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EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia, senyors i senyores diputades. 

En primer lloc, abans de començar el plenari, la secretària
primera llegirà una declaració institucional amb motiu del Dia
mundial contra el càncer de mama. 

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears amb motiu del Dia mundial contra el càncer de
mama.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA: 

“Avui, 19 d’octubre se celebra el Dia mundial contra el
càncer de mama, una malaltia que afecta més de 32.000 dones
a Espanya, segons l’informe anual de la Societat Espanyola
d’Oncologia Mèdica. 

Des del Parlament de les Illes Balears som conscients
d’aquesta situació, de les necessitats que tenen les dones que
desenvolupen un tumor de mama i volem transmetre’ls tot el
nostre suport. 

L’any 2020 es van diagnosticar 2.261.419 casos nous de
càncer de mama al món, segons dades del Centre Internacional
de Recerques sobre el Càncer de l’Organització Mundial de la
Salut. El 2021, el de mama, s’ha convertit en el tumor més
diagnosticat del món, i ha superat per primera vegada el càncer
de pulmó. 

El càncer de mama és el més freqüent dels tumors en dones
al nostre país i la franja d’edat de dones entre els 45 i 65 anys
és la més afectada pel diagnòstic de la malaltia. 

El tumor de mama continua sent la primera causa de mort
per càncer entre les dones a Espanya amb gairebé 6.500 morts
cada any. Cal assenyalar també que la supervivència de les
pacients que pateixen aquesta malaltia ha augmentat en els
últims anys i s’ha situat en el 80% als cinc anys del diagnòstic,
una xifra que reflecteix l’èxit de la detecció precoç, la recerca
i els nous tractaments disponibles. 

A les Illes Balears la malaltia provoca 144 morts a l’any
amb una incidència de 476/100.000, el que suposa que una de
cada vuit dones patirà un càncer de mama. 

Per tot això:

El Parlament de les Illes Balears expressa el màxim suport
institucional a les dones, a les seves famílies i a les associacions
que treballen pel càncer de mama. 

El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a garantir
la universalitat del triatge de la població diana i ampliar de
manera progressiva el grup d’edat del programa de diagnòstic
precoç del càncer de mama del sistema públic de salut, a més
de promoure campanyes per millorar la sensibilització en el
diagnòstic precoç i l’adopció d’hàbits de vida saludables,
l’autoexploració i l’assistència a les mamografies. 

El Parlament de les Illes Balears mitjançant aquesta
declaració institucional reconeix i agraeix el treball del
moviment associatiu que, amb la seva feina i dedicació,
permeten a les pacients i a les seves famílies afrontar els durs
tractaments i els canvis físics i psicològics que comporten, i fa
costat especialment a les dones en situació de vulnerabilitat
social. 

El Parlament de les Illes Balears destaca la tasca de
coordinació de l’Estratègia del Càncer i dels serveis de
Ginecologia i Oncologia dels hospitals i centres de salut de les
Illes Balears i la de tots els professionals sanitaris i
sociosanitaris per la seva professionalitat, compromís i
humanitat.

Al Parlament de les Illes Balears, 19 d’octubre de 2021.”

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. En funció de l’article 204, els he de
demanar si es pot aprovar per unanimitat, estan tots els
portaveus d’acord? Supòs que sí. Idò queda aprovada aquesta
declaració institucional amb motiu del Dia mundial contra el
càncer de mama. 

(Aplaudiments)

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

I.1) Pregunta RGE núm. 10814/21, presentada pel
diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a solucions als problemes de l'emissari de
Platja d'En Bossa. 

Primera pregunta, RGE núm. 10814/21, relativa a solucions
als problemes de l'emissari de Platja d'En Bossa, que formula
el diputat Miquel Vidal i Vidal del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL I VIDAL: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bon dia.
Sr. Conseller, la Platja d’En Bossa té un problema, ho sap
supòs. Aquest problema és l’emissari que va des de la
depuradora fins enmig de la mar. 

Quan parlam en aquesta cambra cada vegada que feim una
pregunta ens fa la sensació, Sr. Conseller, que aquest govern no
ha romput mai un tassó. Si parlam de turisme, hi ha turisme
perquè únicament i exclusivament el Consell de Turisme vol
que hi hagi turisme. Si parlam d’educació tenim la millor
d’Europa perquè tenim el millor conseller, encara que li he de
dir que és un mal pagador. Si parlam de sanitat, ja no en podem
parlar, perquè estam per damunt de tot. I de serveis socials, bé,
mai no havíem estat tan bé com ara, efectivament, mai no
havíem estat tan bé com ara. 

Però de la seva àrea, Sr. Conseller, també! Els millors del
món en defensa de la posidònia, també a crear reserves marines
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i en fer parcs naturals... Però resulta que això no sempre és així,
i quan no ho és, què fan vostès? Donen la culpa al PP. Encara
que haguem d’anar 80 anys enrere, la culpa és del PP. 

Però, fora d’aquesta cambra, Sr. Conseller, la gent no ho
veu així. A un reportatge emès pel seu mitjà de comunicació fa
uns quants dies de pagès, els veïnats, els vesins, de la Platja
d’En Bossa d’Eivissa es queixaven molt fort de l’estat en què
tira les aigües brutes l’emissari que va de la depuradora a la
Platja d’En Bossa. 

Sent conscient com és d’això, Sr. Conseller, i amb els anys
que fa que hi ha aquest problema, què pensa fer? 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia a tothom. Sr.
Vidal, efectivament, des de l’Àrea de gestió i sanejament
d’ABAQUA, en una inspecció rutinària es va identificar una
ruptura a la peça que uneix les dues canonades de l’emissari a
què vostè feia referència i després d’avaluar-ne les possibles
solucions dir-li que ja s’està fent feina en la seva reparació i
que, de fet, ja hi ha pressupostada de cara al 2022 una actuació
al respecte.

Moltes gràcies. 

 EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. VIDAL I VIDAL: 

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, gràcies per les seves
paraules que coincideixen exactament amb el que li he dit a la
meva primera intervenció: no s’ha romput un tassó mai. 

Idò no, els vesins de la Platja d’En Bossa de Vila d’Eivissa
ja fa més de cinc anys que es queixen, i sap què deia, que em va
estranyar que el seu mitjà de comunicació emetés aquest
reportatge. Diuen que es va embossar la canonada a l’enfront
i que no podien sortir les aigües brutes per l’enfront i hi varen
anar vostès amb el pressupost i l’empresa, i es varen entretenir
a pegar cops a la canonada de tal manera que en sortir per un
lloc, sortia per molts llocs, i allà els vesins davant la televisió
i davant les imatges deien “Visca el conseller!, ens ha canviat
una canonada de merda per una cortina de merda! Gràcies!”

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

(Remor de veus)

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vidal, li diré una cosa des
de la màxima sinceritat i des del màxim respecte, i és que
benvinguda la seva preocupació, la que vostè mostra i la que
vostè mostra en cada pregunta quan són a l’oposició al respecte
de sanejament. Perquè li he de dir que vostès, no fa tants
d’anys, varen tenir l’oportunitat de poder gestionar i de poder
invertir en aquest sentit, i jo li he de recordar què va fer el Sr.
Costa, per exemple, amb el cànon del sanejament, on no es
destinava absolutament ni un sol euro...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... a la seva finalitat. Per tant, li dic amb tota la sinceritat del
món, Sr. Vidal, que benvinguda aquesta preocupació. 

Miri, l’emissari és important sens dubte, però no deixa de
ser una part física d’un sistema de sanejament, per tant més
important és encara la qualitat de l’aigua. Aquests darrers anys
el Govern de les Illes Balears ha invertit al voltant d’un milió
d’euros, extraordinari, a la depuradora d’En Bossa, i s’ha
aconseguit una cosa que vostès no varen aconseguir mai, que
és que la depuradora a dia d’avui compleixi d’acord amb les
directives europees de depuració. 

Per tant, aquest és el resultat de la feina quant a sanejament
i depuració d’aquest govern. S’han renovat els permisos, s’han
renovat els agitadors, s’ha renovat la renovació integral de la
deshidratació de fangs i la rehabilitació de l’edifici de la
deshidratació de fangs. I, com li dic, totes aquestes millores han
suposat que avui en dia aquesta depuradora compleixi amb les
directives europees. A més, actualment està en redacció el
projecte de substitució de la xarxa de sanejament en alta de la
depuradora per un pressupost de 3,8 milions d’euros amb la
previsió d’iniciar les obres a l’any 2023. 

Per tant, són resultats que la feina feta en aquesta matèria
per aquest govern està funcionant, maldament a vostès els faci
molta, molta ràbia. Un partit que, com deia, va tenir l’ocasió i
l’oportunitat de mostrar aquesta mateixa valentia i que
destinava els doblers del cànon de sanejament ves a saber a
què.

Per tant, la pregunta retòrica si em permet és: què va fer el
Partit Popular per solucionar tots aquests problemes?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 
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I.2) Pregunta RGE núm. 10801/21, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a necessitats anuals de quotes de CO2

per a la generació de l’energia a les Illes Balears. 

Segona pregunta, RGE núm. 10801/21, relativa a
necessitats anuals de quotes de CO2 per a la generació de
l’energia a les Illes Balears, que formula el diputat Sr. Jesús
Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la
paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. Yllanes, perdone
pero creemos que se ha oído todavía poco hablar en esta
cámara de un tema que va ganando cada día protagonismo en
nuestros sectores industrial y energético. Creemos que es
importante que se conozca este tema que al precio actual
repercute aproximadamente en unos 200 millones de euros en
Baleares al actual precio de 55 euros la tonelada equivalente,
mientras que en el año 2012 a 4 euros la tonelada equivalente
apenas representaba unos 16 millones de euros.

Para que conozcan un poco el tema, el comercio, los
derechos de emisión de gases contaminantes es la gran
herramienta europea para conseguir los objetivos de
descarbonización que nos hemos marcado, básicamente, porque
el tema resulta bastante complejo y opaco, se necesitan
derechos de emisión que pueden comprarse o venderse en un
mercado autorizado, controlado y regulado por la Unión
Europea.

Mientras llega la regulación anunciada por lo que se llama
los sectores difusos, los sectores que no están claros, aquí en
Baleares, en nuestras islas, preocuparán precisamente esos
sectores difusos, el turismo y el comercio, dos de nuestras
grandes actividades, pero por ahora nuestra responsabilidad
recae sobre lo que se llaman los sectores concentrados que son
energía, nuestra generación en centrales térmicas, e industria.
Estos básicamente para que lo entendamos, energía es
netamente comprador, está necesitado de derechos de emisión;
industria, puedes regular su producción y ser vendedora.

Ahora, los últimos datos que teníamos anunciaban como
unos 3 millones de medio de toneladas en generación
energética y 250.000 cuando existía Lloseta que podías traer el
(...) de fuera y esto en industria, o sea, tenemos un déficit
importantísimo en nuestra necesidad de emisiones. Este déficit
sin duda pone en riesgo todo propósito de soberanía energética,
nos hace francamente débiles con respecto a nuestra pretensión. 

Ahora, su conselleria dispone..., perdone, pero los datos que
he logrado encontrar resultan demasiado anticuados, según los
datos de hace siete años, una cosa así. Se dispone de datos más
actualizados, pero suponemos que de todas maneras
previsiblemente serán muy parecidos.

¿Cómo valora desde su conselleria la posible vulnerabilidad
energética que este hecho nos produce?

Gracias, Sr. Yllanes. Gracias, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat, ha consumit tot el temps. Té la paraula
el 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, buenos días, Sr.
Méndez, y gracias por su pregunta porque es un tema
importante, interesante y que nos preocupa lógicamente en la
Conselleria de Transición Energética.

Las emisiones de CO2 actualmente y tal como funciona la
producción de electricidad en las Islas Baleares son
absolutamente necesarias y nos preocupan esencialmente por
el tema de la salud y el cambio climático, pero también nos
preocupan porque encarecen la factura de la luz, una parte de
la factura de la luz está encarecida precisamente por las
emisiones o por la compra de emisiones de CO2, el cupo.

Por tanto, parece evidente que lo que tenemos que hacer es
insistir en la ruta que tenemos fijada desde la conselleria para
descarbonizar nuestra economía, eso significará lógicamente
reducir las emisiones de CO2 y digamos que estamos en este
trabajo de manera constante. Es decir, las toneladas de CO2 que
se emiten por cada megavatio que se produce en el año 2011
estaban por encima del 0,9%, ahora con el cierre de las dos
fases más contaminantes de la Central d’Es Murterar y también
con la reducción de horas en la central de Maó y la próxima
reducción de horas en la central de Ibiza está aproximadamente
en un 0,5%. Por lo tanto, estamos reduciendo estas emisiones
de CO2.

¿Por qué? Pues porque cada vez necesitamos emitir menos
para producir electricidad y de ahí que sigamos insistiendo en
la solución que es definitivamente la descarbonización
definitiva de nuestra economía.

Es cierto que hemos dado avances gracias a que ahora
mismo el sistema ha mejorado notablemente. Ahora somos un
sistema mejor interconectado, el cable de Menorca ya lleva
prácticamente un año en funcionamiento, el tercer cable Ibiza-
Formentera entrará en funcionamiento a finales del año 2022,
ya han empezado las obras en tierra y, por lo tanto, estamos
precisamente reduciendo esas emisiones de CO2 con lo cual
estamos ganando en calidad del aire y estamos ganando
también económicamente porque de alguna manera podremos
ir abaratando la factura de la luz que creemos que es
enormemente importante.

Déjeme que finalice diciendo que dentro de poco será una
realidad el decreto de huella de carbono. Este decreto de huella
de carbono, que entrará en vigor antes de que acabe el año para
que ya en el año 2022 lo tengamos en marcha, permitirá
involucrar a grandes y medianas empresas tanto productoras de
electricidad como de industria en este proceso de
descarbonización en reducir la huella...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 10804/21, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a admissió a tràmit pel
Tribunal Constitucional del recurs interposat per VOX
contra el Decret Llei 5/2001 que modifica la Llei de salut
pública de Balears.

Tercera pregunta, RGE núm. 10804/21, els he de comunicar
que el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares ens ha
comunicat la indisposició de la Sra. Ribas per assistir avui al
plenari. Per tant, deman als grups parlamentaris, als seus
portaveus, si estan d’acord amb ajornar aquesta pregunta per a
la propera sessió. Tothom hi està d’acord. Per tant, aquesta
pregunta RGE núm. 10804/21 queda ajornada per al proper
plenari.

I.4) Pregunta RGE núm. 10809/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a polítiques progressistes
que s’apliquen a l’Ajuntament de Palma.

Quarta pregunta, RGE núm. 10809/21, relativa a polítiques
progressistes que s’apliquen a l’Ajuntament de Palma, 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. Formulo esta pregunta
porque en este parlamento se abordan los problemas de los
ciudadanos de las Islas Baleares y casi la mitad de ellos viven
en Palma. Por ello este gobierno es responsable de lo que pasa
en este municipio, este gobierno no puede dejar de la mano de
Dios al 50% de los ciudadanos de nuestra capital.

Sé que sus compañeros de partido de Palma son como
ustedes, pero hay que reconocer que bastante más aventajados,
el caos que vive Palma es sencillamente lamentable. 

Por ello, le pregunto al Govern: ¿qué valoración hace el
Govern del resultado de las políticas progresistas que se aplican
en Palma? Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats i senyores
diputades, bon dia, Sr. Fuster, som en el Parlament, vostè ho ha
dit. El fet que avui vostè al Parlament faci una pregunta sobre

les polítiques progressistes que fa l’Ajuntament de Palma
només vol dir una d’aquestes dues coses: o no tenen confiança
en l’oposició del PP a Cort, per tant, no tenen confiança en la
seva portaveu la Sra. Celeste...

(Alguns aplaudiments)

... o simplement el PP del Parlament no sap sobre què parlar de
la feina que es fa en aquest govern, però li contestaré el que em
demana. Estam satisfets, molt satisfets, aquest govern
progressista...

(Remor de veus)

... de les polítiques progressistes que es fan a l’Ajuntament de
Palma, igual que de les polítiques progressistes que es fan a la
resta dels ajuntaments progressistes de les Illes Balears i als
consells insulars.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Ahora se lo explico, Sra.
Garrido...

(Remor de veus)

Mire, ustedes.... ustedes...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

... ustedes, por acción o por omisión, son responsables de la
desastrosa situación que vive la ciudad de Palma. Las políticas
de izquierdas que sus compañeros de partido han impulsado en
Palma están dejando a la mejor ciudad del mundo en una
caricatura de lo que fue. Cuatro ejemplos, Sra. Garrido:
urbanismo, gestionado por MÉS, dos años de media para
conseguir una licencia de obra, ustedes por ley tienen la
potestad para que el ayuntamiento la dé en tres meses.

Movilidad...

(Alguns aplaudiments)

... movilidad, gestionada por el PSOE, la movilidad dentro de
Palma y especialmente en los accesos a la ciudad es desastrosa,
y ustedes también tienen la potestad para solucionar este tema,

Comercio, gestionado por Podemos, tienen a todo el sector
de comercio en pie de guerra, ustedes también tienen la
potestad para solucionar este tema.
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Vivienda. El acceso a la vivienda en Palma es casi misión
imposible. Normal, señores del Govern, el IBAVI, es decir,
ustedes, han entregado tan sólo cinco llaves en Palma en los
últimos seis años...

(Alguns aplaudiments)

... lamentable, Sra. Garrido. En Palma tiene más facilidad para
acceder a una vivienda un “okupa” que un propio palmesano.

(Alguns aplaudiments)

Mire, Sra. Armengol, estoy convencido que usted también
está preocupada por la desastrosa gestión de los socialistas en
Palma y créame que la entiendo, lo que pasa es que usted lo
está más en clave electoral, nosotros lo estamos porque el 50%
de los ciudadanos en Palma está sufriendo el peor gobierno
municipal de la historia y sencillamente no se lo merecen.

Señores del Govern, todos, señores del Govern todos,
pongan remedio ya a esta situación y dejen de hacer de Palma
su laboratorio de ideas radicales. 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera...

(Continuen els aplaudiments)

..., 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, president. Bé, Sr. Fuster, veig que ha triat l’opció
aquella que li fa la feina a la Sra. Celeste perquè no confia en
la feina que fa ella dins l’Ajuntament de Palma. 

Li explicaré una cosa, 24 milions d’euros a famílies
vulnerables durant la pandèmia, política progressista de
l’Ajuntament de Palma; 17,5 milions d’euros en un paquet
d’ajudes a empreses, PIME, taxis, comerços, etcètera, política
progressista de l’Ajuntament de Palma; la major inversió en
fons europeus que es farà al municipi de Palma amb 250
habitatges de protecció oficial, el tramvia, la depuradora,
política progressista de l’Ajuntament de Palma; renovació de
la flota de l’EMT, contractació de xofers, 100 quilòmetres de
carril bici, política progressista de l’Ajuntament de Palma; un
nou pla general que mira cap a la mar, que crea 2 milions de
metres quadrats amb una xarxa de parcs i de corredors verds,
política progressista de l’Ajuntament de Palma; un pla de xoc
de neteja, un pla de xoc d’eliminació de grafitis, un pla de xoc
d’eliminació de les herbes al carrer a les quals vostès no
s’acostaven de cap de les maneres quan varen governar
l’Ajuntament de Palma, política progressista de l’Ajuntament
de Palma.

(Alguns aplaudiments)

L’eix cívic de Nuredduna amb la peatonalització que
transformarà el barri de Nuredduna donant una nova
oportunitat a un barri que vostès varen tenir oblidat durant tot
el temps que varen governar, política progressista de
l’Ajuntament de Palma.

Escoltin, no facin “xist”, escoltin perquè les polítiques
progressistes que es fan a l’Ajuntament de Palma són les que
vostès mai no seran capaços ni tan sols d’entreveure.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 10812/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris per considerar
prioritàries les explotacions agrícolaramaderes. 

Cinquena pregunta, RGE núm. 10812/21, relativa a criteris
per considerar prioritàries les explotacions agrícola ramaderes,
que formula la diputada Maria Asunción Pons i Fullana, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Sra.
Consellera, vostè ha canviat els criteris que aplicava per a les
ajudes a les explotacions prioritàries, quins són els motius
d’aquest canvi? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Sra. Pons, pues los
criterios son los que marca la Ley agraria que en 2019 creo que
se aprobó en este parlamento. Esos son los criterios que
aplicamos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, ja està bé de
mentir!, ja està bé d’actuar d’esquena al sector! Els pagesos ja
no la creuen. Miri, li fem aquesta pregunta perquè les
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organitzacions agràries de Menorca ens ho varen denunciar a
la reunió que vàrem mantenir amb la nostra presidenta, la Sra.
Prohens. 

Miri, aquí tenc un exemple d’una denegació d’un lloc de
Menorca, les seves al·legacions que han presentat pagès i
propietari perquè com sap és una societat rural menorquina,
l’any passat aquesta mateixa finca tenia la consideració de
prioritària amb els mateixos rendiments, però enguany vostè li
ha denegat. Ralli clar, expliqui els motius en lloc de venir aquí
a embullar. 

Miri, sabem que els funcionaris de la seva conselleria han
rebut instruccions polítiques, vostè és la responsable que es
deneguin aquestes sol·licituds a finques lleteres tant de
Menorca com de Mallorca que rebran enguany fins a uns
30.000 euros manco per any. 

Ja no té cap credibilitat, el sector no la creu, el sector no
confia en vostè. Miri, ahir vostè sap que varen començar a
pagar les ajudes directes de la PAC a set comunitats
autònomes, els pagesos de Balears encara esperen, quan
començarà a pagar? 

A l’esquerra mai no li ha preocupat el camp, fins i tot el
PSOE es va atrevir suprimir aquesta conselleria, què volen fer
creure?, a qui volen enganyar? 

I la darrera mala passada que els ha fet als pagesos de
Menorca és llevar-los 100.000 euros del FOGAIBA per
subvencionar la restauració d’una barca de Fornells, que no li
correspon a vostè, correspon a Patrimoni. Així anam, Sra.
Consellera, així anam.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Pons, claro, cuando se habla y se habla al final las
palabras delatan. O sea, a usted lo que le molesta es que una
persona de izquierdas sienta el campo, entienda el campo, se
interese por el campo y solucione los problemas del campo.
Esto es lo que a usted le molesta.

(Alguns aplaudiments)

Usted viene aquí a contar películas y a sacar un papel de
una finca concreta de una explotación concreta. Nosotros
gobernamos para todo el conjunto del sector que estaba muy
abandonado, por cierto. 

Ustedes cuando están en la oposición vienen aquí a pedir
ayudas absolutamente para todo, pero luego cuando gobiernan

es el mercado amigo y tiro de campanita, ¡clon clon! Esto es lo
que hacen ustedes, con lo cual no me venga aquí con cosas. Y
encima me viene a insinuar, a insinuar, que con Menorca tengo
un trato especialmente malo, perjudicial o despreciativo
cuando...

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

... o sea, que ya me parece el colmo de los colmos.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

Las ayudas de FOGAIBA se dan con criterios de
concurrencia, como se deben dar las ayudas públicas, y si hay
más peticiones que fondos para una línea de ayuda mi
responsabilidad como consellera es que se repartan de acuerdo
con unos baremos que están establecidos, y eso hacemos. 

No le consiento que diga que hay instrucciones políticas
para decir que no a una finca concreta, no se lo consiento, vaya
al juzgado, ¡vaya el juzgado y denúncieme si tiene narices!,
vaya al juzgado. Eso no se lo consiento de ninguna manera, que
yo he dado ningún tipo de instrucción política. Gobernamos
para todos y, por cierto, el sector lo sabe.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 10797/21, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a punt en què es troba la creació del hub audiovisual de les
Illes Balears. 

Sisena pregunta, RGE núm. 10797/21, relativa a punt que
es troba la creació del hub audiovisual de les Illes Balears, que
formula la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Sr.
Conseller, el tenc ben a prop, la pregunta és molt clara, en quin
punt es troba la creació del Pla d’impuls al sector audiovisual
o també anomenat el hub audiovisual?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.
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EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Gràcies, president. Bon dia. Gràcies, Sra. Pons, per la
pregunta. Ara mateix ens trobam en la fase de contractació de
l’assistència tècnica del pla de gestió per part de l’ICIB, del
hub audiovisual. Tenim ja una primera fase d’anàlisi de
necessitats feta gràcies a la col·laboració del Consell de
Mallorca i a través de la Mallorca Film Commission, es tracta
de poder adaptar a Balears la primera fase, aquesta fase que ha
fet la Mallorca Film Commission per tot Balears. És important
en aquest sentit perquè l’estratègia del mecanisme de
recuperació i resiliència amb el seu component 25 destina
1.600 milions d’euros al hub audiovisual espanyol. 

Per tant, és importantíssim adaptar el nostre hub
audiovisual, la nostra idea de hub audiovisual, primer a les
necessitats dels productors, evidentment, i productores de les
Illes Balears, però també a l’estratègia estatal per tal de no
perdre ni una oportunitat de finançament.

Per tant, treballam en aquesta línia, així ho vaig manifestar
al Consell de la Cultura la setmana passada i tenim el suport del
sector i treballarem conjuntament amb consells insulars i el
sector audiovisual, per fer-ho possible el més aviat possible.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, coincidim en una cosa,
que s’ha de treballar perquè això sigui una realitat. I segon,
aquesta anàlisi de necessitat supòs que ha donat un resultat que
és imprescindible que es faci aquest hub audiovisual aquí i
s’aprofitin els doblers que han d’arribar. 

Li vull dir un parell de coses, més que preguntes o crítiques,
li vull fer una reflexió des del coneixement del sector. Creim
com deia que és indispensable, a més a més li vull dir que no
ens va bé crear ofertes de plató que acullin rodatges estrangers,
sinó que aquestes produccions internacionals es facin i tenguin
en compte les productores locals. Li pos un exemple, el hub
gallec han estat més valents que nosaltres i han fet més via. I
dos detalls, un hi destinen molts de recursos econòmics, a les
produccions locals. I segon, quan reben produccions
estrangeres, els posen una condició sine qua non, han de
treballar amb les productores locals. És imprescindible que les
productores locals facin feina amb ells o no vénen. Hem de ser
així de valents.

Una petició, creïn el hub de la mà del sector de les illes, que
són els que en saben, esper que els tenguin en compte perquè
són els que hi fan feina. I també com a reflexió general, vull
recordar que aquells que advoquen per la diversificació
econòmica, però reneguen de la presència aglutinadora de la
majoria de productores audiovisuals i vull anomenar aquí el
major tractor que és IB3 Ràdio i Televisió, tenguin en compte
unes dades concretes. L’any 2019 durant la fase de recuperació
econòmica, el sector audiovisual va duplicar l’ocupació en

comparació a la resta del teixit productiu. Són dades de la
Fundació Impulsa. Guionistes, realitzadors, periodistes,
productors, maquilladores, tots els que fan feina a l’ens públic
o quan fan feina a producció són extraordinaris. 

