver, no sé, o sea, he oído también, lógicamente, que
forma parte del Gobierno, las ideas de MÉS, que yo creo... yo
sabía que ustedes eran un poco de izquierdas, pero es que lo
que usted nos viene a proponer ya casi son planes
quinquenales, o sea es una intervención, una desaparición de
libre mercado, de la propiedad privada, o sea ya, vamos, están
ustedes desbocados.

Y quiero emplear estos últimos segundos, ya que al Sr.
Costa no le ha dado tiempo, para defender la Comunidad de
Madrid, esa comunidad en la que nosotros no gobernamos,
pero sí ayudamos a su estabilidad, para decir, como ha dicho la
Sra. Consellera: la de más mortalidad; pues tal vez la de más
mortalidad no hubiera sido si no hubiéramos tenido que
soportar en Madrid el aquelarre del 8M y si el Gobierno de
España no hubiera dedicado su tiempo...

(Remor de veus)

..., su tiempo y su esfuerzo a hacer la guerra más a la Sra.
Ayuso que al virus.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Entenc que deu ser culpa meva, de la meva incapacitat, que
m’explic molt malament, perquè vostès arriben a deduccions i
diuen que hem fet afirmacions que no hem fet.

Aprofitament al màxim dels fons europeus. És clar que sí,
qui ho nega? Ara, una altra cosa és que vostès facin previsions
d’ingressos que siguin irreals, però qui discuteix que intentem
aprofitar al màxim els fons europeus? El Pi segur que no.

Quan jo em referia que vostès sempre fan pressuposts
expansius feia una caricatura, evidentment encara no ens
trobam a un moment de gran creixement de l’economia,
segurament ens trobam a un moment d’uns pressuposts de
transició, d’una situació de crisi a una situació de vents
favorables, de vaques grasses, ens trobam en aquesta situació,
jo no dic que no hagin de fer despesa, el que passa és que
vostès sempre fan el mateix, vostès sempre més, sempre gasten
més, sigui el moment pressupostari que sigui, sigui el moment
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econòmic que sigui. I això és el que jo volia criticar amb la
caricatura que he fet.

Sra. Campomar, no renunciam als serveis públics de
primera, no hi renunciam, l’hi he dit jo això?, no li he dit això;
ara, tenim una consistència d’ingressos determinada. Què en
voldríem molts més? Sí, jo li dic: vull el concert econòmic, sí;
voldríem que el sostre de despesa fos de 8.000 milions d’euros
si no tenguéssim l’espoli econòmic que tenim? Sí que el
voldríem, però no és aquesta la realitat que tenim a l’hora
d’elaborar els pressuposts i executar els pressuposts. Per tant,
no em vengui amb aquestes, és el discurs de sempre: és que
vostès renuncien als serveis públics? No, no és aquest el debat
que tenim en aquest moment, el debat que tenim és la trista
realitat dels números que tenim en aquest moment i del sistema
de finançament autonòmic que tenim en aquests moments. I
això és el que hem de gestionar i en aquest debat ens trobam en
aquest moment.

Per tant, no em vengui amb aquestes frases que no tenen res
a veure amb el que discutim.

Ha dit la consellera dues veritats que em semblen molt
importants, que vull destacar: la primera, ha dit, arran del
conveni de carreteres i de les crítiques que li feien de
pressupost o no, a part del que ja li ha dit el Sr. Costa,
evidentment d’aquests 110 milions d’euros no en vendrà cap;
però, bé, més enllà d’això, vostè ha dit: no podem perdonar ni
un euro a l’Estat! Estic d’acord, totalment d’acord, ens hagués
agradat molt aquesta contundència, segons els seus números,
amb els 220 milions d’euros del factor d’insularitat que no han
vengut i que haurien d’haver vengut i que vostès ni varen donar
suport al recurs d’inconstitucionalitat.

Però també ens hagués agradat, i jo li he fet aquesta
pregunta, sobre els 13 milions d’euros que ens han pentinat de
la liquidació d’IVA, dels 78 als 65, vostè ni una paraula, a
veure aquesta contundència, què farà? Anirà als tribunals?
Qualque cosa farà, no?, si no podem perdonar ni un euro!

I també ha dit una segona realitat, una segona veritat per a
mi: la contractació pública és una eina de política econòmica!
Totalment d’acord. Hem de cercar l’equitat i que els recursos
arribin al màxim d’empreses i autònoms de les Illes Balears!
Totalment d’acord. I per què vostès fan una licitació de 86
milions d’euros concentrant 9 centres de salut i no els
divideixen i així cerquen l’equitat i cerquen el màxim de
beneficis del màxim d’empreses de les Illes Balears? Perquè,
és clar, més enllà de les paraules i la retòrica hi ha la realitat
dels fets i quan els seus fets van per una banda i les paraules
van per una altra, anam malament.

Vostè ens ha fet una digressió sobre això de la creació de
llocs de feina, que la veritat és que no he entès molt bé.

La cohesió social, evidentment és un valor, absolutament
defensable i que compartim; ara bé, qui crea llocs de feina és
el sector privat, no és el sector públic, el sector públic pot posar
unes bases, pot ajudar, pot col·laborar, pot lluitar contra
l’oligopoli, pot fer moltes coses, ha de fer moltes coses el
sector públic, ara, qui crea llocs de feina de bon de veres és el
sector privat, i si vostè no assumeix això és evident que estam

molt enfora. Perquè una cosa és que el sistema públic sigui el
protector qui garanteixi que no hi hagi situacions
d’empobriment i de vulnerabilitat molt accentuades a una
societat i una altra cosa és que sigui qui crea els llocs de feina.

I acab, sobre abaixar o apujar imposts, em sembla una
discussió simplista, simplista, perquè hi ha imposts molt més
progressius els quals són molt més justs i que fan pagar molt
més al qui més té, i d’altres imposts que no són així. Per tant,
quan un posa l’accent en determinats canvis tributaris no
necessàriament ens trobam en una discussió d’abaixar o apujar
imposts, sinó en replantejar determinades figures tributàries.
Per això nosaltres volem insistir, com que ens sembla injusta la
figura de l’impost de successions, no estam d’acord amb la seva
aposta per al seu manteniment i el seu enfortiment.

Que, per cert, la política del Partit Socialista i de Podemos
pel que es veu és 17.000 milions d’euros més en imposts, això
són els pressuposts generals de l’Estat. Evidentment, El Pi no
es troba en aquesta línia.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Deia vostè, Sra. Consellera,
que aquest era un debat sobre la consistència dels ingressos i és
veritat, però, és clar, la valoració que fem d’aquesta quantitat
està condicionada per algunes consideracions sobre com es
gastarà aquesta quantitat. Evidentment, són unes previsions, per
exemple el PIB, que és prou discutible, però vostès fan unes
previsions, escolti, si vostè hi ha uns tècnics a la conselleria que
fan aquestes previsions, en saben més que jo, jo no les
discutiré, però, a part d’aquestes previsions el que he volgut fer
a la meva intervenció, jo, depèn de com es gastin, la xifra ens
semblarà justificable o no ens semblarà justificable, perquè,
segons com es gastin, gastar aquesta quantitat de doblers pot
ser positiu, i depèn de com es gastin o depèn de les (...) que es
prenguin a l’hora de gastar-los pot ser una bomba i una bomba
de molta intensitat, perquè la quantitat és molt gran.

En aquest sentit, jo pens que tal vegada no caldria haver
exhaurit el 0,6% de dèficit recomanat, es podria no haver-lo
exhaurit. Vostè ens ha dit, si no ho he entès malament, que en
el 2020 el superàvit va ser de 22 milions d’euros i em sembla
que ens ha dit que preveu tancar el 2021 amb un dèficit del 0,1,
0,2, per tant, bé, si amb aquestes conjuntures tan desfavorables
vam ser capaços de fer superàvits i vam ser capaços de fer
dèficits molt menors dels que havíem previst, crec que es
podria... és una possibilitat, és a dir, una possibilitat és no haver
exhaurit aquest 0,6 de dèficit, per tant, no endeutar-nos més; o
haver-lo previst i haver aprofitat per amortitzar més deute.

És clar, com es pot fer això, no?, és a dir, com podem, si el
finançament que ens ve, ens ve condicionat, que abans en
parlàvem, és clar, com podem mantenir el nivell de serveis si
no ens endeutem? La solució teòrica, de manual, seria dir:
home, és que aquests fons europeus ens serviran per invertir en
despeses que ja teníem previstes fer i això ens allibera recursos
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per poder finançar les nostres despeses essencials, aquest seria
l’esquema.

A mi se m’ha acudit un exemple molt ràpid, em sembla que
fa un parell d’anys vam tenir una discussió, vostès volien pagar
amb l’impost del turisme sostenible un metro al Parc Bit i jo
m’hi vaig oposar obertament, per cert, ja no en parla ningú del
metro aquest i la pluja de milions, vaja!, potser és que no anava
tan equivocat, eh! Però deixi’m que continuï l’argument: si
vostès pensaven finançar amb un recurs ordinari de les nostres
finances, com és l’ITS, una despesa com el metro al Parc Bit,
que seria una despesa, Déu ens en guard, però que es podria
finançar amb fons europeus, o per exemple el tramvia de
Palma, per fer una inversió... doncs vol dir que hi ha una
quantitat que nosaltres podem alliberar per exemple per
continuar mantenint els nostres serveis.

Pens que tal vegada ha arribat el moment, i és una idea que
se m’ha acudit durant aquest debat, Sra. Consellera, de
desbloquejar el condicionament dels doblers de l’impost del
turisme sostenible; és a dir, ja que tenim tants ingressos que ens
venen condicionats, tal vegada podríem descondicionar
nosaltres, també temporalment, alguns dels ingressos que tenim
i els podríem destinar, per exemple, a finançar els nostres
serveis socials, per exemple, és un debat que podem tenir
durant el debat de pressuposts.

Bé, aquesta consideració la volia fer, sí, és sobre la
consistència dels ingressos, però no podem analitzar la
consistència dels ingressos si no fem algunes consideracions
sobre com es gastaran aquests doblers i, per tant, suposo que
vostè ho ha entès.

Deixi’m fer-li un comentari molt breu, vostè ha volgut posar
com a exemple de bona... de la capacitat de gestió de la
comunitat autònoma els 850 milions per a les empreses; escolti,
cada vegada que puj aquí ens recorda aquests 850 milions,
escolti, està molt bé, jo els he de felicitar, hi ha hagut una
gestió molt bona, però no s’enganyin, gestionar aquests 850
milions, fer-ho tan bé com ho han fet vostès era molt difícil,
però la gestió d’aquests 850 milions és molt més fàcil que
gestionar aquests milers de milions que ens vindran amb fons
europeus, per què? Perquè aquests ajuts per començar, només
amb la informació que ens donava l’Agència Tributària, ja
sabíem qui eren els beneficiaris, perquè, tenint en compte que
els beneficiaris ho eren en funció de com havien (...) la
facturació d’aquestes empreses, l’Agència Tributària, l’Agència
Estatal d’Administració Tributària ho sap per les declaracions
d’IVA de les empreses. Què li vull dir amb això? Que no ens
enceguem, no pensem que serà tan fàcil gestionar aquests fons
europeus com ha estat gestionar el tema del 850 milions
d’euros, que, encara que sigui fàcil, jo em trec el capell i els ho
he de reconèixer, és una gestió que s’ha fet molt ben feta i,
evidentment, hi ha coses que de vegades les dic, quan hi ha
coses que s’han fet ben fetes doncs també s’ha de reconèixer.

Vull acabar només fent una referència a un comentari que
ha fet el Sr. Alejandro López, que en aquest cas anava referit a
un comentari que ha fet el Sr. Costa, i és que vostè ara sembla
que s’alegri que no ens venguin inversions de l’Estat. No,
perdoni, Sr. López, és que n’hi ha alguns que ja vam anunciar,
on està la trampa? És clar, llavors no és que ens alegrem, és que

són vostès que fa 10 dies deien que això era un dia històric, i
n’hi va haver alguns que els vam dir: alerta, no llancem les
campanes al vol, no sigui que el coixí d’inversions que venia
fent fins ara l’Estat es rebaixi tant que absorbim aquest benefici
dels 110 milions del factor d’insularitat.

Per tant, no és que ara ens alegrem, Sr. López, és que tal
vegada són vostès que amb la mateixa eufòria que ens van
vendre un dia històric, ara haurien de reconèixer que es van
equivocar. I sap què penso? Que tal vegada algú del Govern ja
ho sabia que això passaria. Per tant, a mi em sembla que la
indignació del Sr. Costa en aquest cas està justificada i jo la
compartesc.

Gràcies, Sr. President.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, president. El que més m’ha agradat ha estat veure
VOX quan li deia al PP: ja que no li ha donat temps al Sr.
Costa, (...) en temps al PP, doncs ja ho diré jo. Per tant, jo els
volia felicitar pel seu matrimoni i endavant, açò el primer.

(Alguns aplaudiments)

Jo crec que avui...

(Remor de veus)

... -exacte, sí-, jo crec que avui parlam aquí, al final hem tengut
una mica un debat de models, de diferents models, i els models,
per comparar-los, fan falta evidències (...) i els senyors del
Partit Popular treien molt de pit d’Andalusia, però és clar, jo els
volia parlar d’Andalusia, precisament, tenim aquí avui mateix:
“Andalucía baja impuestos, comprometidos con la educación,
matrimonio con un rendimiento de 80.000 euros y que apunta
en septiembre a su hijo a una academia de inglés y de
informática, con el PSOE se deducía cero y ahora se deduce
108 euros” Comprometidos con la educación, i dic jo: i amb
quina educación? Amb la de qui? Famílies de més de 80.000
euros, i per a qui governen, idò, vostès, per a qui governen?
Amb quina cara...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., amb quina cara venen aquí a parlar de rendes mitjanes i
baixes, a parlar de PIME i a parlar d’autònoms quan la seva
proposta estrella, quan la seva proposta estrella és que amb els
imposts de tots paguem l’acadèmia privada de les famílies de
més de 80.000 euros per fer anglès i per informàtica, és clar...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... no, no, no, perquè vostès no podrien..., una pregunta, donar
suport a uns pressuposts expansius que el que facin sigui
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incloure la informàtica i l’anglès o encara amb major mesura
per a tots igual? No, vostès sembla ser que el que volen és fer-
ho per als de més de 80.000 euros, per a tots no, sinó per als de
més 80.000 euros anuals, i aquesta és una mica la diferència.

És clar, jo em preguntava si és això el seu..., em venia al
cap si és aquest el seu concepte de progressivitat fiscal; la
progressivitat fiscal jo pens que tots sabem que està inclosa
dins la Constitució, vostès, tota la bancada de la dreta és molt
constitucionalista quan li interessa, però, pel que es veu o
podria entendre jo que no són vostès constitucionalistes amb les
seves polítiques fiscals.

Què més diu el Sr. Moreno Bonilla: y Andalucía baja
impuestos, bonificació del 99% de l’impost de successions i
donacions en operacions majors d’1 milió d’euros. A qui
defensen? Em volen dir això a qui afavoreix?

És clar, i després jo sentia al Sr. Gómez, que li tenc molt
d’afecte i crec que de la bancada de la dreta sol fer unes
intervencions molt ben fonamentades, però Ciutadans sí que
governa i el Sr. Gómez ens ha parlat de pobresa infantil i ha fet
un discurs a la consellera de pobresa infantil. Per tant, jo pens
que haurien de revisar certes coses amb aquest discurs.

També li ho dic, un dels principals postulats de
l’economista, de la Sra. Mazzucato, sap quin és? Enfortir el
paper de l’Estat dins de l’economia. I jo, del que sempre veig
a les intervencions del seu partit, això va contràriament al que
vostès propugnen, per tant, tal vegada quan s’acabi el llibre ja
té ganes de repensar-s’ho.

(Alguns aplaudiments)

En el Partit Socialista sí que defensam una política fiscal
progressiva i no ens n’amagam, no ens n’amagam, una política
tributària justa i redistributiva que reforci els serveis socials i
ajudi a cohesionar, i a avançar, però avançar tots, avançar tots,
i no només uns pocs.

Vostès treuen pit d’Andalusia, molt bé, jo els diré el que fan
a Andalusia, ens deien vostès: és possible, a Andalusia es fa. Jo
li diré un parell de retalls de premsa que tenc d’aquests darrers
dies: “La Junta Andaluza recorta 135 millones a las
universidades, un 10% de su presupuesto”, bé.

(Remor de veus)

“Centenares de personas en Andalucía protestan contra los
recortes en sanidad pública”, bé. Què més tenc aquí? “Los
recortes sociales en plena pandemia causa una bronca entre
el Gobierno andaluz y la oposición”. I una de Madrid, perquè
no diguin que és una cosa puntual d’Andalusia: “La Marea
Blanca denuncia el cierre de 41 centros de salud y la poca
inversión por parte de Ayuso en Atención Primaria”

(Remor de veus)

És clar, vostès parlen d’abaixar i abaixar imposts però no
ens expliquen d’on retallarien els serveis, perquè és la seva
forma d’impulsar l’economia, no és la nostra, però si això està
clar, això ho tenim claríssim, perquè la manera d’impulsar

l’economia del Partit Popular només porta més desigualtat
perquè impulsa l’economia d’uns pocs i fa guanyadors i fa
perdedors, perquè abaixar els imposts als que més tenen el que
fa és reduir serveis a la gent que més els necessita, això és tal
vegada el que vostès encara no entenen.

(Alguns aplaudiments)

Varen apujar vostès en tres anys, a la legislatura 11-15,
varen apujar l’impost de transmissions patrimonials del 7 al 8%
per a valors superiors a 600.000 euros, varen apujar l’AJD d’un
1 a un 1,2 quan el pagava el client i no els bancs, ara el paguen
els bancs i vostès el volen eliminar, molt bé.

(Remor de veus)

Varen apujar el cànon de sanejament un 10%, varen apujar
l’impost de matriculació del 14,75 al 16, de l’IRPF varen reduir
les deduccions moltes de les quals s’han recuperat i varen
augmentar el mínim exempt de patrimoni fins als 800.000
euros. Això beneficia les classes treballadores? No, queda clar,
queda clar.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, hauria d’anar acabant.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, simplement, acab, li volia recordar també, en aquesta
línia, la campanya d’aquelles eleccions generals del 2011, que
hi havia Mariano Rajoy recollint firmes contra la pujada de
l’IVA al 21% i també va prometre l’abaixada de l’IVA turístic
al 4%. I què és el primer que va fer en Rajoy quan va arribar a
La Moncloa? Va apujar l’IVA al 21% i va apujar...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

... l’IVA turístic fins al 10%. Per tant, aquí m’he de quedar.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. 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):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, senyores i senyors diputats
una altra vegada. Intentaré no repetir arguments, intentaré
centrar-me en les coses que he deixat sense contestar.

Quant a estirar la corda, Sr. Costa, -sé que m’espera
expectant per a una altra qüestió, ara li contest-, però quant a
estirar la corda no creu vostè que no és més estirar la corda, fer
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retalls, apujar imposts, incrementar el deute d’aquesta
comunitat autònoma en més de 3.500 milions en la seva
legislatura? Que això no és més estirar la corda que intentar fer
unes previsions d’ingressos acurades, que permetin mantenir un
sistema públic que ha suportat la ciutadania durant la pandèmia
sanitària i impulsar el major cicle inversor que hi haurà en
aquesta comunitat autònoma i que ens pot permetre millorar el
nostre sistema productiu, que la gent tengui més oportunitats de
vida, que siguem més resilients, que siguem més sostenibles,
més inclusius, amb més participació de les dones en el mercat
laboral, amb treballadors que cobrin més perquè estan més
formats?

No creu que és més estirar la corda, perdre totes aquestes
oportunitats, maçolar la població quan estàvem en una crisi
financera, que fer el que hem optat des de l’esquerra que és
seguir fent feina com hem fet feina des del principi de la
legislatura per tenir un millor futur per a aquesta comunitat
autònoma? 

Pens que irresponsabilitat, sincerament, seria perdre
l’oportunitat de millorar el model productiu d’aquesta
comunitat autònoma i deixar tirada la població que just surt de
la pandèmia sanitària més greu de la seva vida, quan és possible
sostenir tota aquesta despesa, com crec que hem confirmat
durant l’elaboració del sostre de la despesa i en la justificació
de cada un dels ítems dels sostre de despesa.

No podem celebrar el discurs del Partit Popular d’abaixades
d’imposts, perquè en el que diu el Partit Popular, s’amaga la
desacreditació dels serveis públics, l’exaltació de la
individualitat, amb uns resultats tremends, com els que han
tengut a Madrid, la deslegitimació de la funció redistributiva
dels tributs, en contra d’un sector públic capitalitzat i amb
capacitat, i sí, Sr. Costa, un sector públic amb capacitat -i ho ha
dit el representant de Ciudadanos, Mazzucato, jo vull agrair als
meus companys de partit quan me varen fer arribar, o me varen
recomanar el llibre, jo crec que és un llibre que hauríem de
llegir tots-, i sí, un sector públic capaç d’influir en el mercat i
capaç de corregir totes aquestes irregularitats que fan un mal
funcionament del mercat, que fan uns beneficis inassumibles a
determinats sectors de la societat, en detriment i amb
l’empobriment de la resta de la societat.

Tema del factor d’insularitat. Li he de confessar que hi ha
hagut un moment que he tengut una il·lusió, quan m’ha dit
“felicitats”, que pensava que era seriosament. I he pensant que
elegant!

(Remor de veus)

En el pressupost veu que passam a tenir una inversió per
càpita, si li sumam el factor d’insularitat per damunt de la
mitjana, un 2,73% i em felicita, i jo realment pensava que era
així i és així. O sigui, que em felicitava perquè és així. En el
pressupost general de l’Estat estam per primera vegada per
damunt de la inversió de la mitjana de les comunitats
autònomes.

(Alguns aplaudiments)

Enhorabona, Sr. Costa, per la seva participació i
enhorabona a la resta de diputats i també a la societat.

Quant al conveni de carreteres. Diu, “conveni de carreters,
zero”, “conveni de carreteres 2021, quatre”, de quatre a zero.
Nosaltres, com comprendrà, no negociam amb l’Estat i molt
manco en detriment dels consells insulars, qüestions que són
dels consells insulars i quan vostè diu que són zero, hauríem de
comparar quatre, zero i hauríem de comparar factor
d’insularitat 20-21 zero, factor d’insularitat 20-22, 183.

Quant als 65 milions, la justificació de per què en el sostre
de despesa hi ha 65 milions d’IVA és la mateixa per la qual hi
havia 78 milions a les previsions inicials. És a dir, el ministeri
comunica la quantitat d’IVA amb una cridada telefònica i ens
va dir 78 milions el 2019 i enguany ens han dit que com a
mínim serien 65 milions. Per tant, dit això, jo no contradic allò
que fan els tècnics que posam la quantitat mínima de 65
milions, quan vengui la quantitat definitiva, com hem fet
sempre, revisarem els càlculs..., perquè crides, escolta, digues-
me quant és l’IVA perquè no han fet una comunicació oficial
i això crec que està explicat a la memòria. Per tant, quan arribi
la quantitat definitiva d’IVA, sigui el que sigui, com hem fet
sempre, com feim amb el sistema de finançament, com feim
amb qualsevol fons, ho revisarem, ho contrastarem amb les
nostres dades i discutirem amb l’Estat el que s’hagi de discutir
si consideram que és menys del que toca a aquesta comunitat
autònoma.