Què passa? Que els hem de donar una mà, els hem d’ajudar,
hem de creure en ells, ells també diversifiquen l’economia.
Faran possible que les Illes Balears siguin el mostrador en el
món també per això. Atreurem turisme, atreurem feina i farem
que aquesta gent que fa feina vocacionalment, que s’entrega en
cos i ànima, que ho dóna tot, tengui qualque cosa més d’aquells
que ens posam de perfil. No ens hem de posar de perfil davant
aquesta indústria, creguin-hi, no és qüestió de llengua, no és
qüestió d’audiències, és qüestió de professionalitat i tenim els
millors professionals del món, capaços de fer feina a qualsevol
part del món. Apostin perquè aquests treballadors es desviuen
per fer producció. Creguin en ells i comprovaran que mai, mai
no defrauden. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, moltes gràcies president. Sra. Lina, estam pràcticament
d’acord en tot. De la seva primera part de la intervenció no
m’ha quedat clar si és que hem de deixar de banda les
inversions estrangeres o no, les produccions estrangeres o no,
jo crec que no evidentment. No sé si és que l’he entesa
malament. 

Evidentment la prioritat és desenvolupar el sector
audiovisual de les Illes Balears amb indústria local, crear
ocupació, crear formació, diversificar l’economia, tal com està
establert també en el Pla d’inversions. Per açò el hub és un
projecte estratègic, englobat també dins un projecte més ample,
com és el City Balears i evidentment aprofitar totes aquestes
oportunitats. Balears, i ho sabem perquè hi estam treballant,
tant a nivell local com a nivell internacional, té una oportunitat
en aquest sentit, està geogràficament a un lloc magnífic per fer-
ho possible. Ara, açò sí, evidentment hem d’adaptar
infraestructures, hem d’adaptar normativa, hem d’adaptar
impuls de tota aquesta estratègia per ser competitius i estar en
el mapa del sector audiovisual.

Evidentment aprofitarem tant les inversions locals, com les
nacionals, com les internacionals, perquè no només crea
sinergies dins el propi sector, evidentment donant oportunitats
a les productores locals, sinó també que pot ser una palanca i
un motor de diversificació econòmica per a altres sectors.

Per tant, cregui’m que estarem de la mà dels productors
locals, de totes les iniciatives que venguin en aquest sentit i ja
hi estam fent feina. Per tant, en breu, en pocs mesos, ja tindrem
l’estratègia definida per presentar al Govern d’Espanya.

Moltíssimes gràcies.
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(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 10803/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració sobre el
retard denunciat de cribratges preventius del càncer de
mama.

Setena pregunta, RGE núm. 10803/21, relativa a valoració
sobre el retard denunciat de cribratges preventius del càncer de
mama, que formula el diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola
del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Avui es
commemora el dia de la lluita contra el càncer de mama i des
de Ciutadans hem impulsat aquesta declaració institucional i
vull aprofitar, en nom del nostre grup parlamentari, per agrair
el suport i adhesió de tots els grups de la cambra.

Lament que aquesta pregunta de control al Govern,
consellera, s’hagi de produir coincidint amb aquest dia, però
evidentment en l’interès de les dones, de les famílies i
d’aquesta mateixa cambra, requereix que li demani la seva
valoració envers aquestes disfuncions denunciades o
anunciades per la seva coordinadora del programa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Sr. Diputat, jo
m’alegr que em faci precisament aquesta pregunta el dia d’avui,
però em permeti que les meves primeres paraules siguin per
encoratjar a totes les dones que pateixen el càncer de mama,
també hi ha algun home. La ciència ha millorat molt, ha
avançat molt també la tecnologia, els professionals sanitaris jo
crec que estan totalment entregats, tant a la prevenció com al
tractament. I el que vull dir a totes aquestes persones és que no
estan soles, que el sistema sanitari sempre estarà al seu costat,
precisament per donar-los suport durant tot el procés.

En relació amb e programa de cribratge de càncer de mama,
vull dir rotundament que el programa no s’ha aturat, vaig
explicar la setmana passada que té diferents fases, diferents
moments i en cap cas no s’ha aturat aquest programa. Per tant,
tranquil·litat també per a la població i les dones quant al
programa, perquè el programa continua el seu curs i el seu
ritme. Què succeeix? Que en un moment donat mil infermeres
han pres possessió de les seves places, això ha afectat tota la
Conselleria de Salut, sobretot el Servei de Salut, on hi ha hagut

molts de moviments i canvis entre aquest personal que ara ja
pot tenir la seva plaça fixa, que és una bona notícia per una
banda, però per una altra banda les disfuncions també s’han de
tractar i s’han cercar les mesures oportunes. 

En el cas del programa de cribratge, com li deia, dues
infermeres van treure plaça en el Servei de Salut, per tant, se’n
varen anar del programa. Què hem fet? Clar, s’han prioritzat
aquest projecte i aquest programa, s’ha reforçat en aquests
moments amb personal d’altres àrees de salut pública i
mentrestant cercam la solució definitiva, que és contractar dues
infermeres per incorporar-se. Ja està presa aquesta solució i dia
25 d’octubre ja s’incorporaran les dues infermeres noves a
aquest programa.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Consellera, vostè sap que aquest programa i aquest tipus de
càncer és un del major incidència, 760 persones durant 2020,
un any de pandèmia. Nosaltres li hem demanat des del primer
moment i subscric les seves paraules, no estan totes soles, tenen
el suport d’aquesta cambra, amb iniciatives parlamentàries,
entre elles presentades per Ciutadans. Li vàrem demanar un pla
de xoc, consellera, conscients de les restriccions sanitàries de
la pandèmia, quan es varen suspendre les consultes
hospitalàries per una qüestió de seguretat. Però li vàrem
demanar que acompanyés vostè la seguretat necessària per no
suspendre les cites, especialment en programes tan importants
on el cribratge i la prevenció són fonamentals, consellera.

Però escolti, qui denuncia explícitament això no és un
sindicat, ni una associació professional, és la coordinadora del
programa, que el que els ha traslladat a vostès és que això
s’havia de preveure, que havia avisat que se n’anaven
infermeres, pel dret a un altre lloc de feina evidentment, però
la prevenció ha tornat fallar, consellera, i sobretot per un
programa que entenem que és essencial, que és el cribratge
previ, consellera, amb una incidència important. Per això
nosaltres hem demanat la compareixença de directora general
i l’hem demanada per la contradicció entre les respostes que ha
donat la direcció del Servei de Salut i el gabinet de la
conselleria, amb el que ha afirmat internament amb un escrit la
coordinadora del programa, que era que es preveien les
jubilacions. Vostè ha dit, anunciava fins i tot que se suspenien
avui, avui, les mamografies, consellera, i que es perdia gent
especialitzada en l’atenció.

Miri, nosaltres li demanam dues coses importants,
consellera. La primera de totes és que s’hi impliqui directament
perquè sigui en el menor termini possible, que no torni passar
una suspensió en cap programa de cribratge i de prevenció de
qualsevol tipus de càncer, especialment avui en el dia de les
dones. Però sobretot i donat el que ha passat amb manca de
fidelització de personal, amb manca de previsió, consellera, jo
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som conscient de la manca de personal, però aixequi les
duanes, aixequi qualsevol impediment malgrat sigui lingüístic,
el que sigui, la retribució que correspongui als nostres
professionals, com tenen altres comunitats autònomes, com la
comunitat canària, precisament per no suspendre la continuïtat.
I sobretot per l’aprenentatge que ens ha donat aquesta
pandèmia, que sé ben cert que vostès n’han pres nota.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Miri, la previsió és que fins no tenim el
lloc físic, fins que no se’n van les dues infermeres, no es poden
cobrir, Sr. Diputat, i això ho sap vostè igual que jo, podem fer
tota la demagògia del món. Nosaltres feim feina i la prova és
que des d’aquesta oficina i des de la participació de les dones,
s’han fet quasi les mateixes mamografies enguany que l’any
2019. S’han citat 5.000 persones manco, però així i tot s’han
citat 25.000 persones, que són 12.000 més que l’any passat, en
plena pandèmia. Perquè per a aquest govern i per a aquesta
conselleria li puc assegurar que la prevenció, la ...

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 10808/21, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retard dels viatges de
l’IMSERSO a la temporada turística.
 

 La vuitena pregunta, RGE núm. 10808/21, relativa a retard
dels viatges de l’IMSERSO a la temporada turística, que
formula la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, s’ha ajornat atesa la petició del Govern
presentada mitjançant l’escrit RGE núm. 11695/21. 

I.9) Pregunta RGE núm. 10810/21, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a material apte per a la
indústria del sector de begudes. 

Novena pregunta, RGE núm. 10810/21, relativa a material
apte per a la indústria del sector de begudes, que formula la
diputada la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí. 

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados. Hoy vengo más a hacerle un ruego y una aclaración,
a ver si nos lo puede aclarar, de un caos normativo que se ha
creado en relación a los residuos contaminantes y su uso. 

A ver, en la Ley 8/2019, de 19 de febrero, en su artículo
25.6 prohíben el uso a partir de enero de 2021 de las anillas de
plástico en latas o botellas de bebida pero sí las que sean
biodegradables. Posteriormente, con el Decreto  ley de urgencia
8/2020, de 13 de mayo, modifican este mismo artículo, es decir
el 25.6, prohibiendo las anillas aunque sean biodegradables.
Finalmente, al tramitar este decreto como proyecto de ley, la
Ley 2/2020, de 15 de octubre, recuperan la redacción original
del artículo, entonces sí pueden ser biodegradables. O sea, aquí
no hay quien se aclare.

Además, en la guía interpretativa de la Ley 8/2019 que
crearon para el sector Horeca, comerciantes, distribuidores e
importadores, pone que solo se podrán utilizar de cartón o
material compostable, y en una Instrucción técnica, la 1/2021,
de 20 de marzo, habla de la dificultad de lo que ustedes mismos
están autorizando y que en algunos casos, menos en el caso de
las anillas de plástico, que sí se podrían sustituir por cartón. En
todos los casos, aparentemente, prohíben las anillas de plástico
aunque éstas sean biodegradables. 

Así pues, después de todo este caos jurídico y conforme a
los objetivos de reducción de residuos y especialmente los de
naturaleza no biodegradable en el litoral y fondo marino, mi
pregunta es: ¿dejará usted sin efecto la guía de interpretación
y la instrucción técnica 1/2021, de 9 de marzo, que prohíbe las
anillas de plástico aunque éstas sean biodegradables?

¿Sabe usted que, según todos los estudios, el uso del cartón
es peor porque provoca más volumen, más coste y más gasto de
energía que el propio uso de las biodegradables?

Realmente, Sr. Conseller, ¿qué material finalmente es el que
se puede utilizar y es apto para la industria del sector bebidas? 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Hi ha hagut un problema amb el monitoratge,
aproximadament li queden trenta segons. Té la paraula el
conseller de Medi Ambient i Territori. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, bé, em confirma
vostè que feia referència a la Llei 8/2019, m’ha sorprès perquè
és una llei que fa més de dos anys que va ser aprovada per
aquest mateix parlament. La llei autonòmica fa referència als
envasos secundaris, per exemple, a les anelles a les quals vostè
feia referència i certament diu que s’han de substituir per
materials biodegradables o compostables, com per exemple
pugui ser el cartró, no?

La llei estatal, una llei de l’any 1997, feia referència
òbviament als envasos principals, sí que és ver que la llei
autonòmica fixa paràmetres de reutilització sobretot en el
sector de l’hoteleria i de la restauració, i paral·lelament a la llei
aprovada -repetesc- per aquest mateix parlament, s’han fet
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guies interpretatives per a diferents sectors, conjuntament
precisament amb tots aquests sectors per tal de poder fer molt
més engolidora aquesta llei. A partir d’aquí, no sé quin és el
seu dubte i quina és la seva reflexió. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Marí. Recordi
que li queden trenta segons. 

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Gracias, Sr. Presidente. A ver, Sr. Mir, me parece que le he
explicado la cronología, mejor no puede estar explicada. En
una sí y en otra no, y en la otra sí. 

La pregunta es muy clara: ¿se pueden o no se pueden
utilizar anillas biodegradables en el sector industria de las
bebidas en Baleares? La pregunta es así de sencilla, ¿me la sabe
contestar o no? Éste es su problema. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. S’han d’utilitzar materials
biodegradables per als envasos secundaris. Jo crec que també
la resposta és clara i taxativa. I vostès, jo crec que també
haurien d’aclarir, d’alguna manera, de quina banda estan. Vostè
feia referència que és més beneficiós el cartró que el plàstic. Jo
a aquesta barbaritat, sentir-la en un parlament autonòmic d’una
comunitat autònoma que té una llei pionera en matèria de
residus la veritat és que és, si em permet l’expressió, bastant
trist i bastant lamentable. 

Miri, a l’any 2018 hi ha un titular del Diario de Mallorca
que deia que “Bruselas no ve con buenos ojos la ley de
residuos ni la ley de cambio climático”. Aquesta expressió la
va fer el seu guru de llavors, el Sr. Biel Company, i jo crec que
en dos anys i poc manco de mig any de perspectiva es pot
comprovar i es pot veure com la llei de residus de les Illes
Balears ha estat una llei totalment pionera. El Sr. Company
també deia, i ho dic entre cometes, que “el GOIB quiere darse
demasiada prisa”, tot això ha quedat més que demostrat que
era una autèntica fal·làcia basada en la demagògia ja que tant
Europa com la normativa bàsica estatal van cap al camí que va
impulsar i que va obrir les Illes Balears. 

Per tant esper que vostès també se sumin al sector i que
comencin a remar des de la seva posició política cap a unes
illes molt més sostenibles i resilients. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.10) Pregunta RGE núm. 10811/21, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de llei de
Pressuposts Generals de l’Estat en relació amb les Illes
Balears. 

Desena pregunta, RGE núm. 10811/21, relativa a projecte
de llei de Pressuposts Generals de l’Estat en relació amb les
Illes Balears, que formula el diputat Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats. Consellera
d’Hisenda, a nosaltres que el Sr. Sánchez i la Sra. Montero
ignorin o tenguin castigada la presidenta Armengol ens seria
bastant igual si no fos que la conseqüència d’això la paguen els
ciutadans de les Illes Balears; si no fos que la conseqüència
d’això és que després vostès han d’enganar o jugar al joc del
triler amb els ciutadans de les Illes Balears.

Això ja ens preocupa i ja ens fa enfadar més, consellera
d’Hisenda. Jo li parl en relació amb els Pressuposts Generals de
l’Estat, dels quals li deman una valoració i també m’agradaria
que vostè ens aclarís, vostès del Govern que tot ho duen en el
Pacte de reactivació, si vostès han pactat dins el Pacte de
reactivació fer mamballetes amb les orelles a aquests
pressuposts generals de l’Estat així com les estan fent fins ara. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Sagreras. 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. Sr. Sagreras, lament que faci una
pregunta d’argumentari.

Per part del Govern de les Illes Balears i per la meva part la
valoració és molt positiva del pressupost de l’Estat, del projecte
de Pressupost de l’Estat, perquè incrementa la despesa en
educació, perquè incrementa la despesa en sanitat, perquè
incrementa el cofinançament en dependència, perquè fa una
atenció especial als joves, perquè té els fons europeus que ens
han de permetre dur a terme el Pla estratègic d’inversions i
també perquè té un concepte molt important per a aquestes illes
i que dúiem molt de temps lluitant, que és el factor
d’insularitat: 183 milions per a les Illes Balears, per compensar
el dèficit d’inversions de l’Estat a les Illes Balears i que ens
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situa per primera vegada per damunt de la mitjana en inversions
de l’Estat en el nostre territori.

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Consellera, vostè sap que a mi no m’ha fet versa reconèixer-
li qualque vegada que vostè és del més sensat que té aquest
govern, a posta, a posta, em crida molt l’atenció que estigui
disposada a venir aquí a fer aquests paperots. 

Ja no li parl només que aquests pressuposts lleven a les Illes
Balears molt més del que vostès diuen que hi afegiran. Li parl
del fet que vostès venen aquí a intentar enganar als ciutadans
sumant conceptes diferents. La realitat és que l’any que ve
tendrem un 15% menys que enguany; segons el repartiment
territorialitzat, 72 milions en lloc de 201 d’enguany; estarem
també per davall d’inversió directa per habitant, 147 euros per
282 de la mitjana d’Estat; som la comunitat autònoma que més
baixa en el pressupost general de l’Estat i quedam a la cua en
el repartiment.

Amagau que es lleven els convenis de carreteres, els 230
milions per al conveni de carreteres, i també ignorau les
necessitats als jutjats, a les dependències policials o a les
depuradores. 

Sra. Sánchez, vostè que és sensata, que jo li ho dic, no li cau
la cara de vergonya tenir zero euros per al conveni de carreteres
i veure que les altres illes, les Illes Canàries tenen pressupostat
410 milions d’euros per mantenir la seva xarxa viària?

(Alguns aplaudiments)

I això si miram el pressupost de manera global. Si ho miram
per ciutadans de les Illes Balears, 4.000 milions d’euros en
pujades d’imposts que afectaran més als més humils, el
catastrazo, poc se n’ha parlat i molt que se’n parlarà, o
l’increment de la quota d’autònoms entre 96 i 225 euros, Sra.
Sánchez.

Per això li dic: no s’atreveixi a demanar que votem a favor
d’aquests pressuposts a Madrid...

(Remor de veus)

... i exigeixi als seus diputats que votin en contra d’aquests
pressuposts que són dolents per als ciutadans de les Illes
Balears.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula la consellera d’Hisenda
i Relacions Exteriors.

(Remor de veus)

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

Gràcies, Sr. President. Diputats i diputades, Sr. Sagreras,
comparam la inversió territorialitzada de l’Estat per càpita: 274
euros per càpita per a la inversió territorialitzada de l’Estat a la
qual sumam el factor d’insularitat i fan 300 euros, 303 euros
per càpita perquè el factor d’insularitat per llei té consideració
d’inversions de l’Estat al territori de les Illes Balears, s’ha de
llegir el Règim especial de les Illes Balears...

(Alguns aplaudiments)

... i també...

(Remor de veus)

... i també... els que fan de trilers ... i perquè està concebut per
compensar les Illes Balears del dèficit d’inversions a les Illes
Balears.

Qui fa de triler és...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

Qui fa de triler és el Sr. Costa, que enganya el seu partit i li
fa fer el ridícul perquè el capítol 7 d’inversions de l’Estat a
l’article 75 conté tots els fons europeus i conté totes les partides
per repartir entre comunitats autònomes que no estan repartides
i està comparant...

(Remor de veus)

... magnituds que no són comparables, qüestions que estan
territorialitzades amb qüestions que estan per territorialitzar.
Dels fons europeus al pressupost, al sostre de despesa al qual
vostès varen votar en contra tenim una partida molt important,
però no tot està aclarit i això es veurà a l’execució del
pressupost com ha estat sempre i com sempre...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

Em sap greu que estiguin desesperats perquè les Illes
Balears tenguin alegries. Participin de les alegries d’aquest
govern i participin en qüestions...

(Alguns aplaudiments) 

... que són molt favorables i que permetran modificar i millorar
el nostre model productiu en inversions que triarem els
habitants de les Illes Balears a través del pacte de reactivació
del qual podrien participar si volguessin.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.11) Pregunta RGE núm. 10822/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a possibilitat d’aixecar
l’obligatorietat de portar la mascareta als patis de les
escoles. 

Onzena pregunta, RGE núm. 10822/21, relativa a
possibilitat d’aixecar l’obligatorietat de portar la mascareta als
patis de les escoles, que formula la diputada Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra.
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia, Sra.
Consellera, ara que comença a semblar que la COVID ens dóna
un petit respir i es comencen a flexibilitzar les mesures, ens
interessam per l’ús de les mascaretes als patis escolars.

Abans d’entrar al fons de la qüestió voldria posar unes
dades damunt la taula: la taxa de positivitat està al 2,5%, avui,
almenys dades publicades, no d’avui, d’ahir; en el nivell de
vacunació ja estam per sobre del 80%, i el 0,03% dels alumnes
amb contagis actius a les escoles es produeixen bàsicament fora
dels centres escolars, però és un 0,03%.

Tenint en compte que tots hem fet un esforç brutal per
intentar mantenir controlada aquesta pandèmia, que les
criatures, els infants ens han donat un autèntica lliçó de
comportament, pensam que és hora de començar a posar
damunt la bàscula altres qüestions com són les qüestions
emocionals, les qüestions educatives, la importància de la
comunicació no verbal també dins l’entorn escolar.

Hi ha mesures que s’han relaxat, però per exemple als patis,
torn a insistir, han de dur la mascareta, però quan van a un parc
poden anar sense la mascareta. Hi ha incoherències que són
difícils d’entendre per moltes persones, pels pares, per les
mares, pels mateixos alumnes i fins i tot per nosaltres mateixos.

És per açò, Sra. Consellera, que li demanam la pregunta: si
el Govern ha estudiat aquesta possibilitat d’aixecar aquesta
obligatorietat de les mascaretes als patis escolars.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia, Sra. Diputada, gràcies per la
seva pregunta. Vostè sap que hem pres les decisions sempre
basant-nos en l’evidència científica, revisant molt bé tota
aquesta evidència per part dels nostres tècnics i de la resta del
conjunt de l’Estat.

Per tant, pel que fa a l’ús de la mascareta és abundant
l’evidència científica que hi ha respecte d’això que demostra
que l’ús universal de la mascareta a les escoles i la ventilació
adequada ha permès una escolarització segura i sobretot
presencial.

Crec que a l’inici del curs vàrem prioritzar, el que hem
prioritzat ha estat aquest inici de curs presencial i segur, segur
per protegir els infants, segur també per protegir els pares i els
docents que fan feina amb ells cada dia. Vostè em donava
aquestes xifres, i és cert, però la pandèmia continua. Estam tots
molt cansats de pandèmia, però la pandèmia continua.

També li he de dir que en les franges d’edat on els infants
no estan vacunats és on tenim una incidència més elevada,
dobla la que tenim, no?, de Balears; si la que tenim ara és al
voltant de 40, la d’aquesta franja d’edat d’infants no vacunats
és del doble. És raonable perquè no estan vacunats.

I després, un altre tema, si bé és cert que els infants no
pateixen la malaltia habitualment amb símptomes greus, un
estudi, per exemple, del Regne Unit ha demostrat que el 10...,
el 13% dels infants tenen símptomes persistents de COVID
després d’haver passat la malaltia tot i que sigui lleu que els
impossibiliten fer una vida diària activa.

Per tant, es tenen en compte moltes coses, però entenent el
benefici de la mascareta i la necessitat de mantenir aquestes
mesures de seguretat de moment es manté als patis. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, vostè sap
que nosaltres l’hem acompanyat en totes les decisions perquè
evidentment l’evidència científica és la que havia de manar
durant aquests mesos que hem viscut de tantíssima incertesa i
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és cert que hem de tenir en compte aquestes dades que vostè
ens ofereix d’aquest informe anglès del 10% o 15%, sense cap
dubte. Ara bé, sí que haurem de seguir insistit que crec que hem
de provar de cercar aquests equilibris, aquests equilibris més
que necessaris, però ja per unes qüestions emocionals -hi torn
a insistir-, emocionals i pedagògiques. 

Llavors, pensam també que el procés de vacunació està fent
el seu servei, és cert que encara hem de veure com evoluciona
aquesta pandèmia, quina immunitat aconseguirem, com anirà
evolucionant aquest virus, quines mutacions tindrà, sense cap
dubte, Sra. Consellera, tenim tot açò en compte, però només li
demanam açò, que es tengui una miqueta més de cura i de... de
mimo, per dir-ho d’alguna manera, cap a aquests infants que
ens han donat una autèntica lliçó de bon comportament i de
responsabilitat essent tan petits com són.

Jo l’altre dia vaig veure pel carrer un pare sense mascareta
i la criatura amb mascareta, cosa que no podia entendre tampoc
i li ho he de dir des del fons del meu cor.

Gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, diputada. Estic totalment d’acord amb vostè. Jo
estic segura que la propera mesura que es revisarà si es
mantenen les dades és precisament l’ús de la mascareta als
exteriors. És raonable. S’està parlant ja a la Comissió de Salut
Pública, a la Ponència d’Alertes a veure quan serà el moment
de llevar aquesta imposició que tenim de mantenir la mascareta
a l’exterior, sense el metre i mig de distància que ara cal.

El Ministeri d’Educació i el de Sanitat varen decidir fer un
pacte per garantir aquest curs presencial, sobretot presencial,
garantir aquest dret, i segur i així es va fer i estic segura que
s’anirà revisant i ja li dic, quasi segura també que serà prest
perquè la situació va millorant tot i que...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 10813/21, presentada pel
diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a increment del preu dels bitllets d’avió
tot i l’aplicació del descompte de resident del 75%. 

Dotzena pregunta, RGE núm. 10813/21, relativa a
increment del preu dels bitllets d’avió tot i l’aplicació del
descompte de resident del 75%, que formula el diputat José
Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Conseller, als ciutadans
de Balears amb el Govern de la Sra. Armengol els duren poc
les alegries dels èxits aconseguits pel Partit Popular. Ens
referim al descompte del 75% de resident de la mà del Sr.
Rajoy. 

Va ser arribar l’exministre Ábalos amb les llistes negres que
varen posar en risc la bonificació aconseguida, després sorgí la
picaresca de les línies aèries per aplicar el descompte  abans de
l’últim tram.

Sr. Conseller, ahir vespre Notícies IB3 nit informava que
agafar un vol des d’Eivissa, des de casa seva, surt sis vegades
més car que anar a València tenint en compte el 75% de
bonificació, per 73 euros, en canvi ells, els valencians, poden
venir a les Pitiüses per 30 euros sense cap tipus de descompte.
Aquesta és la vigilància i la defensa dels drets dels ciutadans
que fa el Govern?

(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. Bon dia a tothom. Sr. Camps,
tanta sort que em demana l’opinió del Govern i no atribueix
això a la meva negligent gestió, com feia la setmana passada.
Intentaré respondre’l en nom del Govern.

Quan la gent es veu alterada d’una forma sobtada per una
pujada de preus per mor d’un moment puntual per a dates
determinades per una decisió de les empreses que operen en un
lliure mercat, i això passa, ha passat i no sé si seguirà passant,
però pot ser, el Govern no en fa una valoració positiva, no
podem estar contents.

Com li deia això passa en dates molt puntuals, quan hi ha
ponts o festes o coses d’aquestes i per desgràcia ha passat quasi
sempre. Què podem fer des del Govern quan són companyies
que operen dins el lliure mercat? Una altra cosa seria
companyies o empreses sotmeses a una obligació de servei
públic que, com molt bé sap, hi ha una certa contingència tant
dels serveis que s’han de prestar com dels propis preus, però
aquestes operen en un mercat lliure. I això un partit liberal i...,
i conservador com vostès no sé com s’atreveixen a criticar-ho
perquè ho fan i ho han fet també abans. 

Per tant, nosaltres el que feim és vigilar que s’apliqui
correctament el descompte de resident i la direcció general
contacta amb la Direcció General d’Aviació Civil per fer un
monitoratge permanent i un control sobre l’aplicació d’aquest
descompte. Ens preocupa que pugin els preus, lògicament.

Moltes gràcies. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Sr. Conseller, la Comissió Nacional de Mercats i
Competència, sí, allà, on el marit de la ministra Ribera, la que
va aprovar el nou sistema tarifari de la llum, va presentar el
2020 un estudi sobre aquest tema amb la conclusió que s’havia
encarit un 40% als residents i només un 7% als no residents,
confirmant així les denúncies dels ciutadans. 

El gener de 2020 el Partit Popular va presentar una PNL
amb tres punts que es va aprovar per unanimitat: reclamar i
gestionar amb el Govern d’Espanya que no s’ajorni més
l’aplicació del descompte de resident final a la compra dels
passatgers. El conseller Marc Pons ho va vendre com un fet,
però ja veim que no ens podem fiar de la seva paraula, per açò
l’ha fitxat Pedro Sánchez a la seva executiva.

Dos, garantir la presidència i participació activa del Govern
a l’observatori de preus anunciat pel ministre de Foment amb
l’objectiu de fer un seguiment de l’evolució dels preus dels
passatges en els trajectes amb Balears i concretament en
l’aplicació del descompte de resident.

I punt tres, l’accés als informes de la Comissió Nacional de
Mercats i Competència sobre els comportaments de les
aerolínies en matèria de preus als trajectes de Balears i que
siguin posats a disposició del Parlament de les Illes Balears. Ja
li anuncio que avui registraré una pregunta a veure si també
tardarà un any a contesta-me, Sr. Conseller.

Sr. Conseller, vostès no compleixen ni la paraula ni els
mandats parlamentaris, en nom del Partit Popular li exigim que
defensi i garanteixi l’aplicació correctament de l’aplicació del
descompte de resident del 75% per a tots els ciutadans de les
Illes Balears.

(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. Hauria d’haver suposat que quan va sortir
la notícia al diari tendria aquesta pregunta, si vostè fa una
recerca de preus segurament en trobarà també de molts més
barats a moltes destinacions, etc.

És curiós que em parli d’aquest tema quan no em parla, per
exemple, de la gran recuperació de la connectivitat que s’ha
produït en aquestes illes, hem estat la regió que més ràpidament
ha recuperat una connectivitat, tenim garantides connexions
amb quasi tots els llocs de la península i del món, operen les

companyies..., operaran tres companyies a l’hivern entre Palma
i Eivissa set i dotze connexions diàries, entre Palma i Maó nou
i dotze connexions diàries, tenim Maó-Barcelona a dues
companyies, Maó-Madrid a tres companyies..., en fi, crec que
la recuperació de la connectivitat respecte de l’any 2019 ha
estat molt important, ha estat molt contundent i ha estat la més
forta de tot el que ha passat al país i que ha estat a tota la resta
de l’Estat i garantim la mobilitat de tots els ciutadans. D’això
no em parla.

Per tant, nosaltres seguim fent...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 10815/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conciliació de mares i
pares. 

Tretzena pregunta, RGE núm. 10815/21, relativa a
conciliació de mares i pares, 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. Sra. Consellera d’Afers Socials, vostè
com a responsable de les polítiques de suport a les famílies,
considera que han fet el suficient per afavorir la conciliació de
mares i pares durant aquests sis anys?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Riera, em sap greu, però
les polítiques de conciliació en aquest govern les duc jo, per
això si li pareix bé li contestaré.

Sí, consideram que aquest govern ha fet el suficient, no tot
el que s’ha de fer sinó el que hem pogut fins ara perquè a nivell
de conciliació mai no acabarem de fer feina i sobretot de
conciliació de pares i mares i no únicament de pares i mares
sinó de cuidadors. Aquest govern ha aprovat el primer pla de
conciliació de les Illes Balears i corresponsabilitat, vostè n’és
conscient, dia 13 de setembre, perquè el vaig poder explicar a
aquesta cambra fa dues setmanes en una compareixença.

Gràcies. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Anuncis, titulars, moltes promeses de doblers, això sí, tot
per a demà, per a passat demà o per a l’any 2030, però mesures
reals per a les famílies a dia d’avui n’hi ha molt poques, Sra.
Consellera.

Miri, vostès no han sabut ni aprovar un decret transversal
per regular totes les guarderies, vostès no han volgut donar
suport als centres d’infantil que són privats autoritzats perquè
no estan dins la seva xarxa pública. Entenc que la Sra. Santiago
s’amagui i no vulgui contestar aquesta pregunta, en canvi li
posaré un altre exemple d’altres polítiques.

Galícia. Miri, el Govern del Partit Popular de Galícia l’any
passat va aprovar la gratuïtat total de guarderies a totes les
famílies a partir del segon fill i aquesta setmana ha anunciat la
gratuïtat total de totes les guarderies a totes les famílies a partir
del primer fill. Tots per als nins de menys de 3 anys, per a tots,
per a totes les famílies. Quina sort que tenen els gallecs de tenir
un Partit Popular, un govern que pensa en conciliar les famílies
ja amb mesures efectives perquè tothom tengui gratuïta la
guarderia o l’escoleta. 

Això sí són mesures de conciliació i de foment de la
natalitat, per què no apliquen vostès aquestes polítiques aquí,
a Balears? Hi ha 32.000 nins menors de 3 anys que es podrien
beneficiar, moltes famílies que es podrien beneficiar d’aquestes
polítiques del Partit Popular de Galícia. Jo li diré per què no ho
apliquen, perquè vostès encara estan anunciant i repensant què
han de fer amb el seu model. 

Aquesta és la diferència de dos models, el model de
l’esquerra de fer anuncis, però que en sis anys no han avançat
res per a les famílies, i el govern del Partit Popular d’adoptar
mesures reals i efectives. Ja li dic, el Partit Popular ja va
aprovar mesures reals, el Partit Popular ja va aprovar la
gratuïtat de 3 a 6 anys i s’aplica a tot Espanya aquesta gratuïtat
perquè la va aplicar i la va aprovar un govern del Partit
Popular. Ben igual està fent a Galícia amb els menors de 3 anys
de forma pionera i així es farà al Govern de les Illes Balears
quan governi el Partit Popular amb la nostra presidenta Marga
Prohens. Això sí són alegries per a les famílies, Sra. Consellera,
vostès continuïn parlant del passat, repensant el present que
nosaltres preparam el futur.

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Riera, fets i n’hi
explicaré uns quants. Pla de conciliació i corresponsabilitat de
les Illes Balears, més de vint reunions amb totes les institucions
de les Illes Balears, amb els quatre agents socials, amb les cinc
associacions i confederacions que representen els pares i les
mares i les associacions de cuidadors, 115 mesures,
157.778.554 milions d’euros de finançament, tres eixos
concrets: l’eix sociolaboral, que aplicarà mesures i podrà donar
suport a les famílies i podrà donar suport sobretot a les mares
que han de renunciar a la seva feina i tendran finançament
perquè no hagin de renunciar a aquesta feina; eix
socioeducatiu, allà on -i escolti, perquè li quedi ben clar- 400
places noves de residències; 14,4 milions d’euros per a escoles
0-3 anys, 28 centres: 25 a Mallorca, 2 a Eivissa, 1 a
Formentera, això vol dir 1.749 places, 1 milió d’euros de
finançament per pagar les escoletes matineres.

Tot això s’està fent ara en aquests moments, Sra. Riera.
S’està fent. Vostè faci una mica de feina, vegi el que fa el
Govern, analitzi el que fa aquest govern, no el que fa el govern
de Galícia, que l’agafa una mica lluny. Perquè a vostè li paguen
tots els ciutadans de les Illes Balears, el seu lloc de feina, l’hi
paguen aquí, per fer feina aquí, per veure les polítiques que es
fan aquí, i no les que es fan a Galícia. I li dic, són molt més
progressistes les polítiques que es fan aquí, de suport a la
família, som l’única comunitat autònoma que té aprovat un Pla
de conciliació i corresponsabilitat integral 

Que vostè ho fiï tot a les escoletes a nivell de
corresponsabilitat, el que demostra és que no entén per res què
és conciliació, perquè el que veu és que conciliació únicament
són nins de 0-3 anys. Conciliació és cuidar pares i mares
majors. Conciliació és cuidar nins que no tenen 0-3 anys...

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera...

(Continuen els aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera. 

(Remor de veus)

Silenci, per favor. 

I.14) Pregunta RGE núm. 10799/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a la distribució per illes de les inversions
previstes al Pla estratègic autonòmic.

Catorzena pregunta RGE núm. 10799/21, relativa a la
distribució per illes de les inversions previstes al Pla estratègic
autonòmic, que formula el diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells. 
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EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, bon dia,
Sra. Presidenta. El passat 4 d’octubre el Govern va aprovar la
primera bateria de projectes estratègics, per import de 1.148
milions d’euros.

La distribució territorialitzada d’aquests projectes és molt
discriminatòria per a Menorca i per a les Illes Pitiüses, amb uns
percentatges territorialitzats ínfims, per dir-ho suaument. 

Aquí el tema és important. És important perquè atesa la
discontinuïtat del nostre territori no és evident que una inversió
feta a Mallorca per a la recuperació econòmica reverteixi en
favor de les altres illes, i a l’inrevés també. I és per això que li
deman si pensen tenir en compte criteris de distribució
territorial a l’hora d’assignar aquests recursos. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells per aquesta
pregunta. Sens dubte, és fonamental parlar de com reconstruïm
la nostra comunitat autònoma, de com feim possible aquesta
reactivació econòmica i com caminam cap a un model
econòmic, social i ambiental més sostenible per a les nostres
illes.

Sens dubte els fons europeus són una oportunitat històrica
que no podem perdre i que crec que val la pena que seguim
plantejant. Vostè sap totes les línies que hem tirat endavant en
aquestes illes per fer possible utilitzar d’una forma adequada
tots els fons de finançament que puguem tenir i crec que la gran
sort d’aquesta comunitat autònoma és que estam treballant des
del diàleg i des de l’acord.

En el Pacte de reactivació econòmica de les Illes Balears és
on s’ha consensuat el Pla d’inversions estratègiques per a les
Illes Balears, un pla consensuat amb tothom que hi ha volgut
participar, els quatre consells insulars, els ajuntaments de les
Illes Balears, el Govern de les Illes Balears, formacions
polítiques, algunes que donen suport al pacte de progrés que
governa, altres que són a l’oposició i que, conjuntament, hem
pactat aquest pla estratègic d’inversions, de 4.640 milions
d’euros, que tenen diferents fons de finançament, evidentment
els fons europeus, evidentment pressuposts ordinaris,
evidentment el factor d’insularitat i altres fons que puguem
establir entre tots i entre totes per definir cap on volem anar
conjuntament des de les Illes Balears i anar finançant aquests
projectes. 

Els projectes dels 4.640, que són 95 de moment, aquests
tendran finançament sí o sí, i Menorca, cregui’m, hi surt molt
beneficiada perquè els projectes que s’hi han presentat són
realment innovadors, realment transformadors, es tracta d’això,

es tracta de projectes innovadors, de projectes transformadors,
de projectes que ens puguin accelerar cap a la digitalització, la
transició energètica i la reindustrialització a les nostres illes. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, no s’ho
prengui malament però ja sé que coneix allò que diuen, no?: el
paper ho aguanta tot. És a dir, jo no tinc cap mena de dubte que
evidentment l’estratègia d’inversions que vostès han presentat
pretenen dur-la endavant. Però el paper ho aguanta tot però els
pressuposts no.

Per això jo em fixo en aquells projectes que ja tenen
assignat pressupost perquè són aquells en els quals realment hi
ha un compromís d’una despesa econòmica. I, per tant, jo no
tenc cap dubte que millorarà, la inversió que anirà a parar a
Menorca o que anirà per a Eivissa o que anirà a parar a
Formentera, però evidentment la meva obligació és fer el
control al Govern per tal que això sigui així. I, ara per ara, amb
els doblers que hi ha assignats això no és així i és per això que
jo li faig aquesta pregunta. 

Des del meu entendre, Sra. Presidenta, el problema és que
no estan clars els criteris que es fan servir per seleccionar els
projectes que són beneficiaris d’aquests fons. No estan clars i
no són transparents. I li posaré un sol exemple, miri, el
conseller ens va dir que es preveu que arribin, més o manco,
uns 1.500 milions d’euros de fons europeus a les nostres illes.
D’aquests 1.500, una tercera part o gairebé una tercera part,
475 milions d’euros, s’assignen només a un sol únic projecte:
el tramvia de la Badia de Palma.

Fons europeus? Vostès se n’han omplert la boca, han de
servir per una transformació històrica de les Illes Balears, ens
han de permetre un nou model econòmic i social. Vostè creu,
Sra. Presidenta, que podem fiar una tercera part d’aquest repte
majúscul per al futur de la nostres illes, de totes les illes, a un
únic projecte -a un únic projecte- que és fer un tramvia a la
Badia de Palma, que ja no només és una inversió a Mallorca, és
que és una inversió simplement a Palma?

Vostè creu, Sra. Presidenta, que podem basar el futur de les
Illes Balears en una tercera part d’aquests imports només a un
únic projecte, i que aquest projecte sigui el tramvia a la Badia
de Palma?

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. No entraré a discutir projectes
concrets perquè no tenc temps, tendrem temps al llarg de tot el
camí que encara queda per caminar, per recórrer.

Li diré dues coses importants, Sr. Castells: primer de tot,
que no és transparent no és ver, és el més transparent i més
participat de tots els plans estratègics que s’han fet mai a la
nostra comunitat autònoma i que es fan a qualsevol altre
territori, són públics i notoris, discutits a totes les comissions de
treball on no només hi ha el Govern, hi ha els quatre consells
insulars on per cert vostès hi participen en el govern, hi ha
partits polítics i agents socials i econòmics, hi ha tota la
Universitat de les Illes Balears, totes les institucions que hi han
volgut participar, per tant, transparent i participat; i els criteris
de decisió es fan allà, es fan de forma consensuada, es fan de
forma dialogada.

Per això li deman una vegada més, Sr. Castells, per què
MÉS per Menorca no se suma a decidir, a participar i a fer
feina junts per reconstruir millor aquesta comunitat autònoma?
La invitació continua oberta. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.15) Pregunta RGE núm. 10796/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració de la
inversió per a Balears prevista al Projecte de llei de
Pressuposts Generals de l’Estat per a 2022. 

Quinzena pregunta RGE núm. 10796/21, relativa a
valoració de la inversió per a Balears prevista al Projecte de llei
de Pressuposts Generals de l’Estat per a 2022, que formula el
diputat Sr. Josep Melià i Ques del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, Sra.
Presidenta. Recentment hem conegut el projecte de Pressuposts
Generals de l’Estat i aquests pressuposts, un any més,
continuen el maltractament estructural a les Illes Balears perquè
situen a les Illes Balears a la cua en matèria d’inversió. L’any
2021 una previsió de 200 milions d’euros, l’any 2022, 172.
Una reducció del 30%. De mitjana, les Illes Balears, 147 euros
per persona; la mitjana estatal, 282. 

És evident per al Grup Parlamentari d’El Pi que la injustícia
és manifesta d’aquests pressuposts generals de l’Estat en
matèria d’inversió. Per això li volem demanar la seva valoració
sobre aquests pressuposts generals en matèria d’inversió. 

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, per la seva
pregunta, a veure si ajuda perquè tothom entengui el que hi ha
en els Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2022. 

La valoració és molt positiva perquè, per primera vegada en
la història, les Illes Balears superam la mitjana d’inversió per
càpita respecte de tots els territoris d’Espanya. Vostès només
es fixen en la inversió, per tant només parlaré d’inversió,
després, com que tenc altres preguntes, supòs que també a
algun altre grup parlamentari li interessarà parlar de pensions,
de despesa social, d’educació, de sanitat, de serveis socials, ...
que venen molt incrementats en els pressuposts per a l’any
2022 i que també afecten als ciutadans de les Illes Balears
d’una forma molt notòria. 

Però quant a inversió, Sr. Melià, hi ha 172 territorialitzada,
més els 183 que venen de factor d’insularitat, que diu el propi
Decret Llei del Règim Especial per a les Illes Balears, que són
inversions territorials de l’Estat a les Illes Balears i que tenen
una gran fortalesa, que els decidim des de la ciutadania de les
Illes Balears. Aquesta era una lluita històrica, que l’hem
aconseguida. I també gràcies a El Pi, que hi va participar i que
hi va donar suport, tenim assegurats aquests 183 per enguany,
en cinc anys 623 milions d’euros que arribaran a les Illes
Balears en inversions que codecidirem amb el Govern
d’Espanya, cosa que no passa a cap altre territori espanyol.

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, el problema
és que el Partit Socialista són un mags, fan màgia, ni vostès
mateixos es poden d’acord, perquè jo la sent a vostè i resulta
que, segons la seva versió, les Illes Balears tendrien una
inversió de 172, que és el capítol d’inversió territorialitzada,
més 183 del factor d’insularitat. Però és que la delegada del
Govern, Aina Calvo, Partit Socialista, ens parla de 680 milions
d’euros d’inversió. Ni vostès es poden d’acord amb les
inversions i maquillen la xifra d’una manera descomunal. 

El factor d’insularitat, diu el règim especial, que és un
instrument financer destinat a compensar les conseqüències
inherents al fet insular. Per tant, no és només per a inversions
el factor d’insularitat, no és només per a inversions. No, és que
això és un tema capital per fer les mitjanes i per donar
transparència a la informació que es dóna a la ciutadania. Les
Illes Balears estan a la cua en inversions en aquests pressuposts
generals de l’Estat, es posi com es posi, el factor d’insularitat
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és una altra cosa, que nosaltres hem valorat positivament,
insuficientment, però positivament. Ara, vostès el que no poden
fer és mesclar ous amb caragols i això és el que es dediquen a
fer per despistar l’opinió pública en relació aquesta qüestió. 

El maltractament a les Illes Balears, tant de governs
socialistes com de governs populars, amb la col·laboració de
Podemos, és inaudita, i això és inacceptable per al Pi. El
vicepresident ja pot ballar, perquè això és així.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Melià, qui intenta
confondre són vostès. Ho hem explicat moltíssimes vegades i
hem fet feina per aconseguir una qüestió històrica, que era el
factor d’insularitat per a les Illes Balears, que ha de compensar
el dèficit inversor de l’Estat a les Illes Balears en inversions
territorialitzades i això marca la Llei de règim especial per a les
Illes Balears i hem aconseguit els 183 milions d’euros, que se
sumen als 172 i suposen una inversió per càpita de 303 euros
per habitant a les Illes Balears i la mitjana espanyola és de 282. 

Per tant, per primera vegada estam per damunt de la mitjana
d’inversió per càpita de l’Estat a les Illes Balears. I, a més,
decidim, perquè si vostè mira els 282 euros per càpita als altres
territoris, sap què compta aquí?, l’AVE i les autopistes. Les
decideixen els governs autonòmics? No, les decideix el Govern
de l’Estat amb el Pla d’infraestructures estatals. Nosaltres hem
aconseguit que en aquests 183 hi podem imputar les inversions
que van a càrrec del factor d’insularitat que decidim des de les
Illes Balears. Crec que per a una persona, o per a un grup que
en teoria és nacionalista, hauria de tenir importància la
capacitat de decisió de les pròpies inversions de l’Estat a la
nostra comunitat autònoma, cosa que no passa ni a Catalunya,
passarà només a les Illes Balears, gràcies a la negociació,
gràcies al diàleg, gràcies al consens, que és la forma efectiva de
fer feina en benefici de la ciutadania de les Illes Balears, com
estam demostrant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.16) Pregunta RGE núm. 11605/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a col·laboració entre les
diferents administracions públiques respecte de l’arribada
massiva d’immigrants il·legals. 

Setzena pregunta RGE núm. 11605/21, relativa a
col·laboració entre les diferents administracions públiques,

respecte a l’arribada massiva d’immigrants il·legals, presentada
en substitució de la RGE núm. 10806/21. Té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, hace quince días le
pregunté cuáles eran las gestiones que estaba realizando frente
a la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Me contestó que las
diferentes administraciones estaban colaborando. Quince días
después, hemos batido todos los récords, más de 350
inmigrantes ilegales en los últimos tres días y hemos superado
los 2.000 este año.

¿Este es el resultado de sus gestiones? ¿Me puede explicar
en qué consiste esa colaboración entre las diferentes
administraciones? ¿O le sigue dando igual lo que están
sufriendo los ciudadanos de Baleares?

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, a veure la
cançoneta de sempre. Ja li vaig explicar allò que significa
l’onada migratòria internacional. Vostè creu que l’aturarà
només a Illes Balears? No.

Les competències que nosaltres tenim, les exercim? Sí. 

I primer de tot vull tornar manifestar una altra cosa, el dolor
immens de crec que tota la ciutadania de les Illes Balears,
excepte segurament vostès, vostès tres, que hi hagi tantes
persones en el món que hagin de patir la situació d’haver de
migrar per fam, per guerres, per mort segura, per pobresa...

(Alguns aplaudiments)

Primer de tot això.

Després de manar un compromís internacional, evidentment
per poder tenir una immigració regular, per poder tenir
legalitzada, per poder anar contra les màfies, clar que sí, en tot
això s’hi ha de fer feina, des de tots els àmbits, clar que sí. 

Amb les nostres competències, quan la gent arriba aquí, què
feim? Evidentment col·laborar entre totes les administracions
per poder fer possible que l’estada de 72 hores aquí, la puguem
cobrir de la millor manera possible i en això estam dedicats. I
per això vull agrair una vegada més a tots aquells que ho fan
possible, a la Policia Nacional, a la Guàrdia Civil, a Creu Roja
de les Illes Balears, a Ibsalut, als serveis socials de la nostra
comunitat autònoma, igual que tots els ajuntaments que hi
participen i d’una forma especial també a Delegació del Govern
d’Espanya aquí a les Illes Balears, amb els que continuarem
col·laborant, exercint les nostres competències.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Ya puede venir con sus cantinelas, Sra. Armengol, pero yo
le diré lo que no quiere escuchar. Usted y el Sr. Sánchez son
los responsables de haber consolidado la ruta de inmigración
ilegal entre Argelia y Baleares. Ya ha aumentado más de un
200% respecto al año pasado y esto es insostenible y su efecto
inmediato es el aumento sin precedentes de la delincuencia, que
está ligada a esta inmigración descontrolada.

Fíjese en algunos titulares de ayer mismo. Crónica Balear,
“Altercados de madrugada en el centro de MENA de Palma.
Los vecinos de Son Roca atemorizados”. Última Hora, “Pelea,
sexo y violencia en el centro de MENA de Palma”. “Golpe a
una banda de ocupas por una oleada de robos en Palma, la
mayor parte de ellos inmigrantes argelinos llegados en pateras
en los últimos meses”. Y no sólo eso, en los últimos cinco años
quince yihadistas que han provocado 50 muertos y 100 heridos
a través de atentados en Francia, Italia, Alemania y España,
llegaron desde el norte de África por rutas de inmigración
ilegal como la de Baleares. 

A esto nos enfrentamos, Sra. Armengol, y aquí usted y
todos los partidos, preocupados por la atención que recibe este
tipo de inmigración, que no huye del hambre, ni de ninguna
guerra y que en su mayoría son delincuentes, y ninguno de
ustedes se preocupa por nuestros ciudadanos españoles o
inmigrantes legales, que están sufriendo las consecuencias de
esta invasión. 

Mire, Sra. Armengol, usted es la responsable que en barrios
hasta ahora tranquilos, como el de Son Roqueta en Palma, los
vecinos estén tomando la justicia por su mano. Es usted la
responsable.

Mire, nosotros lo tenemos muy claro, expulsión inmediata
de ilegales, cierre de centros de MENA y protección de
nuestras fronteras.

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. No entraré en el seu debat, no val la
pena amb vostè. Li diré dues coses, la taxa de criminalitat ha
caigut a les Illes Balears, per tant, ja està bé de dir mentides a
la gent, ja està bé, Sr. Campos! I segona qüestió, de totes les
persones que varen arribar amb pastera l’any passat...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

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

De totes les persones que varen arribar amb pastera l’any
passat, en varen quedar dues a la nostra comunitat autònoma.
Per tant, ja està bé de dir mentides, ja està bé de fer demagògia,
ja està bé de crispar la ciutadania en qüestions tan sagrades...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

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

I li diré la tercera, que em surt de l’ànima: alguna cosa
malament haurem fet durant aquests anys de democràcia a
Espanya, perquè que ara des de les institucions democràtiques
haguem de sentir discursos racistes i xenòfobs com ara, no ens
ho mereixem, no s’ho mereix la població actual de les Illes
Balears. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.17) Pregunta RGE núm. 10817/21, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració del tracte
cap a Balears dels Pressuposts Generals de l’Estat per al
2022.

Dissetena pregunta, RGE núm. 10817/21, relativa a
valoració del tracte cap a Balears dels Pressuposts Generals de
l’Estat per al 2022, que formula la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la
Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Sra. Armengol, ¿cómo valora el trato de
los presupuestos generales del Estado para 2022 hacía las Islas
Baleares? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per la seva
pregunta. El pressupost general de l’Estat per a l’any 2022 a
nosaltres ens semblen un bon pressupost, primer de tot perquè
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tenen una despesa social enorme que beneficiarà sens dubte els
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, després de mesos tan
difícils de la COVID-19. 

Segona cosa, perquè inclouen els mecanismes de
recuperació i resiliència, per tant els fons europeus que ens han
d’ajudar a recuperar la nostra economia d’una forma molt
important i tendran també una afectació molt important a les
Illes Balears. He de recordar que aquests fons encara no estan
territorialitzats a nivell de l’Estat per cap comunitat autònoma
i tampoc per les Illes Balears.

I tercer, perquè per primera vegada ens situen per sobre de
la mitjana d’inversió per càpita a les Illes Balears havent-hi
inclòs una demanda històrica també de la societat de les Illes
que és el factor d’insularitat que, com vostè sap perfectament,
arribaran 183 milions d’euros l’any 2022 en aquest concepte.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, presidenta, no traten de sumar lo insumable para
maquillar la realidad, la única realidad que hay es que los
presupuestos del Partido Socialista y de Podemos vuelven a
dejar a Baleares por debajo de la media estatal y a la cola en
inversiones del Estado. Estos presupuestos, sí, incluyen por
primera vez el factor de la insularidad, pero nos quitan el
14,3% de inversiones. Sí, sí, reconozca que recibiremos 30
millones de euros menos.

Es que aquí no vale decir que la pérdida de inversión
territorializada se compensa con el desarrollo del factor de
insularidad, por mucho que diga usted que son inversiones,
como le ha dicho al Sr. Melià. 

Presidenta, ¿conocía que aquel acuerdo con la ministra
Montero iba a compensar con otras inversiones por qué no lo
explicó así?, ¿entiende que los ciudadanos se sientan estafados
con este acuerdo? Mire, es que incluso le han vuelto a
desautorizar sus socios, los de MÉS per Mallorca, porque los
otros ni están ni se les espera y no recurra a su habitual
comodín, ahora en su réplica, el comodín de los ERTE, los
fondos europeos, como les gusta hacer cambalaches con las
cifras, presidenta, y encima el Gobierno nos ha vuelto a dejar
sin un euro para el convenio de carreteras. Cada año su
consellera de Hacienda sigue presupuestándolo como ingresos
y cada año nueva bofetada por parte del Estado. 

Y le voy a decir también que estos presupuestos generales
del Estado son nefastos, nefastos para los autónomos, las
familias, las PYME de nuestras islas, con una subida abusiva
de los impuestos a las clases medias y trabajadoras, un sablazo
para los autónomos a los que les suben las cuotas mientras se
sube el 15% del gasto político, que no de la administración, los
cargos elegidos a dedo y encima se suben el sueldo un 2% con

medidas intervencionistas que crean nuevas desigualdades
como el bono de ayuda al alquiler de 250 euros, una cantidad
cerrada que evidentemente no supone lo mismo para
Extremadura que para Baleares.

Y no, presidenta, no estoy de acuerdo con usted, estos
presupuestos no son para nada los que necesitan los
ciudadanos, las PYME, los trabajadores, los autónomos y las
familias de Baleares. 

Y, presidente, permítame unos segundos de mi intervención,
en recuerdo de un amigo, de un compañero de Partido, de un
servidor público que estuvo al servicio de los ciudadanos de
Baleares como es Joan Mesquida, y está siempre en mi
recuerdo, en la acción política de nuestro partido.