Treballadors, que si els que creen llocs de feina són els
empresaris. Són els empresaris i, de fet, els que empren més
persones són petits i mitjans empresaris, els que tenen més
personal. Per això totes les polítiques que feim des d’aquesta
comunitat autònoma intenten donar especial suport als petits i
mitjans empresaris. Per això hem fet amb ISBA tota la xarxa de
suport també amb crèdits de tipus d’interès zero, a part de les
ajudes dels 855, que sí estan molt contents de ser la millor
comunitat autònoma en el repartiment d’aquest fons i no me
cans de dir-ho, perquè n’estic orgullosa, ... ISBA que ha
repartit 253 milions amb préstecs a tipus d’interès zero, que jo
això també ho vull posar en valor, però els treballadors han de
tenir un sistema de salut que els permeti anar a la feina en
bones condicions, gratuït i universal. Han de tenir un sistema
educatiu que permeti als seus fills que vagin a l’escola i el
treballador pugui anar també a fer feina amb tranquil·litat i amb
la seguretat que el seu fill és educat i també hem de tenir un
sistema de suport darrere per no acceptar condicions
inassumibles, indignes quan està fent feina. Per tant, jo crec que
quan parlam que una cohesió social millora la productivitat,
deim exactament això, que un dels condicionants de la
productivitat són les bones condicions de vida de la població,
i això jo crec que és una qüestió difícilment discutible. 

Altra qüestió quan em parlaven de l’AIReF. L’AIReF no és
un informe, és una auditoria en profunditat, perquè és una
avaluació de polítiques públiques i és una revisió de la despesa
pública en profunditat i el que hem demanat és que sigui
comparada amb altres comunitats autònomes que estan en el
mateix procés de revisar les seves polítiques públiques que
signifiquen més doblers. Així que no és un informe, sinó una
anàlisi en profunditat de com gestionam les polítiques
públiques que tenen més cost, no per a la comunitat autònoma,
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sinó per al ciutadà d’aquestes illes, que és qui paga els seus
imposts per poder tenir uns serveis públics de qualitat, moltes
vegades amb molt d’esforç, amb un sistema tributari que
procurarem que sigui cada vegada, tant a nivell estatal com a
nivell autonòmic, més progressiu, més just, més transparent,
legitimat i en el qual la gent pugui confiar.

En la votació del pressupost de 2019, és el mateix que la
votació d’aquest sostre. Un no es pot posar de perfil quan vota.
Un no pot defensar polítiques i després quan li toca votar sobre
aquesta política votar una cosa diferent del que defensa. Aquí
normalment molts dels diputats defensaran durant la tramitació
d’esmenes i la tramitació del pressupost més professors, més
sanitaris, més polítiques, més ajudes, vostè ha defensat des de
Ciudadanos més ajudes socials, defensaran més increment de
la despesa perquè saben que ben enfocada i ben treballada això
millora la qualitat de la vida dels ciutadans d’aquestes illes i
dels ciutadans que vostès representen.

Un no pot votar en contra del pressupost de 2019 que duia
l’IVA i després reclamar l’IVA. Un no pot votar en contra
d’aquest sostre de despesa i després reclamar millores en el
finançament dels consells insulars, perquè aquest sostre de
despesa significa, tal com està articulat i com està la vinculació
dels ingressos no financers a la Llei de finançament dels
consells insulars, una quantitat molt important, un increment
molt significatiu del finançament de consells insulars perquè les
institucions d’autogovern d’aquesta comunitat autònoma
puguin destinar aquests recursos a fer polítiques necessàries a
cada una de les illes d’aquesta comunitat autònoma. Parl de
Ciudadanos que governa conjuntament amb el Partit Popular el
Consell d’Eivissa. Un quan vota ha de ser coherent amb el que
defensa.

Per tant, jo els demanaré avui que facin una anàlisi de
coherència i pensin tots els diputats d’aquesta cambra, ja sé que
tenim el suport dels diputats de l’esquerra perquè així ho han
anunciat, però els diputats de la dreta, si aquest sostre de
despesa els representa una fiabilitat raonable per donar el sus
al procés d’elaboració del pressupost, un procés d’elaboració
que ha de fer un pressupost que sigui beneficiós per a aquesta
comunitat autònoma, que ens ha de permetre sostenir un nivell
de serveis públics que ha significat una xarxa de suport
imprescindible en la pandèmia i que ara encara, quan la
pandèmia no s’ha acabat de tancar, necessitarem i necessitam
recursos per mantenir aquest nivell de serveis públics. També
permetrà potenciar -i ho diré una altra vegada- el major -ho
explicarà el conseller Company- cicle d’inversions en aquesta
comunitat autònoma per fer realitat una cosa que sempre hem
demanat que és la millora del nostre model productiu, més
oportunitats de feina per als nostres fills, una economia
sostenible que permeti la preservació d’una terra meravellosa
com la que tenim en aquestes illes. 

Així que, quan votin, jo els demanaria una anàlisi profunda,
no partidista sinó sincera, perquè jo ho he dit diverses vegades,
ens jutjaran pel que hem fet en la pandèmia, ens jutjaran pel
que hem fet amb els fons europeus, ens jutjaran d’on érem en
situacions que són crítiques en un moment de canvi i de
disrupció d’aquesta comunitat autònoma. Així que una vegada
més els deman el suport a aquest sostre de despesa.
Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Un cop finalitzat el debat
sotmetrem a votació el límit màxim de despesa no financera per
a l’exercici del 2022 que quedaria fixat en 5.176.641,72 milers
d’euros. Votam. 

Resultat de la votació: presencials 28 vots a favor, 19 en
contra i 4 abstencions. Hi ha 2 vots telemàtics a favor i 2 vots
telemàtics en contra. 

Resultat total: 30 vots afirmatius, 21 no i 4 abstencions.

Aquesta ratificació serà publicada en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears i comunicada al Govern. 

(Alguns aplaudiments)

En aquest moment suspenem el plenari que serà reprès a les
16.30 hores d’avui horabaixa.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT: 

Bona tarda, reprenem el Ple d’avui.

V. Compareixença del conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura per informar sobre el Pla d’inversions
estratègiques de les Illes Balears (escrit RGE núm. 7773/21,
del Govern de les Illes Balears).

I passam al cinquè punt de l’ordre del dia que consisteix en
la compareixença del conseller de Fons Europeus, Universitat
i Cultura per informar sobre el Pla d’inversions estratègiques de
les Illes Balears, segons l’escrit RGE núm. 7773/21.

Començam amb la intervenció del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Bona tarda a tots i a totes, moltes gràcies, president,
benvolguts diputats i diputades.

Comparesc davant aquesta cambra en un moment cabdal
per a les Illes Balears, després de mesos de dolor, de molts
sacrificis, on semblava que no havia d’arribar mai el moment
de deixar enrere la pandèmia, és una alegria poder ser avui aquí
amb una estratègia per a les Illes Balears que dibuixa il·lusió,
futur i esperança. I és cert, i en som plenament conscients, que
la pandèmia sanitària encara continua, però haver-la pogut
desafiar així com ha avançat la vacunació per tal de reduir
l’impacte de la COVID i aconseguir la gran esperada immunitat
col·lectiva, permet admirar un horitzó amb confiança.

Crec que, en nom de tots els que formam part del Govern de
les Illes Balears, MÉS per Mallorca, Unides Podem i PSIB,
però també partits de l’oposició, com Ciutadans o com El Pi,
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així com agents econòmics i socials que hem treballat colze a
colze durant aquests mesos, puc afirmar i permeti’m que afirmi
que amb aquesta estratègia encetam un futur esperançador per
a aquesta comunitat. 

El mes d’abril d’aquest any vaig comparèixer per primera
vegada davant comissió per explicar i donar a conèixer quins
eren i són els reptes i el full de ruta que al Govern de les Illes
Balears ens marcàvem pel que fa a aspectes concrets en matèria
de fons europeus.

Sis mesos després, compareixem -i ho dic en plural, perquè
el que avui explicaré és el fruit i el mèrit de molts esforços
col·lectius, com deia- compareixem davant Plenari per explicar
i donar a conèixer la celebrada aprovació del Pla estratègic
d’inversions de les Illes Balears 2030. Aquest pla, per cert i
com ja sabeu, va ser aprovat per unanimitat el divendres, dia 1
d’octubre, dins el Pacte de reactivació, i aprovat també pel
Consell de Govern el passat 4 d’octubre.

Abans, però, d’entrar al moll d’os de l’Estratègia
d’inversions de les Illes Balears 2030 crec que és important fer
una pinzellada de la situació a fi de dibuixar una mica el punt
de partida. Conscients de l’impacte de la pandèmia de la
COVID-19 i de les seves conseqüències econòmiques i socials
podem reconèixer i, per tant, contrastar com els efectes
d’aquesta pandèmia han posat de relleu la fragilitat del model
econòmic balear; un model marcat per una elevada
dependència de l’activitat turística i associat a problemes
estructurals de productivitat. És així com, arran d’aquesta crisi,
s’ha fet més evident que mai la necessitat de diversificar el
model econòmic i superar el sistema de monocultiu turístic, per
açò és essencial i de vital necessitat afrontar amb determinació
els reptes de competitivitat, diversificació productiva,
sostenibilitat i cohesió social. 

Donada la nostra idiosincràsia territorial i insular, s’ha
evidenciat també la necessitat de fer front a aquesta crisi des
del punt de vista de la sostenibilitat ambiental, immersos en una
crisi d’emergència climàtica, on les conseqüències del canvi
climàtic ja no formen part de les prediccions dels experts sinó
també que són una realitat asfixiant és vital actuar de forma
responsable i determinar sobre els desequilibris que generam al
nostre ecosistema, no només mitjançant mesures específiques
de mitigació i d’adaptació, sinó a través d’una aposta global per
una economia més enfocada a la producció dels eixos
essencials per a la vida. 

Com deia, el Govern de les Illes Balears ha fet una aposta
clara per la diversificació econòmica i la transformació del
model productiu, malgrat els estralls ocasionats per la crisi
d’aquesta pandèmia en els quals el Govern suporta i treballa
amb voluntat i compromís d’acompanyar aquells que més ho
necessiten i no deixar ningú enrere, seguim treballant per a la
reactivació i reconstrucció de la nostra societat i la nostra
economia, des del coneixement, però sobretot des de la
responsabilitat que les decisions preses avui seran determinants
per als propers anys, no sols perquè modelaran l’economia sinó
perquè forjaran noves formes en la societat, el sistema sanitari,
la política, la cultura, etc. Ens hem agafat aquest repte com un
repte col·lectiu, participat i de debat perenne.

Ho hem dit infinitat de vegades però és importantíssim
ressaltar-ho tantes vegades com facin falta, perquè res de tot el
que expliquem avui no tendria sentit sense la resposta històrica
i inèdita que ha donat la Unió Europea davant aquesta crisi
sanitària i econòmica. Ens trobam davant una resposta sense
precedents, amb el programa Next Generation que la Unió
Europea posa a disposició dels seus estats membres, el major
paquet d’estímul financer de la història, no només
quantitativament, sinó també qualitativament, amb uns
objectius ben clars: transformació ecològica i digital, construir
una economia més equitativa i resilient. 

Tenim la gran sort que aquesta visió europea encaixa
perfectament en la necessitat d’impuls i transformació que
requereix l’economia de les Illes Balears, i no tan sols açò, més
enllà de l’oportunitat que representen aquests recursos de
finançament extraordinaris, els fons Next Generation han
generat també un procés de reflexió col·lectiva. Una reflexió
col·lectiva que ha permès posar el debat damunt la taula de les
idees sobre les Illes que volem ser. D’aquest debat han aflorat
una quantitat ingent de propostes, iniciatives i projectes per part
de diferents, distints, agents econòmics i socials de les Illes
Balears.

El que presentam avui és el pla per aprofitar el major flux
de recursos europeus de la història, 140.000 milions d’euros
que arribaran a Espanya a través del programa Next Generation
als quals hi sumaran la inversió d’altres mecanismes europeus,
també dins el marc financer plurianual 2021-2027, però també
dins els fons disponibles estatals, règim fiscal, factor
d’insularitat, etc., també els autonòmics, pressuposts propis o
l’impost de turisme sostenible o, els locals, i evidentment els
privats, imprescindibles per escometre aquesta transformació
que necessitam.

Parlam d’un ventall de propostes que suposen un volum
d’inversió sense precedents, disposam en aquest moment d’un
pla estratègic dissenyat per invertir en els propers anys més de
4.640 milions d’euros, recollits en un total de 91 projectes que
són només el principi. Aquests 91 projectes són només el
primer punt de partida per començar a invertir i a executar. Se
n’incorporaran de nous a fi de nodrir aquesta estratègia nascuda
de la suma d’esforços públics i privats, al cap i a la fi, aquest és
el doble repte que té al davant la societat de les Illes Balears:
ser capaç d’identificar les inversions estratègiques que puguin
servir de tracció dels canvis que necessita la nostra economia
i, alhora, tenir la capacitat d’accedir a l’oportunitat de
finançament que ara se’ns presenta. En definitiva, i sense
perdre de vista la política d’inversions i, per tant, d’aquesta
estratègia que presentam avui, és un requisit necessari, som
conscients que no és suficient per assolir el canvi de model
econòmic.

Si alguna cosa defineix aquesta estratègia és la construcció
d’un projecte compartit, motiu pel qual hem volgut comptar
amb la implicació de totes les administracions, forces polítiques
que han volgut i agents econòmics i socials de les Illes Balears
de manera que hem acabat amb l’aprovació d’un projecte
consensuat i amplament compartit. Un projecte que és el
resultat de les aportacions i participació del conjunt de la
societat, el diàleg social i col·laboració publicoprivada.
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L’elaboració d’aquesta estratègia per part del Govern de les
Illes Balears pretén definir full de ruta, una agenda, que, a
partir del consens sobre què volen ser les Illes Balears amb un
horitzó de l’any 2030-2050, concreti les prioritats i eixos
d’actuació per avançar cap al país que volem com a societat per
a la propera generació. S’han pres com a referència els
documents diagnòstics i programàtics ja existents, tant pre com
post pandèmia, els quals han servit de base per a l’elaboració
del diagnòstic i identificació dels principals reptes que ha
d’afrontar aquesta comunitat.

Molts d’aquests documents ja varen comptar prèviament a
la seva aprovació amb un procés de participació, així, per
exemple, l’estudi, el pla del Consell Econòmic i Social és la
base d’un dictamen que va ser aprovat per unanimitat pels
diferents agents econòmics i socials que en formen part. Per
tant, l’estratègia d’inversions de les Illes Balears 2030 no és en
cap cas un desideràtum, sinó que ve d’una visió consensuada
pel conjunt d’institucions i la societat civil organitzada de les
Illes Balears, un pla d’acció destinat a construir realitats, a
assolir realitats mesurables a curt, a mitjà i a llarg termini.

A partir d’aquest marc de referència s’han definit els
objectius estratègics i s’ha estructurat una proposta que se
suporta en quatre eixos transversals que s’articulen a través de
12 estratègies.

Parlava de quatre eixos: l’eix de diversificació econòmica,
que té per objectiu assolir una economia més resilient i un
model productiu més diversificat i innovador; l’eix de la
sostenibilitat, amb la finalitat de dur a terme una transició
ecològica cap a un model de creixement més sostenible i
equilibrat territorialment; l’eix de la competitivitat, que pretén
promoure una economia digital més productiva i generadora de
valor afegit; i finalment, l’eix de la cohesió social, aquest amb
l’objectiu de garantir una transició justa i un creixement
inclusiu que no deixi ningú enrere.

Aquests quatre eixos transversals encaixen perfectament
amb les prioritats del pla de recuperació per a Europa i es
troben en consonància amb el Pla de recuperació,
transformació i resiliència del Govern d’Espanya. Per açò
aquests quatre eixos transversals els quals despleguen en 12
estratègies que serveixen per acotar i donar concreció als
objectius generals de diversificació econòmica, sostenibilitat,
competitivitat i cohesió social.

Abans d’entrar a les 12 estratègies cal tenir en compte que,
en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència,
els projectes es plantegen a dos nivells: per una banda, els
projectes estratègics tractors dels canvis estructurals que es
pretenen impulsar en el model econòmic i social de les Illes
Balears, que són els que aquesta estratègia proposa impulsar
prioritàriament; i d’altra banda, també hi ha projectes que, tot
i que tal vegada no hagin estat identificats com a estratègics,
permeten accedir directament al fons del Pla de recuperació,
transformació i resiliència gràcies al seu encaix en alguns dels
seus 30 components.

Partint d’aquestes premisses, els criteris generals per a la
valoració i priorització dels projectes estratègics dins el pla són
un encaix estratègic en potenciar el tractor, l’impacte econòmic,

però també l’impacte social i mediambiental, el grau de
maduresa, la probabilitat de finançament i la sostenibilitat
financera.

Passaré, doncs, a explicar, detallar les 12 estratègies així
com els principals projectes o línies d’actuació.

Pel que fa a la primera estratègia, la de creixement
intel·ligent i ecosistemes d’innovació, aquesta estratègia pretén
afavorir el creixement intel·ligent de l’economia balear basat en
el coneixement i la innovació a partir de l’impuls de centres de
recerca i d’ecosistemes d’innovació. Per dur a terme aquests
propòsits és essencial reforçar el rol de lideratge intel·lectual i
social també de la Universitat de les Illes Balears. Es tracta
d’una estratègia que també ha de promoure un model de
recerca i innovació, orientat al teixit productiu i en especial a
les petites i mitjanes empreses amb l’objectiu d’afavorir el seu
creixement i la creació de llocs de feina de qualitat de manera
que resultin millores en la seva productivitat.

Per exemple, l’impuls del Districte d’Innovació de Llevant,
la consolidació del Parc Tecnològic del Parc BIT de Palma, el
futur Centre BIT a Eivissa, el Pla de millora de la
competitivitat institucional a l’àmbit de la recerca, el nou Parc
industrial 4.0 a la ciutat d’Inca, el foment de la competitivitat
de les explotacions agràries a través de la transformació
ecològica i digitalització. Aquests i altres exemples són els
principals projectes o línies d’actuació identificats per aquesta
estratègia.

Quant a la segona, la segona estratègia, l’hidrogen verd i
l’energia de futur, es tracta d’una estratègia que pretén
posicionar les Illes Balears com a territori capdavanter en el
marc del full de ruta de l’hidrogen aprovat pel Govern
d’Espanya. El fet insular pot ser en aquest cas un avantatge
competitiu que faciliti el posicionament de les Illes Balears
com a territori pilot per a l’assaig d’aquesta nova tecnologia.

A banda dels projectes per impulsar l’hidrogen verd a les
Illes Balears també s’inclouen en aquesta estratègia altres
projectes innovadors relacionats amb energies renovables no
necessàriament lligades a l’hidrogen. Com saben, la
reconversió de la central cimentera de Lloseta, la
implementació d’una planta d’electròlisi salina destinada a la
generació d’hidrogen i productes biocides, la implementació
d’un sistema per a la producció d’hidrogen verd a la central del
Parc BIT, la reconversió parcial de la central tèrmica d’Es
Murterar o la creació de la planta de generació d’hidrogen
circular, així com diversos projectes d’innovació energètica
també de caire privat s’inclouen en aquest pla.

La tercera estratègia, coneguda també com a Balears
MedTech, Balears MedTech pretén impulsar i que sigui un pol
d’innovació biomèdica i en salut a les Illes Balears en crear una
aliança estratègica entre centres assistencials de referència,
institucions de recerca, Universitat, parc tecnològic, empreses
del sector i inversors locals i internacionals. Una estratègia de
recerca, innovació en salut, que desenvoluparà programes de
captació de talent investigador per potenciar les línies de
recerca biomèdiques especialment a l’àmbit de la medecina
personalitzada. La creació en aquest cas de nous centres de
recerca i l’impuls d’un pol d’innovació biomèdica al Parc BIT,
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el disseny i la implementació d’un pla de formació especialitzat
en tecnologies de la informació aplicades a la salut, el
desenvolupament d’un programa de captació de talent
investigador o la creació del Health Living Lab Son Espases,
així com també el suport i l’impuls de projectes de recerca i
innovació del sector biotecnològic, també de caire privat.

Pel que fa a la quarta estratègia, resiliència del sistema
sociosanitari i un nou model d’atenció a la cronicitat i
dependència, la capacitat de resposta del sistema sanitari i del
sistema social s’ha vist tensionada durant la pandèmia i encara
que en general s’ha demostrat la seva fortalesa també s’ha
evidenciat que cal actuar per millorar la seva resiliència davant
l’eventualitat d’una nova crisi. L’orientació del sistema cap a
l’atenció de la cronicitat i la dependència és el major repte que
presenta avui dia el sistema sociosanitari i es considera
fonamental per tal de garantir-ne la qualitat i la sostenibilitat.
Projectes com la reconversió de l’hospital Son Dureta, la
reforma de l’antic Hospital Verge del Toro, l’hospital del
sector sociosanitari de Llevant, el nou parc sanitari Bons Aires,
construcció de nous centres d’atenció primària o reforma i
ampliació de l’Hospital de Manacor, reconversió de
l’equipament tecnològic i un llarg etc., són projectes que ja
esdevenen dins aquesta planificació.

La mobilitat sostenible i descarbonitzada pertany a la
cinquena estratègia, aquesta estratègia preveu, per una banda,
impulsar modalitats alternatives de transport i per l’altra
disminuir la petjada del transport en vehicle privat, a partir de
l’electrificació del parc de vehicles i del desplegament
d’infraestructures de recàrrega. Acompanyen aquesta estratègia
projectes com adquisició dels nous trens elèctrics que vam
poder presentar, el tramvia de Palma, també la connexió del
metro fins al Parc BIT -em sap greu ara que el Sr. Castells no
hi sigui perquè abans n’ha fet esment-, sí que està incorporat
dins aquesta planificació estratègica, projectes de caire
publicoprivat com són a Menorca Smart Green Island o
l’intercanviador modal a l’illa d’Eivissa i el projecte
Formentera Eco.

Ja a la sisena estratègia, educació i formació per a noves
competències i polítiques d’ocupació, en aquesta estratègia
s’inclouen iniciatives per millorar l’oferta formativa a totes les
etapes educatives des de l’educació primerenca de 0 a 3 anys
fins als estudis superiors i sense deixar de banda l’educació
inclusiva o l’aposta per les competències digitals. Prova d’açò
són els projectes de creació de nous centres de formació
professional integral o construcció de nous centres d’educació
primària i secundària i ensenyaments superiors, o també la
potenciació de l’oferta pública de places d’educació infantil de
0 a 3 anys, o també com el Pla de millora de la competitivitat
de la UIB a l’àmbit de la docència que s’ha incorporat també
al Pla estratègic.

Pel que fa a la setena estratègia, aquesta enfocada a les
energies renovables i canvi climàtic, l’objectiu d’aquesta
estratègia és encaminar les Illes Balears perquè siguin cent per
cent sostenibles en matèria energètica i alhora impulsar
actuacions d’adaptació al canvi climàtic des de diferents
perspectives, recursos hídrics, impactes costaners, riscs
d’incendis, pèrdua de biodiversitat, etc. I de quins projectes
parlem? Parlem, per exemple, del foment de l’autoconsum per

part de particulars i administracions públiques, de la promoció
de comunitats energètiques, de la generació i emmagatzematge
d’energies renovables o del programa de solarització
d’aparcaments, i un llarg etc., de projectes que després podria
entrar-hi, si escau.

En aquest sentit, també ja passam a la vuitena estratègia, a
l’economia blava per a la Mediterrània, una línia estratègica
que jo crec d’un àmbit molt competitiu i de molt futur en
aquestes illes, a les Illes Balears no hi haurà economia verda
sense economia blava, som unes illes enmig de la mar i
conservar-la i aprofitar-la és clau per impulsar un
desenvolupament sostenible. L’estratègia pretén un suport al
creixement sostenible per als diferent sectors econòmics
relacionats amb el medi marí, com el coneixement i la recerca
sobre la mar, la cura i la protecció dels hàbitats marins, la pesca
sostenible i l’aqüicultura o la biotecnologia.