(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, i compartim el
record, avui fa un any que vàrem perdre Joan i sens dubte ens
segueix inspirant en moltíssimes qüestions, també en aquestes
que parlam avui del règim especial i econòmic de les Illes
Balears, en què ell també hi va treballar des de la seva
responsabilitat pública. 

Vaig al Pressupost General de l’Estat, Sra. Guasp, no puc
compartir que no sigui un bon pressupost general en termes
amplis, el 60% del Pressupost General de l’Estat per a l’any
2022 va a despesa social, el 60%, uns 240.375 milions d’euros
aniran a reforçar l’estat del benestar; augmenten un 2,6% les
partides en educació; un 11% en sanitat; un 23,3% en
dependència, i això té un efecte directe a les Illes Balears, es
revaloritzen les pensions per a tots els pensionistes de la nostra
comunitat autònoma; hi ha un focus molt important posat en els
joves amb partides que sumen fins a 12.550 milions d’euros,
pràcticament el doble del pressupostat l’any 2021.

Per tant, entendrà que nosaltres com a gent progressista
vulguem que s’inverteixi més en estat del benestar i estiguem
contents. Inclouen els fons europeus i inclouen les inversions
de l’Estat a les Illes Balears.

Sra. Guasp, ho tornaré a dir una vegada més, quan vostès
comptabilitzen les inversions a les altres comunitats autònomes
parlam de les grans inversions que fa l’Estat allà, que són
autopistes, que són ports i aeroports i que és tren. La
competència en tren i en carretera la té la comunitat autònoma,
per això sempre hem anat separant la nostra inversió
territorialitzada amb la de les altres comunitats autònomes.
Hem aconseguit un factor d’insularitat de 183 milions d’euros
que li ha de sumar, òbviament, a les altres inversions de l’Estat
als altres territoris, que els 183 els podem decidir nosaltres i
com els decidim? De forma pactada al pacte de reactivació
econòmica de les Illes Balears amb el Pla d’inversions
estratègiques.
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Per tant, crec que sumam en democràcia, sumam en
autogovern, sumam en decisió des de les Illes Balears a les
inversions de l’Estat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 10816/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a valoració a dia d’avui de l’acord sobre
el factor d’insularitat. 

Divuitena pregunta, RGE núm. 10816/21, relativa a
valoració a dia d’avui de l’acord sobre el factor d’insularitat,
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. Senyores i senyors diputades. Sra.
Armengol, el passat dia 23 de setembre vostè i la ministra
Montero signaren un acord en relació amb el factor d’insularitat
que vostè va qualificar d’històric, avui mateix ho ha tornat a
fer, i va acompanyar de l’habitual repertori fotogràfic. Ens
digueren que havien acordat 110 milions d’euros a cinc anys,
una xifra que a nosaltres ens pareixia raonable, sempre que
fossin extraordinaris, i 73 milions d’euros per compensar 2020
i 2021 a canvi de renunciar, això sí, a 220 milions d’euros que
corresponien per aquests dos exercicis. 

Poc després hem conegut les xifres dels pressuposts
generals de l’Estat de 2022 que ens deixen tirats a la cua de les
inversions clarament per sota de la mitjana, per molt que vostè 
manipuli les dades, recordi que Canàries té, per exemple, 410
milions d’euros per a carreteres, que deuen ser també
inversions a Canàries i que decidiran els canaris, evidentment.

Per això li pregunto, quina valoració fa a dia d’avui
d’aquest acord?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, faig una valoració molt
positiva perquè hem passat de les paraules als fets. Per al
Pressupost General de l’Estat de l’any 2022 hi ha 183 milions
d’euros, vostè en va demanar 90, n’hi ha 183, més del doble,
Sr. Costa. Per tant, hem de ser realistes i crec que s’han
d’alegrar de les coses que aconsegueix la societat de les Illes

Balears, i és una bona inversió per a la nostra comunitat
autònoma que per primera vegada, es posin com es posin, ens
posa per sobre de la mitjana d’inversió per càpita de l’Estat a
les Illes Balears, Sr. Costa, i nosaltres som d’aquells que
complim, vàrem dir que faríem front a la major crisi econòmica
de la nostra història fent un escut social com mai. 

És veritat o no que han arribat els ERTO a les Illes Balears?
És veritat o no que han arribat les ajudes als autònoms? És
veritat o no que ni més ni manco hem pagat ja 855 milions
d’euros a les empreses de la nostra comunitat autònoma? És
cert, igual que és cert que el Pressupost General de l’Estat per
a l’any 2022 ens posa per sobre de la inversió per càpita a les
Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Armengol, després de conèixer les xifres dels
Pressuposts Generals de l’Estat 2022 hem constatat clarament
que vostè i la ministra Montero l’únic que varen acordar és un
exercici d’electoralisme pressupostari que ens hauria de fer
empegueir a tots, a vostè també. 

(Alguns aplaudiments)

El més important que es va acordar no és el que ens
digueren sinó el que ens amagaren. En primer lloc, va signar
l’acord i vostè va renunciar als convenis de carreteres amb els
consells insulars, zero euros pressupostats per ordre de la
ministra Montero. En segon lloc, signà els acords d’implicar
una tisorada de 30 milions d’euros a les inversions directes de
l’Estat a les Illes Balears. 

Sra. Armengol, els nostres pitjors pronòstics s’han
confirmat. La Sra. Montero, i no sé si també vostè, han
enganyat els ciutadans de les Illes Balears i no és la primera
vegada, que lluny queda aquella presidenta tan reivindicativa
quan governava Rajoy i que ara acota el cap davant el Sr.
Sánchez de forma sistemàtica.

(Alguns aplaudiments)

Tot i això, encara som a temps d’arreglar parcialment el
desastre que vostè i la Sra. Montero han muntat. Demà
dimecres es debatrà al Senat el règim fiscal que permetrà baixar
els imposts als ciutadans i a les empreses de les Illes Balears,
el mateix projecte de llei que hi havia o que segueix dins un
calaix al ministeri des de febrer de 2019, el mateix, Sra.
Armengol. Vostès ja varen renunciar a un règim fiscal el 2015,
un règim fiscal que va aprovar el Sr. Rajoy amb el Partit
Popular, l’única presidenta en la història que ha renunciat a una
cosa beneficiosa per a les Illes Balears i no pot tornar a passar.
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Sra. Presidenta, demani als seus senadors que votin a favor
demà del projecte de llei, si no ho fa, haurà de donar complides
explicacions als ciutadans de les Illes Balears.

(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. Sr. Costa, permeti’m que li digui,
però vostè no m’amenaci de res perquè vostè va ser el director
general de Pressuposts de les Illes Balears...

(Alguns aplaudiments)

... que pitjor va tractar els ciutadans de la nostra comunitat
autònoma, vostès varen renunciar al conveni ferroviari... no li
recordaré tot això perquè tothom sap la seva trista història en
defensa dels interessos de la nostra comunitat autònoma. 

Anem per parts. Supòs que com que vàrem votar a favor del
Reial decret llei del règim especial al Congrés dels Diputats
almanco se’l varen llegir i varen llegir l’article que diu
clarament com es calculen les inversions del règim especial que
han d’anar a les Illes Balears i que diu clarament que són
inversions territorials de l’Estat a les Illes Balears, en una
qüestió important per a nosaltres que és que es codecideixen,
no les decideix l’Estat per a les Illes Balears, sinó que les
decidim conjuntament i que per a nosaltres és molt important,
perquè quan vostè ens diu: “no, és que enguany baixa la
inversió territorialitzada”, què es el que baixa?, ENAIRE, Sr.
Costa. Diguem a la gent el que passa, que és la realitat.

On pujam? Els 183 amb una inversió territorialitzada que
pactam des de les Illes Balears i que per tant, nosaltres
condicionam quines inversions volem fer a les Illes Balears, i
com les condicionam?, des de l’acord i el diàleg, no només dins
aquest parlament, que també ho intentem, sinó amb els quatre
consells insulars, amb tots els ajuntaments, amb els agents
socials i econòmics de les Illes Balears, amb tots els partits que
n’han volgut formar part on hem decidit quines inversions són
estratègiques per a les Illes Balears. I hem fet un pla ambiciós,
un pla amb finançament a través dels fons europeus que hem
aconseguit -no gràcies a vostè, que no hi varen votar a favor-,
amb fons propis, amb fons de l’Estat, amb el factor d’insularitat
i amb això finançarem la recuperació històrica que necessita la
nostra comunitat autònoma. 

Sap què passa? Que el Partit Popular no hi torna ser, perquè
mai no rema en benefici de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 7739/21, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb el sector audiovisual de les Illes
Balears. 

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 7739/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
relació amb el sector audiovisual de les Illes Balears.
Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Fuster.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia, senyores
diputades i senyors diputats, Sr. Conseller, Sr. Company,
aquesta interpel·lació al Govern té com a objectiu principal
exposar quina és la situació real que viu avui dia el sector
audiovisual de les Illes Balears, quines són les seves
problemàtiques i exposar també com se senten les productores
d’aquí, les productores de la nostra terra.

M’agradaria començar destacant la importància d’aquest
sector i m’agradaria fer-ho perquè a les Illes Balears hi ha
aproximadament unes 172 productores de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, petites productores, petits empresaris que
donen feina aproximadament a uns 1.194 treballadors a les
nostres illes i que mouen un 65 milions d’euros a la nostra
terra, el que representa un 0,3% del valor afegit brut regional.

Per tant, Sr. Conseller, podem afirmar que el sector
audiovisual de les Illes Balears és un sector important a les Illes
Balears, ja no només per les xifres que li acab de donar, sinó
sobretot i especialment per tot el que pot aportar a l’economia
de les Illes Balears si el Govern es pregués seriosament el
sector audiovisual.

El sector audiovisual, és a dir, les productores d’aquí, es
presenten com a una bona eina per diversificar la nostra
economia i també es presenten com a una eina extraordinària
per donar una difusió exterior de les Illes Balears.

Sr. Conseller, l’any 2005 es va crear l’Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3, va ser un govern del
Partit Popular, un ens que obria la porta a donar un impuls molt
important a aquest sector que fins a aquell any no havia vist
mai una oportunitat real d’implantar-se com un sector de pes
dins l’economia balear.

De fet, un dels objectius fundacionals d’IB3 era i és, i cit
literalment: “promoure el desenvolupament de la indústria
audiovisual dinamitzant un sector de gran potencial de futur”.

També, Sr. Conseller, segons la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, que estableix al títol primer, article 2.1.h), diu que IB3
-també cit literalment- “ha de procurar el desenvolupament del
sector audiovisual des del punt de vista de la millora de la seva
contribució a l’economia de les Illes Balears”.
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Dit això, Sr. Conseller, el sector audiovisual de les Illes
Balears se sent maltractant i menyspreat pel Govern, per vostès,
i se senten així perquè vostès duen molts d’anys de bones
paraules i molts d’anys de bones intencions, però també, Sr.
Conseller, duen molts d’anys de poques concrecions i de
poques accions.

Sr. Conseller, des que he començat aquesta legislatura he fet
diverses preguntes en aquest tema, sobre aquesta problemàtica,
les he fet a la Sra. Isabel Castro quan era consellera d’aquest
govern i també en aquest plenari a la seva companya de Govern
la Sra. Garrido i també a comissió de control de les Illes
Balears al director general de l’Ens Públic de la Radiotelevisió
de les Illes Balears. Les seves contestacions, les contestacions
que vostès m’han fet han estat sempre igual, segons vostès les
productores d’aquí estan ben tractades i el Govern les ha tengut
sempre en compte i no tenen cap motiu per queixar-se. Els
membres del Govern, no vostè perquè és la primera vegada que
l’interpel·lo, però tots.

És clar, Sr. Conseller, després de les seves afirmacions, les
del Govern que és solidari, hi ha la realitat i la realitat és la que
és i la realitat és que, per exemple, les declaracions de tot el
sector audiovisual reunit de forma conjunta abans de l’estiu. 

Luís Hortas, administrador d’ACIB: “El sector esperaba
con ilusión que el último cambio en las consellerias supusiera
la activación de los cambios en la industria, pero se ha
comprobado con decepción que esto no ha sido así. Además
esto provocará una fuga de talentos y producciones a otras
comunidades autónomas”.

Victoria Morell, delegada de CIMA Baleares: “La
precarización a la que conducirá esta situación afectará
especialmente a las mujeres que durante la pandemia vieron
empeorada su situación de manera proporcionalmente
superior a los hombres”.

Jordi Oliva, president de PROA, federació de productores
d’àmbit estatal: “El Govern debe de mostrar si cree realmente
que el sector audiovisual es estratégico, así como se está
empezando a hacer en el resto del Estado y también en el resto
de Europa”.

Per acabar, Kiko Domínguez, president d’APAIB: “El
sector no entiende por qué si IB3 mantiene el mismo
presupuesto que en el año 2020 la partida para la producción
de contenidos televisivos se ha reducido. En reuniones
mantenidas previamente con la Conselleria de Presidencia, la
consellera Garrido -que la té vostè al seu costat- i el director
general del ente no han aclarado esta cuestión”. Ara que la té
devora a veure si per favor li explica aquesta qüestió.

Sr. Conseller, senyors del Govern, aquesta és la realitat del
sector audiovisual de les Illes Balears.

Miri, ara li explic quina ha estat l’evolució de la despesa
executada a IB3 en producció de programació, és a dir, en
càrrecs de producció i coproducció que és el que va realment
destinat al nostre sector audiovisual: any 2018, 10.481.779,79
euros; any 2019, 10.174.805,10; aquí del 2018 al 2019 només
en aquest any ja hi ha una baixada de 300.000 euros.

Any 2020, 10.024.380 euros, aquí hi ha una baixada de més
de 100.000 euros que si els sumam als del 2018 i 2019 fan un
total de 400.000 euros, però és que aquest any, Sr. Conseller,
l’any 2021, aquest capítol és de 7,5 milions d’euros, és a dir,
Sr. Conseller i Sra. Garrido, que des de l’any 2018 el sector
audiovisual el que va destinat a les productores d’aquí, no a les
productores de capital xinès com a MEDIAPRO o la catalana
Dalton, no, a les productores nostres, a les de la nostra terra,
han tengut una baixada amb vostès de més de 3 milions
d’euros.

Sap vostè què suposa això, Sr. Conseller? Sap vostè el que
suposa?, perquè aquestes xifres que li he donat, aquestes dades
no només són xifres, darrere això hi ha moltes famílies, hi ha
molts de projectes, hi ha molts d’emprenedors, hi ha moltes
persones amb nom i llinatges, Sr. Conseller.

Aquesta reducció que li acab de dir suposa primer de tot
pèrdua de poder adquisitiu, pèrdua de poder adquisitiu als
treballadors de les nostres productores a causa d’un pressupost
cada vegada més ajustat per a la producció de programes;
incertesa laboral, Sr. Conseller, a causa de la manca de
continuïtat als programes de graella; manca d’estabilitat
professional i personal; i sobretot, Sr. Conseller, afebliment de
l’estructura empresarial de les productores d’aquí que veuen
limitada la seva capacitat de creixement.

Miri, Sr. Conseller, li he explicat, li he dit, millor dit, com
se sent el sector audiovisual: maltractat i menyspreat. Però no
només li ho he dit, li ho he explicat i li he donat arguments de
per què se senten així, li vull dir que no són imaginacions
meves, això és el que avui en dia sent el sector audiovisual de
les Illes Balears. I li dic això perquè aquí hi ha un altre punt
important que no podem oblidar i és el tracte que tenen les
productores de Menorca, Eivissa i Formentera, les de Mallorca
se senten així, però és que les de Menorca, Eivissa i Formentera
ni existeixen per al Govern, ni per a la Sra. Garrido, ni per a
vostè, no existeixen, i això no pot ser, Sr. Conseller, no pot ser!

Miri, Sr. Conseller, el sector audiovisual pot tenir un
creixement extraordinari dins la nostra comunitat autònoma, un
creixement que pot diversificar la nostra economia molt i bé,
perquè aquí tenim tots els ingredients perquè això sigui així.
Tenim emprenedors que tenen ganes d’emprendre en aquesta
direcció. Tenim treballadors molt qualificats que poden fer
possible aquest camí. I tenim un plató únic i natural, que són les
Illes Balears. Només fa falta un govern que hi cregui i vostès
fins a dia d’avui, han demostrat que no creuen en el sector
audiovisual.

La pregunta que jo em faig és, per què aquest tracte al
sector? Fins quan durarà aquest menyspreu al sector? Tenen
previst vostès revertir aquesta situació? Li faig aquestes
preguntes, Sr. Conseller, perquè si volem de veres donar un
impuls al sector audiovisual, necessitam una base sòlida que
permeti al sector ser competitiu en les mateixes condicions que
tenen altres productores a altres comunitats autònomes. No
podem oblidar que el sector audiovisual de les Illes Balears
destaca per la incorporació de talent i tecnologia, que juntament
amb la innovació, són els principals motors que pot tenir una
economia per assegurar el creixement i el benestar a llarg
termini.
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Sr. Conseller, Sra. Garrido i Sr. Company, els deman que
revisin la seva política en aquest sector, que recondueixin
aquesta situació i que posin les bases perquè el sector
audiovisual puguin enlairar-se d’una vegada per totes i no
estigui abocat a la seva desaparició, o ser simplement un sector
testimonial a les Illes Balears. Vostès tenen ara una oportunitat
molt bona per revertir aquesta situació i donar un impuls al
sector, i aquesta oportunitat són el pressupost general de la
comunitat autònoma que vendran en els pròxims mesos.

Des del Grup Parlamentari Popular deman que no
desaprofitin aquesta oportunitat. També vull que sàpiguen que
si no ho fan, el sector audiovisual ha de saber que té tot el
suport del Grup Parlamentari Popular i que quan sigui govern,
farem el possible perquè aquest sector sigui principal per a les
nostres illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula el representant del
Govern, el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades.
Moltíssimes gràcies, Sr. Diputat, per aquesta interpel·lació. Bé,
jo la interpel·lació pensava que anava dirigida a la política
general del Govern en relació amb el sector audiovisual, a tot
el sector audiovisual de les Illes Balears. Sr. Fuster, ha dedicat
un minut a parlar de les petites productores i nou minuts a
parlar d’IB3. Li he de recordar, Sr. Fuster, que IB3 és una
entitat estatutària i, per tant, depèn d’aquest Parlament i
m’agradaria saber les propostes del Partit Popular en aquest
sentit on són, més enllà de posar pals a les rodes, de dir
bastants mentides i de tergiversar la realitat. 

Sr. Fuster, el sector audiovisual de les Illes Balears no
només és IB3. Treballam amb tot el sector, productores locals,
productores petites, productores grans, IB3 evidentment. Ens
demanam, IB3 ha de ser punta de llança del sector audiovisual?
La resposta jo crec que sí, és evident, com ens públic. I per
tant, Sr. Fuster, li donaré una dada, per mirar una dada en el
passat que no m’agrada massa, però almanco per posar-nos en
context. Pressupost 2011-2012, Sr. Fuster, baixada de 15
milions d’euros a 6 milions d’euros, Sr. Fuster, governaven
vostès. Per tant, aquesta és la seva aposta, Sr. Fuster? Aquesta
és la seva aposta per la Radiotelevisió Pública de les Illes
Balears?, per les petites productores? Em pens que no quadra
massa el seu discurs amb els seus fets de 2011 i 2012.

Des de la Conselleria de Cultura vam acompanyar des del
primer moment el sector cultural i el sector audiovisual i ja li
dic per endavant, que evidentment hem de seguir treballant en
aquest sentit, hi ha molt d’àmbit per recórrer, tal com ho varen
deixar vostès, que pràcticament era un solar.

Des de l’inici de la pandèmia vam tenir clares les
necessitats i vam posar en marxa i vam executar un programa
de sostenibilitat de les indústries culturals, amb la cobertura de
les despeses estructurals, l’adaptació de les nostres ajudes
ordinàries a la nova realitat, en època de pandèmia, el sector
audiovisual compta amb línies pròpies d’ajuts i el manteniment
constant del sector, tant per acompanyar, informar i recollir les
seves peticions, necessitats que per a nosaltres eren i segueixen
sent vitals per a un govern que creu, defensa i estima la cultura.

En aquest sentit també l’inform per si no ho sap, també
forma part de la política general del Govern, que estam
treballant en una Llei d’indústries culturals, que és una llei
innovadora, que suposarà la primera llei autonòmica de l’Estat
en matèria d’indústries culturals. Ja s’ha iniciat la redacció
d’aquesta llei d’indústries culturals, conjuntament amb l’Institut
d’Estudis Autonòmics del Govern de les Illes Balears. 

Jo li diria, Sr. Fuster, des de l’honestedat, però sobretot des
del ferm compromís, que puc considerar que les nostres
polítiques culturals són transversals, adients, atempten a la
realitat i abasten tot el procés creatiu, tot, un fet inèdit fins
aquest govern precisament. Evidentment, com li dic, en un
àmbit de millora constant, com no pot ser d’altra manera,
perquè si una cosa no som és ser complaents amb la feina que
feim, però tampoc no la tergiversam.

Convocatòries de subvencions, n’ha parlat poquet, però de
les petites productores, convocatòries de subvencions, any
2021, ja parlam de present, convocatòria d’ajuts a la producció
i coproducció d’obres audiovisuals, inicialment estava prevista
per 600.000 euros, aquest govern el 2021 la va modificar i la va
dotar en 800.000 euros per adaptar-la a la realitat.
Convocatòria per donar suport a les inversions que afavoreixen
la modernització, innovació i desenvolupament tecnològic de
les indústries culturals i creatives de les Illes Balears, 300.000
euros més. Projecció exterior dels projectes audiovisuals,
150.000 euros més. Línia d’ajuts a la creació específica per a
guionistes del sector audiovisual, en aquest cas de l’IEB,
98.000 euros més. Per tant, Sr. Fuster, 1.348.000 euros per
donar suport al sector audiovisual. Açò suposa -i aquí li don
una altra dada- un 26,7% de les ajudes que destina el Govern
al sector cultural. En l’àmbit cultural, un 26,7% són per al
sector audiovisual.

Vostè ha parlat bastant d’IB3, Sr. Fuster, jo li donaré també
una altra dada perquè crec que és important. Com dèiem abans,
de 2011 a 2012 el pressupost, com he dit, va passar..., només
de la producció pròpia, de 15,5 milions a 6 milions d’euros,
una autèntica barbaritat per a qui creu i potencia una
Radiotelevisió de les Illes Balears. A açò evidentment després,
amb el pacte de govern, en aquest cas des de l’any 2017 fins al
2020 s’han anat recuperant aquestes inversions i des del 2017
ja se superen els 10 milions d’euros en inversions de les
produccions pròpies. I en aquest moment, Sr. Fuster, ja estam
en 11,34 milions d’euros el 2020.

Per tant, Sr. Fuster, l’increment per assolir les xifres de
2011 és un esforç considerable. Ens aniria millor a tots, a tots,
als equips de govern, a la Radiotelevisió Pública de les Illes
Balears, a les productores petites, a tots els productors de totes
les illes, que quan governa el Partit Popular, no només quan fa
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aquí oposició, prou barroera i destructiva, que quan governa,
no facin, no (...) el pressupost del sector audiovisual, perquè
després, evidentment, els esforços costa molt de recuperar
aquesta inversió, Sr. Fuster, si tots sumam i tots ens creiem que
aquest sector pot ser un element de recuperació social i
econòmic de les Illes Balears, senyors del Partit Popular no
desfacin la feina feta per un govern progressista per tal de
donar cobertura a tots els productors i productores i també a
totes les petites i mitjanes empreses d’aquest sector.

Després tindrem més oportunitat, segurament, de parlar
d’aquestes i de moltes altres dades, mentrestant oferim la mà
estesa, com sempre, a treballar conjuntament no només per al
sector audiovisual, sinó per a tot el sector cultural i que, d’una
vegada per totes, tots els grups polítics ens creguem que el
sector cultural és un sector necessari i imprescindible per a la
recuperació social i econòmica de les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Diputat.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, primer una
apreciació, jo entenc que vostè no estigui d’acord amb el que
jo li dic, entra dins el joc parlamentari també i de les diferents
ideologies polítiques que tenim aquí, però dir que jo he fet una
intervenció barroera i destructiva, no ho sé, tal vegada té vostè
la pell molt fina, Sr. Conseller.

Bé, dit això, Sr. Conseller, li vull dir que a la meva primera
intervenció jo el que he fet ha estat una descripció, des del meu
punt de vista i de tots els inputs que m’han arribat des del
sector audiovisual, de com sent el sector en aquests moments,
això és el que em trasllada el sector; també li he fet una
descripció de la importància que té el sector en aquesta
comunitat autònoma i crec que li he explicat amb arguments.

Ara el que vull fer és proposar-li a vostè tota una sèrie de
propostes amb la finalitat de revertir aquesta situació, li faig
una descripció, li dic com se sent el sector i, a més, com que
vull que això canviï jo li don el meu parer i iniciatives que
podem fer per canviar aquesta situació, perquè el sector
audiovisual pugui tenir un futur a llarg termini i sigui un
element diversificador de la nostra economia.

Però abans d’això, dues cosetes molt breus, vostè no ho ha
dit literalment, però ha dit que el Grup Popular no havia fet res
en aquest sentit en aquesta legislatura, idò miri, sempre que
venen els pressuposts generals de la comunitat autònoma
sempre fem esmenes en aquesta direcció, per tant, ha faltat
vostè a la veritat quan ha fet aquesta afirmació.

Després, vostè em diu que la Llei d’indústries culturals, i
escolti, el sector d’indústries culturals no es troba molt content
tampoc amb la seva actuació, també vàrem fer una roda de

premsa i no va ser la millor opinió del Govern la que tenia el
sector audiovisual.

I vostè diu que jo no he parlat de petites productores, és que
he basat la meva intervenció en petites productores, és que ha
estat el que més he mirat, perquè són realment el que tenen el
creixement de futur dins aquest argument que li he donat.

Miri, Sr. Conseller, les tres propostes que li faig: primer de
tot, augmentar la partida de la producció de continguts a IB3,
que és el que va destinat a la nostra indústria. Aquesta partida
jo li demanaria que ha de ser una partida pressupostària digna
i que ha de tenir també molt en compte les productores
d’Eivissa, de Menorca i de Formentera.

Segon, blindar aquesta partida amb plurianuals, per garantir
l’estabilitat empresarial i laboral dins aquest sector, això és
importantíssim, no és apujar només la partida, és que el sector
tengui una estabilitat perllongada en el temps, en els anys.
Només amb aquestes dues partides, Sr. Conseller, amb aquestes
dues partides no, amb aquestes dues propostes que li faig, amb
aquestes mesures, només amb aquestes dues es veuria millorada
la situació laboral de moltes persones que viuen del sector
audiovisual de les Illes Balears i també no de les persones, dels
treballadors, que són súper importants, sinó també dels
projectes empresarials dins aquest sector.

I la tercera, és la creació del hub audiovisual, ja sé que
vostè em dirà que el Govern ja fa feina amb el hub audiovisual,
de fet li ha dit a la companya diputada d’El Pi, la Sra. Pons,
però, Sr. Conseller, un hub audiovisual de les Illes Balears no
es pot fer d’esquenes al sector i el sector audiovisual ens ha
transmès als grups polítics que es fa d’esquenes al sector
audiovisual. I li propòs un hub en la mateixa línia que ha dit la
Sra. Pons, que no només sigui un hub de creació de platós per
acollir grans rodatges estrangers o nacionals i deixar fora la
producció local, no, no, un hub que obligui les empreses de
fora, tant nacionals com estrangeres, a contractar amb el sector
audiovisual.

I l’exemple que li ha posat la Sra. Pons, li volia posar jo
també, el hub de Galícia, Galícia ha pres la davantera en aquest
sentit i el sector audiovisual de Galícia es troba francament
content amb el hub audiovisual per tot el que suposa aquest
sector dins la comunitat de Galícia. Per això li recoman, Sr.
Company, que vostè miri aquesta iniciativa perquè pot ser molt
positiva per a la indústria i per al sector audiovisual de les Illes
Balears.

Sr. Garrido, -Sr. Garrido, Sr. Company, perdoni, Sr.
Company-, sap que ha estat...

(Remor de veus)

..., feu bon equip, sí, el sector audiovisual no ho pensa així,
però feu bon equip,...

(Algunes rialles)

..., li deman que facin de veres una aposta decidida per aquest
sector. Si així ho fan, Sr. Company, de veres, té tot el suport del
sector del Partit Popular de les Illes Balears, si no, com li he dit
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abans, quan siguem govern, quan Marga Prohens sigui la
presidenta del govern, farem nosaltres una aposta decidida pel
sector audiovisual de les Illes Balears.

Moltes gràcies i bon dia a tots.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Fuster, per la
seva segona intervenció. Jo, Sr. Fuster, li ho diré amb el màxim
respecte possible, creiem que el Partit Popular quan fa aquest
tipus d’intervencions com la que ha fet avui aquí, em sap molt
de greu dir-li, però no és creïble, és a dir, vostè no és creïble.
El PP va escapçar el pressupost d’IB3, com li he dit abans, és
aquest govern que recupera la inversió; és aquest govern que
s’ha compromès a treballar conjuntament amb les petites i
mitjanes productores per la creació del hub audiovisual i per
mantenir totes les partides d’ajuts per a la seva viabilitat i a més
a més declarar els projectes estratègics per tal que tenguin tot
el finançament.

És el Partit Popular que en el 2012 va tancar la Ràdio i
Televisió de Mallorca i va instar una fallida, va deixar una
fallida a la Ràdio i Televisió de Mallorca, i aquí sí que va
deixar a deure 9 milions d’euros a petites productores que
encara no han cobrat un duro. Per tant,...

(Alguns aplaudiments)

..., Sr. Fuster, no sé com deien allò d’hechos son razones y no...
o hechos son amores y no buenas razones, no sé com ho deien,
però, Sr. Fuster, vostè no és creïble en aquest aspecte.

Agraesc les aportacions que ha fet, jo consider que no he
mentit quan he dit que no han fet massa cosa per a aquest
sector; sí, fan esmenes en aquesta direcció d’apujar pressupost,
però després fan el “trilerisme” del qual vostès tant acusen, per
a després escapçar el pressupost quan governen.

I li diré una altra cosa, Sr. Fuster, vostè parla de Galícia, jo,
és que, ja li ha dit la presidenta també, no, la presidenta no, li
ha dit la Sra. Garrido, a més a més, que parlam de les Illes
Balears, parlam del treball que hem de fer aquí tots els diputats
i diputades i el Govern de les Illes Balears, però miri per on
Galícia, que destina 2 milions d’euros al sector audiovisual, si
fem una divisió per habitant dedica 0,74 cèntims per habitant
per al sector audiovisual, d’un súper projecte del hub
audiovisual a la comunitat autònoma de Galícia. Aquest
govern, independentment dels projectes que treballi i que
treballarà del hub audiovisual i, per tant, que mobilitzarà dels
fons europeus, els de Galícia ja s’hi inclouen, ara mateix, amb
fons propis i fons estructurals hi dedica 1,18 milions d’euros al
sector audiovisual i, per tant, és una xifra de 0,88 euros per

habitant, als quals, com li dic, se sumaran les noves estratègies
per al sector audiovisual.

Per tant, Sr. Fuster, quan vulgui cercar exemples en cerqui
uns altres perquè Galícia no ens val.

I ja per acabar, Sr. Fuster, crec que no esgotaré el meu
temps, vostè ha parlat que quan Marga Prohens sigui
presidenta, un futurible prou poc probable, però imaginem que
fos així, jo li he de dir, vostès ja es creuen que són l’única
alternativa de govern a aquest govern, amb el que sí estarà
d’acord amb mi, imagín, és que només podran governar amb
els senyors, amb els amics seus, amics socis de VOX, no, no,
jo només..., no hi ha cap problema, si nosaltres governam amb
pacte; és que nosaltres, Sra. Riera, tenim cultura de pacte,
vostès de moment no en tenen cap.

(Alguns aplaudiments)

Ara, a marxes forçades s’hauran d’acostumar i un únic partit
a Europa, de la dreta, de la dreta liberal que diuen que és capaç
de governar amb l’extrema dreta, un mal exemple, Sra. Riera,
per a la democràcia, i Sr. Fuster.

Però, bé, és igual, és igual, no anava aquí el tema, Sr.
Fuster, és que pas pena, pas pena en aquest sentit, perquè si
vostès es consideren l’única alternativa de govern quan la Sra.
Marga Prohens governi, arriba la candidatura, hauran de
governar amb VOX, i què diu VOX? Que el primer que farà
serà tancar la Radiotelevisió pública de les Illes Balears, Sr.
Fuster.

(Alguns aplaudiments)

Expliqui’m, expliqui’m, aquí, a Mallorca algunes coses he
après, hi ha una dita que diu “tot açò són vuits i nous i cartes
que no lliguen”. Per tant, Sr. Fuster, aclareixi realment quina és
la proposta del Partit Popular respecte del sector audiovisual,
perquè, de moment, Sr. Fuster, tot el que vostè parla, com he
dit, són vuits i nous i cartes que no lliguen. No és creïble, Sr.
Fuster.

Moltes gràcies i seguim endavant.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

III. Moció RGE núm. 9705/21, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a inversions de l’Estat a les
Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 9477/20.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i votació de la Moció RGE núm. 9705/21, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a inversions de l’Estat a les Illes
Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
9477/20. Començam el debat amb la intervenció, per part del
Grup Parlamentari Mixt, del Sr. Castells.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202109705
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202009477
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202009477
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Defens la moció relativa a les
inversions de l’Estat a les Illes Balears i, evidentment, parlar de
les inversions de l’Estat a les Illes Balears a la nostra història
recent i a la nostra actualitat vol dir parlar de dos dispositius:
el primer, el previst a l’Estatut d’Autonomia, reformat a l’any
2007, a la disposició transitòria novena, la que preveia un
mecanisme específic per tal que les Illes Balears assolissin la
mitjana d’inversions de l’Estat per habitant, també a les Illes
Balears, les conegudes, popularment, com a inversions
estatutàries, i que, de fet, fins fa ben poc encara cuejaven; sense
anar més enfora, els convenis de carreteres es van signar a
l’empara de la disposició transitòria novena, eren inversions
estatutàries, i encara en parlam. Per tant, quan parlam
d’inversions estatutàries no parlam de coses de l’any 2007, sinó
que parlam de coses que encara són actuals, encara cuegen i
encara són doblers, comptants i sonants, que haurien d’arribar
a les institucions de les Illes Balears.

Parlam d’això, de les inversions estatutàries i parlam del
dispositiu que ha vingut a substituir aquestes inversions
estatutàries, que és el factor d’insularitat, el Règim Especial de
les Illes Balears aprovat el començament del 2019 preveu un
factor d’insularitat que és el successor de la disposició
transitòria novena de l’Estatut. Tant és així que, de fet, les
disposicions addicionals del mateix decret llei que aprova el
Règim Especial de Balears fan referència que aquest factor
d’insularitat no podrà servir per finançar-se despeses que
estiguessin compromeses amb càrrec a la disposició transitòria
novena. De manera que quan es va promulgar el decret llei
d’aprovació del règim especial de les Illes Balears ja es tenia
molt en compte que el factor d’insularitat era el successor de la
disposició transitòria novena, per això en aquesta moció parlem
de passat proper i també parlam de present i en alguna mesura
de futur, perquè, evidentment, no volem que es repeteixi el gran
desastre que ha estat, perquè no es pot dir d’una altra manera,
l’estafa. L’altre dia, quan vaig fer la interpel·lació, m’hi referia
en termes d’estafa, l’estafa que han estat les inversions
estatutàries de les Illes Balears, que en el seu moment, i
m’agrada emprar aquesta xifra, es va xifrar en 400 milions
d’euros que havien d’arribar al conjunt d’inversions de l’Estat
a les Illes Balears durant 7 anys, per tant, 2.800 milions
d’euros, i d’aquests milions en van arribar ben pocs, i ara
continuam estant molt enfora, malgrat el factor d’insularitat
continuam estant molt enfora d’aquests 400 milions.

Si sumem les inversions ordinàries territorialitzades de
l’Estat a les Illes Balears més aquest factor d’insularitat, estam
encara molt enfora dels 400 milions.

Llavors, aquesta moció té nou punts, tres els dediquem a les
inversions estatutàries i sis al factor d’insularitat. Molt
ràpidament comentar-les.

En el primer punt, proposem fer una valoració política per
part del Parlament de la frustració que han suposat les
inversions estatutàries.

En el segon punt, proposam que el Govern faci un informe,
elabori un informe per explicar les causes d’aquest desastre,
perquè creiem que la mínima responsabilitat que podem tenir

com a representants de la ciutadania de les Illes Balears és que
si es produeix aquesta estafa, aquest engany, aquesta frustració,
siguem capaços de poder explica a la ciutadania les causes
d’aquest desastre, d’aquest mal funcionament de les inversions
estatutàries.

I en tercer lloc, proposem que el Govern trameti aquest
informe al Parlament perquè els diversos grups puguem avaluar
els motius, les causes i també, evidentment, puguem emprendre
totes les mesures que considerem adequades per exigir
responsabilitats per aquesta mala praxi, per aquest mal
funcionament de l’administració, tant de la central com de
l’autonòmica a l’hora d’executar aquests fons.

Aquests són els tres punts relatius a les inversions
estatutàries, i els sis punts relatius al fons d’insularitat,
bàsicament, van en la línia de no tornar-nos deixar enganyar;
per tant, el primer és l’engany actual, l’engany present, el
diputat Melià hi ha fet molt èmfasi aquí, aquests famosos 73
milions, aquests 73 milions que hem acceptat de forma crítica,
s’ha demanat diverses vegades a la consellera d’Hisenda que
expliqui per què el que ens deu l’Estat d’inversions, de l’Estat
a les Illes Balears entre el 2020 i el 2021 es xifren en 73
milions i no s’ha donat cap explicació; que al final sembla que
es va treure aquesta quantitat del barret, perquè no hi ha cap
explicació de com s’han assolit així; així com dels 110 milions
sí que hi ha una explicació, ens pot agradar més o menys, però
hi ha una explicació, dels 73 milions realment sembla que va
ser una ocurrència del moment, perquè el Govern fins ara no
ens ha pogut donar cap explicació.

Per tant, aquí volem deixar palès que del 2020 al 2021 hi ha
un menyscabament de 147 milions respecte del que el mateix
Estat considera que hauria d’haver tramès.

En el següent punt, el número 5, el que proposem és fer
memòria de quins objectius ens hem marcat com a societat, és
marcar uns objectius de 400 milions a l’any, per tant, aquí no
hi hem arribat; és a dir, si fem tota aquesta mobilització de (...)
de les Illes Balears hauríem de ser capaços de recordar-ho i
almenys comparar el que hem aconseguit amb això.

Proposam en el punt 6 fer una correcció, fruit d’aquesta
memòria de com de malament han anat les inversions
estatutàries, fer una correcció que torni passar amb el factor
d’insularitat.

En el punt 7 proposem que es faci un informe, en el punt 8
que aquest informe reculli els criteris de selecció dels projectes
que han de formar part del factor d’insularitat, i, per últim,
evidentment, que tot això es tramiti al Parlament perquè en
puguem fer el debat oportú.

S’han presentat una sèrie d’esmenes per part del Grup d’El
Pi les quals veiem amb bons ulls, però evidentment donaré
l’oportunitat al Sr. Melià que les defensi i fixaré la posició
sobre la seva acceptació a la meva segona intervenció.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(La Sra. Vicepresidenta Primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Interviene ahora el Grupo
Parlamentario El Pi Proposta per les Illes Balears qui ha
presentat les esmenes amb RGE núm. 11590, 11591, 11592 i
11593/21, y tiene la palabra el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors
diputats. El Grup Parlamentari El Pi donarà suport íntegrament
a la moció presentada pel Grup Mixt MÉS per Menorca, estam
totalment d’acord amb el plantejament que es fa en aquesta
moció, primer de tot els seus tres primers dedicats a les
inversions estatutàries les quals, evidentment, com ha passat
històricament a les Illes Balears, varen quedar molt per davall
de l’expectativa i de la mateixa previsió de l’Estatut
d’Autonomia, l’Estat ja sabem que acompleix la normativa en
funció de la seva voluntat i del seu arbitri i no en funció de la
legalitat estricta, perquè això és una llei orgànica de l’Estat,
però s’ignora absolutament, i al final han fet el que han volgut
amb aquestes inversions estatutàries, per tant dels 2.800 milions
d’euros que havien d’arribar en set anys a les Illes Balears...,
evidentment, hem quedat molt, però molt, però molt, però molt
per davall d’aquesta previsió. Per tant, estam d’acord que es
faci un informe i que es trameti als parlamentaris per fer-ne una
valoració i tenir la informació. 

El punt 4 de la seva moció, que està vinculat un poc a una
esmena que nosaltres presentàrem és el tema dels 73 milions,
el Sr. Castells ho ha explicat perfectament, no hi ha cap
justificació de per què 73 milions, seguint la lògica de l’acord
de la Comissió Mixta haurien de ser 220..., però és que no
sabem ni com s’han calculat... Però el que ja no podem
acceptar de cap manera -i aquí vaig a la nostra esmena- és que
a més a més això es computi com a inversions per al 2022 per
dir i argumentar que estam per damunt la mitjana, quan això en
teoria és un deute i no una inversió de futur. Per tant, s’imputa
-el mateix acord de la Comissió Mixta ho diu- a exercicis
anteriors no a exercicis futurs. 

En relació amb la xifra d’aquest factor d’insularitat,
nosaltres també hem demanat valoració i a la compareixença
que es va produir de la consellera d’Hisenda li vàrem dir, com
han calculat els 110 milions, quin era el càlcul que havien fet
la Conselleria d’Hisenda i el Govern de les Illes Balears en
relació amb els sobrecosts inherents al fet insular, perquè això
és el que ha de compensar el el factor d’insularitat, però aquests
càlculs els desconeixem, per tant, aquí també s’ha arribat a 110
milions agafant tres períodes pressupostaris també amb una
discrecionalitat absoluta, per què aquests tres períodes
pressupostaris i no deu períodes pressupostaris?, no se sap. No
hi ha resposta. 

Evidentment, nosaltres pensam que la partida és insuficient.
També he de dir que com que érem escèptics fins i tot que hi
hagués partida..., els 110 milions d’euros, benvinguts siguin!,
però evidentment estan molt per davall de les necessitats per
compensar la insularitat. 

I per tant, la sol·licitud d’informes, de transparència, que és
el que vostès plantegen que se segueixi el que diu el Règim

Especial de les Illes Balears és imprescindible i per tant hi ha
aquí tota una sèrie de qüestions sobre l’avaluació de caràcter
competitiu i sobre els mecanismes d’avaluació que estan
enlaire, que no se sap, que la Comissió Mixta no s’ha
pronunciat i que evidentment són preocupants perquè acabaran
determinant que aquests recursos arribin efectivament a les Illes
Balears o no arribin. 

Les nostres esmenes en relació amb les inversions però amb
la previsió feta en el projecte de Pressuposts Generals de
l’Estat per a 2022, el que volen és constatar que estam per
davall de la mitjana i que no podem acceptar aquest
funambulisme i aquest maquillatge a què juga el Govern de les
Illes Balears, no sé si amb el vistiplau o amb l’aquiescència, de
MÉS per Mallorca que, en el final, forma part del Govern.
Volem constatar que estam per davall de la mitjana, es faci el
càlcul que es faci, perquè el càlcul, o es fa de totes les
inversions territorialitzades, o també s’hi sumen totes les
previsions de transferències de capital que es fan a les
comunitats autònomes. 

El tema dels 73 milions, que ja he comentat. 

Volem garantir que venguin, hauríem de voler garantir, que
els 220 milions dels exercicis anteriors arribassin a les Illes
Balears, i en tot cas, el que no podem acceptar és que en aquest
compte de la lechera que fa el Govern de les Illes Balears,
aquests 73 milions se sumin per arribar a la mitjana i,
finalment, el que feim a la darrera esmena és instar el Govern
de les Illes Balears a presentar els seus càlculs i els seus
números en relació amb els Pressuposts Generals de l’Estat, de
manera objectiva i no partidista.

Això és molt important perquè és evident que s’està
confonent l’opinió pública sobre unes previsions de pressuposts
que en realitat no haurien de merèixer tanta discussió i que el
Govern de les Illes Balears hauria de ser el primer d’alçar la
seva veu perquè del que es tracta aquí no és de dir que no ha
arribat el factor d’insularitat, que ha arribat, que està bé, és
insuficient però està bé. Ara bé, mai no podem acceptar que
això provoqui un descens de les inversions de l’Estat, que ja
estàvem a la cua i que encara ens situen més avall del que ja
estam en el 2021 i això, evidentment per a El Pi és
inacceptable. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Melià. Obrim ara el torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Bé, li
comunic, Sr. Castells, que votarem a favor de tots els punts de
la seva moció i que també votarem a favor de tots els punts si
accepta les esmenes d’El Pi, del Sr. Melià. I ho farem perquè
ho compartim plenament, compartim plenament totes les
afirmacions que es fan aquí. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202111590
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202111591
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202111592
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202111593
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En primer lloc, en relació amb les inversions estatutàries,
vostè, en el primer punt, fa una constatació que és certa, per
tant, no podem més que compartir-la perquè és totalment certa,
no podem dir altre qüestió perquè és així. 

En segon lloc, en el segon punt vostè demana un informe
sobre l’execució de les inversions estatutàries i estam totalment
d’acord que es faci aquest informe per aclarir les
circumstàncies que varen motivar que les inversions estatutàries
no tenguessin els efectes que havien de tenir. I en aquest sentit
sí que li vull dir, Sr. Castells, que en aquest informe sortirà
necessàriament una qüestió que per a nosaltres és molt
rellevant, i que li puc assegurar que vàrem sofrir en primera
persona, que és el tema de com es varen materialitzar les
inversions estatutàries.

En aquest sentit, Sr. Castells, el que feia l’Estat era
pressupostar les inversions estatutàries, en un moment donat, i
transferir els recursos a la comunitat autònoma. Es feien les
transferències a la comunitat autònoma. Com vostè sap, Sr.
Castells, hi ha un principi que és el d’unitat de caixa, a
l’Administració..., a totes les administracions públiques, és el
principi que impera. Clar, el que entra dins la caixa es gasta. I
quan es va arribar a 2011 hi havia 1.600 euros de deutes per
part de la comunitat autònoma. Evidentment havien arribat els
recursos i s’havien gastat fins al darrer cèntim de les inversions
estatutàries, em referesc. Clar, la pregunta és, si no hi ha ni un
euro a caixa, com s’executen les inversions estatutàries? I la
resposta és “no es poden executar”. 

Per tant, una part del retard en l’execució de les inversions
estatutàries, Sr. Castells, li he de dir, ho conec de primera mà,
que va ser aquest. Per tant, a l’informe que es planteja demanar,
aquesta circumstància, sense cap dubte, apareixerà. L’única
forma d’executar les inversions estatutàries era intentar
retardar, intentar renovar els contractes i ajornar l’execució de
les inversions, no hi havia altre remei, perquè si es concertaven
les inversions, no es podien pagar. En conseqüència aquest
factor que per a nosaltres era clau i que ja li dic que vàrem
sofrir, ha d’aparèixer en aquest informe. Sense cap dubte. Però
s’ha de demanar l’informe perquè aquesta circumstància quedi
acreditada. 

A la resta de punts, és que ho compartim totalment i
absolutament. El Govern de les Illes Balears celebra un acord,
ara dia 23 de setembre, i ens diu, bé, 110 milions d’euros, que
nosaltres ja hem dit per activa i per passiva que ens sembla una
xifra raonable del factor d’insularitat, sempre que -això sí i és
molt important- tengués un component d’“extraordinari”, els
110 milions d’euros havien de ser extraordinaris, si el que s’ha
produït és un exercici de trilerisme pressupostari de forma que
els 110 s’han traduït en retallada de 30 milions d’euros en
inversions directes i zero euros de convenis de carreteres que
són xifres..., els convenis de carreteres, com vostè sap, Sr.
Castells, són centenars de milions d’euros, idò zero euros! Ara,
a dia d’avui, ja li va dir la ministra Montero en el Ministeri de
Transports, no pressupostin ni un euro que a això ja ho
arreglarà la Sra. Armengol amb el factor d’insularitat. 

Per tant, s’ha produït un exercici de trilerisme que és
francament detestable i, al mateix temps, és a dir, bé, 73
milions d’euros per compensar els dos exercicis, 2020 i 2021,

a canvi, això sí, que vostès renunciïn definitivament als 220
milions d’euros que haurien correspost. Per tant, no podem més
que estar totalment d’acord amb el que vostè planteja, Sr.
Castells. 

Per altra banda, constatar que se’n demanaven 400 milions
i amb 110 els ha semblat fabulós... És una constatació, ningú ho
pot obviar, és que està documentat, és que està escrit... Vostè
cita el document, Cap a un nou REIB, efectivament, 400
milions d’euros i han estat 110. 

Per altra banda, el tema de prendre totes les mesures per
evitar que als recursos del factor d’insularitat no els passi com
a les inversions estatutàries. Totalment d’acord, però li vull dir
una cosa, Sr. Castells, no hem aconseguit acreditar amb certesa
si els recursos del factor d’insularitat es transferiran a la
comunitat autònoma amb independència que s’executin o no les
inversions el 2022, jo crec que sí, que es transferiran a la
comunitat autònoma en tot cas. Per tant, faríem el mateix que
vàrem fer amb les inversions estatutàries i que ja li dic que és
un tema perillós. Per cert, els fons europeus també són iguals.
Els fons europeus es transfereixen els recursos i ja s’executaran
les inversions quan sigui possible. Alerta perquè això pot donar
lloc a problemes en el futur molt greus si hi ha tensions de
tresoreria.

I finalment, per acabar, he dit que estam totalment d’acord
amb els plantejaments que fa El Pi i no..., és que hem d’estar-hi
necessàriament d’acord perquè la comunitat autònoma, el
Govern de les Illes Balears, Sra. Armengol, fa uns càlculs que
són manipulació de dades directament. Vull dir, algú es creu
que si sumam el factor d’insularitat a les inversions de l’Estat
no hem de sumar els 410 milions d’euros que rebrà Canàries
per convenis de carreteres? És que això no són inversions de
l’Estat a Canàries? Home, per l’amor de Déu!, són
transferències...

LA SRA. PRESIDENTA:

Termine, Sr. Costa, por favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

... de l’Estat. En conseqüència, la manipulació de les dades
nosaltres no la podem acceptar i per tant votarem a favor
totalment del plantejament que fa El Pi.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. Està bé tenir aquesta moció just ara
perquè ens permetrà explicar un parell de qüestions i, partint de
la base que des d’Unidas Podemos estam d’acord que fins ara
les inversions de l’Estat cap a les Balears han estat inferiors del
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que haurien d’haver estat i que a sobre hem estat una comunitat
que sempre ha aportat més del que rep, sí que avui ens toca fer
un parell d’incisos.

Sigui com sigui les Balears disposaran de 355 milions
d’euros de cara als pressuposts generals de 2022, 153 milions
més que en els anteriors pressuposts, fet que ens situa per sobre
de la mitjana estatal. El que no pot ser és el que fan els partits
sense representació al Govern de l’Estat perquè ens acusen de
"trilerisme", d’engany, de tergiversació, però si realment fos
com diuen els grups, els nombres els tendríeu clars o
coincidiríeu amb els comptes fets i és que és curiós com tots els
partits que us oposau als Pressuposts Generals de l’Estat donau
raons diferents i teniu càlculs diferents per oposar-vos-hi. Tot
això demostra que només respon a raons partidistes i sense
fonament.

I jo us dic que us poseu d’acord, compten o no compten els
doblers d’insularitat? Si compten, compten els 183 o només els
110? Si només són els 110, els 73 milions d’euros què feim
amb ells? Feim com si no existissin, com han dit alguns grups
a les rodes de premsa de la setmana passada? Perquè nosaltres
els vèiem pressupostats i per tant compten. Després, sumam
totes les partides o no les sumam? Perquè si sumam
absolutament totes les inversions que farà l’Estat a Balears a
nosaltres ens surt un 33,9% més d’inversió total respecte dels
pressuposts de l’any 2021. I per si qualcú tenia dubtes, un
percentatge molt més elevat que cap altre pressupost general
gestionat pel Partit Popular, i els diré més, entre 2019 i 2022
les Illes Balears han rebut un 49,9% més de recursos que en els
darrers quatre anys de govern de Mariano Rajoy.

Sincerament, la de voltes que heu hagut de fer per enganyar
la ciutadania és digne d’estudi fent creure que són uns
pressuposts dolents i que realment són els més socials de la
història on es dediquen 6 de cada 10 euros a polítiques socials. 

I no puc no fer menció a aquelles afirmacions dels partits
que tenen representació al Congrés i al Senat que han dit que
votaran en contra del pressupost general de l’Estat, ja no només
perquè ens pareixi un atemptat fer-ho contra els pressuposts
més socials sinó que són els mateixos partits que s’han dedicat
i s’han cansat de demanar el factor d’insularitat i ara que tenim
183 milions per a l’any 2022 estan disposats a votar en contra
d’aquests pressuposts. Per tant, diuen no al factor d’insularitat,
la qual cosa és molt de lamentar i veiem que aquesta
reivindicació constant del factor només eren paraules
electoralistes i que ara estan disposats a perdre-ho amb els
mateixos fins electoralistes, perquè votar en contra dels
pressuposts generals és atemptar contra els drets dels ciutadans
d’aquesta terra que mereixen que se’ls compensin els costos de
la insularitat.

A la moció el Sr. Castells comença demanant que el
Parlament constati la frustració existent en la falta d’aplicació
de la disposició transitòria novena de l’Estatut d’Autonomia, i
aquesta disposició transitòria diu que la inversió de l’Estat
s’establirà atenent la inversió mitjana per càpita realitzada a les
comunitats autònomes de règim comú, i això és precisament el
que s’ha inclòs per primera vegada en aquests pressuposts
generals de l’Estat. També a la moció el Sr. Castells es lamenta
que el factor d’insularitat és inferior als 400 milions que

consten en el document aprovat amb la societat civil Cap a un
nou REB. El que no es diu és que en el mateix document també
hi consta la necessitat d’equiparar la inversió que reben les Illes
Balears amb la mitjana estatal, cosa que passa per primera
vegada en aquests pressuposts.