Es pretén avançar en la descarbonització de la mar,
especialment pel que fa al transport marítim i a les activitats
portuàries, així com al turisme nàutic, tot i explorar les
possibilitats de l’energia marina renovable: Pol Marí, Alcúdia
Tech Mar, Projecte Pilot Gran Blau, impuls de la mobilitat
alternativa marina, la descarbonització de la connexió marítima
Eivissa-Formentera, pla d’ordenació dels fondeigs al litoral a
l’illa de Formentera, un llarg etc., també de projectes inclosos
dins aquest pla.

L’habitatge i la regeneració urbana, ho trobam dins la
novena estratègia, aquesta estratègia pretén donar continuïtat a
les mesures ja iniciades, emmarcades a la Llei d’habitatge de
les Illes Balears, reforçant les actuacions vinculades al
component sobre l’agenda urbana del Pla de recuperació,
transformació i resiliència que preveu facilitar la rehabilitació
d’edificis i les actuacions urbanístiques de regeneració integral
dels barris.

La desena estratègia queda encapçalada pel cicle de l’aigua,
importantíssim el Pacte balear per l’aigua, un objectiu clar
d’aquesta estratègia és millorar la resiliència hídrica de les Illes
Balears enfront de fenòmens meteorològics adversos, sequeres
i inundacions, aguditzats per l’emergència climàtica. Es pretén
garantir el subministrament d’aigua per al consum humà i
alhora millorar l’eficiència energètica de les infraestructures
d’abastiment i sanejament per avançar cap a la neutralitat
climàtica, així com la gestió eficient i intel·ligent de les xarxes.

La construcció d’infraestructures d’abastiment d’aigua, la
renovació de la dessaladora de Palma, la millora
d’infraestructures de depuració, projectes de digitalització en
el transcurs de l’aigua, totes aquestes qüestions es troben
incloses dins l’estratègia de l’economia blava i del cicle de
l’aigua.

Acabant ja amb les estratègies, l’onzena estratègia pertany
al Marketplace i digitalització del teixit productiu. En el marc
d’aquesta estratègia també es preveuen altres iniciatives
relacionades amb la transformació digital del model econòmic,
com a desenvolupament de l’administració digital, el
desplegament de la Xarxa 5G, diverses actuacions relacionades
amb l’internet de les coses o la participació en un projecte que
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pretén el desenvolupament d’aplicacions basades en la
intel·ligència artificial i les tecnologies de la llengua.

I finalment, l’última estratègia, la dotzena pertany al model
turístic i circularitat. Si bé el trànsit cap a un nou model
econòmic passa en bona mesura per la diversificació de
l’activitat econòmica i la reducció de la dependència del
turisme, objectiu al qual aspira aquesta estratègia a partir de
l’impuls de diferents línies d’intervenció plantejades, això no
és en cap cas incompatible amb la necessitat de potenciar el
valor afegit que genera el turisme com a sector capdavanter de
l’economia de les Illes Balears. I en aprofitar evidentment la
posició d’avantatge competitiu que mantenim respecte d’altres
destinacions.

Per açò l’aposta per la diversificació econòmica ha d’anar
acompanyada necessàriament de la transformació del mateix
model turístic, de manera que s’abordin de forma decidida els
desafiaments que presenta en matèria de competitivitat,
estacionalitat, equitat i sostenibilitat. Sota aquesta estratègia hi
tenen cabuda projectes com la modernització i la reconversió
de les zones turístiques madures, l’impuls de centres de
formació professional com el d’Eivissa o el d’Alcúdia, el
desenvolupament d’un sistema d’intel·ligència turística, el Hub
Internacional d’Innovació Turística, l’Observatori de Turisme
Sostenible de Mallorca, el desenvolupament del Digital Travel
Institut, diferents projectes d’economia circular a totes les illes,
de caràcter també turístic i industrial o els projectes pilots per
a la transformació de l’economia de la Reserva Biosfera.

I ja per acabar, m’agradaria concloure de la mateixa manera
que he començat, res del que avui presentam no hauria estat
possible sense la feina de tots i totes les que hem participat en
aquesta estratègia transformadora, per açò sols puc i podem
tenir paraules d’agraïment per a tots els agents socials i
patronals que han participat; agraïment també a totes les
institucions de les Illes, consells, ajuntaments, a totes les
conselleries del Govern, però també a tots els partits que
formen part del Govern, als de l’oposició, com Ciutadans i El
Pi, que heu deixat les diferències a un costat per sumar
conjuntament; agraïment a la Universitat, a la comunitat
científica i investigadora per ser-hi sempre; a les empreses dels
sectors emergents, però també a les empreses tradicionals, als
col·legis professionals, a les plataformes socials. Són molts
mesos de feina, parlem de més d’un any de feina de reunions i
acords, acords que ens han dut a poder parlar d’una estratègia
capaç d’invertir amb més de 4.640 milions d’euros, recopilats
amb els primers projectes, més de 90 projectes que demostren
l’esforç conjunt d’aquest pla; un pla capaç de crear 71.000 nous
llocs de feina.

En definitiva, i per no estendre’m més amb aquesta
estratègia, hem tingut la capacitat de donar esperances, de
generar oportunitats, de dibuixar un futur sostenible per a
aquestes illes i sobretot de prendre consciència que junts tenim
l’energia imbatible per fer realitat les illes que volem i
suposadament les illes que serem.

Moltíssimes gràcies a tots i a totes.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. El conseller ens ha dit que
contestaria globalment, per tant començam les intervencions
dels diferents grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Sagreras.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president, bones tardes diputades i diputats. Bones
tardes, Sr. Company, i vull començar agraint-li la seva voluntat
de comparèixer a iniciativa pròpia en el Parlament, tampoc no
és que vostè faci un ou de dos vermells, és presentar un pla
estratègic que parla de 4.640 milions d’euros i en un termini de
10 anys, bé mereix que se’n parli en el Parlament, però vists els
antecedents la veritat és que li volia agrair.

Davant davant li dic que, com sempre, amb el tema que ens
ocupa nosaltres serem propositius, serem constructius, igual
que ho hem estat amb els fons europeus que, a més, sustenten
bona part d’aquest pla d’inversions, però, conseller, per a
nosaltres ve donat més per una qüestió, i ja ho sap, de formes
que de fons. No s’enfadi si li repetim en el que s’equivoquen i,
ja li dic, li tornam estendre la mà en nom del nostre grup
parlamentari i en nom de la nostra presidenta, l’agafi aquesta
mà, és sincera, facem feina plegats, al cap i a la fi tots sabem
que aquest pla és a 10 anys vista i que és segur que executin o
que gestionin vostès l’execució d’aquestes inversions només
tenen com a garantit el proper any i mig, perquè hi torna haver
eleccions, i això és si no fan eleccions anticipades.

La resta, dels vuit anys i mig següents, qui gestionarà aquest
pla d’inversions serà el Govern que surti de les urnes i que triïn
els ciutadans de les Illes Balears i vostè, conseller, sap ben bé
que l’única alternativa real és el Partit Popular.

A més, aquestes inversions poden, han de servir perquè
Balears pugui sortir del pou en el qual darrerament ens hem
ficat i sobretot d’ençà que governa l’esquerra a les Illes
Balears, n’hi ha prou a fer, jo li faré una anàlisi prèvia: els
darrers anys s’ha produït un empobriment de la comunitat
autònoma; el nostre PIB ha passat d’estar per sobre de la
mitjana europea a estar per sota; hem deixat de liderar el
rànquing també de les comunitats autònomes de l’Estat; hi ha
falta d’infraestructures bàsiques; la caiguda del PIB a Balears
ha estat el doble que a l’Estat, un 20,1% front a un 10,85% i,
sis, la despesa en I+D+I es troba molt per sota de la mitjana
espanyola i de la Unió Europea.

Per això, crec que avui és important dir-li en què creiem que
podem millorar en relació amb l’enfocament d’aquestes
inversions. I li ho torn dir, s’ho agafi per favor de manera
constructiva.

Els emperons són més de formes i, primer de tot, li he de
tornar parlar de diàleg i de consens, la nostra presidenta i el
nostre portaveu del grup parlamentari li han ofert a la
presidenta Armengol en varietat d’ocasions, Marga Prohens, la
nostra presidenta al Consolat de Mar i Antoni Costa...
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(Remor de veus)

..., el darrer pic encara en el debat de la comunitat, en un àmbit
allà on ens podríem trobar, allà on podríem tenir punts d’acord,
com en l’economia verda, en l’economia circular, en el cicle de
l’aigua, en depuració, en reutilització, en transformació digital,
haurien d’haver volgut agafar aquest diàleg i intentar arribar a
consensos amb nosaltres; els ho hem dit altres vegades: en
temes d’habitatge, allà on volen posar límits als lloguers, per
exemple, o en imposts, allà on vostès els volen apujar, no ens
hi trobarem, però en aquests temes sí que els vàrem estendre la
mà i hagués estat recomanable i els ciutadans haguessin agraït
que vostès també hi haguessin accedit.

Segon punt, creiem que no es pot defugir el Parlament,
vostès acudeixen i parlen sempre i han gestionat aquest pla
d’inversions a través del Pacte de reactivació i la nostra
proposta seria que el Pla d’inversions sortís d’una agència
independent però que també se sotmetés al control del
Parlament. Evidentment, vostès insisteixen en acudir al Pacte
de reactivació i nosaltres creiem que haurien de canviar ja
aquesta actitud, en el Pacte de reactivació no s’hi representen
tots els partits, ni de la dreta ni de l’esquerra, tampoc no s’hi
senten representades moltes petites empreses i tampoc no s’hi
senten representats molts d’ajuntaments. De fet, tots sabem que
el Pacte de reactivació s’ha convertit en un ens merament
informatiu, hi va el Govern el dia abans, diu què s’ha de fer i
els membres del Pacte de reactivació: lentejas, o las tomas o
las dejas, això és així i fins i tot els partits que formen part de
l’oposició i formen part també del Pacte de reactivació ho han
reconegut les darreres vegades aquí, al Parlament.

I tercer, Sr. Company, vostè hauria de reconèixer que la
gestió dels fons europeus Next Generation ha començat
malament, sempre podrà dir que és culpa de Sánchez, i jo crec
que també és vera que ha creat un caos de gestió, però vostès
participen d’aquest caos i vostès formen part del partit de Pedro
Sánchez. Cada ministeri treu les seves convocatòries d’ajudes
o de projectes, vostès també en treuen, algunes administracions
i empreses privades es presenten a les convocatòries, altres s’hi
voldrien presentar, però ni tan sols se’n temen que ha de sortir
la convocatòria i fan tard i altres no saben sols com emplenar
la paperassa per presentar-s’hi.

Cosa semblant passa amb els ajuntaments, i jo ja ho vaig
defensar a una moció anterior, han de comprendre vostès que
hi ha ajuntaments que tenen els recursos humans limitats, tant
a nivell polític, tant a nivell tècnic, i que han estat incapaços de
conèixer el funcionament. Vostès diuen que parlen amb la
FELIB, jo crec que sobretot vostès parlen amb els ajuntaments
del PSOE, però a nosaltres ens arriben queixes d’ajuntaments
no només del Partit Popular, de grups independents i d’altres
partits que no són capaços encara d’entendre i d’avesar-se al
mecanisme d’aquest fons i, per tant, jo li demanaria, conseller,
que mirin per tots els ajuntaments, que augmentin i
intensifiquin les reunions amb els ajuntaments, perquè és
importantíssim, perquè els ajuntaments representen també tots
els ciutadans.

Quart, Sr. Company, compartim plenament amb vostè que
Balears necessita un pla d’inversions estratègiques a mig i a
llarg termini. De fet, fa molts d’anys que necessitam aquest pla,

un pla de transformació de la nostra economia, un pla
d’inversions productives que generin valor, que ens facin molt
més competitius, que generin llocs de feina d’alta qualificació,
un pla que alineï totes les administracions públiques, la central,
l’autonòmica i la local, amb independència de les forces
polítiques que governin en aquell moment, i el sector privat,
com a un únic objectiu: transformar les Illes Balears.

I com que, Sr. Company, en aquestes illes està quasi tot
inventat, haurien d’aprofitar les experiències d’allà on ja s’ha
produït amb èxit i des de fa molts d’anys, tenen l’exemple de
Màlaga o tenen l’exemple del País Basc. I ens podem demanar:
i per què ha funcionat en aquestes ciutats o en aquestes
comunitats? Precisament pel que li deia abans, perquè allà es
va crear una agència independent, perquè allà les inversions no
depenien dels capritxos dels polítics del moment, en aquest cas
vostès entren dins el pla d’inversions els seus Acords de
Bellver com a referència i sense comptar amb molts que no se
senten suficientment representats i, per tant, amb aquest model
d’una agència independent, li augur, Sr. Company, que no
només tendrien més èxit ara, sinó que l’èxit seria molt més a
llarg termini.

També som escèptics, i jo ja els ho he comentat altres
vegades, per un altre motiu, vostès massa vegades fan promeses
i promeses que no acaben de culminar, vostès massa vegades
fan promeses perquè surtin als titulars dels mitjans de
comunicació el dia següent, dins aquest pla hi ha massa
projectes que fa massa temps que vostès han promès, que són
enmig i que han promès una i una altra vegada, els és igual dir
que van a càrrec dels pressuposts de la comunitat, després,
quan no s’arriben a executar diuen que aniran a càrrec dels
pressuposts generals de l’Estat, de fons de l’Estat; després, com
que segueixen passant els anys i no s’arriben a executar els
inclouen dins les ecotaxes o a l’impost del turisme sostenible,
i com que no s’han arribat ni a començar, ara els tornen ficar
dins els fons europeus i dins aquest pla estratègic.

Vostè ha anomenat exemples abans, jo els ho repetiré,
sobren, modernització i reconversió de zones turístiques
madures, Platja de Palma, Magaluf, centres de formació
professional, Escola d’Hostaleria d’Eivissa, Centre Integrat de
Formació Professional en Hostaleria i Turisme d’Alcúdia,
massa exemples hi ha que ja havien sortit abans que s’havien
cercat com a titulars que no s’havien arribat a executar i que ara
vostès els entren dins el Pla estratègic, que desig que s’arribin
a executar, Sr. Company, no me malinterpreti, però sí que li he
de dir que en som escèptics i ens agradaria conèixer més el
nivell de concreció, perquè amb tots els antecedents que jo li he
explicat ha de comprendre almenys que li demanem
explicacions.

Ens agradaria que reflexioni sobre aquests cinc punts que li
hem posat damunt la taula, ja li he dit abans, li ho diem amb tot
el respecte, li tornam estendre la mà, li oferim diàleg. Aquest
pla l’haurà d’executar sobretot el govern que surti de les
eleccions a l’any 2023, ens podem, ens hauríem de posar
d’acord: potenciem la iniciativa privada, potenciem la petita i
mitjana empresa, concretem amb una agència independent els
projectes sobre transició energètica, sobre el cicle de l’aigua,
sobre la innovació; aconseguim que aquestes inversions creïn
llocs de feina i retornin al rànquing de comunitats autònomes
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líders en activitat econòmica les Illes Balears que,
malauradament, els darrers anys hem abandonat.

La missió és avançar decididament en la transformació del
model econòmic i social de les Illes Balears, el Sr. Negueruela
en parlava fins a l’any 2019, el Sr. Yllanes n’ha parlat fins ara
però no han arribat a fer res. Tenc una mica més de coratge,
ara, que vostè ha agafat el relleu, que vostè sí que sigui capaç
de tirar endavant amb aquesta transformació que necessiten les
Illes Balears, sense menysprear el nostre motor econòmic, que
és el turisme i que ho ha de seguir essent i, per tant, li torn
estendre la mà perquè vostè, d’una vegada per totes, la recullin,
Sr. Company.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Conseller, per comparèixer
avui, per les explicacions donades d’aquest Pla d’estratègia
d’inversions a través dels fons europeus i he de dir que,
almanco per la nostra part, el nostre grup parlamentari n’hem
parlat de forma llarga i extensa ja en aquest Parlament i a tots
els espais habilitats per poder-ne parlar, i una de les primeres
reflexions que volia fer en aquesta compareixença era,
precisament, que fa uns anys, quan la nostra formació parlava
de forma tan decidida que s’havia de diversificar el model
productiu de la nostra comunitat autònoma, per considerar què
era perillós i vulnerable dedicar-ho només al sector turístic,
se’ns tractava d’ingenus, fins i tot algunes formacions
demanaven a la presidenta Armengol a l’inici d’aquesta
pandèmia que no fes experiments, o quan nosaltres dèiem: hem
de diversificar el model per a ser una comunitat autònoma més
resilient.

Doncs, en realitat, aquests fons europeus i les línies que
venen marcades d’Europa precisament és aquest missatge, el
missatge de la transformació econòmica cap a un model més
resilient, sostenible i que generi certeses de futur i que també
pugui ser una economia més competitiva. 

De fet quan tot aquest missatge de diversificació econòmica
es comença a estendre a través de la resta de societat, també ho
vàrem poder veure durant la primera cimera valenciana-balear,
on els agents socials representats a la Mesa de Diàleg Social,
tots varen coincidir amb aquesta necessitat de diversificar el
model productiu de la nostra comunitat autònoma. I, de fet,
avui ha sorprès que el Partit Popular hagi pujat a aquest faristol
a parlar d’aquesta diversificació també econòmica, tenint en
compte que quan varen presentar el seu pla genial era..., el
missatge que va donar la seva líder, bàsicament era: no hem de
demanar perdó per ser una comunitat turística, no? I avui, bé,
doncs ha sorprès aquest missatge que han rebaixat tant i que si
realment no només són paraules sinó que és realitat el que ha
dit el Sr. Sagreras avui a aquest faristol, doncs, benvinguts a

haver vist la llum a la fi de la necessitat que tenim com a
comunitat autònoma de transformar, de diversificar el nostre
model econòmic.

Però he de dir que no estic massa convençuda d’aquestes
paraules i d’aquesta bona voluntat que vol fer veure aquí el
Partit Popular, quan ha sortit ara al faristol, principalment
perquè jo no puc oblidar, i cada vegada que surt aquí a parlar
de fons europeus ho he de dir, perquè em sembla horrible que,
per part d’un partit a nivell nacional, el seu president Casado
anés a Europa a dir que Espanya era un estado fallido. A mi
aquestes paraules, sempre que sent parlar de fons europeus, em
tornen immediatament i les he de dir perquè la ciutadania ha de
saber realment què es dedica a fer el Partit Popular i és
precisament això, que d’allà on emanen aquests fons europeus
van a dir que Espanya es un estado fallido, i també van a dir
que Espanya és com Hongria i Polònia, que són dos països que
tenen intervinguts els fons que provenen d’Europa.

Per tant, crec que aquestes coses les hem de repetir i cada
vegada que tingui l’oportunitat ho diré, perquè les bones
paraules que puguin tenir avui aquí no ens han de fer oblidar el
fons i la veritat de la intenció que han tingut vostès en relació
amb els fons europeus.

Bé, conseller, com vostè sap, i ha dit vostè aquí avui també,
és un gran repte que tenim com a societat per endavant,
desenvolupar tota aquesta estratègia d’inversions i no només
enfocada a una recuperació econòmica per a la nostra
comunitat, sinó també per aconseguir una economia més
resilient i sostenible. És important que totes aquelles mesures
centrades en la lluita contra el canvi climàtic es desenvolupin
amb fermesa, principalment perquè hem de..., i tenim
l’obligació de deixar un futur amb certeses i un planeta on viure
les generacions futures, i és que els joves demanen o demanam
tenir un món on poder desenvolupar el nostre projecte de vida
i és important que aquests fons tenguin aquesta finalitat. Per
tant, com dic, no és una responsabilitat merament del Govern
sinó que és una responsabilitat que tenim el conjunt de la
societat.

D’altra banda, des del nostre grup parlamentari també
volíem parlar d’igualtat de gènere i és que aquesta
diversificació econòmica del model productiu ha de ser
feminista, sostenible i social i, tot i que un dels valors d’aquesta
estratègia és la igualtat de gènere, que és literal, el document
diu que “és un valor transversal i que els projectes hauran
d’avaluar el seu impacte sobre les desigualtats entre homes i
dones”, nosaltres pensam que si aquestes avaluacions són
negatives i que, per tant, detecten una desigualtat, s’hauran de
fer esforços per poder modificar-los i que els projectes
realment siguin inclusius. I nosaltres avui el que li volíem
demanar, Sr. Conseller, és que ens pogués dir que això serà
així, que si hi ha un impacte negatiu a l’avaluació que els
projectes realment es modificaran, perquè en aquestes
estratègies d’inversió hi ha, diguem, tota una pota relacionada
amb la innovació, amb la digitalització, amb la ciència de
dades, entre d’altres, que en els darrers anys sempre hem vist
que normalment són homes que lideren tots aquests espais i
totes aquestes professions que estan altament, com dic,
representades per homes.
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I per a nosaltres és important que en aquesta recuperació
econòmica no es produeixi un biaix de gènere i que no només
siguin els homes que puguin fer aquesta recuperació o aquesta
transformació del model, sinó que també les dones hi tenguin
una representació i que no només quedem excloses o dedicades
o associades al sistema de cures, que és on tradicionalment i
històricament se’ns ha tingut. D’altra banda, consideram que
això és una tasca que realment hauran de fer les persones o les
entitats que presentin els projectes i també el conjunt de les
administracions de tenir aquest compromís.

D’altra banda també, avui hem escoltat per part del Partit
Popular que creu, ingènuament, que podran gestionar els fons
europeus en els pròxims anys, i jo crec que seria interessant que
també es pogués deixar avui clar aquí de quina forma queda
aquest pla fermat, per dir-ho de qualque manera, de cara al
futur, més que res també per a la tranquil·litat de totes aquelles
persones o entitats i/o agents que han participat en l’elaboració
d’aquesta estratègia o que presentaran projectes, doncs que es
quedin tranquils que realment es podrà desenvolupar i que
després no vendrà el Partit Popular a canviar tot el que, en
conjunt i amb consens, s’ha aconseguit.

Finalment, sí que voldria fer una apreciació a aquesta
estratègia, que estam d’acord que d’alguna manera s’havien de
classificar els projectes i els eixos, però pensam que tant l’eix
de sostenibilitat, competitivitat i cohesió social també
contribuiran, potser uns més que uns altres, a la diversificació
econòmica, perquè quan veus el diagrama sembla que la
diversificació econòmica té un pes relativament escàs, quan
realment tot el conjunt dels eixos fan i contribuiran a aquesta
diversificació del model productiu. I trob que, bé, supòs que hi
estarà d’acord, però, com que el nostre grup parlamentari dóna
moltíssima importància a la diversificació del model productiu,
perquè al que nosaltres aspiram és a deixar una comunitat
autònoma més resilient i sobretot generar un futur amb certeses
a la ciutadania de la nostra comunitat, per a nosaltres és molt
important que això quedi clar i que el missatge que s’emeti cap
a l’exterior, que estam d’acord que hi ha d’haver tots aquests
eixos, però que fonamentalment és: transformem el model
productiu de la nostra comunitat per donar certeses, crec que és
fonamental que el missatge de certesa que volem donar a la
ciutadania quedi clar i sobretot, això que deia abans, que
aquesta certesa no serà per a un any i mig que queda de govern,
sinó que serà durant molt de temps i de cara al futur.

Simplement, això és tot. Gràcies, conseller. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Conseller, gracias por comparecer hoy
en este parlamento, pero sí que le debo decir en nombre de mi
grupo parlamentario que nos hubiera gustado que hubiera
comparecido para hablar y explicar de la estrategia antes de que

se hubiera aprobado en el Consell de Govern. Mire, mi grupo
se lo dice, otros ni siquiera se lo han dicho.

Y así se lo manifestamos también en las enmiendas al
Decreto 3/2021, de medidas extraordinarias urgentes para
ejecutar las actuaciones y los proyectos que deben financiarse
con fondos europeos en el marco del plan de recuperación y
transformación, mi grupo parlamentario ha registrado 14
enmiendas, pero, claro, la tramitación parlamentaria de este
decreto como proyecto de ley se está alargando y obviamente
ya están gestionando de conformidad con el decreto, tal como
se aprobó en el Consell de Govern.