Jo només diré que en aquest parlament molts deien que no
arribaria el factor d’insularitat i amb diàleg i negociació ho hem
aconseguit, i mentre uns ho menyspreen els altres, nosaltres, ho
valoram. I valorar-ho significa ser autocomplaents i que no hem
de demanar res més? Per suposat que no, nosaltres continuarem
amb la negociació política de totes aquelles partides o aspectes
que falten per incloure com pot ser règim fiscal o d’aquelles
partides que consideram que s’han d’augmentar. Ara bé,
entenem que cada un, cada grup parlamentari ha de fer el seu
rol, però és una evidència el canvi de tendència que hi ha hagut
fins ara respecte del finançament o les inversions que rebem de
l’Estat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Sra. Sans, factor d’insularitat, es va fer
molt de rebombori, el va signar la presidenta del Govern a
Raixa amb la ministra i si aquest factor d’insularitat no estigués
en els pressuposts, a la Llei de pressuposts generals de l’Estat
de 2022, segurament tornaríem a fer un recurs
d’inconstitucionalitat, el factor d’insularitat ha d’estar en els
pressuposts de 2022. Això significa que podem estar d’acord o
no podem estar d’acord amb aquests pressuposts, podem votar
a favor o en contra d’aquests pressuposts, però de qualsevol
manera el factor d’insularitat ha d’estar als pressuposts. Supòs
que ho entenen així. Bé.

Per què ho dic? Perquè el Grup Parlamentari Ciutadans del
Congrés dels Diputats votarà en contra del projecte de llei de
pressuposts generals de 2002, votarà en contra perquè realment
signifiquen una pujada d’imposts i signifiquen una destralada
als autònoms del nostre país, a part d’un important increment
de la despesa política en assessors i això que tant li agrada al
Sr. Sánchez d’utilitzar els mitjans públics per fer màrqueting.

Aquesta és una realitat i l’altra realitat és que Balears, i això
sí que hi estam d’acord tots els grups parlamentaris d’aquesta
sala, hem estat durant pràcticament tota la democràcia a la cua
d’inversions de l’Estat.

Aquesta moció que presenta el Grup Parlamentari Mixt,
MES per Menorca, d’inversions de l’Estat..., de les Illes
Balears està, està..., bé, anunciar-li que votarem a favor de tots
els punts i sembla com que estigués cercant culpables d’aquesta
situació, d’aquest menysteniment que han tingut les Illes
Balears en tots aquests anys. I està bé, està bé analitzar per què
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la disposició transitòria novena de l’Estatut d’Autonomia no ha
tingut l’efecte amb què es va redactar. 

Què ha passat? Que els projectes no interessaven..., els
projectes que presentaven les Illes Balears no interessaven a
l’Estat? No ho sabem, perquè realment hi ha projectes que han
de ser bàsics per a la nostra economia, per exemple les
depuradores, no sé quants d’anys duim demanant doblers a
l’Estat per arreglar i modernitzar les nostres depuradores.

Bé, anunciar-li que en el punt 1 evidentment hi estam
d’acord, és necessària una avaluació, una auditoria, fer
comparatives per saber si l’article ha funcionat o no o ha tingut
la resposta esperada quan es va redactar, que quan llegia
aquesta proposició no de llei vaig pensar, ostres!, si aquesta
auditoria la féssim a la legislació que s’ha fet a les Illes Balears
en els últims anys també ens podríem trobar...

(Rialles de l’intervinent)

... alguna sorpresa de legislació que no ha tingut l’objecte
esperat i ara tot d’una penso en la desastrosa llei de l’habitatge,
però bé, aquest punt considero que és important i a més a més
-com diuen al punt 3- pot servir per avaluar possibles
responsabilitats polítiques, bé, com a mínim la gent... hi haurà
càrrecs públics que per ventura queden en evidència amb
aquesta auditoria.

Sobre el punt 5 evidentment..., a més, personalment jo vaig
assistir a la reunió que es va fer al laboratori d’arquitectura
Francesc Quetglas el 19 de juny de 2017 quan es va presentar
precisament el document Cap al nou REIB i és una constatació
que en aquell document hi havia unes xifres que no han estat
les que s’han aplicat.

En el punt 8, evidentment els votarem tots a favor, però sí
que parla d’inversions de caràcter competitiu, per utilitzar
aquests doblers del factor d’insularitat en inversions de caràcter
competitiu, bé, aquí li demanaré que expliqui un poc més
aquest concepte perquè, és clar, teòricament, i els membres del
Govern han insistit molt en aquesta situació i és que serà el
Govern qui decidirà quins projectes es faran realitat amb els
doblers del factor d’insularitat. I agrairia que ens expliqués
aquest punt.

Evidentment les esmenes que ha presentat el Grup
Parlamentari El Pi estan en línia amb el que hem defensat
durant tots aquests mesos i hi votarem també a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Avui debatem aquí una vegada més en aquesta
cambra sobre la manca d’inversions estatals i sobre la
compensació que ens pertoca per la nostra insularitat, que en

realitat és veritat que duim trenta anys, no?, esperant... i que...
i molts de debats que ha sofert a aquesta cambra.

Per resumir, per a nosaltres, Sr. Castells, és cert que la
història de les inversions estatals a les Illes Balears és un drama
amb dos components principals per a nosaltres: que sempre, la
majoria de vegades s’ha fet sense consens amb les institucions
de les Illes Balears i també sempre de forma insuficient, amb
això constatam que aquesta és la història dramàtica d’aquestes
illes.

Del punt 1 de la seva moció compartim aquesta frustració
en un balanç de les inversions... de les (...) inversions
estatutàries de la disposició transitòria novena i per tant, hi
votarem a favor.

Em sap greu que el Sr. Costa no hi sigui, però des de MÉS
per Mallorca consideram precisament majoritàriament
responsable el Govern del PP que va deixar sense efecte la
majoria dels convenis que estaven establerts perquè molts es
varen dur a bon port, vull dir, moltes... sindicat de Felanitx, el
local seu de l’arxiu de Toni Catany, d’altres, però d’altres es
varen aturar completament com és el conveni ferroviari que el
va deixar pràcticament a zero i que precisament és un tema
importantíssim que no estaríem en la mateixa situació que
estam ara en temes de transport públic si aquest conveni
ferroviari el Partit Popular no l’hagués vetat.

En relació amb els punts 2 i 3 de la seva moció nosaltres
creim que ja hi ha un informe de la Sindicatura, el 112 de 2016,
que ja especifica molt bé totes les quantitats i totes les
inversions i el perquè i el perquè no de per què aquestes
inversions estatutàries no s’han fet i jo..., aquí el Sr. Costa ha
dit que bé, que no es varen dur a terme perquè no hi havia
doblers a la caixa, que, per cert, la Sra. Maria Salom al consell
insular bravejava encara de tenir 120 milions a la caixa i ella
bravejava d’això mentre que el Sr. Costa aquí diu que no havia
cap dobler.

Bé, jo crec que en aquest informe de la Sindicatura... jo
voldria esmentar tres coses que crec que, primer, no han de
tornar passar en les inversions futures i també -que el Sr. Costa
tampoc no ha dit- que la manca de reunions de la Comissió
Mixta de l’Economia Estat-CAIB va impedir efectuar el
seguiment de les inversions establert a la disposició transitòria
novena. Ens sona molt, a mi em sona molt això, la falta de
comissió mixta bilateral, fons d’insularitat, hem esperat, hem
esperat, hem esperat... Una raó que es posa en aquest informe
de la Sindicatura que creim que l’hem tornat patir amb el fons
d’insularitat, amb aquesta comissió bilateral i evidentment
creim que ja no l’hem de tornar patir. Això ha de ser una de les
coses que no ha de tornar passar. 

Com diu la moció també evidentment mai no es va arribar
a firmar convenis per a aquests 2.800 milions que sempre va ser
una quantitat inferior i la majoria, idò no es varen transferir.

Dels pendents de transferir, diu aquest informe, no ho dic
jo, la Sindicatura de Comptes es varen deixar caducar sense
haver subscrit cap addenda addicional, el Sr. Costa no hi és,
però és que els varen deixar caducar, la majoria, sense fer
addendes, per això no es varen poder dur a terme molts d’ells.
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Per això, nosaltres creim..., bé, ja li ho he dit, nosaltres és
cert que en aquest sentit creim que ja moltes de les qüestions
estan establertes en aquest informe, per això aquest punt no el
votarem a favor.

Pel que fa als punts 4 i 5 que entenem que estan relacionats,
nosaltres al punt 5 votarem a favor, és una evidència que
aquella expectativa que teníem el 2017 i que el Govern tenia
també, de 400 milions, no és la que ha arribat i evidentment és
una evidència que creim que no podem negar, una expectativa
que tenia tota la societat civil. 

Ara bé, nosaltres al punt 4 entenem que en aquests 110
milions sí que hi ha un consens general que realment s’ha
arribat a una bona negociació, en aquests 110, i per la qüestió
dels 73 milions de 2020 i 2021 certament creim que nosaltres
trobam... i això creim que no està suficientment justificat per
què són 73 i per què no és una altra quantitat, en això li dono
la raó, però sí que és cert que tampoc no tenim clar que hagin
de ser 147. Per això... vull dir, també li ho dic així.

Aquí vull recordar que també se suma a tot això tota una
història d’infrafinançament que també la Sindicatura de
Comptes ha valorat en 1.500 milions d’euros i encara tenim
pendent de negociar amb l’Estat.

Per tant, des de MÉS per Mallorca, per acabar, no podem
ser complaents perquè la història de lleialtat tant del Partit
Popular com del PSOE amb les nostres illes és una història,
diguem..., dramàtica, no?

I sobre els punts 6, 7, 8 i 9 de la seva moció creim que és el
Govern el que té la responsabilitat d’establir els terminis, les
quanties, quines, i quines són les mesures a prendre. Creim que
no ha de ser una moció d’aquest parlament que..., ara, que
puguem instar al Govern que ho faci bé, que li facem el control,
evidentment que sí, tot el control que vostès vulguin, però crec
que en aquest sentit és el mateix govern qui ha d’establir
aquestes qüestions. Per tant, nosaltres en aquests punts votarem
en contra.

Per acabar, els Pressuposts Generals de l’Estat, com hem
dit, per a nosaltres seran, com ja vaig dir un altre dia, una gran
prova de foc, a veure si millora, a veure si realment tenim un
règim fiscal íntegre perquè no només és el fons d’insularitat, el
règim especial, (...)...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabe, Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... altres qüestions i una per a nosaltres molt important també és
de transport públic com a servei essencial i esperam que hi
sigui.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días, señoras y señores
diputados, hoy hemos oído hablar mucho del REB. Yo
recuerdo cuando la Sra. Armengol nos organizó aquí abajo esta
fiesta para celebrarlo cómo todos los grupos de la cámara
aplaudieron la intervención y se alegraron de ese REB que por
lo visto se había concedido. El único que no aplaudió -y lo digo
porque era un servidor- fui yo y ¿por qué?, porque yo sabía que
nos vendían humo. Me alegro que algunos estén pasando del
aplauso a la crítica.

Dice el Sr. Castells de MÉS per Menorca que el
cumplimiento del Estatuto de Autonomía en cuanto a las
inversiones que debían llegar a Baleares es frustrante. Nosotros
lo que constatamos con esta moción es que las comunidades
autónomas se han convertido en un sistema perverso que lo
único que busca es el interés y el beneficio propio de cada
región sin tener en cuenta una estrategia de inversión conjunta
para la totalidad del territorio nacional, lo cual desde un punto
de vista estratégico para el desarrollo de la economía de
nuestro país es muchísimo más frustrante.

Es frustrante ver como la Sra. Armengol propone un techo
de gasto para la comunidad autónoma de 5.176 millones de
euros que suponen 450 millones de euros más que en 2021, un
gasto que es inasumible y que implicará seguir endeudando a
las arcas públicas y es frustrante ver como en este Parlamento
se aprueba este dispendio, gracias a los votos de la izquierda
manirrota irresponsable, mientras que al mismo tiempo llora
porque Madrid les roba.

No es Madrid quien nos roba, señores diputados, son los
políticos irresponsables y despilfarradores los que nos roban,
a todos los ciudadanos, con su manía de tirar el dinero que
sacan de los bolsillos de la gente, vía impuestos, para pagar sus
desvaríos ideológicos, chiringuitos, panfletos, sueldos para
amiguetes y cualquier actuación improductiva que se les ocurra
a alguna de las cabezas pensantes al servicio del partido progre
de turno que conforma este gobierno autonómico y que no
aporta nada real a la sociedad.

Si analizamos la financiación que está previsto que llegue
a Baleares el próximo año, resulta que será prácticamente
idéntica a la que hemos tenido este año, pero, eso sí, ahora toca
llorar porque el culpable del hundimiento económico de estas
islas, no es según ustedes la nefasta gestión de la pandemia que
se ha llevado a cabo por parte del Gobierno balear y que ha
supuesto una bajada de hasta el 23,7% del PIB, más del doble
que la media española; la culpa de todo la tiene Madrid, que no
nos da más y más dinero, para poder seguir despilfarrando. 

Esa es su visión de la política macroeconómica, cuanto más
gasto mejor y mientras las familias estrujadas a impuestos. ¿Y
quién pagará la fiesta cuando acabe la pandemia y la regla de
gasto y la estabilidad presupuestaria nos pase las cuentas?
Porque saben que ese día llegará, pero a ustedes no les importa.
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Sólo piensan en su interés particular, en ustedes mismos, en
pasar su mandato comprando cuantas más voluntades mejor y
el futuro y la gente de Baleares les trae sin cuidado, ya pagará
quien llegue después y mientras tanto sigue la fiesta. Cuando
lleguen los recortes, porque nos habrán dejado arruinados, ya
tendremos argumentos para criticar a los que vengan detrás a
pagar el pato.

Desconozco si alguien ha examinado los presupuestos de la
comunidad autónoma de los últimos veinte años, pero si echan
la vista atrás, observarán que el presupuesto de hoy cuadruplica
al de hace veinte años. Ahora, multipliquen esto por las
diecisiete comunidades autónomas y ¿qué obtenemos? Un gasto
público insostenible que asfixia al verdadero motor de la
economía, que no es el sector público, sino las empresas y los
autónomos que sobreviven como pueden ante el atraco de sus
gobernantes, un atraco sostenido en el tiempo durante las
últimas décadas y que va in crescendo descontroladamente para
la autocomplacencia del bienestar de la clase política española. 

Cuando hablamos de las inversiones del Estado en Baleares,
al igual que cuando hablamos de la financiación de la
comunidad autónoma, echo en falta siempre una variable
fundamental en el análisis de la situación, esa variable es el
coste de oportunidad. ¿A qué estamos renunciando, reclamando
más y más dinero para el despilfarro luego en inversiones
improductivas?

Tampoco analizamos de dónde salen los recursos, a ustedes
sólo les importa el gasto, pero ¿qué pasa con los ingresos?, ¿de
dónde sale ese dinero? y ¿en qué podría estar ocupado si lo
tuvieran los españoles en sus bolsillos? Si no tuviéramos que
sostener el despilfarro de las comunidades autónomas,
¿imaginan cuánto dinero podría llegar a todos los rincones de
España en forma de inversiones reales y productivas para la
economía productivas para la economía de nuestro país?

Nosotros vamos a votar a favor de esta moción, dado que
los puntos de acuerdo que se proponen, pretenden arrojar luz
sobre el destino que se está dando al dinero de la comunidad
autónoma que recibe del Estado. Estamos de acuerdo con lo
que dice el Sr. Castells, “hay que aclarar las causas de este
desastre”, aunque su visión de por qué es un desastre, sea muy
distinta de la que tiene VOX.

Por otra parte indicarle al Sr. Castells, que si aceptan las
enmiendas de El Pi, nosotros pediríamos votación por separado
de la 11592, dado que consideramos que este parlamento no es
quien para rechazar los presupuestos generales del Estado.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta. Bon dia senyores i senyors diputats. La
setmana passada quan debatíem el sostre de despesa,
recordaran un moment en què el company, el portaveu de

Podemos va recriminar a la bancada de la dreta que havien
celebrat o que s’havien alegrat perquè no tenien pinta d’arribar
uns determinats fons. I, per tant, s’alegraven d’un fet,
diguéssim, perjudicial per a les illes. Posteriorment va venir el
Sr. Castells i en la seva defensa de la bancada de la dreta, va dir
no, nosaltres el que celebram és que ja vàrem dir nosaltres que
això passaria. 

I això ho dic perquè jo tenia la sensació que aquesta moció,
em semblava que estava construïda una mica sobre la mateixa
idea, sobre la idea de..., nosaltres ja ho hem dit que això
passaria, de fer un te lo dije en tota regla. Si va malament, yo ya
lo dije i si va bé, tampoc a vostè ningú no li reclamarà res. 

Exceptuant el punt 1, en els altres 8 punts el que es ve a dir
aquí és que el fons d’insularitat que ara per fi, després d’anys
i anys de reclamació històrica d’aquesta terra, que hem
aconseguit fixar dins els pressuposts i dotar amb una quantitat,
tendran una sort, segons vostè, una sort desastrosa, la mateixa
que els fons estatutaris.

Des del Grup Socialista, per contra, en lloc de situar-nos
una mica en el plànol de la hipòtesi, ens agrada més situar-nos
en els plànols de la realitat. I nosaltres principalment votarem
en contra d’aquesta moció per aquestes dues raons: primer,
perquè pensam que la realitat és una altra; i segona, perquè el
fons d’insularitat ja compta amb una sèrie d’eines i de
mecanismes per garantir el seu desplegament i la seva
execució. El que no podem fer és negar la realitat i la realitat és
que el govern de Francina Armengol va aconseguir aprovar un
règim especial per a les Illes Balears, ha aconseguit unes
inversions majors que la mitjana estatal durant la pandèmia i
ara ha aconseguit dotar i fer realitat els fons d’insularitat, el
factor d’insularitat, per més d’allò que l’oposició el valorava.
Aquesta és la realitat.

És cert que hem de mantenir un to reivindicatiu,
evidentment que sí i aquí pens que hi estarem tots junts, però el
que no podem negar és l’efecte de les reivindicacions del
Govern Armengol davant l’Estat. La realitat és que aquestes
reivindicacions, sinó s’hagués alçat la veu, deia el Sr. Melià
que fa falta alçar la veu, vostès creuen que si no s’hagués alçat
la veu, tendríem uns Pressuposts Generals de l’Estat que aquest
any 2022 ens portaran 355 milions per a aquesta terra?

(Alguns aplaudiments)

Que això suposa 303 euros de mitjana estatal d’inversió per
càpita, quan la mitjana estatal és de 275, que per primera
vegada s’ha inclòs el fons d’insularitat. Això no havia passat
mai, això no havia passat mai, per molt que vostès diguin, per
molt que vostès diguin!

(Alguns aplaudiments)

Cap grup d’aquesta cambra no ha aconseguit tant per a
aquesta terra, com s’ha fet des d’aquest Govern, dotant per
primera vegada en 40 anys, com deia vostè, en 40 anys aquest
fons d’insularitat. I evidentment no és l’única via de compensar
la insularitat, que tenim subvencions en transport, subvencions
per energia, etc., tot el que inclou aquest règim especial.
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Deia el Partit Popular també, com sempre, que la inversió
és insuficient, que el REB és un engany. Parlava de les xifres,
ha hagut d’anar a Canàries, crec, fins a Canàries a buscar un
argument, un conveni de carreteres, etc., sí, sí, jo no aniré a
Canàries, jo ho compararé amb altres governs del Partit
Popular. La mitjana d’inversió 2012-2018 de Mariano Rajoy,
130 milions d’euros. Mitjana d’inversió del Partit Socialista,
2005-2011 i 2019-2021, 203 milions d’euros, un 56% major.
Quin règim especial va aprovar el Partit Popular? Cap ni un.
Quin fons d’insularitat va dotar? Zero euros, zero euros.

(Remor de veus)

El punt 4, com li deia, tornant a la moció, a nosaltres ens
sembla que és un bon acord i com vostès saben, també està
fitxat per quinquennis, de manera que el 22-26 està fitxat i
principalment perquè allò que no es pot acceptar és que el
Govern de l’Estat no hagi compensat les diferències d’aquesta
terra durant els anys de pandèmia. Sr. Castells, 2020 i 2021
se’ns oblida molt ràpid jo crec la pandèmia, se’ns oblida molt
ràpid que ens acaba de colpir una pandèmia i que l’Estat ha
creat tota una xarxa de suport que ha inclòs els fixos
discontinus, que principalment a qui afavoreix és aquesta terra.
S’oblida que amb els ERTO qui més ha rebut que altres
comunitats són les Illes Balears. I s’oblida -pens jo- dels 855
milions d’ajudes de l’Estat. No han estat anys corrents 2020 i
2021 i això pens que tots ho podem saber.

Per últim, simplement del punt 6 al punt 9, votarem en
contra, com deia al principi, perquè el fons d’insularitat ja
compta amb unes eines per garantir que es puguin executar en
la seva totalitat, com sap vostè, no està subjecte el fons
d’insularitat a la Llei de subvencions i això era gran part del
problema. Ara, es rebrà el fons i tot el que no es pugui
executar, es podar reprogramar per més endavant i no haver-se
de retornar i vostè deu conèixer l’article 20.3 del reial decret
que aprova el règim especial.

Per últim, a més s’ha dit aquest matí, tal com diu l’article
20, ja estableix un sistema d’avaluació...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Marí, per favor.

EL SR. MARÍ I TUR:

Vaig acabant. I com hem acordat amb la sots-comissió
mixta, que hi participa l’Estat amb la comunitat autònoma, cosa
que tampoc no ocorre en altres qüestions.

I per tot això hi votarem en contra. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Donam l’ús de la paraula al grup
proposant, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Responent als diferents
intervinents, en primer lloc, Sr. Melià, vull dir-li que accepto
les quatre esmenes d’addició, talment com estan, amb el seu
text, perquè crec que realment doncs puntualitzen alguns temes
importants i indiscutibles.

Agrair al Sr. Costa el suport del Partit Popular a tots els
punts.

I després, ja entrant en la intervenció de la Sra. Sans i lligat
amb l’acceptació de les esmenes d’El Pi, diu que cada partit diu
coses diferents, jo crec que diem prou el mateix, Sra. Sans, per
què no comptabilitzem els 73 milions? Escolti, perquè és un
principi de comptabilitat bàsica i essencial, els que enganyen
són vostès, no ens diguin que nosaltres enganyem, no es pot dir
que per fi hem assolit la mitjana espanyola comptant uns 73
milions que compensen dèficits d’anys anteriors, això és
evident. Per tant, em sembla que hem estat prou clars, han estat
prou unànimes les diferents al·lusions a aquest tema i crec que
els que amaguen l’ou en aquest tema són vostès.

Sr. Pérez-Ribas, vostè, bé, parlava de culpables, no, més
que culpables jo el que em sembla que s’ha de dir és que és
irresponsable, aquí hi ha hagut un gran desastre, una cosa
escandalosa. Oblidant-nos de la xifra dels 2.800 milions, no?,
la xifra de 859 milions concertats amb convenis a l’empara de
les inversions estatutàries, 859, que només se n’hagin justificat
292, menys d’un 30%, jo crec que és el mínim que devem als
ciutadans que ens han votat, demanar explicacions del per què
això ha estat així.

El tema del caràcter competitiu, Sr. Pérez-Ribas, ho diu el
decret llei que aprova el Règim Especial de Balears a l’article
20, quan diu com se seleccionaran els projectes, diu: “A tal
efecto, se promoverán mecanismos de evaluación de carácter
competitivo”, per tant, jo entenc que les diferents
administracions poden presentar projectes i es tracte que no es
faci com es fa habitualment, que es triïn els projectes segons els
criteris d’oportunitat, sinó amb uns criteris fixats a l’avançada
que garanteixin que aquests doblers es reparteixen d’una forma
objectiva. Això jo deman que el Govern faci públics quins
seran aquests criteris.

Respecte de la intervenció de MÉS per Mallorca, jo,
sincerament, Sra. Campomar, no puc entendre per què vostès
votaran en contra del punt 4, del punt 6, 7, 8 i 9, i diu “sense
perjudici del control parlamentari”; no, és que aquests punts el
que demanen és control parlamentari, és a dir, nosaltres l’únic
que demanam aquí és control parlamentari. Llavors diu: això
correspon al Govern; sí, és clar, correspon al Govern, el
Govern que faci la labor del Govern i el Parlament ha de fer de
Parlament, que és fer control parlamentari, llavors, jo no puc
entendre per què vostès en els punts 6, 7, 8 i 9, que és estricte
control parlamentari, no ens votaran a favor.

Igual que en el punt 4, quan parlam dels 73 milions, vostè
em diu (...), no, és que això, em sap greu dir-li, però no ho ha
entès bé, és a dir, és que haurien de ser 220, si la compensació
del dèficit en inversions són 110 milions a l’any, 20 i 21
haurien de ser 220, els 147 són la diferència entre aquests 220
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i els 73 que ens donen. Aleshores, vostè no vol saber per què
aquest decalatge, que vostè mateixa diu que no està d’acord
amb aquesta quantitat. El que demanam aquí és..., de fet, l’únic
que diem és “constatar que falta aquesta quantitat”. Jo no puc
entendre que MÉS per Mallorca no voti a favor d’això i crec
que farien bé de reconsiderar-ho perquè simplement diem,
escolti, d’acord amb els càlculs amb la comissió mixta ens en
tocarien 220, ens n’han donat 73, què passa que ens hem de
conformar amb aquests 73 sense cap mena de crítica? Jo crec
que és una bona oportunitat perquè reconsiderin el seu vot.

Quant al Grup Socialista, vostè diu que això és un ya te lo
dije, que això seguirà una sort desastrosa, això, Sr. Marí, això
no ho diu enlloc la moció, no ho diu enlloc. Jo l’únic que dic
és: les inversions estatutàries han estat un desastre, jo no sé si
vostè hi està d’acord o no hi està d’acord, jo no he entès què
votarien en el primer punt, tal vegada ja es conformen amb
això. Jo, la veritat, estic molt sobtat de la posició del Grup
Socialista, perquè vostès s’han passat tota la legislatura dient
que el desastre de les inversions estatutàries era del Partit
Popular i ara, quan demanem que s’aclareixi, el Partit Popular
està disposat a votar a favor i vostès hi voten en contra...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Jo crec que vostès haurien de ser els principals interessats,
Sr. Marí, en què es dilucidés això.

I l’Informe de la Sindicatura de Comptes, Sra. Campomar,
és insuficient, perquè l’informe de la Sindicatura de Comptes
és de l’any 2016 i a l’any 2016 encara eren vius aquests
convenis, no tots, però molts eren vius. Per tant, si volem fer
una valoració global ara és el moment de fer-la. Què passa?
Que el 2015 va entrar un nou govern, encara s’executava això,
per tant, no es va investigar en profunditat, i ara com que ja
som a una... hem passat de pantalla, jo crec que el Partit
Popular no va estar interessat en el seu moment en investigar-
ho perquè crec, al contrari del que diu el Sr. Costa, que Déu
n’hi do la responsabilitat que té el Partit Popular, tot i que li
agraeixo que votin a favor, però crec que realment el Partit
Popular té molta responsabilitat i ara, doncs, el Govern,
encapçalat pel Grup Socialista, té altres prioritats i no vol
remoure aquest tema. I jo crec que nosaltres tenim l’obligació
que se sàpiga la veritat i se sàpiga què ha passat amb aquest
desastre, amb aquest escàndol d’aquesta baixíssima execució
d’uns fons estatutaris.

Crec, i els record una vegada més, que el Govern té
l’obligació, no ho crec, ho diu la Llei del govern, la Llei
1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, el
Govern té l’obligació de facilitar el control del Govern. El
control del govern es fa amb aquest tipus d’iniciatives, coses
que han passat, que no formen part de l’actualitat política però
que són coses que han incidit molt negativament en el devenir
polític i econòmic de la comunitat autònoma, el Parlament ha
de fer el seguiment i ha de demanar responsabilitats. Vostès
sabran a quin costat es posen, si del demanar responsabilitat o
tirar arena damunt aquest desastre que ha estat aquesta
baixíssima execució de les inversions estatutàries.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ateses les intervencions dels diferents
grups parlamentaris i l’acceptació de les quatre esmenes que ha
presentat El Pi, d’addició, farem votació separada.

Passam a votar el primer punt. Votam.

30 sí, 24 no i cap abstenció.

Passam a votar el punt número 2. Votam.

26 sí, 28 no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 3. Votam.

26 sí, 28 no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 4. Votam.

26 sí, 28 no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 5. Votam.

30 sí, 24 no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 6. Votam.

25 sí, 28 no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 7. Votam.

26 sí, 28 no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 8. Votam.

26 sí, 28 no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 9. Votam.

25 sí, 28 no, cap abstenció.

Ara passam a votar la primera esmena d’addició d’El Pi,
l’11590. Votam.

30 sí, 24 no, cap abstenció.

Ara votam la segona, l’11591. Votam.

30 sí, 24 no, cap abstenció.

Ara passam a votar la tercera, l’11592. Votam.

28 sí, 26 no, cap abstenció.

Ara votam la darrera, l’11593. Votam.

26 sí, 28 no i cap abstenció.
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IV. Proposició no de llei RGE núm. 15976/20,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
segona oportunitat per a autònoms i PIME.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
15796/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a segona
oportunitat per a autònoms i PIME. Començam amb la
intervenció del Grup Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el
Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, president. La segunda oportunidad se puede definir
com el perdón total o parcial de las deudas a aquellas personas
que, pese a haber obrado de buena fe -pese a haber obrado de
buena fe- se ven arrastradas a una situación de banca rota. La
definición también sirve para autónomos y empresas.

Hace un año que el Grupo Parlamentario Ciudadanos
registramos esta iniciativa y en este período el Gobierno de
España pues ha tomado varias medidas sobre la segunda
oportunidad, de ellas la más relevante es el anteproyecto de
reforma de la ley concursal, con las transposición de la
Directiva Europea 2019/1023 sobre insolvencia. Un
anteproyecto que ha despertado un rechazo unánime entre los
operadores jurídicos y especialistas en derecho de insolvencias
y de reestructuraciones. ¿Los motivos? Uno de ellos es que
resulta que los créditos públicos tendrán privilegios, no se
podrán hacer ni quitas parciales ni totales de los créditos
públicos, se evita que la exoneración de pasivo pueda alcanzar
a los créditos públicos.

Cuando, precisamente, el espíritu de la directiva europea
hace referencia a quitas a Hacienda y Seguridad Social, y
también el que se trate por igual a todos los acreedores. Este
retraso en la transposición, que el gobierno pidió una prórroga
para retrasarla, impide a los autónomos y a las PYME hoy
poder acogerse a esas quitas, que sí se permiten en otros países
de la Unión Europea. Y ya veremos qué pasa con la tramitación
de la ley y los créditos públicos.

Por tanto, hoy por hoy, lo único que les queda a nuestros
autónomos que están en bancarrota es ir a juicio.

Datos del INE: deudores concursados de las Illes Balears,
la mayoría de manera voluntaria en 2020, la mayoría de manera
voluntaria porque saben que hay una moratoria, hasta finales de
2021, de concursos obligatorios; pues bien, en el año 2020
fueron concursados 21 empresas de personas físicas, 6
sociedades anónimas, 80 sociedades limitadas y 2 de otros.
Duelen especialmente los concursos de empresas de personas
físicas, que, como evidentemente todos sabemos, son
autónomos que se juegan todo su patrimonio, duele porque en
este período ha quedado claro que son los autónomos, son los
pequeños empresarios y son las empresas los que crean empleo
en las Illes Balears, ¿o no es así?

Para sustentar el estado del bienestar es necesaria la
creación de empleo de calidad y para que se cree empleo de
calidad se debe hacer, el Govern debe hacer un esfuerzo de
retención y atracción de talento. Y esta iniciativa va de eso, va

de solidaridad, va de justicia, pero sobre todo va de retención
de talento, porque no podemos dejar atrás a esas personas que
idearon una propuesta de negocio, que la empujaron, que
contrataron trabajadores y que, por los motivos que sean,
principalmente derivados por la crisis de la pandemia, se han
visto obligados a cerrar, a bajar definitivamente la persiana.

Personas con talento que han tenido un fracaso empresarial,
como si esto fuera el fin del mundo, en la cultura anglosajona,
ya lo saben, un fracaso empresarial forma parte de un
currículum, mientras que en nuestro país todavía está
estigmatizado. Personas con talento obligadas a llevar una
mochila de deudas.

Según IBESTAT, el momento histórico en las Illes Balears
donde había más empresas fue en el segundo trimestre de 2019,
en ese momento había 45.764 empresas; ahora, en los últimos
datos del IBESTAT, correspondientes al tercer trimestre de
2021, el número de empresas de las Illes Balears asciende a
42.914, 2.850 empresas menos. Pero de esas 2.850 empresas
menos que tenemos ahora respecto al 2019, 1.295
corresponden a empresas de personas físicas, es decir,
autónomos. No nos podemos permitir que estos 1.295
autónomos que se han visto obligados a cerrar su empresa se
queden con una mochila de deudas que los tenga estrangulados
de por vida, no podemos dejarles atrás, no podemos dilapidar
su talento.

Y ¿qué ha hecho el Govern? Pla de xoc per l’ocupació
2020-2021, de 72,4 millones de euros, sin ninguna medida para
aliviar la mochila de deudas para los autónomos que han tenido
que cerrar su negocio y que tienen empuje suficiente para crear
uno de nuevo. Y ello a pesar de que los grupos que dan apoyo
al Govern votaron a favor de nuestras enmiendas de
Ciudadanos a la Ley de presupuestos de 2021, con un montante
de más de 3 millones de euros que debían destinarse a políticas
de segunda oportunidad.

Bien, ruego que apoyen a esta proposición no de ley por
respeto a los autónomos que se han visto obligados a cerrar su
negocio durante esta pandemia.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Correspon ara la intervenció del
Grup Parlamentari Popular, qui ha presentat l’esmena RGE
núm. 11608/21, te la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señoras y señores
diputados. Debatimos hoy la PNL presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos de la que hacemos una valoración
positiva, como no puede ser de otra manera y, por tanto,
anunciamos nuestro voto favorable. Hemos vivido durante este
año y medio de COVID la consecuencias tristes de esta
pandemia para la ciudadanía, para el tejido productivo y muy
especialmente en Baleares. También hemos constatado que
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para el Gobierno Sánchez y para este govern mantener el tejido
productivo no contaba entre sus prioridades, cerrando negocios
y restringiendo la actividad hasta límites insostenibles, sin que
viniera acompañado de ayudas, medidas facilitadoras de ningún
tipo para las empresas, para las PYME, para los autónomos, y
no fue hasta que se produjeron manifestaciones y protestas
multitudinarias, especialmente en el sector servicios y en la
hostelería, cuando el govern se decidió a sacar unas ayudas,
que hay que recalcar que tardaron meses en concederse, y
tampoco haciendo caso de ninguna de las iniciativas y
propuestas presentadas por el Partido Popular y otros grupos de
esta cámara.

Por tanto, esta iniciativa que pretende dar herramientas a
este colectivo para intentar continuar con su actividad de
manera mínimamente óptima, que busca implementar y ayudar
a hacer viables estos mecanismos de segunda oportunidad de la
Ley 25/2015, pues, lógicamente, lo consideramos del todo
adecuado.

Respecto a los puntos 1 y 2 vemos positiva, lógicamente, la
campaña informativa que proponen para que el mayor número
de autónomos y PYME sean conscientes de esta posibilidad y
lo soliciten, al igual que las ayudas que entendemos es un
refuerzo para que, como hemos dicho, ese mecanismo de
segunda oportunidad, efectivamente se cristalice.

En cuanto a los puntos 3 y 4, de presentación del Plan
balear de autoempleo del Fomento de Emprendeduría 2021-
2024 y de incorporar medidas para la segunda oportunidad
dentro de este plan estamos también de acuerdo aunque si era
urgente en 2020 ahora que estamos finalizando el 2021 no
sabría ya cómo calificarlo, la verdad es que es bastante
decepcionante como mínimo y el Govern va tarde como es
habitual.

De la misma manera votaremos a favor del punto 5 en este
respecto, simplemente recordar que fue aprobado el texto
refundido de la Ley concursal en el que, entre otros temas,
calificaba que ningún deudor puede exonerarse en el crédito
público, lo que resulta totalmente contrario a la corriente
predominante favorable a la exoneración de todo el pasivo
recogida en la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de
2019.

Pero es que además, por otro lado, vemos como el Sr.
Sánchez anuncia unos presupuestos en los que Baleares sale
muy perjudicada y el gobierno de la Sra. Armengol no sólo no
defiende los intereses de Baleares sino que se afana en ser
cómplice de Sánchez en este engaño masivo y en este ejercicio
de trilerismo escandaloso; unos presupuestos que resulta que
también contienen un nuevo hachazo a los autónomos
subiéndoles la cuota de manera unilateral sin previo aviso
cuando el 70% de los autónomos no se ha recuperado después
de un año y medio en el peor momento cuando los carburantes
suben, la luz sube, la cesta de la compra sube. Recordamos que
el año pasado el Gobierno ya subió también de forma
inmisericorde en pleno estado de alarma sin actividad, sin
movilidad y sin ayudas.

Por tanto, desde el Partido Popular hemos creído necesario
presentar una enmienda a esta iniciativa, una enmienda de

adición instando al Gobierno central a que desista de la subida
de la cuota de autónomos, recogida en estos presupuestos,
porque lo creemos abusivo, fuera de lugar y sigue machacando
a este colectivo de trabajadores, de empresarios y penalizando
la recuperación.

Esperamos sinceramente que el Grupo Ciudadanos nos
acepte esta enmienda y de ser así tenemos la esperanza de que
en esta ocasión los partidos de izquierdas apoyen este punto
también y aprovechen esta ocasión para defender realmente los
intereses de PYME y autónomos y no se queden únicamente
con declaraciones de intenciones o con iniciativas que al final
son únicamente un brindis al sol.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. López. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Segunda oportunidad, me gustaría que
del concepto de segunda oportunidad nos quedásemos con él
porque aunque vamos a hablar de una ley específica creo que
hace falta entender lo que significa una segunda oportunidad en
la vida de la gente.

Cuando una persona se plantea iniciar un proyecto propio
para impulsar su propia empresa o cualquier actividad uno de
los condicionantes que más influye a la hora de si se acaba
atreviendo a hacerlo o no es la capacidad de endeudamiento y
cómo le condicionará la vida en caso de que le vaya mal. Como
es normal el miedo al fracaso es muy importante cuando uno
toma una decisión.

Igual que..., o ya que igual que si a uno por desgracia le
quitan una casa y tiene una hipoteca por desgracia esa deuda le
persigue durante décadas aunque le hayan quitado su hogar, en
este caso si una persona inicia una actividad y acepta unos
riesgos por los que puede contraer unas deudas que en caso de
que le vaya mal puede también acabar arrastrando esas deudas
durante años.

La Ley de segunda oportunidad, que sirve como mecanismo
para una reducción de la carga financiera incluyendo la
exoneración de deudas o aligerar cierta carga financiera junto
a otras medidas, es una ley que pretende dar cierta seguridad a
toda persona que quiere iniciar un proyecto, pero bueno, por
desgracia a día de hoy parece que entre el colectivo, entre
PYME y autónomos, hay cierta parte que no son conocedores
de dicha ley. Y precisamente esta PNL lo que busca, entre otras
cosas, es dar a conocer la ley para dar cierta seguridad a
quienes tienen un negocio o quieran poner en marcha su
actividad. 

En tiempos además tan complejos como los que vivimos,
para garantizar que nuestro tejido empresarial no se vea más
dañado creemos que sí que es una iniciativa certera. Por lo
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tanto, ya aviso y el ponente ya lo sabe, aceptaremos la gran
mayoría de esos puntos. 

En cuanto al primer punto como es evidente lo votaremos
a favor, lo hemos dicho muchas veces, no basta con legislar, no
basta con generar las leyes, hay que darlas a conocer y que la
población las conozca, sobre todo una ley como ésta que lo que
pretende precisamente es dar certezas a quienes o apoyar a
personas que tienen pensado abrir un negocio o iniciar alguna
iniciativa por cuenta propia y que sepan que tienen cierta
seguridad a la hora de iniciarlo.

El segundo punto también lo votaremos a favor, lo hemos
dicho muchas veces y más en este contexto de crisis, todo lo
que sea dar líneas de ayuda a favor de nuestro tejido
empresarial, sobre todo pequeña empresa y autónomos, lo
vemos positivo.

El tercer punto también lo votaremos a favor, además nos
consta que el Gobierno ya lleva tiempo preparando este nuevo
plan de autoocupación y fomento de la emprendeduría y seguro
que en breve podremos verlo.

En cuanto al cuarto punto también votaremos a favor,
precisamente si queremos que el próximo plan tenga éxito, el
plan que he comentado, conseguir transmitir certezas y que se
tenga cierta valentía y se sepa que se va a garantizar cierta
protección en cuanto a algún proyecto que por desgracia no
tenga éxito, creemos que puede ayudar a que la gente pueda
querer impulsar su propio proyecto y así contribuir a nuestra
diversificación económica. Porque lo he vuelto a decir, cuando
uno quiere montar una empresa o iniciar una actividad una de
las cosas que más le frena es el miedo al fracaso, si se le da
cierta seguridad creemos que así impulsaremos también el
tejido empresarial en nuestras islas.

El quinto punto, se lo he comentado al ponente ya, lo
votaremos en contra porque la redacción en realidad creemos
que no acaba de estar y que la implicación que tiene con este
tipo de redacción no se puede apoyar así como está.

Para acabar, sí que creo, quiero comentar lo que he dicho al
principio, que es el concepto de segunda oportunidad, creo que
a la hora de legislar lo que es la segunda oportunidad y el
concepto en sí deberíamos tenerlo siempre en mente sobre todo
cuando sabemos que, por desgracia, en el pasado y actualmente
también sigue ocurriendo, cientos de personas han sido
desahuciadas en las últimas décadas y además de no tener casa
muchas veces siguen pagando una deuda en la hipoteca. Hago
el símil por lo que supone tener una deuda que te persigue de
por vida.

Espero que en un futuro cuando se vuelva a hablar de la
dación en pago, cuando alguien es desahuciado por un banco,
todos los partidos valoren lo que significa ese concepto que
estamos hablando para empresarios que supone la segunda
oportunidad cuando algo en la vida te va mal porque lo que no
puede pasar, ahora hablamos precisamente de tejido
empresarial, pero también cuando hablamos de vidas más
personales o relaciones personales, es que por un error se pague
durante décadas algo como una deuda que te persigue, que no

te puede o que no te permite rehacer tu vida o buscar nuevos
proyectos.

En ese sentido, cogiendo el concepto de segunda
oportunidad, sí que me gustaría hacer una reflexión o pedir
cierta reflexión que es que en un futuro cuando se vuelva a
abordar alguna vez la aceptación en pago se tenga en cuenta
también este concepto de segunda oportunidad, que ahora
vamos a votar que sí para otro sector, creo que en el sector
justamente también de la vivienda se tenga en cuenta.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Diputades, diputats. Efectivament, les
PIME i els autònoms són els grans oblidats del nostre mercat
laboral i encara no ha arribat el govern de l’Estat que els tracti
tal com pertoca a una gent que genera ocupació de qualitat i per
tant riquesa per al país. Per això, aquesta és una iniciativa
encertada, tot el que sigui posar damunt la taula, posar en debat
públic les necessitats que tenen PIME i autònoms és necessari,
per això és benvingut.

En el cas d’aquesta PNL, registrada ja fa onze mesos, pren
com a excusa els efectes econòmics derivats de la pandèmia i
demana que des del Govern de les Illes Balears es tengui
present i es posin en marxa tots els mecanismes que preveu la
Llei 25/2015, de segona oportunitat. Hi estam d’acord i per
això li votarem a favor pràcticament tots els punts.

Ara bé, pensam que hem d’anar més enllà, és necessari que
des de l’Estat es facin plantejaments seriosos de suports a
autònoms i a PIME, si volem ocupació de qualitat,
diversificació econòmica i repartiment de la riquesa hem de
millorar significativament les condicions laborals d’autònoms
i empreses.

Per exemple, l’Estat ha de modificar la Llei de contractes,
per posar un exemple pràctic dels que vàrem parlar ja ahir, per
tal de permetre que les empreses locals puguin optar a guanyar
alguna licitació pública, fent possible així la millora tant de la
qualitat laboral com del servei al ciutadà. L’Estat ha de legislar
per afavorir que autònoms i PIME puguin fer feina tranquils,
tenguin les portes obertes pertot i es puguin arriscar a
emprendre i, sobretot, que els costs pel fet de tenir una empresa
siguin assumibles. 

Les accions necessàries són estructurals i no puntuals, i sí
és cert, puntualment hem d’actuar per mor de la crisi que ens
ocupa però convendran amb mi que el sector dels autònoms a
les darreres dècades ha perdut molta capacitat de generar
ocupació i riquesa. Aquesta feblesa l’ha mostrada amb la
COVID però, com dèiem, és estructural.
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El que hem dit, li donarem suport a tots els punts menys al
darrer, al punt cinquè..., nosaltres entenem que ha de ser cada
administració pública que de forma autònoma decideixi traure
les taxes, traure els imposts, en cas de veure-ho oportú o
necessari i no des d’aquí dir ajuntaments o qualsevol altra
administració dir què han de fer o deixar de fer amb les seves
taxes. 

També votarem a favor l’esmena del Partit Popular. No crec
que l’any que ve sigui un bon moment per apujar quotes
d’autònoms però, com ja hem dit, no és la solució, és un pegat;
la solució és creure’ns de veres que els autònoms són part
d’aquest mercat laboral i són part de la solució a la qualitat
laboral i a la qualitat dels serveis.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de
cinc minuts. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Permítame que inicie esta
intervención hablando de una de esas anécdotas históricas que
tanto nos gustan al Sr. Méndez y a mí. 

Se trata de uno de los mayores fiascos militares de la
historia. Durante la Guerra de Crimea se produce un hecho
histórico que muchos de ustedes conocerán porque, además, se
han hecho varias películas, la más famosa de ellas
protagonizada por Errol Flynn... Me estoy refiriendo a la carga
de la brigada ligera, una serie de despropósitos completos en
las órdenes incitó a que cargase, la brigada ligera, y fuese
prácticamente masacrada. 

Los británicos, que son muy inteligentes y les gusta mucho
hacer publicidad y propaganda, automáticamente cambiaron
todo aquello, igual que hacen ustedes normalmente, son los
reyes de la publicidad y la propaganda, y convirtieron aquel
desastre en un acto heroico. Hasta Lord Tennyson, el famoso
poeta, les dedicó unos famosos poemas que decían “Media
legua, media legua ante ellos. Por el valle de la Muerte
cabalgaron los seiscientos”.

Ante aquel absoluto desastre, el general Bosquet, que era el
jefe de la fuerza expedicionaria francesa, posteriormente
mariscal de Francia y senador, dejó también para la historia una
famosa frase: “Es magnífico, pero esto no es la guerra”. 

Y yo le tengo que decir al grupo de Ciudadanos
exactamente lo mismo: es magnífico, pero esto no es la política.
Ustedes pronto nos traerán a este parlamento iniciativas
diciendo que llamemos “Tierra” a la Tierra, “Sol” al Sol y a la
Luna, “Luna”, y que por supuesto serán aprobadas porque

ustedes buscan esa aprobación siempre. Su proyecto, pues es
eso, un proyecto que lo único que busca es la anuencia, la que
han recabado unánimemente de la cámara y también la nuestra.
Porque, a fin de cuentas, qué dicen, hacer una campaña... Como
les digan a estos de hacer una campaña..., ya los tienen...,
vamos, haciendo palmas con las orejas, solo falta decirles al
equipo de gobierno que hagan una campaña, con lo que les
gusta. 

Y, luego, una serie de políticas que ya existen y que ya se
están implementando. Y lo único, lo único, que realmente
aportaba esta proposición no de ley era el último punto que es
el que ya ha visto que no causa ningún consenso sobre todo
entre quienes tienen que aflojar el bolsillo, porque todos han
hablado mucho de lo que les preocupa la PYMEM. 

Y yo les tengo que decir que ustedes, desde Ciudadanos,
nos acusan habitualmente de que nosotros hacemos mucha
política a golpe de tuit, pero lo único que realmente está
buscando esta proposición no de ley es eso, un tuit. Y se lo
puedo redactar yo porque es muy sencillo: “Desde Ciudadanos
hacemos política útil gracias a una iniciativa presentada y
aprobada hoy en el Parlamento de las Islas Baleares, miles de
autónomos y PYME se beneficiarán de importantes ayudas”,
etc.

Y eso es a lo que ustedes se dedican y a lo que vienen
ustedes a este parlamento y lamento tener que decírselo, lo
triste, y yo supongo que por eso a veces ustedes se enfadan con
nosotros y nos dicen que hacemos política a golpe de tuit, es
que sus tuits los leen cinco y a los nuestros, el último vídeo en
este parlamento, de mi compañera lamentablemente ausente,
Idoia, tiene 125.000 reproducciones, yo supongo que esto es lo
que preocupa a Ciudadanos. 

Lo dicho, no se preocupen, les votaremos que sí a esta
magnífica proposición, ¿eh?, con lo que ustedes habrán
conseguido su objetivo y podrán colocar su tuit, pero les insisto
y les digo de nuevo, parafraseando al general Bosquet: es
magnífico, pero no es la política. 

Gracias Sr. Presidente. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Rodríguez. Per part del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Sureda, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, molt bon
dia. Ha passat gairebé un any des que es va presentar aquesta
iniciativa, que sempre són benvingudes aquest tipus
d’iniciatives d’ajudes a autònoms i petites empreses. 

Segons la Llei 25/2015, de 28 de juliol, el seu objectiu és
que una persona física malgrat hi hagi un fracàs econòmic
empresarial o personal tengui la possibilitat d’encaminar
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novament la vida i fins i tot arriscar-se en noves iniciatives
sense que això suposi dur una llosa in aeternum. 

S’ha demostrat que quan no existeixen mecanismes de
segona oportunitat es poden produir desincentius clars a
escometre noves activitats i fins i tot poques possibilitats de
seguir dins el circuit de l’economia. Els mecanismes de segona
oportunitat són desincentivadors de l’economia submergida i
afavoreixen una cultura empresarial que sempre caurà en
benefici de l’ocupació. Moltes situacions d’insolvència són a
causa de factors externs al control dels deutors de bona fe,
sobretot davant situacions en les quals ens hem trobat en
aquesta pandèmia que, per una alteració totalment
sobrevinguda i imprevista de les seves circumstàncies, no
poden acomplir els compromisos que tenien. 

La veritat, és que queda una mica desfasada perquè en
aquest any han passat moltes coses i desgraciadament han
desaparegut moltes empreses, centenars, que ja no poden
adherir-se a cap tipus d’ajuda ni suport perquè han arribat tard.

Els dos primers punts, poden quedar obsolets, vostè ja ho
ha dit, ja que un dels aspectes que vol modificar-se amb
l’avantprojecte de la llei concursal és l’exoneració judicial dels
crèdits amb Hisenda i la Seguretat Social, deixant-ho fora i, a
això, sembla que s’aprovarà a finals d’any, per tant, és
complicat que es puguin dur a terme aquestes iniciatives i que
arribin d’hora. Igual que en el punt 2, que per donar aquesta
informació o per donar aquestes ajudes s’hauria de tenir en
compte en el punt 4 d’aquesta proposició no de llei, ja que la
Llei 25/2015, quan es posin en marxa aquestes línies d’ajudes,
suposadament, estarà derogada. 

Totalment d’acord amb el punt 3 d’elaborar i presentar el
pla d’autoocupació i emprenedoria per als propers anys i que
incorpori, com diu el punt 4, aquestes iniciatives i mesures
efectives destinades a la segona oportunitat. És necessari tenir
en compte un ventall de possibilitats per intentar ajudar al
màxim els autònoms i aquelles petites empreses, totes les que
sigui possible.

I al punt 5 no li podem donar suport, ja que això d’exonerar
totalment o parcialment deutes amb l’administració no ens diu
ni a partir de quant, ni quin tipus de deutes, en quins casos i ens
genera molts dubtes i, sobretot, també en el que ha fet
referència el Sr. Mas, que m’agradaria m’ho especificàs,
nosaltres enteníem que era a partir dels deutes de la comunitat
autònoma, però si són deutes en què es demana l’exoneració ja
en els ajuntaments, etc., han fet prou esforços i en aquest cas
votaríem que no.

I per acabar, vull dir que si accepta l’esmena del Grup
Parlamentari Popular la votarem a favor, no és el moment de
pujar els autònoms ja que són elements clau en la recuperació
econòmica de la nostra societat.

Gràcies, president.

(Algun aplaudiment)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Mixt té la paraula
el Sr. Sanz, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, president, bon dia, diputats i diputades. I venim a
debatre una proposició no de llei del Grup Ciutadans la qual
sembla d’interès general, però haurem de parlar d’aquell interès
general que sigui de tots, no només de les empreses.

Hem de tenir en compte que en aquesta proposta subsisteix
un idea liberal, que també hi és, però justament ens ha agradat
veure que aquesta Llei 25/2015 parla de moltes més coses. Han
parlat des de Podem que quan es parli, després, de les
hipoteques i dels desnonaments, de persones que es queden,
aquesta llei, la 25/2015, resulta que també té un article 3 que es
troba abans dels articles que parlen de les empreses, que parla
de com es modifica la llei per a l’execució hipotecària, i llavors
ens agrada que aquesta llei la tenguin en compte, la segona
oportunitat, però quan hi hagi problemes de desnonaments i de
persones que es quedin sense habitatge, es tingui en compte la
mateixa llei de segona oportunitat.

Diu que es farà molt de treball amb les famílies nombroses,
monoparentals, que tenen discapacitats al seu càrrec i que la
seva aplicació faria que, en quatre anys, no pugui aplicar-se
aquest desnonament, i llavors seria molt important.

També m’agradaria posar en relleu totes les ajudes que ja
hi són, que s’han fet, s’ha parlat en aquest plenari i vostès es
troben també en aquest Pla de reactivació i totes les tasques que
es fan de reactivació a totes les ajudes.

Després també s’ha parlat de les dificultats de 1.295
autònoms, òbviament estam d’acord que s’ha de fer tot el
possible per poder ajudar-los, però hem de recordar també, s’ha
parlat moltes vegades, però crec que s’ha de recordar, que hem
passat per una pandèmia. Quan es parla, crec que s’ha dit, que
aquest debat ha tancat empreses, aquest govern, crec, tant el de
l’Estat com el de la comunitat autònoma, el que ha fet és vetllar
per la salut de tots, perquè si no teníem salut no podíem tenir
economia i no ens podíem recuperar. I òbviament és el que
s’havia de fer, ha estat un tancament, però obligat.