Y mire, conseller, quiero pedirle su compromiso de que
comparezca en esta cámara periódicamente para informar y
rendir cuentas de la gestión de los proyectos europeos que se
van a financiar por el fondo de recuperación Next Generation,
también por el programa React-EU y, sobre todo, para que nos
informe a todos los grupos parlamentarios de esta cámara y
también a los ciudadanos que representamos del grado de
cumplimiento de cada uno de los 12 ejes estratégicos para la
modernización y la transformación de nuestra comunidad,
porque aquí de lo que se trata es que los proyectos que se
financien y las líneas y también las convocatorias de
concurrencia pública que vayan sacando, se debe tener como
objetivo cumplir con los 12 ejes estratégicos que se han
elaborado de manera consensuada por los agentes sociales y
económicos, también por las diferentes administraciones, entre
ellas el Consell d’Eivissa, y también la sociedad civil, en esa
comisión técnica de fondos europeos constituida en el seno del
Pacto de reactivación, que ya sabe que fue una de las
exigencias desde Ciudadanos, porque, con la responsabilidad
que hemos demostrado desde el principio, esto es lo que pasa
cuando uno trabaja, que después puede exigir y que puede
hacer cambiar las cosas, puede influir, puede exigir, en
beneficio de los ciudadanos, en beneficio de los expertos y en
beneficio de las entidades de estas islas. 

Desde el inicio, siempre lo hemos tenido muy claro, que
eran los expertos y que era la sociedad civil de nuestras islas
quien debía diseñar el plan estratégico y no los partidos
políticos. Y desde esta comisión en el seno del Pacto de
reactivación y desde esta tribuna he exigido y he reiterado
desde el principio que este Govern no debía hacer una gestión
política partidista ni electoralista de la financiación europea de
los fondos de financiación europea. 

Porque, miren, esto no va de medallas para ningún partido,
porque esto no va de reuniones bilaterales, como propone el
Partido Popular entre los dos grandes partidos, oigan, que es
que ahora lo que están proponiendo es repartirse los fondos
europeos como están acostumbrados a repartirse siempre con
el Partido Socialista los sillones en Radiotelevisión Española,
como se reparten los jueces, pues ahora también proponían
repartirse los jueces, perdón, los fondos. Y esto, esto no va de
demagogia popular ni de demagogia populista, esto va del
futuro de nuestra comunidad autónoma, esto va de contar con
los expertos y con la sociedad civil de estas islas, esto no va de
que los fondos sean un estímulo a corto plazo, porque esto va
de trabajar para que los fondos lleguen de forma más rápida,
más fluida a las PYME y a las empresas. Porque esto va de
exigir, de exigir que se elabore una estrategia a medio-largo
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plazo, como la que se ha elaborado, teniendo en cuenta los
retos del futuro y los desafíos de esta comunidad y de la
ciudadanía balear.

En definitiva, esto va de construir la mejor estrategia
autonómica para no poner en peligro una oportunidad histórica
de que estos fondos sirvan: uno, para recuperar y salvar nuestra
economía y generar empleo de calidad y, dos, modernizar y
transformar nuestra comunidad, hacerla más sostenible, más
competitiva pero, sobre todo, con una visión estratégica a
medio y largo plazo, como habíamos exigido y se ha realizado. 

Conseller, y ya lo sabe, pero se lo repito hoy de nuevo, el
compromiso que le pido también es que los fondos europeos no
sirvan para cuadrar las cuentas públicas ni para financiar
proyectos que estén ya en marcha. Y que el Govern, le pido hoy
de nuevo como lo hice en el Pacto de reactivación, que el
Govern elimine las trabas administrativas y que facilite el
acceso de nuestras PYME a estos fondos. 

Y también, vuelvo a repetir desde esta tribuna, lamento que
haya quien quiera ponerse medallas con los fondos europeos y
lamento que haya grupos parlamentarios que hagan demagogia
con ellos, todo por un interés partidista; y luego, los hay, que
ni tan siquiera se han enterado de qué va esto del fondo Next
Generation EU, muchos se creen que son ayudas directas y
otros creen que son los partidos políticos quien deben diseñar
tanto la estrategia como los proyectos europeos. No me queda
claro si esto es pues por demagogia o por pura ignorancia,
repito, con todos mis respetos, pero yo les pido un poco más de
rigor.

Miren, es muy fácil de entender lo que defiende
Ciudadanos, que en la proyección de los fondos europeos y en
la elaboración de la estrategia intervengan y participen los
agentes económicos y sociales de nuestras islas, pero también
la Universidad, también el Cercle d’Economia de Menorca, de
Mallorca, las cámaras de comercio de todas las islas, el Colegio
Profesional de Economistas, la Mesa del tercer sector, todos los
expertos que han querido participar, y Ciudadanos quiere que
se informe a este Parlamento, por supuesto que sí, siempre, y
absténganse de mensajes simplistas ahora. 

Y aprovechando que también está aquí, conseller, ya le
lanzo que en la próxima... como ya le lancé en la última reunión
del Pacto de reactivación, que se convoquen mesas de trabajo
por cada una de las 12 estrategias que nos ha explicado y que
tenemos este documento elaborado por consenso, que sigan
estos expertos nutriendo a esta estrategia y nutriendo de las
líneas estratégicas que debe seguir este Govern: el ciclo del
agua, economía circular, crecimiento inteligente, economía
azul, hasta llegar a los 12 ejes estratégicos. 

Y mire, Sr. Sagreras, yo le voy a leer algo: “Hoy ponemos
los fundamentos para un futuro. Los fundamentos para varias
décadas de inversión”...  

(Remor de veus)

... -esperen- “los cimientos y reflejo de esto, sois todos
vosotros. Este plan nace con consenso -este plan nace con
consenso- y de la participación de todos, y es importante que la

sociedad civil lo haga suyo, cada uno de nosotros tendremos
que hacerlo nosotros”, y luego agradece el papel de la Oficina
de Fondos Europeos. ¿Sabe quién dijo esto?

(Remor de veus)

Vicenç Roig, vicepresidente del Consell d’Eivissa, el
pasado viernes en el Pacto de reactivación: “Este plan nace por
consenso...”, y todo lo que le acabo de leer, Sr. Sagreras,...

(Remor de veus)

... yo es que les pido esa coherencia que luego no predican. Y
también en coherencia con lo que estamos y están haciendo en
otras comunidades autónomas, yo les exigiría ese rigor y menos
menosprecio constante a los agentes sociales económicos, a la
Universidad, al Cercle d’Economia de Mallorca, al Cercle
d’Economia de Menorca, a las cámaras de comercio, a todas las
administraciones, entre ellas al Consell d’Eivissa.

Y sobre todo, estos fondos son un tren que no podemos
dejar pasar, no solamente deben ser un estímulo económico
temporal sino que deben ser capaces de impulsar proyectos con
elevado potencial transformador a la altura de los desafíos a los
que nos enfrentamos. 

Tiene la mano tendida, conseller, yo se lo digo también, se
lo dicen otros grupos, después nos tachan de socios, cuando
nosotros lo único que estamos es pensando en los intereses de
estas islas y esperamos que así sea y que estos fondos sirvan
para transformar, modernizar nuestra comunidad autónoma.

Gracias. 

(Algun aplaudiment)

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sra. Guasp. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca té la paraula la Sra.
Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Gràcies, Sr. Conseller. Voldria avui posar de relleu que fa
temps que des de MÉS per Mallorca insistim en el que ara
constata aquest Pla estratègic de les Illes Balears.

En primer lloc, també m’agradaria començar amb el que em
varen ensenyar quan vaig estudiar Dret, que és tan important
l’exposició de motius d’una llei com l’articulat, per tant, crec
que estaria bé que almanco, literalment, quedàs constància en
aquest Diari de Sessions com comença aquest Pla estratègic
perquè nosaltres ens hi sentim molt identificats:

“La dimensió de l’impacte de la pandèmia  de la COVID-19
i de les seves conseqüències econòmiques sobre la societat de
les Illes Balears ha posat de relleu la fragilitat del model
econòmic balear, marcat per una alta dependència de l’activitat
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turística i associat a problemes estructurals de productivitat. La
necessitat de diversificar el model econòmic i de superar el
sistema de monocultiu turístic s’ha fet més evident que mai
arran d’aquesta crisi, cosa que fa inajornable -i vull recalcar
inajornable- afrontar amb determinació els reptes de
competitivitat, diversificació productiva, sostenibilitat i cohesió
social que fa anys que manifesta l’economia balear.”

Dit això, molts de reptes ens queden per endavant, i
nosaltres des de MÉS per Mallorca consideram dues crisis que,
malauradament, no podrem evitar en un futur proper: en primer
lloc, la crisi climàtica, ja en situació d’emergència i que
afectarà molt significativament els models de mobilitat i, per
tant, ha encès ja l’alarma del nostre model econòmic de
monocultiu turístic. I la crisi de matèries primeres, que no és
conjuntural, com ens volen donar a entendre, és estructural, i
que afectarà de forma indirecta les nostres illes, no hi ha
matèries primeres assequibles suficients per suportar el nivell
de consum actual a nivell global. I les energies renovables es
veuran directament afectades per l’escassesa de matèries
primeres

A partir d’ara el creixement econòmic no pot basar-se més
en una especulació desbocada a qualsevol preu, ha de ser una
estratègia intel·ligent, una estratègia basada en la ciència i la
recerca, com faria un cirurgià, tenint en compte molts dels
factors que fins ara s’han ignorat. A l’hora de fer efectiu un
canvi real, cal impulsar les transformacions de determinats
sectors estratègics alternatius, amb major valor afegit també en
temes socials i mediambientals, com exposa aquesta estratègia. 

Des de MÉS per Mallorca valoram molt positivament que
els fons de nova generació de la Unió Europea hagin impulsat
una reflexió col·lectiva, iniciada amb el dictamen del CES per
l’Agenda 2030 i l’oportunitat històrica de recuperar-se dels
efectes de la pandèmia i definir un model econòmic i social més
resilient, pensant, a més, en les generacions futures. Un doble
repte tenim al davant, identificar i encertar amb les inversions
estratègiques que puguin servir de tractor, com ha dit el
conseller, alhora també d’accedir a aquesta oportunitat de
finançament que ara se’ns presenta. Però cal ser conscients que
això no és suficient i també ha d’anar acompanyada d’altres
actuacions, també ho manifesta aquesta estratègia i nosaltres ho
trobam important, reformes en altres àmbits normatius, fiscals.
La qüestió és reeixir i assolir els resultats esperats i posar tots
els instruments en marxa.

Des de MÉS per Mallorca celebram que s’hagi optat i
plantejat com una estratègia d’inversions a 2030, concebuda
com un full de ruta, envers els importants reptes que han
d’afrontar les illes per garantir un futur de prosperitat, que
encaixi en les prioritats d’aquest Pla de recuperació,
transformació i resiliència, però que posa la mirada més en el
mitjà i llarg termini i, per tant, també es preveu que es pugui
beneficiar d’altres opcions de finançament i no tan sols pensant
en els fons europeus.

Sr. Conseller, consideram de vital importància que hi hagi
una planificació transversal de totes les àrees i una anàlisi de la
seva interacció i potencialitat i a la vegada un respecte estricte
als condicionants transversals que esmenta la mateixa estratègia
i que creiem important ressaltar.

En primer lloc, que aquests projectes i aquesta estratègia no
causin un perjudici significatiu al medi ambient i que
contribueixin positivament a la transició ecològica. 

En segon lloc, que promoguin la igualtat de gènere, la
companya de Podemos ja ho ha esmentat, aquí m’agradaria fer
un incís, cal tenir en compte l’escletxa digital que patim ara en
la falta de potenciació de la dona i les nines en la digitalització
professional. Per tant, és essencial per aconseguir aquest
desitjat canvi de model, s’han d’accelerar mesures perquè el
problema és molt gran i aquesta demanda de professionals no
serà satisfeta si no incorporam aquest 50% de la societat com
a professionals de mitjans de digitalització en aquesta demanda
que se’ns presenta.

La tercera és la protecció de la infància, les persones majors
i sobretot l’impacte intergeneracional sobre les generacions
futures. Per a nosaltres és important ser capaços de retenir el
talent que generam en aquestes illes, que aquest talent no hagi
d’emigrar precisament per trobar feina i llocs de feina de
qualitat, respectar els drets laborals i promoure la qualitat del
treball, la conciliació, la inclusió.

Cinquè, han de contribuir a la sostenibilitat de la llengua
catalana, sí, i ho defensam, perquè per a nosaltres és un eix
d’inclusió des de MÉS per Mallorca i ho trobam imprescindible
i ho defensarem.

Ha de respondre també a l’interès general i transcendir
aquestes interessos concrets, excloure i deixar-se de
clientelisme. 

Setè, el concepte de circularitat, jo crec que tots el
coneixem, incorporar aquesta idea de valor dels productes i
mantenir aquests productes a l’economia el major temps
possible. Nosaltres creiem que ha d’anar en sintonia
precisament amb la Llei de residus que va aprovar aquesta
cambra la passada legislatura.

I la innovació, és imprescindible, avui de matí n’hem parlat,
les PIME amb la pandèmia han patit una baixada dels seus
processos d’innovació, els hem d’ajudar a recuperar aquest
potencial d’innovació que tenen.

Bé, la utilització racional dels recursos públics, evidentment
millorar l’eficiència i la transparència i participació en el
seguiment d’aquesta execució. En aquest punt, també li volíem
demanar conseller, si a la propera intervenció ens podria donar
un poc més de detall de com s’ha arribat a aquest volum previst
de pressupost del fons per al 2030, a aquests 4.650 milions i
com s’ha determinat una mica la seva distribució a les seves
àrees, i també com serà la seva evolució futura.

Sr. Conseller, si de veritat ens creiem el Pla estratègic de les
Illes Balears, és essencial que en el 2022 facem un ús eficient
i una mirada de futur del fons de nova generació, per accelerar
aquesta diversificació econòmica que necessiten les nostres
illes; per evitar continuar perdre talent, com ja hem dit, que els
nostres fills i filles no hagin de continuar emigrant; perquè
evitem ser un pol d’atracció de llocs de feina de baixa qualitat
i només dependents del turisme; perquè facem front als reptes
que tenim de sobresaturació, d’insuficiència de transport
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públic, de saturació de cotxes i de persones, de creixement
demogràfic desbocat -pensem en aquest 40% en dues dècades
que hem incrementat la població-; i també, per què no, perquè
MÉS per Mallorca defensa un decreixement progressiu de
places turístiques, a la legislatura passada a instància de MÉS
per Mallorca, vàrem aprovar un sostre de places i ara toca anar
decreixent progressivament.

Hem d’aprofitar aquests fons de nova generació i apostar
per palanques de canvi innovadores i sense por. Des de MÉS
per Mallorca consideram de vital importància, com he dit
abans, l’atenció als autònoms i a les PIME. Des d’aquí hem
d’intentar utilitzar tots els fons propis, recursos propis, els fons
estatals i els fons de la Unió Europea, precisament per centrar
aquests esforços en promoure aquestes petites empreses i
perquè siguin les primeres en desenvolupar-se de forma
efectiva com a potencial de futur i de canvi que desitjam i que
necessitam.

Per tant, nosaltres esperam que ens pugui respondre les
qüestions que li hem plantejat i com he dit abans, des de MÉS
per Mallorca ens sembla una estratègia que va ben encaminada
de la qual en farem un seguiment i un control permanent de la
seva execució.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Corresponde ahora el
turno al Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares. Interviene
la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, vicepresidenta, señoras y señores diputados,
buenas tardes. El Plan de inversiones estratégicas de las Islas
Baleares que ha elaborado el Gobierno autonómico de la Sra.
Armengol, al igual que ocurre con el Plan de recuperación,
transformación y resiliencia del Sr. Sánchez en el Gobierno de
España, no busca una recuperación económica de nuestra
región o de nuestro país, lo que busca es una transformación
social, apuntándose a la moda progre de la Agenda 2030, que
pretende acabar con nuestro actual modelo económico y
someternos a los intereses globalistas de las élites económicas,
ante cuyos intereses se han plegado la mayoría de los gobiernos
de Occidente y los burócratas de Bruselas.

Las dos mayores lecciones que nos ha dado a todos la
pandemia, la extensión de esta pandemia, la expansión de este
virus chino, son dos: una, es absurdo gestionar los asuntos
públicos de forma compartimentada dentro de un mismo país,
ya sea la sanidad, la economía, las ayudas sociales, o cualquier
otro ámbito de la gestión pública. Por tanto, el sistema de
comunidades autónomas sólo favorece a los que viven de ello,
es decir, a la clase política española. Y dos, lo que ocurre fuera
de nuestras fronteras nos acaba perjudicando y debemos
protegernos de las malas decisiones y de la gestión
irresponsable de otros países o de entes supranacionales, que

manipulan, ocultan información y provocan la ruina de nuestros
productores y familias para proteger los intereses de otros.

Pero, lejos de buscar soluciones a estas dos verdades que
son hechos indiscutibles, porque lo hemos vivido y padecido en
nuestras propias carnes, la reacción de los mandatarios que
tenemos hoy es venir aquí a hablar de resiliencia, de nueva
normalidad, de emergencias climáticas y hasta de sostenibilidad
lingüística, por lo de la sostenibilidad del catalán -podrían
haber puesto también “horterada lingüística” después de oírles
hablar de según que transición ecológica, resiliencia y demás
florituras y anglicismos-, en fin. Y lo que hacen, mientras
hablan de eso, es también hablar de millones de euros, como si
cayeran del cielo, cuando en realidad se trata de un dinero que
manejan unos pocos y que ha salido de los bolsillos de todos,
cuando nos lo quita el fisco mediante impuestos abusivos que
nos estrangulan, y que son los causantes de que ahora la gente
necesite esas ayudas que van a repartir, pero eso sí, a los
proyectos que ustedes decidan, el que quiera ayuda que pase
por el tubo de la Agenda 2030. 

Y aquí en Baleares, con sus 12 estrategias que avanzan
hacia una política energética que, lejos de reducir la
dependencia y avanzar hacia la soberanía energética, lo que
hace es empobrecernos y que seamos cada vez más
dependientes de los países contaminantes del sur y de oriente,
que son los verdaderos causantes de la contaminación global.
Y así nos hablan de hidrógeno verde, mientras China contamina
con sus emisiones salvajes de CO2, y nos hablan de economía
azul en el Mediterráneo, mientras el norte de África se pone las
botas sobreexplotando los recursos marítimos.

Y encima nos dicen que este plan está consensuado con
toda la sociedad, cuando resulta que tienen ustedes un Pacto de
reactivación donde se sientan ustedes con ustedes mismos,
junto con entidades multisubvencionadas por ustedes mismos,
junto a un partido veleta, que no sabe ni de dónde viene ni a
dónde va, con su peculiar ideología liberal progresista, que han
dicho hoy aquí también, ya me explicará alguien algún día
cómo se concilia eso y otro, luego hay otro partido al que le
pueden más sus dejes nacionalistas, que les identifiquen con
ustedes, que la defensa del bienestar de la gente. Esos son los
que, según ustedes, representan a la sociedad de Baleares y les
dan licencia para asegurarnos que sus estrategias son fruto de
un consenso general. 

Todo ese dinero que ustedes piensan repartir de forma
selectiva para poner en marcha proyectos que avancen en su
disparatada agenda, en realidad deberían emplearse para
acometer las reformas necesarias que hagan viable
económicamente nuestro sistema, no para buscar otro que nos
haga dependientes de China o de Oriente Medio, que es lo que
busca toda esa palabrería climática a la que se han apuntado
todos.

Lo que necesitamos los ciudadanos de Baleares y del resto
de nuestro país es que nuestros dirigentes se desmarquen de
todos aquellos que pretenden culpabilizar a nuestros
productores de los problemas medioambientales, mientras
exoneran y dejan impunes a los verdaderos culpables.
Necesitamos incentivos para facilitar el retorno a España de
todas aquellas empresas que deslocalizaron su producción por
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culpa de unas políticas fiscales abusivas. Las empresas tienen
derecho a ser compensadas por un sistema que las ha arruinado
y, por tanto, tienen derecho legítimo a recibir ayudas de la
Unión Europea, pero los dirigentes de Bruselas, en vez de
dedicarse a imponer esa nefasta Agenda 2030 a quienes
pretendan obtener ayudas públicas, lo que deberían hacer es
centrarse en revisar los acuerdos de libre comercio suscritos
con terceros países, para asegurar que los productores
extranjeros estén sometidos a las mismas regulaciones y
normativas que han de cumplir las empresas y productos
españoles cumpliendo estrictamente las cuotas de importación.

Y nuestro gobierno nacional y regional, en vez de hacer
seguidismo de los burócratas de Europa, lo que deberían hacer
es defender el producto nacional y el comercio local frente a las
grandes multinacionales y franquicias que eluden sus
obligaciones fiscales, comercian con los datos digitales
cosechados en España e impiden a nuestros pequeños
comerciantes acceder al mercado en condiciones de igualdad.

Y ustedes, que hablan tanto del sector público y de lo
importante que es que esté bien financiado, no se hagan
trampas al solitario, ustedes no aumentan los impuestos para
dotar financieramente mejor al sector público, sino al gasto
político que conlleva una gestión del sector público de forma
irresponsable y despilfarradora.

Para incrementar el gasto público en sanidad, en educación,
en dependencia, en pensiones, en infraestructuras es
absolutamente necesario desmontar el sistema autonómico,
poner fin a las duplicidades administrativas, reducir el número
de ministerios, consejerías, diputados y parlamentos, y terminar
con el despilfarro político.

Los impuestos han de ir destinados a mejorar las
condiciones materiales de vida de los españoles y si se dedican
a hacer lo que deben hacer, que es gestionar de forma eficiente
y no despilfarrando un dinero que no es suyo, no sería
necesario quitarlo a los ciudadanos, les quitan 4.640 millones
de euros para devolvérselos ahora en forma de ayudas, eso sí,
si presentan proyectos que se ajusten a las actuaciones que lo
que hacen es seguir sumiéndonos en más ruina, más
dependencia energética y más vulnerabilidad ante los países
que no respetan el medio ambiente, que no respetan nuestra
cultura occidental y que odian nuestra civilización, nuestras
libertades, nuestro sistema económico y todo lo que ello
significa.

Todo esto de la transición ecológica es un timo, no busca
mejorar la vida de los españoles sino enriquecer nuevos
modelos de negocio de las élites, mientras los españoles de a
pié lo único que hacemos es pagar más y más cara cada día la
luz, por el simple hecho de encenderla en nuestras casas y en
nuestras empresas. Necesitamos energía barata, sostenible,
eficiente y limpia que asegure unos precios de la luz asequibles,
y esa es la base para la reindustrialización. Y para asegurar la
soberanía energética, de la que ustedes hablan en su plan
estratégico, no podemos depender de la especulación de
terceros países. 

Tampoco veo cómo piensan ustedes ayudar al mundo rural
con su plan estratégico, precisamente la forma de proteger a

quienes viven en el mundo rural es preservarlos de las
imposiciones de la nueva religión climática que atacan su
modelo productivo, su forma de vida y sus tradiciones. Y en
lugar de conceder incentivos fiscales, que permiten desarrollar
empresas viables, rentables y atractivas a la inversión, lo que
hacen ustedes es rendirse a los postulados de la religión
climática. 

La verdad es que a algunos esta pandemia les ha venido de
perlas, les ha venido estupendo para seguir avanzando en sus
desvaríos ideológicos y en esa transformación que pretenden
llevar a cabo, en contra de los propios intereses de su país y de
su gente, aprovechando la vulnerabilidad económica que
ustedes mismos han provocado con una gestión de la pandemia
que ha propiciado la ruina de muchas empresas, y ahora vienen
con los millones como el Mesías, como los salvadores, pero la
libertad no se compra tan fácilmente. ¿A quién pretenden
engañar? A lo mejor a algún despistado se lo meten en el
bolsillo, pero la mayoría de los españoles saben la verdad, y la
verdad es que los gobiernos les han arruinado paralizando la
economía con la excusa de la pandemia para venir ahora con un
chorreo de millones a repartir entre unos ciudadanos arruinados
a costa de pasar por el tubo de su religión climática y sus
postulados globalistas.

El reparto de los millones no se hará en función de los
puestos de trabajo que se salven o que se creen, o en función de
la dinamización de nuestra economía, se hará en función de
quien presente proyectos que avancen hacia la
desindustrialización y hacia la pobreza energética. Este chorreo
de dinero que viene de Europa, repartido en función de criterios
improductivos, es sólo pan para hoy y hambre para mañana.

Gracias, presidente.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Ribas. Por parte del Grupo Parlamentario El
Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Després de la negació
d’Europa, del canvi climàtic, de la Constitució i no sé de
quantes altres coses, reprendrem el debat que ens ha dut aquí
aquest horabaixa.

El primer que li vull dir, Sr. Conseller, és que, al contrari
del que es pot desprendre de totes les bones paraules que vostè
ha dit del Pacte de reactivació i de les reunions i del consens,
bé, crec que hi ha coses que necessiten millorar -necessiten
millorar-, perquè no pot ser que a un partit que participa en
aquest pacte, amb ganes de col·laborar, amb ganes d’aportar,
amb ganes de donar suport a una sortida a una situació tan
dificultosa com la de la pandèmia, se li entreguin els documents
24 hores abans de la seva presentació pública. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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El document complet, vostè em dirà: no, idò, hem anat fent
feina; és veritat, hem anat fent feina, hem tengut reunions, és
veritat, no li neg, però el document complet, la proposta més o
manco perfilada i acabada 24 hores abans. Sincerament, crec
que això necessita millorar, necessita millorar perquè si
realment ens creiem això del diàleg, el consens i la participació,
doncs crec que aquest no és el camí. El camí és fer les coses bé,
no amb presses, i aquí ha primat més la pressa de la presentació
pública que la pressa de tenir el tema tancat amb tots els
participants i amb tots els components d’aquest pacte
d’estabilitat. I jo li he de dir amb tota claredat, sense acritud,
eh!, sense acritud, però crec que val la pena deixar les coses
clares.

Segona qüestió que li vull comentar, bé, crec..., quan sent
la portaveu del Grup Parlamentari Ciutadans tenc la sensació
que això és com allò que fa 15 anys varen inventar de l’Agenda
Local 21, que es reunien quatre experts als municipis i feien
com una carta als Reis Mags i deien: bé, tot el nostre poble
hauria de canviar tot això. Sí, com crec que el Sr. Méndez ha
contat qualque vegada, és una anècdota molt coneguda, que
varen dur Josep Pla a visitar no sé quina gran infraestructura i
quin gran equipament i al final va dir: “Però, això qui ho
paga?”, tot això està molt bé, però qui ho paga?, no?

(Remor de veus)

Nova York? 

(Remor de veus)

Bé, idò això, qui ho paga? Perquè aquí..., nosaltres el que
no sabem, desconeixem absolutament, és d’on surten els 4.600
milions d’euros, ho desconeixem. Hem participat a reunions,
l’hem sentit a dues compareixences, però encara som
incapaços..., jo dec ser d’aquests que diu la portaveu de
Ciutadans que no m’assabent de res, dec ser d’aquests, però
intentaré assabentar-me d’alguna cosa, però no entenc d’on
surten els 4.600 milions d’euros, encara no ho he entès.

(Remor de veus)

Ah, també anava pel Sr. Sagreras, perdona, no et vull
suplantar en aquesta funció.

Idò no entenem d’on surten els 4.600 milions d’euros, ens
agradaria que ens ho explicàs.

Igual que ens agradaria que ens explicàs, aproximadament
dels 140.000 milions d’euros que en teoria toquen a l’Estat
espanyol, quants en toquen a les Illes Balears, una pregunta
senzilleta, aproximadament. En teoria hauria de ser senzilleta,
perquè el problema dels fons europeus, encara que ja dic que
jo no m’assabent de res, és que no s’assabenten de res, ni el Sr.
Sagreras, ni el Sr. Melià, ni ningú, perquè aquí tothom va més
perdut que un gínjol...

(Remor de veus)

..., començant pels ajuntaments...

(Algunes rialles i remor de veus)

..., els ajuntaments, només rebem queixes dels ajuntaments que
no saben què fan, que no saben que han de fer, que no saben
quins projectes han de presentar, d’on els han de presentar, de
com els han de redactar, de qui els ha de re..., no, no ho saben,
hi ha una ignorància molt gran sobre aquesta qüestió. Jo ja sé
que això serà la panacea i que hem d’aconseguir sortir del
misteri de la Santíssima Trinitat i arribar a la realitat tangible,
però mentrestant jo li vull fer aquestes preguntes perquè no
tenim respostes clares.

Igual que no tenc una resposta clara de quantes d’aquestes
estratègies i projectes hi ha del sector privat, perquè nosaltres
tenim la sensació que aquí hi ha molts, molts, molts de
projectes de les administracions públiques, del Govern de les
Illes Balears, molts de projectes -com s’ha dit aquí que no
hauria de passar, però que és el que passa- que es trobaven en
cartera, que eren a un calaix perquè no hi havia finançament, de
la depuradora de Palma, deu fer 15 anys que en parlam de la
depuradora de Palma: què està bé i és imprescindible?, però
home!, la gran palanca de transformació com a conseqüència de
la pandèmia i d’un nou model econòmic, bé, no, no, és una altra
cosa, imprescindible? sí, però és una altra cosa.

Per tant, jo li deman: de 140.000 quants en pertocaran a les
Illes Balears? Com han calculat els 4.600 milions? Quants n’hi
ha de projectes privats o de col·laboració publicoprivada?
Quina participació ha tengut el sector privat, més enllà del Pla
de reactivació, si hi ha hagut una participació més formal de
presentació de projectes per part del sector privat?

Ho ha dit la Sra. Campomar, jo hi estic d’acord, jo també li
vull demanar com s’han repartit aquests 4.600 milions, que no
sabem d’on surten, com s’han repartit entre les diverses
estratègies? Per què una estratègia en té 200 i no 400? Ho
desconeixem, ho desconeixem! M’agradaria que també m’ho
pogués explicar.

Com ens agradaria que ens pogués explicar el biaix
temporal que es produeix, com a simple observador, eh?,
perquè vostès parlen d’un Pla d’inversions a deu anys, 2021-
2030, bé, 2020-2030, no entrarem si 31 o 30, és igual, però els
fons europeus han d’estar executats el 2026, amb la qual cosa
jo em deman: els quatre anys que no entren on són? No acab
d’entendre tampoc aquesta... aquesta discordança temporal que
hi ha al Pla d’inversions.

I dels recursos, perquè, com bé vostè ha dit, vostè ens
informa que són 4.640 milions, però que no tots són fons
europeus, no tots són fons europeus, vostè ho ha dit: hi ha
recursos ordinaris, impost de turisme sostenible... Bé, jo li
deman: quants són fons europeus? D’aquests 4.640, quants són
fons europeus i quants són una altra cosa? Li deman, perquè
tampoc..., jo ho desconec i m’agradaria saber-ho.

Perquè, com li he dit en altres ocasions, la percepció que
tenen molts de ciutadans de tota aquesta qüestió dels fons
europeus, del Pla d’inversions i això, és que això és com un
Plan E, i el Plan E segur que va fer coses positives, però no va
deixar molt bon gust de boca ni es va tenir la sensació que això
tenia una orientació clara i que tenia unes finalitats
predeterminades que podien provocar una transformació del
model productiu, etc. Per tant, més enllà de ser una repartidora
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i d’agafar tots els projectes que teníem, que són molt
importants i que són imprescindibles, no ho discutesc, però,
més enllà d’això, el camí, la finalitat, l’objectiu no s’acaba
d’entreveure, d’entreveure.

I és evident, i crec que això ens ho proposam, però jo
discrep dels que es pensen que perquè hi hagi experts hi haurà
continuïtat, perquè els experts els nomenen els polítics i els
polítics representen el poble. Això és molt important, molt
important, molt més important que defensem la política com a
representants del poble i com a emanació democràtica, perquè
els experts també els poden canviar els polítics, perquè no ens
pensem que, perquè hi hagi un grup d’experts -Sr. Sagreras-, no
ens pensem que perquè hi hagi un grup d’experts es produeixi
un canvi de govern i els experts continuen; no, els experts
continuaran si el nou govern vol que continuïn, si no s’han
acabat els experts.

Per tant, l’important no és tant la forma que donem a això,
sinó que hi hagi una continuïtat, això és l’important: que hi hagi
una continuïtat. Amb més pes polític o amb manco pes polític?
És igual, l’important és que hi hagi una continuïtat amb el
plantejament.

I nosaltres podem compartir, perquè compartim la majoria
d’aquests projectes i la majoria de les coses que vostès
plantegen en aquest document, i evidentment pot assumir
perfectament que si fos per part d’El Pi hi hauria una
continuïtat d’aquestes grans polítiques, en general, amb el 90%
estam absolutament d’acord, però crec que també és necessari,
i els ho recomanam i els convidam a intentar sumar més suports
a aquest Pla d’inversions, que hi hagi més participació en el
Parlament, perquè serà la manera de garantir la seva
continuïtat, que aquest és un objectiu de país d’Illes Balears
que seria molt important assolir.

Moltíssimes gràcies.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Castells, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda a tothom, bona
tarda, Sr. Conseller. Encara que no era aquí present, seguia la
seva intervenció des del meu despatx i ja he sentit quan ha fet
referència..., la veritat és que m’ha donat un disgust, m’ha
donat un disgust, perquè, és clar, si els projectes que hi ha
d’haver en aquest pla han de ser sostenibles i volem fer un tren
que... un metro, que cada alumne que hi viatja ens costa 30
euros i que surt cada mitja hora, perquè si sortís cada cinc
minuts, que és com en els metros, ens arruïnaríem. Si aquest és
un exemple de la sostenibilitat que ha de tenir aquest pla ja...

(Alguns aplaudiments) 

... la veritat és que ja m’ha regirat! Ja li dic que m’ha donat un
disgust, eh! Deu ser que tenia ganes de no veure-ho que hi era
jo.

Jo, de fet, vaig mirar els projectes que s’han declarat
estratègics, aquest encara no hi és i, per tant, és per això que he
afirmat aquest matí que d’aquest metro no se n’havia sentit a
parlar més, veig que sí, bé, ja veurem... Hi ha tantes coses que
s’haurien d’haver fet que al final no s’han fet. Si algú a
Espanya o a Europa han d’avaluar la sostenibilitat d’aquesta
inversió estic tranquil, bé.

Li he de dir de forma molt breu, Sr. Conseller, perquè tenc
molt poc temps, després tindré cinc minuts més, que en el tot el
tema de l’aprovació d’aquest pla MÉS per Menorca té un gust
amarg a la boca perquè ens hem sentit enganyats, nosaltres vam
negociar amb vostè que això s’aprovaria a una comissió
paritària Govern-consells Insulars; després no sé què va passar,
es va presentar aquí un decret on aquesta composició no era la
que havíem acordat.

Després, nosaltres vam intentar que aquest decret llei es
debatés abans de l’estiu per tal de poder corregir aquest
incompliment del Govern respecte del que havien negociat amb
nosaltres, i ara sembla que aquest pla ja està aprovat i, per tant,
ja l’oportunitat de fer honor a la seva paraula en el nostre cas,
malauradament, ja s’ha exhaurit, espero que tingui altres
oportunitats de mantenir el crèdit de les solucions polítiques,
perquè evidentment per a nosaltres aquest és un tema
important. Bé, no m’hi vull allargar més perquè tampoc no es
tracta de dramatitzar, però a algun moment o altre,
evidentment, li havia de dir. 

En segon lloc, i li dic perquè és important això, tal i com ha
quedat el Pla estratègic, eh? El Pla estratègic, perquè, és clar,
aquí hi ha una certa confusió, és a dir, aquí, d’una banda, hi ha
una estratègia d’inversions, i després hi ha un pla estratègic,
que és aquesta relació de 39 projectes, que s’ampliarà, però ara
és això, això, tal com està al decret llei. El decret llei diu que el
Pla estratègic està format per tots aquells projectes que hagin
rebut la consideració d’estratègics, per tant, són aquests 39
projectes. Ara aquí tothom parla dels 4.000 milions, i a mi els
que m’interessen són els 1.148 milions que hi ha aquí, que és
ara per ara l’únic pla estratègic que tenim. 

I resulta que aquest pla estratègic, ara li diré per què era tan
important que això s’hagués negociat a una comissió paritària
Govern-consells insulars i no com s’ha negociat, que és una
comissió absolutament desproporcionada on les conselleries del
Govern tenien molt més pes que els consells insulars, i és
perquè, si atenem al pla estratègic aprovat, que són aquests 39
projectes, per import de 1.148 milions d’euros, ens trobem que
si territorialitzem el destí d’aquestes inversions, de tot el que és
territorialitzable, perquè hi ha un 38% d’aquesta despesa -uns
700 milions d’euros- no és territorialitzable, són convocatòries,
per exemple, no?, però hi ha un percentatge molt important que
sí que és territorialitzable, resulta que el 95% de l’import
s’invertirà a Mallorca, el 2% a Eivissa, un 1% a Menorca i el
0% a Formentera. No estic dic que no arribi res a Formentera,
del 38% que no és territorialitzable, evidentment alguna cosa
arribarà. Llavors, a mi tots aquests partits que es posen tan
orgullosos d’haver consensuat aquest pla, vagin a explicar a
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Menorca per què és que només hi ha un 2%..., un 1%!, de la
inversió territorialitzada que va a Menorca...

(Alguns aplaudiments)

... i un 2% que va a Eivissa i un 0% que va a Formentera. 

Això per què passa? Pel procés que s’ha seguit, que és
erroni i equivocat.

És a dir, vostès treuen molt de pit d’haver negociat amb
tothom, d’haver negociat amb els consells insulars. Això no és
veritat, treguin-se la bena! El Sr. Melià ho ha explicat molt bé
per al cas que afecta el seu partit, amb els consells insulars no
s’ha negociat, vostès han anat allà, als consells insulars, els han
llegit la cartilla, -em sembla que el Sr. Sagreras ha fet una
expressió molt encertada, amb el tema de les llenties, ara no
recordo en què anava-, i ja està!, i el resultat és aquest! I jo crec
que la presidenta del Consell Insular de Menorca, el president
del Consell Insular d’Eivissa i la presidenta del Consell Insular
de Formentera també hauran d’explicar com s’han deixat
perpetrar aquest atemptat!

Llavors, és clar, per això, també com deia el Sr. Melià,
d’aquests 39 projectes, a 36 el promotor és el Govern; és a dir,
aquest pla, tan consensuat, de 39 projectes a 36 n’és promotor
el Govern, 2 el Consell d’Eivissa i 1 la UIB. Punto. Per tant,
també fins i tot quan parlen de col·laboració publicoprivada
també em permet de posar-ho en dubte.

Jo, per això, només li faré una sola pregunta, Sr. Conseller,
una sola pregunta: dels 1.148 milions d’euros que hi ha al Pla
estratègic, que és el que teòricament vostè ha vengut a
presentar, perquè vostè ha demanat una compareixença per
presentar el Pla estratègic, el Pla estratègic són aquests 39
projectes -sí, llegeixin el decret llei, llegeixi-se’l, aquest que va
escriure com vostè va voler, almenys llegeixi-se’l-, a part, ja
està composat per tots aquells projectes que estan declarats
estratègics pel Govern...

(Alguns aplaudiments)

..., per tant, jo només li faré una pregunta, per saber quin
terreny trepitjam: d’aquests 1.148 milions d’euros, vostès
hauran fet una aproximació de quina part finança la comunitat
autònoma, directament, quina part realment venen amb fons
europeus, quina part ve de recursos de l’Estat i quina part ve
del sector privat? Com a mínim una estimació, perquè jo no
puc concebre que vostès hagin aprovat aquests projectes, tots
amb el seu import, per un import total de 1.148 milions
d’euros, i no tenguin, com a mínim, un desideràtum d’on
trauran els doblers per fer-ho. Perquè si això hagués estat així,
si vostès haguessin aprovat aquesta inversió per import de
1.148 milions d’euros i no haguessin fet un desideràtum d’on
trauran els doblers, seria una grandíssima frivolitat i, per tant,
m’imagino que podrà respondre a la pregunta que li faig.

I, de moment, això és tot. Moltes gràcies, Sr. President. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Castells. Ara correspon al Sr. Sanz, també per
un temps de cinc minuts. 

EL SR. SANZ I IGUAL: 

Bé, gràcies, Sr. President, bona tarda. Entenc que estam tots
ja un poc esgotats, però hem de parlar exactament d’açò, i volia
fer primer de tot un esment perquè s’utilitza aquesta eina dels
fons europeus com quelcom per tirar-nos al cap.

La setmana passada vaig tenir la gran sort de participar al
Foro Marino d’Eivissa y Formentera amb un expert en fons
europeus independent, no és de cap partit polític, i resulta que
un expert que duu -ens ho va dir així- va fer 49 anys i més de
la meitat de la seva vida ha gestionat fons europeus, imagino
que ell sabrà més que els que som aquí com es gestionen els
fons europeus, i va dir que era impossible -impossible-, muntar
el que s’ha fet, perquè va haver-hi una pandèmia que va pegar
un cop a l’economia mundial, fer un pla com aquest, si no ens
basàssim en els projectes que ja teníem. Llavors, si ara mateix
finançam mitjançant fons europeus projectes que ja hi havia,
justament l’única manera de poder fer-ho era aquesta. Dit per
un expert i no per nosaltres que en parlam.

Després, respecte del Consell de Formentera, podré parlar
perquè soc conseller del Consell de Formentera i he participat
en la selecció dels fons, justament, els projectes que hi ha, ara
tractaré de fer-ho en el temps que tinc, sí que s’han pactat amb
el Consell de Formentera, no hi havia la presidenta però sí que
hi era el conseller d’Economia a la Comissió del Consell de
Formentera parlant..., bé, ara parlarem de Formentera, jo soc el
de Formentera, Sr. Castells!, podré saber-ho millor...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... Tal volta que hi hagi formentera.eco, que hi hagi el Pla de
gestió i fundació del litoral..., són aquí, són aquí, ara hi aniré.

Bé, i després també s’ha parlat un poc de “xiringuitos”..., és
que abans m’he quedat amb ganes de dir-ho i ara idò no em
volia quedar amb les ganes de dir-ho, resulta que no sé com, -
Sra. Ribas-, podria anomenar la Fundación para el Mecenazgo
y Patrocinio, no sé quin nom li posaria a aquesta fundació que
hi havia en una comunitat d’Espanya. 

Bé, aquests projectes -tenc només 3 minuts per poder fer-
ho- s’estableixen en 4 eixos de diversificació econòmica,
necessària, crec que s’ha dit diverses vegades i hi estem
d’acord tots els grups polítics que fa falta: competitivitat,
sostenibilitat i cohesió social.

El primer punt, la primera estratègia, crec que va
encaminada, per exemple a Formentera, jo tractaré de fer quins
projectes són més assequibles o més propers a Formentera, per
exemple potenciar la cooperativa del camp i també el producte
local, quelcom que també s’ha debatut a diverses comissions
també del Parlament. 

La segona estratègia, d’hidrogen verd i energia de futur,
justament avui hem parlat de formes d’aconseguir energies
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noves, per exemple, l’hidrogen verd podria ser una manera de
substituir la central de Ca Marí. 

La tercera estratègia, de Balears Medtech, parla de millorar
l’assistència sanitària mitjançant l’economia, per exemple llocs
com Formentera es poden veure molt afavorits perquè les
tecnologies de la informació afavoreixin que especialistes
d’altres bandes puguin fer la revisió dels pacients sense
necessitar de desplaçar-se. 

La quarta estratègia, resiliència del sistema sociosanitari,
també té molt a veure, justament per poder modernitzar els
serveis socials públics. Crec que si també a Europa, també
triomfen les polítiques progressistes justament és perquè seria
necessari que els serveis públics hi siguin. Igual que les
polítiques d’igualtat, sabem que no estan d’acord alguns grups
polítics amb les polítiques d’igualtat, però, bé, n’hi ha d’altres
que sí, per sort, que sí que estem d’acord amb les polítiques
d’igualtat. 

El cinquè punt, mobilitat sostenible i descarbonitzada,
justament, Sr. Castells, en aquest punt un dels projectes es diu
formentera.eco, que es va basar en la Llei 7/2019, de la
sostenibilitat mediambiental econòmica per a l’illa de
Formentera, que permet el que ara es vol per a altres bandes:
regular la capacitat o la quantitat de vehicles que poden circular
per Formentera. I és un dels 39 projectes estratègics i està
inclòs en aquest document. 

El sisè punt, l’educació i la formació, ens parla de projectes
per a l’illa d’Eivissa, des de Formentera òbviament donarem
suport que a Eivissa també es facin projectes perquè és
necessari que les dues illes tenguem aquesta relació, i l’hem de
mantenir, així com també poder estudiar a l’altra illa i per això
el tema de la barca de què hem parlat també avui. 

La setena estratègia, renovables i canvi climàtic, crec que
avui ja s’ha fet una bona exposició d’aquest tipus, i només fer
un esment, el polígon de Formentera és un dels que ja treballa
en poder fer una comunitat econòmica..., una comunitat
energètica, perdó, així com també hi ha un projecte europeu,
VPP4Islands, justament per poder impulsar projectes
d’emmagatzematge i producció distribuïda.

Respecte de l’aïllament energètic, només dir que el 40% de
l’energia que es consumeix a Europa és a edificis i, d’aquest
40%, el 60% és per a clima. Si millorem l’aïllament dels
edificis serà molt més senzill.

El vuitè punt, l’economia blava, és molt important ara
mateix per poder conservar el nostre medi natural. 

El novè punt, l’habitatge de regeneració urbana a
Formentera justament ja existien projectes com Live Reusing
Posidonia i els nous projectes d’HPO que tenim.

En el tercer punt, el cicle de l’aigua, amb les depuradores
sabem que tenim un greu problema, només dir-li, Sr. Conseller,
que seria important que els sensors que sabem que es volen
ficar a les depuradores, a Formentera també hi siguin presents.

L’onzena estratègia, l’impacte en el comerç local, amb el
Marketplace IB, i la dotzena, el model turístic, en el qual també
està inclòs, Sr. Castells, Es Pujols, és més, és un projecte que
ha presentat la presidenta mateixa perquè ho va pactar dins
l’equip de govern, llavors tal vegada la informació no havia
arribat com tocava.

Per acabar, per als que són incrèduls, aquests projectes
també seran capaços de reduir un 11% les emissions de gasos
d’efecte hivernacle, potser hi ha incrèduls, però segurament una
reducció d’un 11% en la producció serà bo per al nostre medi
ambient.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President, bones tardes, senyores i senyors
diputats. I moltes gràcies al conseller Company per
l’explicació, per la seva compareixença voluntària avui en el
Parlament, per retre comptes d’un dels pilars més importants de
tot el desplegament d’aquest finançament extraordinari
europeu, d’aquesta resposta sense precedents i d’aquest pla
estratègia i aquesta Estratègia balear d’inversions 2030.

D’aquesta manera el Govern posa damunt la taula del
Parlament una estratègia i unes prioritats, té unes prioritats molt
clares que han d’assentar a la nostra comunitat la sortida de la
crisi, amb una transformació de la nostra economia i assentant
les bases del sistema productiu de les Balears per a les
generacions futures.

Per tant, es dibuixa en aquesta estratègia d’inversions
l’economia de les Illes Balears del futur i, en conseqüència, el
model social de les Illes Balears del futur. Una estratègia que
no és altra cosa que una reflexió col·lectiva, una reflexió
col·lectiva dibuixada amb participació, amb consens i que neix
des de la mateixa base de la nostra comunitat, amb els
sindicats, amb les patronals, CAEB, PIMEM, cambres de
comerç, associacions de la societat civil, Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears per recollir el punt de vista
municipal i els consells insulars per recollir el punt de vista
d’àmbit insular.

El pla és, per tant, el resultat de les aportacions i la
participació del conjunt de la societat, de tots els sectors del
diàleg social i també de la col·laboració publicoprivada. El pla
s’ha confeccionat mitjançant quatre comissions bilaterals, que
són les que fa el Govern amb cada consell insular, dues
comissions interinsulars, que són les que fa el Govern amb els
quatre consells insulars a la vegada, dues comissions de
seguiment i tres comissions de treball dins el Pacte de
reactivació, on hi ha el Govern, els quatre consells insulars, la
FELIB, l’Ajuntament de Palma, la CAEB, la PIMEM, UGT,
Comissions Obreres, Cambra de Comerç de les quatre illes,
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Cercle d’Economia de Mallorca, Fòrum de la Societat Civil,
Mesa del Tercer Sector, Universitat de les Illes Balears,
Col·legi d’Economistes, Fundació Bit, Institut d’Indústries
Culturals, PSIB-PSOE, MÉS Mallorca, Unides Podem i El Pi
Proposta per les Illes i Ciutadans.

Vuit jornades informatives, en aquest cas sí que eren
informatives, on s’hi va sumar a totes les anteriors les
cooperatives mitjançant (...) i el Col·legi d’Arquitectes. Per
tant, des del nostre punt no es podrà dir mai que no s’hagi fet
sense consens, sense societat civil i sense comptar amb la base
de les Illes Balears.

Respecte dels consells insulars, que desperten molta
preocupació, tenim aquí un conseller del Consell Insular de
Formentera que ens ha confirmat que s’ha fet amb consens i
s’ha comptat amb ells, i del Consell Insular d’Eivissa i del
Partit Popular d’Eivissa no tenim ara ningú present, però tots
saben, com ha dit la portaveu del Grup de Ciutadans que el
consell insular de... -ah, sí, perdó, és que com..., sí, el Sr.
Costa-...

(Remor de veus)

..., deia que el Sr. Vicenç Roig i tot el Consell Insular d’Eivissa
ha participat en aquestes comissions, a les comissions de feina,
les convocava la conselleria, ens aportava un esborrany, era,
evidentment, un esborrany inicial; es proposava a tots els
assistents realitzar aportacions que a la propera reunió de feina
es recollien les aportacions i crec que els consells insulars han
dit que recollien i després es troben plasmades aquí. Per tant,
jo tampoc no acab d’entendre que precisament els que no hi
eren són els que diuen com va funcionar, però, bé, cadascú és
lliure de dir el que sigui.

(Alguns aplaudiments)

Aquesta participació ha servit per definir una estratègia en
funció de les necessitats de la comunitat i, a partir d’aquí, ja
s’han concretat els projectes. És cert que el Govern és promotor
de la majoria dels projectes, evidentment, però això no vol dir
que no estiguin també participats igualment per altres
administracions i per empreses privades. Per tant, tothom que
hi ha volgut participar hi ha participat, tothom, fins i tot, com
deia, els que han fet aportacions ho han indicat d’aquesta
manera.

I aquesta participació i aquest consens tampoc no acaben
aquí, tampoc acaba aquí perquè aquesta cogovernança ha de
seguir existint en l’execució i la coordinació de tots els
projectes. Per tant, d’aquesta manera presenta debat dins el
Parlament aquesta estratègia perquè puguem mantenir aquest
debat i tots els grups aportar-hi el punt de vista el qual ens
podrà, evidentment, agradar o no, però el que no es podrà dir
mai, com deia, és que hi falti consens i participació o no sigui
un document obert a tota la ciutadania.

Una altra qüestió que pens que és important reclamar és la
certesa, la seguretat, la confiança que aporta aquesta estratègia
davant d’un escenari que certament és confós, és inestable,
perquè ens trobam a la sortida d’una crisi de les majors que hi
ha hagut a la història.

Per tant, les Illes Balears tenen un pla, tenen un rumb, tenen
un full de ruta que, com dic, aporta seguretat, estabilitat, certesa
i confiança. Una estratègia d’inversions que no només es limita
al finançament del mecanisme de recuperació i resiliència i no
només es limita als fons Next Generation, sinó que també
inclou inversions a finançar, entre d’altres, en el marc financer
plurianual, no pot ser d’altra manera, el Next Generation té un
pla d’execució del 2021 al 2026, el marc financer plurianual
2021-2027, amb la qual cosa és lògic que s’inclogui tot en una
mateixa estratègia.

Però, a més, també hi ha altres fons europeus que entren
aquí, com els fons interregionals Oraison Europe, InvestEU,
EIC Accelerator, Mecanisme Connectar Europa, EU For Help,
Europa Digital, Erasmus Plus, Europa Creativa, tot això és
aquí, no hem de resumir-nos només al Next Generation.

També du fons estatals la inversió territorialitzada de
l’Estat, convenis bilaterals, convocatòries estatals i d’altres fons
autonòmics com pogués ser en algun cas l’impost de turisme
sostenible, fons propis de la comunitat, de consells insulars i
d’ajuntaments i d’iniciativa privada. Per tant, el que no es
podrà dir és que el Govern no hagi fet un enfocament global i
ampli, i amb això estam totalment d’acord, de les inversions a
realitzar, perquè al final l’impacte o la capacitat de tot aquest
finançament, de ser transformador i de ser tractor no depèn de
les fonts de finançament.

I des del Grup Parlamentari Socialista, com no pot ser
d’altra manera, compartim els objectius d’aquesta estratègia
perquè s’adreça a les palanques de canvi que nosaltres també
consideram fonamentals de gestionar amb aquests fons. No em
repetiré més, perquè ja ho hem dit molt, medi ambient,
transició energètica, descarbonització, economia digital i del
coneixement. No oblida aquesta pla tampoc qüestions tan
essencials com l’educació, l’atenció sanitària, perquè per als
socialistes tan important és reactivar l’economia i canviar el
model com garantir una major cohesió social.

No oblida tampoc aquest pla el paper clau i fonamental de
la Universitat la qual participa en molts projectes i línies
d’actuació, convertint-la en un eix fonamental i pensam que
això és una altra estratègia, un plantejament molt encertat; per
no dir també innovació, cicle de l’aigua i la millora del sector
turístic.

Perquè deia algun grup ja, no record qui era, que posava per
aquí enmig els Acords de Bellver i no sé quantes coses, vostès
sabran l’elevat grau de condicionament que tenen aquests fons
perquè es dediquin a una sèrie de qüestions, això ho condiciona
Europa, per tant, no entenc jo que s’acusi el Govern de fer
servir la seva fulla de ruta política dels Acords de Bellver.

Pens també que és adient reconèixer dins aquest pla
estratègic el paper importantíssim que té i tendrà l’oficina
d’inversions estratègiques, perquè, és clar, hem de pensar que
també en la majoria dels casos els fons europeus no financen un
projecte concret, preciós i tancat, sinó que financen línies
d’actuació. Això a què ens pot obligar en molts casos? Que si
tenim un projecte fet i tancat, haver-lo de descosir, finançar-lo
amb diferents eines i tornar-lo a cosir i aquí és evident que hi
ha, no un caos, com diu el Partit Popular, perquè li interessa dir
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que tot és un caos, però sí que existeix una dificultat i per això
reclamam el paper importantíssim de l’oficina, que el que fa és
informar, gestionar i encarrilar de la manera correcta tots
aquests fons perquè arribin satisfactòriament cap a la seva
execució. Una execució que és un repte tant o més important
que la captació del finançament.

I per a l’execució aquest govern també ha fet els deures,
perquè va fer el Decret 3/2021, que tenim en aquesta cambra en
tràmit de projecte de llei i, per tant, en aquesta cambra
enriquim el projecte per facilitar l’execució del fons. I, per tant,
en aquesta cambra prenem part també del procés de canvi que
la nostra comunitat necessita des de la tasca legislativa, que és
la que ens correspon.

Inclou, a més, aquest pla una sèrie d’indicadors de
compliment que el que han de permetre, a l’execució parcial i
gradual dels projectes, que els vull recordar que també Europa
fa desemborsaments en funció d’aquesta execució, tenguem uns
indicadors de compliment parcial que, també de manera
preventiva, ens pot informar del bon acompliment dels
projectes.

Dit això, i que ja se m’acaba el temps, sí que volia apuntar
dues qüestions per al conseller, si ens pogués contestar o dubtes
que tenim, perquè és clar dels recursos que veiem que es
destinen a cada un dels eixos, evidentment no en la mateixa
proporció, per exemple tenim la diversificació en un 15%,
competitivitat un 16 i, és clar, semblen ser molt menys
prioritaris que la competitivitat, això es podria entendre així,
pens que es podria similar a una de les preguntes que li ha fet
el Sr. Melià, aquest repartiment entre les diferents estratègies.

I en segon lloc, la majoria de les comunitats autònomes
tenen estratègies d’especialització en dos, tres àmbits, no més,
aquí n’hem plantejats 12, el que voldríem tots...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, hauria d’anar acabant.

EL SR. MARÍ I TUR:

... -sí, vaig acabant-, el que voldríem és que no hi hagués un
risc, diguéssim, de dispersió o de no posicionar-nos amb prou
força en alguna d’elles.

I això és tot. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Ara correspon el torn per formular la
contestació, el conseller de Fons Europeus, Universitat i
Recerca.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot, abans no me
n’he recordat, permeti’m que agraeixi que avui ens acompanya

part de l’equip que també ha fet possible el pla amb el director
de l’oficina i també amb el director general de Fons Europeus
i part de l’equip, li volia agrair tota aquesta feina que ha estat
possible gràcies a ells.

Bé, per respondre totes les qüestions que s’han plantejat,
intentaré donar resposta a tot el que s’ha plantejat i si em deix
alguna cosa, prec que em disculpin i ho podríem fer a la
segona, a la contrarèplica.

Bé, Sr. Sagreras, més que dubtes que li sorgeixen, són
afirmacions que vostès plantegen des del Partit Popular, que no
és la primera que ho plantegen i és el seu discurs, el seu relat,
jo li diria en aquest cas que nosaltres, per diàleg i per consens
entenem una altra cosa del que entenem vostès, entenem una
cosa; jo no sé el que vostès, bé, sí que ho sé, perquè al final ho
plantegen, estenen la mà, no fan res més que estendre la mà;
nosaltres li diem que estam oberts, no sé quantes vegades li
hem dit ja que tenen tot el lloc possible per poder parlar de
l’estratègia de fons europeus i del Pla d’inversions autonòmic,
però vostès no venen, no es presenten, no donen resposta. És
clar, és que si vostès entenen que el consens i el pacte és
bilateral és que el temps ha canviat, Sr. Sagreras, o senyors del
Partit Popular, jo no sé... pacte, consens i participació són
qüestions molt més àmplies que no una reunió o diverses
reunions entre la seva presidenta i la presidenta del Govern de
les Illes Balears, amb tots els respectes que em mereixen
aquestes dues figures i institucions, açò ha canviat, Sr.
Sagreras.

Per tant, aquest govern el que pretén és participar,
consensuar i establir mecanismes de diàleg i de consens i també
de millora contínua, que estic d’acord, sempre ho hem dit, les
coses es poden fer millor, només faltaria!, i òbviament som
molt crític amb la feina que fem també, les coses es poden fer
millor, evidentment, però les coses s’han de fer. I el que vostè
planteja, em sap greu, però són temps del passat, jo no sé si
tenen..., no sé a què tenen por, a plantejar obertament les seves
qüestions: tenen por de seure amb les patronals? Tenen por de
seure amb els sindicats? Amb la resta de partits polítics? Tenen
por de seure amb la Universitat? No ens menjam ningú, no crec
que hi hagi ningú del Pacte de reactivació que hagi sortit, ni, ni,
vaja, ni tocat, ni ferit, ni res d’açò, vull dir que tenguin tota la
tranquil·litat del món que en el grup de treball del Pacte de
reactivació dels fons europeus el que fem, sobretot, és escoltar,
dialogar i intentar millorar la proposta que bonament podem
fer.

De totes maneres, Sr. Sagreras, jo sí que el voldria felicitar
i agrair que vostè hagi intervingut avui aquí per parlar de fons
europeus, estendre una vegada més la mà i compartir moltes
d’aquestes qüestions que hem explicat del pla, perquè vostè ha
invertit més temps a parlar de fons europeus que el que ha fet
la seva presidenta amb la presentació del pla del Partit Popular,
prou més temps.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I estam d’acord amb la majoria de les qüestions que es
plantegen, no sé què dificulta que vostès puguin sumar-se,
veure’s d’igual a igual amb tots els participants per tal de poder
consensuar aquestes línies, no ho acab d’entendre.
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Sr. Sagreras, sabem que hi ha dificultats, evidentment, en
els ajuntaments, a les empreses privades, també en el Govern,
dificultats de poder gestionar tota aquesta amalgama de
possibilitats de finançament, és cert, és una oportunitat històrica
i nosaltres ens hem compromès amb tots els ajuntaments, i ja sí
que els pregaria d’una manera prou clara, ja ho vaig fer l’altra
vegada, però es veu que ha anat prou bé, que deixin el debat o
el discurs sectari, o sigui, que ens culpin a nosaltres de sectaris,
de no atendre peticions d’ajuntaments que no són del nostre
color polític. A mi açò m’ofèn, Sr. Sagreras, i tal vegada és el
seu objectiu, m’ofèn des del punt de vista que no hi ha hagut
cap tipus de reunió on s’hagi fet només amb un tipus
d’ajuntaments, que s’hagi negat la possibilitat de reunir-se amb
els ajuntaments del Partit Popular o de qualsevol partit que
estigui dins el Govern o que no sigui del PSOE. Per tant, deixin
de tergiversar la realitat.

I em vaig comprometre perquè som conscient que hi ha
dificultats de treball, de comprensió, de gestió de tots aquests
fons, em vaig comprometre, ens vam comprometre a accelerar
i a ampliar el seguiment, l’ajuda, la participació per part dels
ajuntaments i de la resta d’entitats.

Passant a les qüestions a què feia referència la diputada de
Podemos, la representant de Podemos, molt breument, li vull
comentar que, evidentment, l’impacte de gènere serà, és un dels
eixos primordials i transversals dins el Pla d’inversions, no
només dins el Pla d’inversions, la igualtat de gènere és un
principi horitzontal tant de la Unió Europea, dels mecanismes
de finançament de la Unió Europea, el fons social europeu i del
Feder, com també ho és del mecanisme de recuperació i
resiliència. Per tant, tots els projectes i programes que es
plantegin per finançar amb fons europeus en aquest sentit i que
evidentment estan inclosos dins el pla, però també aquells
projectes que tenen finançament autonòmic perquè els
pressuposts de la comunitat autònoma també fan referència a
l’impacte de gènere, tots han de tenir en compte l’impacte de
gener. I evidentment aquí hi ha el compromís personal que això
serà.

I també compartir que sí, evidentment, també compartim la
seva reflexió que l’eix de sostenibilitat i competitivitat també
genera evidentment diversificació econòmica. Per tant,
plantejam eixos de treball transversals i conjunts que es
retroalimenten un amb l’altre, no només amb els eixos, sinó
també amb les 12 estratègies; per tant, les 12 estratègies no es
troben sectorialitzades precisament per aquest motiu, perquè
n’hi pot haver que tenen influència a diferents àmbits.

La representant de Ciutadans, sí, jo, de fet ja li vam donar,
li vam agrair la seva participació i les seves propostes referents
a les meses de debat, de fer una passa més enllà fins i tot del
grup de fons europeus, dins el Pacte de reactivació, i ens vam
comprometre i em compromet a crear les meses necessàries
participades d’experts, de representants públics, d’entitats,
d’ajuntaments, de consells insulars per a cada una de les 12
estratègies, també per generar agendes particularitzades de cada
una d’aquestes estratègies per tal de fer-ho viable.

I també feia una reflexió vostè, que deia..., crec que ha estat
vostè que ho ha dit, que no serveixin per quadrar els comptes
i finançar projectes en marxa, crec que ha estat vostè que ho ha

dit, i després també sentia el Sr. Melià, per darrera, que hi
estava d’acord i després ho ha dit, home!, en açò el Sr. Marí
també li ha dit i el Sr. Sanz, també ho han dit, el mecanisme de
recuperació i resiliència planteja inversions des de febrer del
2020, si no ho record malament, per tant, poden ser
perfectament projectes que ja estiguin iniciats.

I a més a més, ara ja a mode d’oportunitat, i açò crec que és
important, si el mecanisme de recuperació i resiliència, el fons
social europeu i el Feder plantegen que es poden finançar
escoles, hospitals, infraestructures públiques, agenda urbana,
etc., per quin motiu no els hem de poder posar dins el
mecanisme de recuperació i resiliència, hem de perdre
oportunitats de finançament? És que no ho puc entendre.

(Alguns aplaudiments)

Si hi ha plans d’inversió definits dins els àmbits sectorials
del Govern balear, sigui del Pla d’infraestructures educatives,
sigui del Pla de mobilitat, sigui del Pla d’indústria, sigui allà on
sigui, per quin motiu, o sigui... jo crec que, és que per a mi és
el contrari, que som defensor dels plans precisament
estratègics, quan tu tens un pla estratègic fet i definit, encara
que no tenguis el total del finançament estàs preparat perquè
quan et vengui el finançament el puguis assolir. Per tant, el que
planteja el mecanisme de recuperació i resiliència precisament
és açò, que tu tenguis damunt la taula diferents plans d’acció
que puguis finançar amb els mecanismes que tens a l’abast, i
ara mateix açò ens permet accelerar tot aquest pla
d’infraestructures que estaven previstes fer-les en 10, fer-les en
6 anys, per tant, aprofitem-ho, no em diguin que no..., la
demagògia fàcil de dir: no financeu projectes que ja es troben
en marxa o que teniu dins el calaix. Home!, doncs és clar que
sí, doncs és clar que sí, aprofitem totes les oportunitats que
tenim per finançar el que és necessari i que, des d’una òptica
totalment progressista i d’esquerres, de defensa del sector
públic, aquest govern farà.

MÉS per Mallorca comentava també l’impacte de gènere,
evidentment hem dit que és una qüestió totalment horitzontal i
transversal.

I una pregunta concreta de com s’ha arribat a aquest volum
de 4.640 milions d’euros. Jo aquí vaig manifestar, tal vegada no
em vaig explicar prou bé, aquests 4.640 milions d’euros s’han
calculat per una banda, projectes que s’han fet arribar a
l’oficina, tant públics com privats, a l’oficina i a la conselleria,
que plantegen ajuntaments, consells insulars, el mateix govern,
entitats i privats que tenen un caràcter transformador i d’un
impacte econòmic positiu per ser inclosos dins el Pla estratègic.
Per tant, la suma d’aquests projectes dóna 4.640 milions
d’euros.

I com sempre diem, encara que n’hi hagi alguns que no
s’assabenten o no es volen assabentar, açò és un punt de
partida, per tant, aquests 4.640 milions d’euros s’incorporaran
de cada vegada més tots aquells projectes que siguin declarats
estratègics per tal d’avançar en aquesta fulla d’inversió i de
finançament.

I també estan inclosos dins aquests 4.640 milions d’euros
tots els recursos que venen a Balears mitjançant les
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conferències sectorials dels diferents ministeris. Els ministeris
plantegen conferències sectorials a les diferents conselleries del
Govern balear i planegen transferències, convenis amb la
comunitat autònoma, per tal que sigui la comunitat que faci
inversió directa, si es publica, o generi, convoqui convocatòries
públiques a l’àmbit privat o en el cas d’ajuntaments, etc. Per
tant, els 4.640 milions d’euros, per una banda, projectes
estratègics que poden ser que reuneixen els condicionants que
estableix el mecanisme de recuperació i el nostre propi pla i,
d’altra banda, tots aquells recursos que venen ja de manera
garantida a les Illes Balears.

El torn de VOX, supòs que si li parl en català m’entendrà,
Sra. Idoia, m’ha quedat una cosa..., ja sé que les preguntes no
les faig jo, però hi ha una cosa que no m’ha quedat..., no, que
m’agradaria saber, és curiositat, jo no sé si el seu discurs li ha
fet Bolsonaro, li ha fet Trump, li ha fet Steve Bannon, jo no sé
d’on ha tret tanta animalada, que és que ja no sé com ho he de
dir, que ens diuen a nosaltres que ens inventam paraules i
vostès venen amb una tirallonga, en aquest cas sí, totalment
sectària, de religions climàtiques i d’històries conspiradores,
que em deixa sincerament sense paraules, perquè realment
VOX que plantegi inversions o plantegi transformacions per a
aquesta comunitat autònoma perquè els seus ciutadans i
ciutadanes puguin viure millor no n’hi ha ni una, no hi són ni
se’ls espera, és que no sé jo ni perquè em sorprenc, però sí que
m’enfada, sí que m’enfada...

(Alguns aplaudiments)

..., perquè critiquen segons quines coses i el més xocant de tot
és que el primer que critiquen és l’estat de les autonomies de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, açò és, vaja,
anticonstitucional, per començar, ja ho ha dit el Sr. Melià,
anticonstitucional. Vostès, és que ho he dit sempre i ho seguesc
mantenint, són un partit antisistema i en molts casos
anticonstitucional fins i tot amb els seus plantejaments, és que
és molt fort. I critiquen la classe política d’aquestes comunitats
autònomes quan vostès seuen aquí...

(L’intervinent pica dos cops el faristol amb la mà)

... i cobren cada mes, em sembla una cosa increïble, una cosa
brutal!

Però, bé, no, de VOX ja no hi ha massa cosa més a esperar.

D’El Pi Proposta per les Illes, m’ha fet nou plantejaments,
no sé si... els diré tots i si em donarà temps a acabar-ho, cert és,
ja ho he dit abans, coses que necessitam millorar, cert és, molta
feina, molt de debat, moltes incorporacions, molta concreció,
moltíssima concreció que ha fet que els temps evidentment
acurats tinguessin, com totes les planificacions i tots els efectes,
tenguin les seves dificultats, evidentment que sí; però també és
cert, i vostè també ho ha dit, que són documents amb els quals
hem fet feina, tant amb la diagnosi com amb la planificació, i
després la concreció de la planificació s’ha fet a mesura que
rebíem tots els inputs de tots els seus integrants, i per tant s’ha
fet de la millor manera possible, que intentarem millorar.

El segon punt, d’on surten els 4.640 milions d’euros? Ho he
explicat a la Sra. Campomar, la suma de tots aquells projectes

que acompleixen aquests requisits, alguns ja tenen finançament
garantit, alguns altres no, açò també ho vam dir i que quedi
clar.

Dels 140.000 milions d’euros què arribarà a Balears? Vostè
em diu que és una pregunta senzilleta, home!, jo amb açò no
estic, no és que no estigui d’acord, és que no hi puc estar,
perquè de senzilleta no ho és gens, bàsicament perquè el
mecanisme planteja molt...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)

..., no, no, la seva formulació sí, la seva resposta ja no tant,
però aquest mecanisme defuig, i després també comentarem el
Sr. Castells, defuig dels sistemes tradicionals de repartiment o
de finançament. Per tant, seria agosarat i seria fins i tot
irresponsable poder donar una xifra de quants milions de
doblers arribarien a les Illes Balears. El que sí podem dir és que
d’aquests 140.000 milions d’euro, a hores d’ara,
aproximadament, uns 1.500 milions estan compromesos per a
Balears, a hores d’ara.

A partir d’aquí evidentment jo no sé de quina manera li
podria dir, perquè a sumar a aquests 1.500 milions d’euros hi
ha totes les convocatòries que es van publicant i que les
empreses de Balears, que els ajuntaments de Balears, els
consells insulars de Balears, les mateixes empreses o entitats o
conselleries es poden presentar a aquestes convocatòries, per
tant, s’han de sumar a aquests 1.500 milions d’euros.

Em quedaré sense temps, respostes clares: el sector privat
aproximadament un 45% dels projectes són d’àmbit privat, un
90% tenen implicació publicoprivada, evidentment pel que
també vostè deia de l’afectació que tenen totes aquestes
inversions públiques que tenen després beneficis a l’àmbit
privat.

Això de la cartera de projectes ja ho he contestat.

El repartiment de les estratègies, els doblers que es troben
dins cada una d’aquestes estratègies, la resposta és molt similar
a la de com s’ha fet la suma dels 4.640 milions d’euros, els
imports de cada una de les estratègies són la suma dels projecte
que a dia d’avui tenim identificats perquè es duguin a terme
dins aquesta estratègia, supòs que m’explic, si no després ho
podré tornar clarificar.

Marc temporal, 2021-2026, és clar, és que evidentment,
nosaltres ho hem dit per activa i per passiva, açò és un pla que
va més enllà dels Next Generation. Els Next Generation
planteja, bé, els Next Generation no, el mecanisme de
recuperació planteja del 21 al 26, el React, del 21 al 23 i hi ha
reformes, hi ha qüestions que excedeixen d’aquest març
temporal i per açò hem de descartar fer-les? No, evidentment,
per açò plantejam un futur a 2030 i que es puguin assolir amb
l’impost del turisme sostenible, despesa estructural, amb els
fons d’insularitat, etc., és una qüestió totalment real i
realitzable.

Dels 4.640 milions d’euros, quants són fons europeus i
quants són d’altres, hi ha, bé, és un poc la resposta que li he fet
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ara, el que sí li puc dir és que de l’annex 2, que és el que es va
aprovar... que el Sr. Castells confon una mica amb els projectes
estratègics, i després ho aclariré, en aquest sentit pràcticament
la totalitat d’aquests 1.148 milions d’euros, venen de fons
europeus.

MÉS per Menorca, em qued sense temps. A mi em
preocupa moltíssim la befa que fa vostè del transport col·lectiu,
i no és la primera vegada que ho fa, Sr. Castells, jo ja no sé si
és que vostè, bé, en aquest sentit, sigui metro o sigui una altra
qüestió, jo, Sr. Castells, em sap greu però qualsevol oportunitat
de finançar el transport col·lectiu per a mi és una bona notícia
i, per tant, no sé a què ve la seva intervenció.

Després, una cosa que sí que m’agradaria dir és que el
repartiment aquest que ha fet vostè dels percentatges dels 1.148
milions d’euros de l’annex II, que és el que es va aprovar per
Consell de Govern, juntament amb el pla d’inversions, que
conté 91 projectes estratègics, aquest en conté 39, si no ho
record malament, per valor de 1.148, aquests projectes són els
que tenen el finançament pràcticament garantit i que són
estratègics de cara al decret llei; però els 91 del Pla estratègic
també són estratègics per a la comunitat, i així és manifesta.

Per tant, no fa falta que em llegeixi el decret, perquè, com
vostè bé diu, en part la feina d’equip el vaig redactar jo.
D’aquest 1.148, a mi el que sí m’agradaria que m’expliqués, si
pot a la pròxima intervenció, és com ha fet els càlculs, perquè
vostè diu: el 95% a Mallorca, el 2% a Eivissa, 1% a Menorca
i 0% a Formentera, doncs expliqui’m vostè quins càlculs ha fet,
perquè jo no me n’assabent, si hi ha 1.148 milions que sumen
aquí, i només l’Hospital Sociosanitari Verge del Toro, que és
de Menorca, evidentment, i vostè el coneix, sumen 15 milions
d’euros...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., ah, un 1%, molt bé, doncs, molt bé, primera que ja no és
així, 15 milions envers 1.100, però no és només açò, jo no sé si
tergiversa la realitat, si és que ho desconeix o és que menteix,
qualsevol cosa em preocupa moltíssim

Després tenim Es Castell, construcció de residències; Sant
Lluís, construcció de residència; Quarter de Santiago a Maó.
Tenim..., està inclòs dins un paquet de 73 milions d’euros.
Després tenim habitatge d’acollida de menors a Formentera,
0%, està inclòs dins un paquet de 6 milions d’euros, amb
finançament garantit. Després projectes per valor de 5,7
milions, on s’inclouen projectes de biodiversitat en el marc de
la declaració de la Reserva de Biosfera, dins un paquet de 52
milions d’euros es preveuen 5 actuacions a l’illa de Formentera,
Porreres, Felanitx, Ciutadella, Ferreries, (...) la modernització
dels sistemes de reg amb aigües regenerades.

Per tant, Sr. Castells, jo aquest 1% que planteja a Menorca
jo el convit que ho torni calcular perquè realment és totalment
fals.

I ja vaig acabant, Sr. President, a Formentera sí està previst
que (...) el que vostè comentava, (...) és la fidelització del cicle
de l’aigua, evidentment faci totes les depuradores on el Govern
hi té participació.

I per part del PSIB, Sr. Marí...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d’acabar.

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

... -sí, vaig acabant-, la diversificació dels eixos, ho he explicat,
és la suma de tots aquests projectes i per a res crec que siguem
manco competitius si plantegem 12 estratègies. Si diuen que
hem de defugir d’un monocultiu o d’una estratègia única, el que
aquí plantejam són possibilitats de finançar 12 línies
estratègiques per tenir un futur, encara que no agradi a alguns,
més resilient, equilibrat, just i sostenible.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Començam el torn de rèpliques, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Sagreras.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, deixem que el Sr. Sagreras ens il·lustri.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president, gràcies, diputat. “Hay algunos que aún
no se han enterado, pura ignorancia”, jo, Sr. Melià, no és que
el vulgui desmerèixer a vostè, però jo també en vull de culpa,
la podem tenir a mitges, però jo també en vull tenir de culpa,
aqueixa literatura i paraules encara més guapes se’ns han dirigit
abans des d’aquest faristol.

Jo, sincerament i humilment, crec que havia intentat centrar
la meva intervenció dirigint-me al titular de la compareixença,
que és el conseller de Fons Europeus, ho havia intentat fer amb
humilitat i tranquil·litat i se’ns ha interpel·lat d’aquesta manera
des del faristol, precisament un grup polític al qual jo no havia
fet referència de cap manera total, perquè pesen el que pesen,
van a menys i en tornar no pesaran res,...

(Algunes rialles i remor de veus)

..., però sí que crec que, vist el que s’ha dit, se’m fa necessari
almenys dir dues coses i a la Sra. Guasp: mal assumpte en
política ser un mercenari i un giracamises, mal assumpte.

(Alguns aplaudiments)
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Després, s’ha d’anar a la desesperada i fer coses com
aquesta.

I la segona cosa que m’agradaria dir és que, encara que
gràcies al meu Partit Popular jo hagués pogut gaudir de ser, per
exemple, becari o assistent a Europa, no vendria cada dimarts
a fer el ridícul, a dir que som el que en sé més de fons
europeus, tal com si fos el comissari o el president de la
Comissió Europea...

(Alguns aplaudiments)

..., crec que és molt trist que ens haguem de veure aquí, al
Parlament, d’aquesta manera.

I tornant a la compareixença, li agraesc la seva actitud, Sr.
Conseller, jo crec que vostè ha intentat contestar els nostres
dubtes, però nosaltres persistim en les nostres qüestions, vostè
es referia que no entenia quina manera de dialogar era la nostra.
Li tornam estendre la mà, jo crec que la presidenta Marga
Prohens ho va oferir a la presidenta Armengol, sols no ha rebut
contesta a la seva telefonada; vostè ha mostrat un power point
i ha dit que jo havia parlat més de fons europeus que el que
havia fet la presidenta, si vostè a la contrarèplica em passàs el
seu correu electrònic li mostrarem, li trametrem tots els vídeos
en els quals la presidenta Marga Prohens ha fet propostes de
cara als fons europeus.

És trist que uns fons que tenen un venciment a deu anys,
que s’han d’executar durant els 10 anys els vulguin aglutinar
només vostès, que només tenen assegurada la seva gestió el
pròxim any i mig, d’aquí un any i mig hi ha eleccions, els
executaran o els gestionaran els que triaran els ciutadans i
nosaltres sí que som amb qui ha de parlar la presidenta perquè
li record, Sr. Company, que nosaltres som el principal partit de
l’oposició, i sobretot i en aquests moments que ja hi ha un
compte enrera, som l’alternativa, l’única alternativa real a
governar a les Illes Balears.

I una altra vegada li he de dir, perquè vostè hi persisteix, no
estam d’acord que tot això es decideixi en el Pacte de
reactivació, els motius ja els ho hem dit 1.000 vegades, no és
representatiu el Pacte de reactivació, no representa tots els
partits, ni els de la dreta ni els de l’esquerra, ni totes les
empreses ni tots els ajuntaments s’hi senten representats, però
és que, és més, de la manera com ho heu plantejat vosaltres, i
hi insistesc, s’ha convertit en un ens, en un organisme, en una
mesa merament informativa, els ha quedat, lentejas, Sr.
Castells, era lentejas, o las tomas o las dejas; la meva batlessa
diria, com diuen en bon mallorquí, però, bé, ens entenem tots,
i això és en el que s’ha convertit la Mesa de Reactivació,...

(Alguns aplaudiments)

... una mesa informativa on el Govern un dia abans presenta
una fulla als membres i se l’han de menjar sí o sí.

És clar, vostè ho sap, vostè ho sap i possiblement vostè es
menja la culpa, que hauria de ser més de Sánchez que seva,
però vostès formen part del que és Pedro Sánchez.

De moment hi ha hagut un caos total, el Govern, els
ministeris presenten projectes i ajudes, vostès també, n’hi ha
que es presenten perquè són hàbils, n’hi ha que no hi són a
temps, n’hi ha que no saben com ho han de fer. Igual que els
ajuntaments. De fet, fa un parell de setmanes, la ministra
Calviño va dir que les comunitats només podien presentar tres
projectes. Corre el risc que això es converteixi, també s’ha dit
per aquí, en un Pla E, de fins i tot vostès estan tan insegurs de
la resposta de Sánchez davant els projectes europeus que vostès
l’han anomenat Pla estratègic d’inversions, per si de cas Pedro
Sánchez no els vos accepta.

I com li deia abans, es basen en titulars, jo crec que el
màrqueting és vera que és un dels forts d’aquest Govern,
s’esforcen vostès en titulars, projectes que eren de la comunitat
després els proposaren als fons de l’Estat, pressuposts generals,
després ecotaxa, ITS, fons europeus, i ara dins el Pla estratègic,
haurien de parlar de projectes que haurien de transformar
l’economia i, amb tots els respectes, i, per exemple, un hospital,
i no és que nosaltres estiguem en contra dels hospitals, hauria
d’anar a càrrec dels pressuposts generals de la comunitat, un
hospital no transforma l’economia i vostès fins i tot els
hospitals els inclouen dins el Pla estratègic d’inversions.

Li record, perquè ja no em queda més temps, que nosaltres
apostam perquè sigui una agència independent on es decideixin
aquests projectes, no dins el Pla de reactivació, però sempre
supervisats, sempre controlats pel Parlament de les Illes
Balears.

I també li donam suport quant a l’opció, i nosaltres ho hem
dit sempre, hi som i farem feina amb vostès, si volen, per
transformar l’economia, sense que això vagi en detriment del
turisme, però no només de parlar-ne, el Sr. Negueruela en va
parlar fins a l’any..., fa sis anys que governen vostès, el Sr.
Negueruela en va parlar fins a l’any 2019 i llavors el varen
llevar de la conselleria que havia de transformar l’economia i
diversificar-la, hi varen fer el Sr. Yllanes.

Ens hem trobat amb una crisi que, precisament, per no
haver-se diversificat suficient i de manera correcta l’economia
hem estat la comunitat autònoma que més ha sofert. Li tornam
estendre la mà a vostè, més incapaç que els dos que li
anomenat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President, hauria d’anar acabant.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... no ho serà, per tant, li desitjam sort i coratge.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos la Sra. Sans.
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LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president, faré la meva intervenció des de l’escó.
El primer de tot, gràcies conseller per les respostes.

I després un parell de qüestions a aquests grups que van un
poc més perduts quant a tota la tramitació i gestió de fons
europeus, trob que, a part d’aquest desconeixement, suposa
haver volgut quedar al marge de tot el grup de treball que
treballava, a El Pi li he de dir que alguna vegada ha falta a
alguna reunió i tal vegada per això li ha faltat informació, però
trob que...

(Remor de veus)

... per tenir coneixement de tota la gestió dels fons europeus
s’ha de llegir tota la normativa que s’ha tramitat, s’ha de llegir
tot el document d’estratègia, no per sobre, perquè hi ha
informació al final de tot que, per exemple, indica els
pressupost que hi ha, i després a la pàgina web de l’Oficina
d’Inversions Estratègiques també hi ha molta informació que
crec que ajudaria a aclarir dubtes.

I després també m’agradaria comentar que hi ha un tema de
fiscalització, és a dir, Europa no obre una aixeta i cauen els
doblers i no es fa cap tipus de fiscalització, evidentment hi
haurà tot un control, ho dic per a la tranquil·litat d’aquests
grups que creuen que no n’hi haurà cap.

I després em sorprèn, és que ho he de tornar dir, em sorprèn
tant el discurs que fa el Sr. Sagreras, com si ara fossin els
màxims defensors de la diversificació del model productiu de
la nostra comunitat autònoma, quan mai, mai, no han defensat
aquesta línia, i ara avui surten aquí a voler creure unes coses
que no són, quan tots sabem perfectament que vostès sempre
han tret pit de tenir un model basat en el turisme i que fins i tot
han volgut fer creure durant la pandèmia que..., és a dir que no
venien turistes per la gestió del Govern, quan realment els
mateixos països emissors no deixaven sortir les persones,
perquè hi havia una pandèmia mundial.

I jo crec que això doncs ho han de reflexionar i que si fan
alguns discursos almanco que siguin coherents, no ens canviïn
aquí ara com si fossin els màxims defensors perquè no passa.

I simplement, gràcies conseller per totes les explicacions
donades.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Conseller, no me ha contestado a la
pregunta y a la petición que le he hecho de todos los esfuerzos
que debe hacer este govern para simplificar la burocracia, los
trámites administrativos y facilitar el acceso de nuestras PYME
a los fondos europeos y, sobre todo, a los proyectos de la línea
pública, la convocatoria pública de concurrencia que se van
sacando, como usted ha explicado.

Le agradezco que sí me haya contestado a mi petición sobre
la mesa de expertos, que siga su trayectoria y sobre todo
podamos constituir esas mesas de trabajo, una por cada una de
las 12 estrategias.

Con referencia a lo que usted me dice de no cuadrar las
cuentas, yo le que le pido, y también lo he exigido en el Pacto
de reactivación, es que no se invierta en cosas, que no se
utilicen estos fondos solo para invertir en infraestructuras, en
cosas, conseller, queremos que se inviertan en personas, en
conocimiento, en futuro, que sea una inversión de futuro para
poder transformar nuestra comunidad. Y que no sean a corto
plazo, unos proyectos cortoplacistas, sino pensando en una
estrategia a medio y largo plazo.

Y estoy de acuerdo con el Sr. Castells, que usted lo ha
comentado, que se trata de una estrategia que no solo se ciñe a
la financiación del Next Generation y al programa React-EU,
sino que va mucho más allá en esa estrategia a medio y largo
plazo que le exigimos y que es necesaria.

Y nos congratulamos de que la financiación, al final, pues
vaya a recaer en.... el 90% de esta financiación pues vaya para
el sector privado, porque así debe ser. Hay demasiada
confusión, yo creo... se ha hecho ya, pues lo hemos visto
reiteradamente en este Parlamento, en pensar que solo existen
los proyectos públicos, usted lo ha explicado pero también
quiero hacer una mención, sino es que hay las convocatorias
abiertas que ya existen.

Y yo, Sr. Melià, Sr. Sagreras, me gustaría saber si han
entrado en la web de la Oficina Técnica de Inversiones, porque
yo creo que eso les ayudaría a encaminar sus intervenciones.

Y miren, a la ultraderecha, a la ultraderecha que hoy ha
venido con su discurso antisistema, su discurso eurófobo, es
que ustedes son negacionistas de todo, del cambio climático, de
la violencia de género, de la insularidad, pero es que también
de la Unión Europea, de los valores europeos, de los valores
europeos que hacen que ustedes estén hoy aquí sentados.

Y Sra. Ribas, habla de liberalismo, que cómo podemos ser
liberales progresistas, ahora de repente cae en eso, mire, es que
no hay nada más progresista que el liberalismo, Sra. Ribas, y
debería saberlo; pero, claro, ustedes están por el Movimiento
Patriótico Social y por el intervencionismo, muy lejos de eso,
Sra. Ribas.

Y, Sr. Melià, se lo ha dicho también el conseller, yo lo tenía
aquí apuntado porque he asistido a estas ocho reuniones que ha
tenido -el Sr. Marí, perdón, se lo ha dicho-, ha habido ocho
reuniones en que este documento que usted dice que se les
informó un día antes, este documento ha ido evolucionando y
hemos tenido todos los que participábamos, pero, claro, usted
no estaba, estaban en otras cosas internas y, bueno, pues la
próxima vez...

(Remor de veus)

... le pida los apuntes a sus compañeros de partido que han
asistido. Mientras tanto no tergiverse y no mienta, por favor, es
que los ciudadanos y, sobre todo, los agentes sociales
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económicos, la cámara de comercio, la universidad, el Cercle
d’Economia...

(Remor de veus)

..., todos no me dejen que usted denoste...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... aquí hoy. No sé, de verdad ¿qué interés tienen todos ustedes
en menospreciar el trabajo que hacen todas estas entidades, la
Universidad, etc., que ya los he nombrado aquí?

Y, Sr. Sagreras, mire, si quiere después me siento con usted,
y yo creo que el Sr. Costa ya le podría haber ayudado con el
tema de los fondos, pero si quiere me siento con usted después
para hacerlo. Y encaja muy mal las críticas, se le da muy bien
esto de las trincheras de Twitter criticando al resto de partidos,
pero luego usted viene aquí y baja al barro de lo personal,
mintiendo y tergiversando, en el que yo, por supuesto, no voy
ni a hacer referencia.

Y ustedes, a los que menosprecian aquí cada día es al
Consell d’Eivissa, al presidente d’Eivissa, al vicepresidente,
que le he leído lo que acaba de hacer, y por eso mi defensa
porque yo quiero defender el trabajo de todas las entidades, de
todas las instituciones y sigo defendiendo la cogobernanza, que
veo que ahora ustedes se alejan de esa cogobernanza para
cooperar institucionalmente con los agentes sociales y
económicos de nuestras islas. Mire, hagan lo que quieran, sigan
haciendo esta oposición destructiva, pero dejen trabajar a los
que queremos trabajar por el futuro de estas islas.

Y, conseller, le pido de verdad que simplifique las trabas
administrativas que las PYME se pueden encontrar para
acceder a esos fondos y que sus proyectos, que ya están
enviando a través de esta página web, pues puedan ser elegidos
y financiados para transformar juntos nuestra comunidad
autónoma.

Gracias.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

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. I molt breument, crec que tots estam
cansats, però, no ho sé, miri, jo també li diria al Sr. Sagreras:
benvingut a haver trobat la paraula transformació del model
econòmic, però evidentment es nota que no hi té cap convicció
ni hi creu, perquè a l’hora que ha parlat (...), miri, els únics
projectes que ens ha esmentat són: reconversió de zones
turístiques, escoles..., no sap parlar de res més, d’això és de

l’únic que sap parlar el Partit Popular, aquesta és l’única idea
que tenen de transformació econòmica. Però, bé, dit això,
evidentment, no ens sorprèn, no ens sorprèn.

Però, bé, des de MÉS per Mallorca, nosaltres, Sr. Conseller,
per concloure dins la darrera intervenció, també vull ressaltar
coses que ja han dit per a nosaltres que són importants, que la
transformació d’aquest model econòmic és inajornable; que
realment tenim molts de reptes molt importants, dos dels quals
que no podrem evitar, com és la crisi climàtica i també aquesta
crisi que encara no... sembla que hi ha gent que entén que és
conjuntural, però, com he dit abans, d’aquestes matèries
primeres que crec que afectarà a nivell global tot el teixit
productiu, a nivell global de tot. I, bé, que aquesta estratègia ha
de ser una estratègia intel·ligent de la mà de la ciència i de la
recerca; ja teníem una estratègia intel·ligent, diguem, que ens
va demandar Europa, que la tenim redactada, i nosaltres també
creiem que ha d’anar compassada amb aquesta estratègia que
ara parlam.

I, bé, com he dit abans, nosaltres donam vital importància
que hi hagi una planificació transversal de totes les àrees i una
anàlisi d’aquesta interacció, vostè ha dit que sí que hi era,
d’aquests encreuaments i potencialitats entre les diferents àrees,
però nosaltres creiem necessari també que s’analitzi aquesta
potencialitat i aquesta interacció.

I, com he dit abans, ens sembla molt important que es
respecti de forma estricta aquest condicionant transversal que
hem esmentat abans de sostenibilitat ambiental, d’igualtat de
gènere, etc. Per tant, les Illes Balears, nosaltres, des de MÉS
per Mallorca, afronten una profunda transformació, que han
d’afrontar aquesta transformació que permeti consolidar una
senda de creixement futur basada en el teixit productiu, la
competitivitat, la innovació, la digitalització i la formació,
paral·lelament a la cohesió social i a la protecció del territori.

I evidentment no podem desaprofitar aquesta oportunitat de
finançament.

Per acabar, li demanam, per tant, per a nosaltres és
imprescindible també que tot això vagi acompanyat, ho he dit
abans, de les reivindicacions que nosaltres tenim com a illes,
d’insularitat, que tenguem un règim insular especial íntegre,
que tenguem un règim especial fiscal com ens toca el més aviat
possible i que realment es desenvolupin totes aquestes
compensacions d’insularitat que ens pertoquin. I mantenir
aquesta mirada llarga, no aquesta mirada curta, jo, sembla de
vegades per les intervencions que només veiem aquest curt
termini, nosaltres creiem que és imprescindible avançar
decididament en aquesta transformació i li demanam, conseller,
convicció real i valentia per dur endavant aquest full de ruta
que planteja aquesta estratègia.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Sr. Consejero, ¿supongo que me
entenderá usted si le hablo en castellano, verdad? Lo digo
porque, a lo mejor, si le hacen un examen de castellano usted
no lo pasa, probablemente mucha gente que está aquí no lo
pasaría.

(Remor de veus)

Jo, en canvi, sí que tenc el català C i el capacitament per
a l’ensenyament en llengua catalana y todo lo que me ha
tocado. Bien, como veo que me entiende, seguiré.

Mire, este debate a mí me ha servido para constatar que eso
del Pacto de reactivación es una pantomima, sí, es una
pantomima, Sra. Guasp, mire, es que, sobre todo después de
escuchar a algunos que se sientan ahí, en ese Pacto de
reactivación, y nos dicen que se les ha dado el documento 24
horas antes, ¿entonces?, y además han sido críticos con el
documento. Hay otros que, por orgullo, o por vergüenza, o no
sé muy bien por qué, pues siguen negando la evidencia para
justificar su apoyo a la Sra. Armengol y compañía en el
supuesto Pacto de reactivación.

Porque de las entidades multisubvencionadas lo entiendo,
son más de lo mismo, son parte del sistema y además no
representan a todas las empresas, ni a todos los trabajadores, ni
mucho menos, pero de los partidos políticos que están en la
oposición, la verdad es que es complicado encontrar el sentido,
pero, en fin, ustedes sabrán lo que hacen.

Vamos, en cualquier caso, a hablar de los proyectos
concretos que yo me he encontrado en este Plan estratégico que
nos presenta hoy aquí el Gobierno balear: está el Observatorio
de Turismo Sostenible, ¡esto huele a chiringuito pero, vamos,
d’una hora enfora, para que me entienda!

El Hub d’Intel·ligència Artificial i Tecnologies de la
Llengua, que consiste básicamente en entregar varios millones
de euros a la Generalidad de Cataluña, no sé muy bien por qué,
se ve que aquí no pueden ustedes promocionar su propia
lengua, tienen que importar una lengua de fuera y además
pagarle a otra comunidad autónoma para que la proteja o la
promocione.

Plan de Adaptación al Cambio Climático, si llegamos a
estar en La Palma lo mismo pretenden adaptarse a una corriente
de lava que viene de un volcán, no sé, porque digo yo que el
cambio climático, que sabemos que es algo que ha existido
siempre, no somos negacionistas del cambio climático, lo
hemos dicho miles de veces ya, nosotros sabemos que esto ha
existido siempre y siempre existirá, y lo que cuestionamos o
más bien somos neutrales en eso, es en que sea la acción
humana quien sea capaz de cambiar ese cambio climático. Es
más, es posible que si los humanos desaparecieran de la faz de
la tierra pues el cambio climático siguiese adelante.

Agencia de Salud Pública, ya no les basta con una dirección
general, ahora mejor una agencia para sortear mejor la
normativa que afecta al sector público a la hora de colocar a
enchufados.

Y así todo, alguien ha comparado esto con el famoso Plan
E de la crisis del 2008, es cierto, recuerda mucho, pero es que,
además, ahora creemos que es peor porque lleva aparejado un
avance hacia los postulados de la izquierda globalista que
aprovecha la necesidad de inversión pública, que los mismos
que la hacen esta inversión pública son los que la han
provocado y con el dinero de todos hipotecan el futuro de
generaciones de europeos porque el dinero no cae del cielo.

En cuanto a que los diputados de VOX estamos aquí
sentados, pues sí, mire, estamos aquí sentados porque así lo han
querido miles de ciudadanos, con un programa que no hemos
movido ni una coma de ese programa, o sea que saben
perfectamente qué és lo que venimos a defender y así lo han
querido los ciudadanos, cosas de la democracia, Sr. Consejero.

Y además saben que nuestra finalidad es corregir el fallido
sistema de las autonomías desde las instituciones, no como
otros, que se sientan en el Congreso de los Diputados para
destruir España mientras alientan, promocionan y participan en
golpes de estado al margen de la Constitución y de las leyes.
Nosotros no somos así, le recomiendo que se lea el título X de
la Constitución Española y verá cómo funciona el
procedimiento de reforma, al que aspiramos llegar para poner
freno a todo este dispendio cuando los españoles así lo decidan.

Y, por último, le contaré algunas actuaciones que deberían
poner en marcha si de verdad les importasen las personas y no
engrosar más y más el sector público para seguir viviendo de él,
como, por ejemplo, devolver al Estado las competencias en
educación y sanidad, para eso no hace falta cambiar ni una
coma de la Constitución Española, Sr. Consejero; evitar que el
desconocimiento de una lengua cooficial se convierta en un
impedimento para poder trabajar en esta parte de España,
también sería algo bueno para fomentar el empleo y para cuidar
de las personas; suprimir todos los organismos ideológicos y
las subvenciones a partidos políticos, sindicatos, patronales y
otros entes políticos, de esos que se sientan luego en los pactos
de reactivación para bailar al son de lo quiera la Sra. Armengol;
reducir drásticamente las cargas sobre las empresas y la
regulación abusiva que perjudica a la generación de empleo;
cuidar del medio ambiente desde el sentido común, la
responsabilidad y la protección de nuestra economía y no al
dictado de las agendas globalistas.

Todo esto es lo que podrían hacer ustedes y muchas cosas
más, si me diera más tiempo, pero evidentemente el tiempo
aquí es limitado, y dejarse de seguirle el cuento a las élites de
Bruselas que lo único que buscan es empobrecernos y favorecer
a otras economías ajenas a la nuestra que buscan la destrucción
de Occidente, y eso no hace falta que venga Trump a decirlo,
esto hay muchas personas ya en Europa, aquí en España y en
Baleares, que lo piensan. Así que váyanse acostumbrando.

Gracias, presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Perquè consti, el conseller ens
convida a una reunió dia 30 de setembre, és a dir, un dia abans
que es presenti el document. Sí o no? Sí, és veritat, no és
mentida, veritat, ho entén, veritat. I dia 30 vostè em dóna un
document, Sr. Conseller, dia 30 vostè em dóna un document on
hi ha els pressuposts de les estratègies, dia 30 quan ens reunim
em dóna el document? No, em dóna un document amb...,
esborrany, no tancat, on no hi ha cap xifra dels pressuposts.
Després l’horabaixa, és a dir, ni 24 hores, ens remeten les
xifres...

(Remor de veus)

... No hi ha cap problema, això és així, és que no mentim, el
que passa és que aquí hi ha gent que té tantes ganes de fer de
palmero del Govern que no vol dir les coses com són.

(Alguns aplaudiments)

Eh!, i continuam formant part del Pla de reactivació, no
tenim cap problema, volem col·laborar amb el Govern, volem
ajudar el Govern, volem posar el nostre granet d’arena per
sortir. És veritat que segurament, no ho sé perquè no em
corresponia, però segur, eh!, si hi va haver gent d’El Pi que no
va anar a una reunió, disculpes; però jo no parl d’això, jo parl
de què dia 30 de setembre ens varen convocar a una reunió i el
document no estava fet, tancat del tot, no estava tancat del tot.
Ho entenen, ho entenen? És molt bo d’entendre! A nosaltres no
ens va bé anar a una reunió a aplaudir el Govern quan no hem
pogut conèixer ni el document tancat. Crec que és prou simple,
i així li ho vaig manifestar. No passa res!, d’això n’hem
d’aprendre, nosaltres hem d’aprendre de no fallar a cap reunió,
vostès han d’aprendre a fer els documents amb temps i donar
participació a tots els membres de la comissió!

Aclarit això, cap mentida, eh?, aclarit això li vull..., és clar,
jo, Sr. Conseller, crec que hi ha dues maneres de fer les coses,
no?: una manera és vegem quants recursos tenim per invertir,
vegem quants projectes tenim en cartera o podem redactar, i
prioritzem-los, perquè, normalment, el que veig és que vostès
han fet un cúmul de projectes que vostès tenien, tots els quals
sumen 4.600 milions d’euros, però no sabem els recursos que
tendrem per finançar-los. Si no sabem quins recursos tendrem,
bé, és la qüestió que jo em plantej: quina és la prioritat, quina
és la prioritat? Perquè si no tenim doblers per a tot, que pot
passar, ho entenc perfectament, és totalment justificable, no és
cap crítica, hauríem de prioritzar uns determinats projectes
sobre la resta, si no podem pagar els 4.600 complets n’haurem
de prioritzar uns sobre els altres. N’hi ha uns de prioritaris
sobre els altres? Li ho deman, contesti’m, assenyali’m quins.

Entenc, entenc, de les seves respostes que d’aquests 1.148
milions d’euros que m’ha dit que vénen, que estan
compromesos de fons europeus, m’ha dit això, no?, són
d’aquests quatre mil..., formen part tots d’aquests 4.600? Ho he
entès bé, eh?, per aclarir-me. 

Dels 1.500 milions m’ha dit..., és a dir, hi ha 1.148 milions
que vénen de fons europeus i hi ha 1.500 milions compromesos
per a Balears, m’ha dit. La diferència no l’he entesa molt bé,

per ventura és que aquesta diferència són recursos que no
vénen de fons europeus, supòs, supòs, però m’agradaria que
m’ho aclarís, perquè aquí hi ha una xifra de 300 i pico milions
que em balla, eh!, i m’agradaria que m’aclarís aquestes dues
xifres com es coordinen i es connecten.

Jo ja sé que aquí hi ha gent molt intel·ligent, molt més
intel·ligent que jo, no vull..., no pretenc arribar a aquest nivell,
però el problema no és que no ho entengui jo això dels fons
europeus, el problema és que no ho entenen els ajuntaments, el
problema és que hi ha un caramull d’empreses que no ho
entenen, i segurament els podem dir: anau a la web de l’oficina
que tot està perfectament explicat; però del jo tenc la sensació,
m’agradaria que m’ho aclarís, és que simplement no ho podem
entendre del tot perquè hi ha coses que estan obertes i per
definir, hi ha coses que encara no sabem, i vostè a la reunió,
aquesta que jo coment del dia 30, m’ho va dir, em va dir: hi ha
coses que no sabem. Per tant, no és que siguem molt beneits,
simplement és que hi ha una informació que no està disponible
i que provoca una dificultat enorme per participar a la
convocatòria i aclarir la situació.

Em sembla bé, però, és a dir, li lloam que hagin fet un
esforç de planificació perquè al final la planificació també és
inversora, benvinguda sigui, tot i que hi hagi tots aquests dubtes
i tota aquesta confusió i tots aquests punts que necessitam del
seu aclariment.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies per la seva resposta,
Sr. Conseller.

I vostè, sincerament, vostè no es pot permetre dir que jo
faig befa del transport públic, jo som un gran defensor del
transport públic, el que passa és que en el transport públic, com
tot, s’hi ha d’invertir amb intel·ligència i amb encert, i vostè,
quan fa una inversió en transport públic, ha de tenir en compte
el cost de la inversió i el cost de l’explotació. El problema és
que tenim una política molt basada en el totxo i en gastar i en
invertir, pensam que amb això es crea riquesa, i les inversions
han de ser sostenibles, i si vostè fa una inversió sense tenir en
compte el cost de l’explotació, en lloc de fer un gran pas
endavant pot fer un pas enrere molt gran. I aquest metro és
súper deficitari, ja és deficitari ara, i els informes que té el
Govern, la conselleria del Sr. Marí, per justificar aquesta
inversió, diuen el que li dic jo, que és insostenible l’explotació
d’aquest tren!

Per tant, dubto molt que hagi passat un examen de
sostenibilitat, ho dubto molt, per què? Perquè jo em baso en
l’informe aquest de la Conselleria de Mobilitat, no m’ho
invento jo.

(Algun aplaudiment)
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Aleshores, aquest és el típic projecte faraònic que, a més a
més, no cal que aplaudeixin tant, perquè el van fer vostès, eh!,
senyors del Partit Popular, és el típic projecte faraònic que es
fa per a major glòria de les Illes Balears que no té una
justificació econòmica.

Aleshores, jo no critic el transport públic, el que critic és el
malbaratament dels doblers. Això per començar, jo de befa del
transport públic no en faig ni una. 

Miri, escolti, vostè m’ha dit que hi ha 91 projectes aquí,
entenc, ho ha dit, jo no els comptat, 91, molt bé; estam d’acord
que els primers que tenen un finançament compromès són
aquests 39, eh?, molt bé.

Sr. Melià, aquests, aquests que tenen finançament
compromès són els que importen 1.148 milions d’euros que,
del que ens ha dit el conseller, gairebé tots són fons europeus,
per tant, dels 1.500 que han d’arribar 1.148 es gastaran en això.
Per tant, la cosa és molt més greu del que jo pensava a la meva
primera intervenció. 

Miri, jo no li diré els comptes que he fet, jo, això, que és el
que està publicat a la web, eh!, perquè vegin que la miro la web
i que és el que va aprovar el Govern, aquí hi ha una definició
i jo em baso en aquesta definició, vostè ha ampliat, òbviament
té molta més informació que jo, l’ha ampliada. Jo, en analitzar
el que explica aquí, hi ha, ja ho he dit, un 38% de l’import,
perquè aquí cada projecte té un import, hi ha un 38% de
l’import que jo no m’he atrevit a territorialitzar, perquè era una
cosa molt genèrica i no queda clar on s’inverteix. Jo pens que
serà una distribució uniforme per a totes les Illes, com per
exemple una convocatòria, en funció de qui es presenti anirà a
parar allà a un lloc o a un altre. 

El 18% diguem Illes Balears, 58% Mallorca, 1% Menorca,
2% a Eivissa. D’aquests, Sr. Sanz, aquí de Formentera, em sap
greu, no hi ha res, està aquí. Fixi’s, però, què ha dit el
conseller? Els que tenen el finançament garantit són aquests.
Per tant, jo, de vostè, estaria alerta pel garantir que els que hi
ha de Formentera aquí qualque dia arribin a ser a aquest llistat
i els aprovi el Govern.

Aleshores, si traiem aquest 38%, i això li ho explico, Sr.
Conseller, perquè vostè m’ha demanat que li expliqués (...), si
traiem aquest 38% i, per tant, ens quedem amb el 62%, que és
territorialitzable, a la lectura nua, eh?, d’aquest informe, a mi
em surten 708,554 milions d’euros, i aquests 708 milions que
és el 62% territorialitzable, si l’imputo per illes, del que jo sé
entendre aquí, em surt 95% Mallorca -i ara he de corregir,
abans m’he equivocat-, 3% Eivissa, 2% Menorca, abans he dit
2 i 1, no, 3% Eivissa, 2% Menorca. Verge del Toro, amb 15
milions d’euros, seria un 1,5 aproximadament, més alguna altra
cosa que hi ha, doncs, arribam a aquest 2%. Per tant, aquests
són els càlculs que jo he fet.

Sr. Conseller, si aquests càlculs estan malament, qui ens ha
de presentar els càlculs és vostè, igual que el Govern de l’Estat
quan fa els pressuposts, inversió territorialitzada per comunitats
autònomes. Idò jo, el que li demano, si vostè realment vol
dilucidar els dubtes que a mi em generen i que m’alarmen,
perquè una distribució 95, 3, 2 és alarmant, tenint en compte

que dels 1.500 milions que han d’arribar, diu que 1.148 són
aquí. Per tant, vol dir que aquesta distribució tindrà un impacte
molt gran en el conjunt dels euros que repartiran provinents de
fons europeus. 

Per tant, jo el que li demanaria és que, si de cas, com que és
molt probable que aquesta informació que ha de sortir
publicada al Butlletí Oficial de l’Estat, que jo l’he agafada de
la web de l’Oficina, sigui incompleta, idò que vostès publiquin
la imputació territorial d’on van a parar totes aquestes
inversions.

Jo crec, de totes maneres, encara que facin això, que el
resultat és un escàndol igualment, és a dir, ja es veu, ja apunta
que la gran despesa va a Mallorca i, per tant, jo el que crec és
que si el procés que haguessin de fet de discussió d’això hagués
passat per aquest parlament, això no hagués passat, perquè, és
clar, vostès fan aquestes reunions, on més o manco algú ho ha
explicat, en què..., doncs, els que no són del Govern doncs hi
són d’alguna manera com d’oients, és clar, això en aquest
Parlament no passa. Llavors, vostès han discutit això amb les
patronals, amb els sindicats, amb els consells insulars, si
nosaltres hi estem a favor, sempre ho hem dit, és que això és el
que ha de fer el Govern, però després això s’ha de venir a
discutir aquí. Sap per què, Sr. Conseller? Perquè vostès ho han
discutit amb tothom, però s’han oblidat de discutir-ho amb un
actor fonamental, que és la ciutadania de les Illes Balears...

(Alguns aplaudiments)

..., perquè l’únic lloc on es troba representada la ciutadania de
les Illes Balears és aquest parlament, i això no ho dic jo, és que
a l’article 40 de l’Estatut d’Autonomia, que també li en
recomano la lectura, diu que “el Parlament és el representant
dels ciutadans de les Illes Balears”...,

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., I això vol dir dues coses: que la ciutadania és representada
per aquest parlament, primera cosa; i segona cosa molt
important, que cap altra ens no pot arrogar-se la representació
del poble de les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el Sr. Marí pel Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, president. Jo, molt breument, simplement per
acabar de puntualitzar un parell de qüestions, principalment al
Partit Popular i al Sr. Sagreras que primer ha vengut amb un to
molt amable i després ja s’ha enfadat,...

(Se sent una veu de fons que diu: “ja s’ha desfermat”) 

... s’ha desfermat, sí, com ens té acostumats.
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(Algunes rialles, remor de veus i se sent una veu de fons
que diu: “Ho fa molt, Sebastià”)

Tot el que ha demanat el Partit Popular es troba dins el pla
autonòmic, tot el que ha demanat, les 83 paraules del seu pla
estratègic són totes dins el pla autonòmic. Jo, perdó, que no el
tengui aquí perquè no l’he volgut imprimir, però principalment
parla de projectes transformadors i amb efecte multiplicador,
projectes consensuats, projectes que sorgeixen de baix cap a
dalt, que això és el que fa el Pacte de reactivació, però, bé,
transició energètica, telecomunicació i innovació, economia
blava i cicle de l’aigua, modernització de turisme, formació
professional, moltes gràcies. Tot això hi és, tot això hi està
inclòs.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I m’hauria agradat, perquè pens que avui tenia una
oportunitat magnífica el Partit Popular i la resta de partits de
l’oposició de presentar què pensen vostès, què farien vostès, de
desenvolupar això. Però vostès no ho han fet i en tot cas ens
han emplaçat a uns vídeos de Marga Prohens i no sé què. Al
Partit Popular se li pregunta què faria i no obtenim cap
resposta.

Tot el que demana el Consell d’Eivissa també s’ha inclòs al
pla, va intervenir -ja s’ha dit diverses vegades- el Sr. Vicent
Roig, etc., i, per tant, tal vegada el que falta és que parlin una
mica més el Partit Popular d’Eivissa i el Partit Popular de
Mallorca.

Per molt que alguns s’esforcen a sembrar incertesa, cada
passa que dóna aquest govern sembra més certesa i fa -com he
dit- un full de ruta per al futur i és un gran exercici de
planificació el que ens ha portat aquí avui, i això és una qüestió
que jo pens que hem de valorar. Perquè no he sentit grans -
grans- arguments en contra d’aquest Pla d’inversions, jo no he
sentit grans..., sí, han parlat molt de procediment, sí o no?, han
parlat de procediment, però en tres hores i quart, o més, que
duim ja, no he sentit ni una alternativa. No he sentit ni una
alternativa, no...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no... Podem parlar d’una gran distribució desequilibrada, que
deia el Sr. Castells, i tot això ho hem de reconèixer, però no
hem sentit una alternativa.

Res més, simplement recordar que som tots aquí per sumar,
dretes i esquerres, tenim per davant aconseguir el millor
finançament possible i la millor execució possible. Per això vull
recordar que tenim en marxa un projecte de llei i és aquí
realment on tots els grups hauríem de sumar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Ara per tancar el debat en torn de
contrarèplica té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, president, diputats i diputades. Intentaré fer
la meva intervenció el més breu possible perquè sé que duim
molta estona debatent i el que vull fer és agrair-los a tots
l’interès, els dubtes, les qüestions respecte del Pla d’inversions
com també de la gestió del mecanisme dels fons europeus. 

Ho torn a dir, Sr. Sagreras, som plenament conscients, i
també ho dic per al Sr. Melià i per a tots els que han plantejat
tots aquests dubtes, no em cau cap anell, només en duc un, però
no em cauen els anells per assumir que ens trobam davant una
situació històrica, per una banda, que és el que he dit, i
superdificultosa per una altra, per a tothom -per a tothom-, per
als ajuntaments, per a les empreses, per als consells, per al
Govern, també per al Govern.

Per tant, jo entenc que..., no vull desmerèixer ni molt manco
les intervencions i no me mal interpretin, però entenc -també ho
dic per al Sr. Castells, que ara també justament ha partit-, quan
són a l’altra banda, entenc que la fórmula tradicional de
finançament, de repartiment, de gestió del fons entenc
perfectament les qüestions que em plantegen, però és que ens
trobam davant una situació tan diferent que els companys de la
resta de comunitats autònomes es troben pràcticament igual, i
ja ho sé que a ca meva, a ca nostra, diuen..., -bé, el que diuen,
que ara no ho record...

(Algunes rialles, remor de veus i rialles de l’intervinent)

... no, allò de mal de muchos consuelo de..., no?, idò el que
diuen així; per tant, totes les comunitats autònomes, totes les
entitats ens trobem en la mateixa situació i per açò nosaltres ens
hem dotat el més ràpidament possible d’una oficina, d’un cos
que treballi des de la direcció general en aquest sentit, d’un Pla
d’inversions per millorar..., d’un decret, per millorar totes
aquestes gestions i totes les inversions que puguin venir, però
això no deixa de fer que sigui una qüestió molt dificultosa i que
hi falta molta llum, és que n’hi falta molta de llum, és que és
cert. Però no és que hi falti llum des d’un punt de vista
d’obscurantisme o d’amagar, no, és que tal com es
desenvolupen les ajudes i tal com es desenvolupen les
convocatòries i les bases, tenim més informació i sabem qui pot
ser beneficiari d’aquest ajut, quin límit pot presentar, quin
projecte pot presentar i, per tant, a partir d’aquí, amb aquesta
oportunitat que tenim es desenvolupen totes aquestes, valgui la
redundància, oportunitats d finançament.

Jo, sense voler llevar ferro a l’assumpte, i tenint una
importància cabdal, sí que els deman confiança en la gestió dels
fons europeus i del Pla estratègic d’inversions, i no ho dic des
d’un punt de vista ni polític... -polític sí, evidentment-, però ni
partidista ni corporativista amb el Govern, sinó que farem tot
el que sigui a les nostres mans perquè els fons europeus arribin
on hagin d’arribar, tant els públics com els privats, perquè -just
aquí m’atur un moment-, no descartarem, evidentment, ni
renunciarem, més ben dit, a cap euro que pugui anar destinat al
sector públic, no hi renunciarem a açò, per molt que els altres
postulats i desideràtums vulguin fer el contrari. Què els
agradaria que diguéssim? no, no, del que ens vengui a Balears,
del que ens pugui venir només a Balears, només aprofitarem la
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part que pugui anar a inversió privada, tota la resta, com que no
ha d’anar per la cosa pública, idò no, mira! Doncs, no, jo no
entenc aquest posicionament, supòs que respon a un
argumentari polític.

Sr. Sagreras, el que deia, no?, no, vostès són alternativa de
govern; molt bé, sí són alternativa de govern, el que vostès
vulgui, sumant eh!, perquè vaja acompanyants de viatge que
tenen, vaja acompanyants de viatge que tenen!...

(Remor de veus)

..., vaja companys de viatge que tenen! Però per què volen
governar? Per què volen governar? 

(Remor de veus)

El Partit Popular per què vol governar? Primera, perquè les
decisions que ha de prendre i la planificació que ha de fer com
a govern l’hagi de fer el Parlament i per a després contractar
una agència privada de desenvolupament, una agència privada
d’estratègia..., una consultoria privada! Doncs digui’m vostè en
quin paper queda el Govern. Bé, és clar, bé, no podríem
rememorar temps passats.

Per tant, anem a la cosa pública, des de la cosa pública...

(Remor de veus)

... per ajudar i ser palanca, com deien avui de matí, també ho
deien de Mariana Mazzucato, la missió i la visió que el sector
públic sigui palanca de transformació i líder de molts projectes,
com demostram que som capaços. S’hi pugen o no hi pugen,
però almanco no facin nosa!, que també diuen per ca nostra.

I a partir d’aquí, ara no hi ha el Sr. Castells, per tant, no li
puc respondre el que ha plantejat.

(Remor de veus)

I a la Sra. Idoia Ribas, de tot el que ha dit, com que té una
profunda càrrega ideològica i sobretot el que té una càrrega
ideològica és que clarament reneguen de la llengua pròpia per
postulats ideològics i sectaris.

Moltes gràcies senyors diputats i diputades.

(Alguns aplaudiments, petit aldarull i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

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