Després s’ha parlat de la cistella de la compra per del Grup
Popular s’ha parlat del que s’havia elevat; és curiós que el Grup
Popular vingui a donar lliçons del que s’ha de fer amb els
imposts en èpoques de crisi quan en el 2012 va decidir, quan
encara no s’havia sortit de la crisi del 2008, de la bombolla
immobiliària, apujar L’IVA del 18 al 21/%, apujar l’IVA reduït
del 8 al 10%, i en el 2013 va decidir llevar la deducció de
l’habitatge que a tanta gent ajudava amb els imposts. Llavors,
crec que lliçons crec que ja en tenim moltes.

Sr. Rodríguez, li volia dir que per arribar a 125.000
reproduccions hi ha moltes maneres que no fa falta que hi hagi
molta gent veient-lo, hi ha (...), hi ha persones que poden
donant-li i cada vegada que li doni podrà haver 125.000
reproduccions. I és curiós que li ho digui a un grup
parlamentari que fa política de piulada quan el que vostè
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exposa, perquè crec que no ha parlat gaire de la segona
oportunitat, és una política de piulada, llavors és curiós.

Parlant dels punts, relatiu al que diu la Llei de segona
oportunitat, aquesta llei a la qual sí que els votarem a favor
d’alguns dels seus punts, ens agrada que té temes socials, parla
d’aquelles empreses i autònoms que tinguin cura de menors,
però estan condicionats, que no és un xec en blanc, s’ha de
tenir en compte que de vegades en la redacció de les propostes
es fiquen xecs en blanc, aquesta llei no és un xec en blanc,
parla de com ha d’estar l’empresa recollida, que si aquesta
bonificació no s’acompleix s’ha de retornar l’ajut. Llavors, que
tinguem en compte que aquesta llei no és un xec en blanc.

Per exemple, per dir una qüestió, que si s’incompleix el que
preveuen articles d’aquesta llei, aquest autònom que ho ha
passat tan malament i pot ser no incompleixi per la situació, ha
de retornar íntegrament l’import que li donen. Llavors hem de
tenir molta cura d’aquesta cosa.

Respecte del que es diu, bé, la majoria dels seus articles,
com he dit, no només actua per al teixit empresarial, actua
també per la voracitat d’un altre problema, les hipoteques que
han afectat empreses i persones, és important que ho tenguem
en compte per a propostes que hi pugui haver de grups més
progressistes, que sí que tenguin aquesta situació en compte.

Amb referència al primer punt, òbviament, la llei de segona
oportunitat, hi donarem suport, perquè els riscos que hi ha
hagut són necessaris.

En el segon punt, també donarem suport, perquè l’objectiu
és retornar l’ocupació als treballadors que han tengut
problemes.

En el tercer punt, crec que ja s’ha parlat i es va parlar a la
Conselleria d’Economia en la qual també es preparen plans
d’autoocupació i llavors també es pot.

El quart punt també. I el cinquè punt sí que li he de dir que
no li podem donar suport, ja que, com han dit des de MÉS per
Mallorca, l’autonomia dels municipis ha d’existir també per
poder davallar les seves taxes.

Finalitzar només, si em permet la presidència, i recordar
que hi ha hagut moltes ajudes, que a Formentera el teixit
empresarial ha pogut sortir endavant gràcies a aquestes ajudes
que han arribat amb 13,3 milions d’euros per a 184 empreses.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, president, bon dia, senyores i senyors diputats.
Aquesta PNL que portem avui per part del grup Ciudadanos és

una PNL que té dos caires separats, però jo crec que s’han
explicat prou aquí, per una banda, parla de PIME i autònoms i
per una altra banda parla de segona oportunitat, són dos
conceptes.

Jo crec que des del minut 1 i en som conscients, tant des del
Govern de l’Estat com del Govern de les Illes Balears es va fer
una aposta pels autònoms, per les petites i mitjanes empreses,
per mantenir l’activitat de totes aquestes empreses mitjançant
diferents mesures destinades a la reducció de costs de
producció, destinades a facilitar costs i que tot ha evolucionat
en funció de l’evolució de la pandèmia ha avançat i ha
culminat, jo crec que el darrer fet més important que hem de
destacar tots aquí és l’arribada de les ajudes de forma directa a
petites empreses i autònoms, els 855 milions d’euros en ajudes
han permès continuar obrint la porta. I jo crec que també és una
segona oportunitat per a molts.

Però, a part de tot això, la PNL que planteja Ciudadanos
aquí ve a posar en marxa la Llei de segona oportunitat, que ja
li hem dit aquí també, la Llei 25 no sols ens parla de petites i
mitjanes empreses, sinó que també parla de persones, i jo crec
que hem de fer passes endavant per consolidar aquesta
possibilitat que les empreses puguin refer la seva activitat i que
puguin tirar endavant, que els emprenedors puguin fer passes
endavant davant d’una situació de fallida, però també estan
amb mi que aquesta segona oportunitat ha d’afectar persones,
ja li hem dit aquí, que en futures accions legislatives s’ha de
tenir aquesta idea del legislador inicial per poder avançar en la
segona oportunitat.

Dit això, vull dir que des del Grup Parlamentari Socialista,
ja li avanç que demanarem votació separada dels punts de la
PNL, perquè nosaltres votarem favorablement els punts 1 i 2,
consideram que la llei, ho hem dit aquí, la llei és una llei que
pot funcionar, pot redreçar empreses, pot evitar fins i tot una
mort empresarial prematura per a alguns i per a alguns
projectes i, per tant, no podem més que donar suport a la
difusió d’aquesta llei, que la gent conegui que hi ha eines per
poder avançar en l’emprenedoria, que hi ha eines que davant la
por que puguin tenir tots els emprenedors, tenim eines que els
poden ajudar a sobreviure.

Igualment que en el punt 2, en el punt 2 s’han fet mesures
per redreçar les activitats i creiem que és un objectiu facilitar
el retorn a l’ocupació de tots aquells autònoms per compte
propi i per tant és imprescindible establir itineraris
d’emprenedoria.

Ja en aquest parlament, a la Comissió de Turisme i Treball
es va debatre una PNL que parlava d’itineraris d’emprenedors
per reforçar l’orientació, la formació per reforçar
l’emprenedoria i, per tant, no podem més que votar-hi a favor.

Respecte dels punts 3 i 4 també votarem en sentit positiu
perquè ja s’elabora per part del Govern un pla d’autoocupació
que en poc temps es presentarà i, per tant, és de justícia avançar
cap al pla d’autoocupació i aquest pla d’autoocupació ha de
contenir mesures dirigides a suportar l’emprenedor, com no
faltaria més.
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Respecte del que al punt, per part del Grup Parlamentari
Socialista, votarem que no, perquè té una redacció en genèric,
inclou les diferents administracions de manera genèrica i pot
ser s’hauria d’haver acotat una mica i, per tant, en principi
votarem que no davant aquesta manera genèrica.

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Ara correspon donar la paraula al
Grup proposant, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, ja s’ha comentat, però bé, insistir en
la realitat que aquesta proposició no de llei fa un any que ha
estat registrada, amb el títol de Segona oportunitat per a
autònoms i PIME, o sigui, nosaltres volíem centrar la segona
oportunitat en aquest col·lectiu.

Després de sentir les intervencions dels portaveus, agrair a
tots els grups parlamentaris, que em sembla que serà per
unanimitat, que donaran suport als quatre primers punts,
evidentment acceptem la votació separada.

Vull dir que en el cinquè punt feia més que res una
declaració d’intencions, però, bé, accept que el redactat potser
generava certa ambigüitat.

Sobre l’esmena que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Cabrera, dir que sí, òbviament l’acceptem,
considerem molt perjudicial per als autònoms, no ja de les Illes,
sinó de tota Espanya que s’apugin les quotes de cara a l’any
que ve. I és més, el passat 9 de setembre, aquí, en comissió, es
va aprovar un pla de rescat per a autònoms a partir d’una
proposició no de llei que vàrem presentar des de Ciutadans, on
demanàvem també que s’aturés la reforma de les cotitzacions
a autònoms que té previstes el ministeri: una reforma de
cotitzacions que farà apujar, segons els ingressos prevists, però
que perjudica clarament la liquiditat i competitivitat dels
nostres autònoms.

I això va lligat a les condicions laborals dels autònoms que
ha dit el Sr. Mas, o sigui, és imprescindible que els autònoms
tinguin liquiditat i que aquestes quotes que es plantegen des de
l’Estat no afavoriran ni la reactivació econòmica ni futurs
projectes empresarials. Per tant, evidentment les condicions
laborals del sector dels autònoms ha de millorar sí o sí.

Al Sr. Sanz, que li he comentat que evidentment s’havien
donat diverses ajudes durant aquest any, és vera, s’han donat
ajudes però a empreses existents, aquí parlam d’autònoms i
empreses que han hagut de tancar durant aquesta pandèmia i
que no s’han vist amb possibilitats de demanar ja determinades
ajudes.

Finalment, vull dir al Sr. Rodríguez, del Grup Parlamentari
VOX, que evidentment, i jo en particular, som al Parlament de
les Illes Balears per fer política útil, tampoc no entenc quin

altre tipus de feina s’ha de fer en el Parlament de les Illes
Balears. I precisament parl jo que no som un piulador
empedreït, que pràcticament les meves xarxes socials són prou
bàsiques. Però el Grup Parlamentari Ciutadans no aturem de fer
iniciatives, propostes per millorar i per fer control al Govern,
però també per millorar la societat que tenim actualment. I
gràcies a aquestes iniciatives, aquestes esmenes que vàrem
presentar al projecte de llei dels pressuposts de la comunitat
autònoma de Balears del 2021, on fèiem esmenes incidint en la
segona oportunitat, gràcies a això, segurament, en el proper Pla
d’Autoempleo y Fomento de Emprendeduría que traurà el
Govern hi haurà una partida per a segona oportunitat. Per tant,
sí que serveixen les iniciatives, el que no serveix per a res és
estar constantment criticant i fent populisme de coses que, a
més a més, no afecten la vida dels nostres ciutadans.

Finalment, bé, ja ho he dit, agrair als grups parlamentaris
que donen suport a aquesta iniciativa, a tots; insistir que el
Govern presenti el més prest possible el Pla d’ocupació i
foment de l’emprenedoria 2021-2024, que permeti a tots els
grups parlamentaris poder fer incorporacions en aquest pla,
perquè realment serà un pla que pot ajudar a la reactivació
econòmica dels nostres sectors que actualment ho passen molt
malament, i bé, esperar que el mínim d’autònoms hagi de
veure’s obligat a demanar ajudes de la segona oportunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Un cop finalitzat el debat,
procedim a la votació. S’accepta votació separada i el Grup
Parlamentari Ciudadanos accepta l’esmena d’addició del PP.

Per tant, passam a votar i votam el punt número 1. Votam.

54 sí, cap no, cap abstenció.

Votam el punt número 2. Votam.

54 sí, cap no i cap abstenció.

Votam el punt número 3. Votam.

54 sí, cap no, cap abstenció.

Votam el punt número 4. Votam.

54 sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 5. Votam.

21 sí, 31 no, 2 abstencions.

Ara passam a votar l’esmena RGE núm. 11608/21, l’esmena
d’addició del Partit Popular. Votam.

35 sí, cap no i 19 abstencions.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon a la
votació de diferents empats a proposicions no de llei produïts
en comissió.
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V.1) Votació de la Proposició no de llei RGE núm.
2342/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació
d’una comissió parlamentària per al seguiment del
finançament i l’execució dels projectes per ser finançats
pels Fons de recuperació europeu Next Generation.

En primer lloc, sotmetrem a votació la Proposició no de llei
RGE núm. 2342/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
creació d’una comissió parlamentària per al seguiment del
finançament i l’execució dels projectes per ser finançats pel
Fons de Recuperació Europeu. Votam.

Vots presencials: 25 sí, 28 no i cap abstenció; vots
telemàtics: hi ha 2 vots afirmatius i 2 vots en contra; i dóna un
resultat final de 27 vots a favor, 30 en contra i cap abstenció.

V.2) Votació de la Proposició no de llei RGE núm.
15786/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament de mesures en innovació i digitalització en
el sector cultural.

En segon lloc, sotmetem a votació la Proposició no de llei
RGE núm. 15786/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament de mesures en innovació i digitalització en
el sector cultural. Votam.

24 sí, 28 no, dues abstencions. Hi ha 2 vots telemàtics a
favor, 2 vots en contra, la qual cosa ens dóna un resultat global
de 26 vots a favor, 30 en contra i 2 abstencions.

V.3) Votació de l’apartat 2 de la Proposició no de llei
RGE núm. 6037/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reconeixement de la figura dels educadors socials
i manteniment d’aquesta figura en els centres educatius de
secundària de les Illes Balears.

En tercer lloc, sotmetem a votació l’apartat 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 6037/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reconeixement de la figura dels
educadors socials i manteniment d’aquesta figura en els centres
educatius de secundària de les Illes Balears. Votam.

26 sí, 28 no, cap abstenció, presencialment; 2 vots
afirmatius i 2 vots en contra per via telemàtica, la qual cosa ens
dóna una resultat de 28 vots a favor, 30 en contra i cap
abstenció.

VI. Debat de l’esmena a la totalitat, de devolució, RGE
núm. 9099/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, al Projecte de llei RGE núm. 5834/21, d’educació
de les Illes Balears.

Finalment, passam al sisè punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de l’esmena a la totalitat, de devolució,
RGE núm. 9099/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, al Projecte de llei RGE núm. 5834/21, d’educació de
les Illes Balears.

Començam el debat amb la intervenció per defensar
l’esmena del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, per part
del Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señores diputados.
Gracias a los señores de MÉS por el detalle de traer unas
camisetas verde VOX, muy bonitas, ya se lo cuentan después
ustedes.

Miren, yo les voy a explicar los motivos por los cuales
desde VOX consideramos que esta ley se debería devolver, este
proyecto de ley se debería devolver, se debería retirar y guardar
para futuras consultas como ejemplo de hasta dónde llegó la
estulticia de unos políticos metidos a expertos docentes,
asesorados por unos docentes metidos a políticos en las aulas.

Miren, Sr. March, señores del Gobierno balear, espero que
sea animada la tertulia, Sra. Armengol, ustedes nos presentan
este proyecto para blindar por ley el fracaso de un sistema
educativo y la condena a la mediocridad de las futuras
generaciones, les condenan al paro o a los 400 euros, eso sí,
que el Partido Socialista les ofrece para perpetuar a los NI-NI
a cambio de que les voten, ustedes mismos lo dicen. Ustedes
quieren aprobar esta bazofia de ley que va a consolidar que
estemos a la cabeza de España en abandono y fracaso escolar
con porcentajes superiores al 20%. Según GADESO, no creo
que sea una empresa sospechosa de ser de VOX, el fracaso
escolar es el problema de la educación para el 88% de los
ciudadanos de Baleares, esta es la situación de la que parten
ustedes, de un sistema educativo que huye del esfuerzo y del
conocimiento para centrarse en el objetivo fundamental para
ustedes, para la izquierda, que es convertir la enseñanza en una
máquina de adoctrinamiento ideológico al servicio del
socialismo.

Si nos referimos a la situación de la formación profesional,
no estamos a la altura del resto de Europa ni de las necesidades
del tejido productivo, encabezamos la lista europea de tasa de
paro juvenil, el 40%, esta es la consecuencia más directa de un
sistema fracasado, el paro juvenil en el 40%. Eso sí, todos muy
resilientes, con perspectiva de género y en catalán.

Con esta situación de partida, ustedes tendrían que haber
pedido perdón unas cuantas veces, reconocer que son incapaces
de gestionar la competencia en educación, devolverla al Estado
y a continuación irse a su casa, pero no, ustedes quieren
perpetuar el fracaso educativo y condenar a este país a la
mediocridad. Por eso presentan este proyecto de ley, pero,
miren, nosotros no estamos por la labor.

Gran parte de los problemas que hoy nos afectan como
sociedad, incluida la resurrección de odios enterrados ya hace
años, proviene de la educación, de la pésima educación que hoy
reciben nuestros alumnos. Para afrontar una vida cada vez más
dura y competitiva estamos formando a jóvenes victimizados,
consentidos, sin carácter ni espíritu crítico, a los que se les
inculca, además, lo malo que es el esfuerzo, el mérito o la
excelencia, porque puede ser traumático, según ustedes, que
unos destaquen más que otros. Les condenan a unos traumas
durísimos cuando salen al mundo real, al mundo del trabajo
precario que ustedes, los socialistas, les empujan.

La culpa del desastre educativo, cuyas consecuencias hoy
estamos sufriendo, la tienen ustedes, y los que estaban antes
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que ustedes también, sin excepción, y ahora el Gobierno
socialista pretende perpetuarlo en este proyecto de ley de
educación: primacía de la escuela pública, cuando uno de cada
tres alumnos de Baleares está escolarizado en un colegio
concertado; imposibilidad para los padres de elegir el centro
educativo; intromisión en la esfera privada afectivo-sexual;
imposibilidad de que los padres puedan educar a sus hijos en
base a sus convicciones morales o religiosas; e imposición
absoluta del catalán como lengua vehicular, blindando el viejo
decreto de mínimos otorgándole rango legal.

Esta va a ser una nueva ley educativa que demuestra su
animadversión a formar alumnos libres, de mente abierta,
dotados de espíritu crítico y realmente independientes, alumnos
capaces de elegir bien en las complejas decisiones que la vida
les pondrá por delante. Ustedes, señores del Gobierno balear,
ustedes, señores de la izquierda, no están interesado en que los
jóvenes decidan por sí mismos, sino en proporcionárselo todo
masticado para incorporarles a su rebaño de mantenedores de
su doctrina oficial.

El proyecto de ley de educación de Baleares sigue la misma
línea que la LOMLOE, una ley que hunde la enseñanza en
España, descuartiza el sistema y anula lo poco bueno que queda
tras años de concesiones a las corrientes pedagógicas más
necias. Van a pisotear el futuro de los niños, adolescentes y
jóvenes, de convertir a los alumnos en cobayas de experimentos
de la izquierda.

Si ustedes, señores de la izquierda progre, se creyeran su
propaganda sobre la extraordinaria calidad de la educación
pública, no tratarían de liquidar a sus alternativas concertada y
privada, por el contrario, dejarían que la supuesta demanda
social por la educación pública terminara fagocitando a los
otros sistemas por simple demanda del mercado. Si ustedes,
señores de la izquierda progre, incluidas las camisetas, creyeran
en la formación que proporciona la educación pública, no
prohibirían sistemáticamente la publicación de sus resultados
académicos, por el contrario presumiría de ellos publicándolos,
sí, si, ustedes podrían presumir de ellos publicitándolos por el
centro escolar como esa prueba irrefutable de su éxito.

Pretender adornar el currículum escolar con perspectiva de
género, así como indican ustedes en este proyecto, a fin de
lograr más vocaciones científicas o humanistas femeninas, pone
de relieve el sesgo autoritario de ustedes, como responsables
políticos de la enseñanza. Porque ustedes, señores de la
izquierda progre, si creyeran en su eslogan “Una escuela
pública para todos” no estigmatizarían a las familias que desean
ejercer su derecho a la objeción de consciencia en aquellas
actividades formativas complementarias que tratan temas
moralmente controvertidos, por el contrario aceptarían la
participación voluntaria en ellas como reflejo de una escuela
abierta, propia de una sociedad madura, tolerante y plural.

Es proyecto de ley sigue la teoría de la exministra de
Educación, la Sra. Celaá, que dice que los hijos no son de los
padres sino que pertenecen al Estado, en nuestro caso
pertenecen al Estado y a la comunidad autónoma. El Gobierno
balear, a través de la Consejería de Educación, y con las
aportaciones de esas diferentes entidades subvencionadas que
forman parte de lo que llaman Illes per un Pacte, pretenden

definir el significado de bueno y malo, al tiempo que se
abordan debates como, y digo, entrecomillado: el respeto por
las minorías o las identidades de género. Se prescinde del
esfuerzo, el mérito y el éxito, nociones todas ellas arrinconadas
en favor de una ideología que va en contra del aprendizaje de
la práctica de la memoria y los resultados. No se apela a la
excelencia, no se apela a la mejora que promueva los valores
que impidan precisamente que Baleares siga siendo líder de la
tasa de desempleo juvenil, sino que se sacrifica el futuro de
generaciones enteras en favor de un falso igualitarismo.

Porque si ustedes, señores de la izquierda progre, creyeran
en la escuela pública, como factor principal de inclusión social,
no decretarían la promoción automática de curso con
suspensos, por el contrario se asegurarían de que todos los
estudiantes pudieran competir en igualdad de condiciones,
poniendo a su alcance un sistema exigente que no les
desplazara de un mercado laboral bien remunerado a cambio de
un título devaluado, que solo acredita permanencia, pero no
formación.

Si ustedes, señores de la izquierda progre, creyeran en los
alumnos de educación especial, no pretenderían clausurar sus
escuelas, por el contrario impedirían que el rodillo igualitario
arrojara cruelmente a las asamblearias guarderías públicas de
primaria y ESO,...

(Remor de veus)

... a quienes -sí, sí, y de la ESO también-, a quienes, por su
condición de desventaja inicial, pueda necesitar otro ambiente,
un ambiente tranquilo, con atención y dedicación exclusivas,
que es lo que ustedes quieren eliminar.

Porque, si ustedes, señores de la izquierda progre, se
creyeran su propio discurso, sus hijos jamás estudiarían fuera
de ese oasis de la educación pública y no se les podría poner en
evidencia el saber que el modelo de enseñanza, concertada o
privada, es precisamente la que muchos de ustedes escogen
para sus hijos.

Este proyecto de ley de educación, Sr. March, señores del
Gobierno balear, ataca el derecho constitucional de los padres
a elegir el tipo de educación de sus hijos e impide la libre
elección de lengua en la enseñanza entre las dos lenguas
oficiales, imponiendo de facto un sistema de inmersión
obligatoria en catalán, es un proyecto de ley, es una ley
liberticida. Porque, si ustedes, señores de la izquierda progre,
creyeran en la supuesta demanda del modelo de inmersión
lingüística, no impedirían la elección de lengua de aprendizaje
en las escuelas de Baleares, por el contrario dejarían que las
familias la escogieran libremente para evidencia el supuesto
carácter anecdótico de quienes desean enseñanza en español.

Miren, muchas veces ustedes intentan entretener o, mejor
dicho, engañar a la ciudadanía, estableciendo una especie de
pugna entre dos modelos educativos en España, y realmente es
un espejismo inducido por ustedes, que son una auténtica casta
política, por todos los que están aquí, para ocultar un pacto
educativo encubierto. Bajo ese eslogan “Por una educación
pública de calidad gratuita y para todos, todas y “todes””, se
esconde la condena a los sectores más desfavorecidos de
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nuestra sociedad cuyas posibilidades de éxito educativo, social
y profesional quedan lesionadas por un sistema público de
enseñanza, donde los criterios de formación, los contenidos
académicos, los saberes universales e incluso la privacidad han
sido sustituidos por los criterios de titulación, los contenidos de
Faceboock, la pseudocultura de aldea y esa farándula de la
educación emocional.

La LOMCE del Partido Popular, o la LOMLOE del Partido
Socialista, son las últimas versiones de esa escenificación,
desde la que nuestros sucesivos gobiernos proyectan la ilusión,
que es ficción, de una alternativa, lo que en realidad es una
constante actualización y reedición de un modelo único y letal
de nuestra enseñanza. Y este proyecto de ley de educación
pretende ese mismo engaño a nivel autonómico, que yo
supongo que ahora querrán escenificar con presentación de
enmiendas parciales para mejorar el texto, llegar a un consenso,
falso consenso, porque en realidad todos ustedes están de
acuerdo con el ADN, con el espíritu de esta ley, de ahí que no
haya presentado nadie una enmienda a la totalidad.

Ahora ustedes intentarán aparentar que a todos les preocupa
mucho la educación, que están todos muy preocupados por la
educación, pero con la aprobación de esta ley, aunque la
edulcoren con enmiendas parciales, que no modificarán, insisto,
los fundamentos de la ley, todos ustedes van a ser
corresponsables de impedirles un futuro próspero a las futuras
generaciones, principalmente a las más necesitadas
económicamente, a quienes van a condenar a un sistema
fracasado.

Señores diputados, aún están a tiempo de rectificar por el
bien de este país y de las futuras generaciones.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Sí, Sr. Conseller d’Educació?

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

Gràcies, president, faré qüestió incidental i així participaré
en aquest debat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Doncs, si obrim una qüestió incidental, segons
l’article 80 pot passar al faristol i té un temps de deu minuts, en
primera intervenció.

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Vull que les
meves primeres paraules siguin d’agraïment a tots els que han
fet possible que tenguem aquí, en aquest Parlament, per debatre
de forma seriosa i rigorosa, no el que ara hem escoltat, el
Projecte de llei d’educació de les Illes Balears. És un projecte

de llei que és la primera llei integral d’educació de les Illes
Balears des de l’assoliment de les competències en educació el
1998, dos anys després de l’assoliment de les competències
universitàries; una llei d’acord amb el marc institucional i de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, tant del 1983 com
del 2007.

Però abans de respondre de forma breu a l’esmena a la
totalitat de VOX, vull agrair a tots els altres grups
parlamentaris la presentació d’esmenes parcials per possibilitar,
des de cada plantejament diferencial i legítim, una millora del
text inicial. El fet de no haver presentat altres esmenes a la
totalitat demostra per part de l’oposició la possibilitat d’arribar
a un consens de mínims que doni estabilitat al nostra sistema
educatiu, una estabilitat que és condició sine qua non però no
única per tenir un sistema educatiu equitatiu i de qualitat de
forma clara; un sistema que entre tots hem anat millorant,
malgrat la desinformació, el desconeixement, de la persona que
aquí n’ha parlat.

En qualsevol cas, l’esmena a la totalitat de VOX, al marge
que està en el seu dret, no en faltaria d’altra, demostra si hom
analitza els arguments -els arguments..., els arguments, un full-,
demostra el següent: en primer lloc, el rebuig al model
constitucional de l’Estat de les autonomies, un menyspreu a la
feina realitzada dins la comunitat autònoma de les Illes Balears
per a tots els grups polítics que han tengut la gestió de
l’educació; unes raons en què la cultura de l’esforç, realment
aquesta pagineta més llevar article per article, demostra quin és
el seu concepte de la cultura de l’esforç, en què el concepte
d’excel·lència no deixa de ser una caricatura, en el que el
treball del grup de suprimir article rere l’altre ha suposat un
esforç neuronal de gran magnitud, en el que el sectarisme
s’imposa de forma permanent, en el que es planteja la seva
concepció d’adoctrinament educatiu i de situar-se en la posició
més extrema que es pugui tenir en temes d’educació, en el seu
menyspreu de tota la comunitat educativa, en el seu rebuig
malaltís a tots els llocs que facin referència a la llengua pròpia
de les Illes Balears.

Això sí, volen tornar les competències educatives al Govern
central, no sé si només aquí o a altres comunitats autònomes a
les quals vostès donen suport, o no sé també aquesta
contradicció de voler tornar aquestes competències i de voler,
de qualque manera en el cas que sigui possible, tenir en el seu
lloc, tenir en el seu cas, la competència de la conselleria
d’Educació. 

Uns arguments que demostren, no només la seva feblesa
política sinó el desconeixement de la realitat educativa de les
Illes Balears. Vostès funcionen amb clixés, vostès desconeixen
la realitat educativa de les Illes Balears. En tot cas, i ja li vull
dir que a la Conselleria d’Educació treballarem amb tots els
grups parlamentaris que tenguin la voluntat política de fer-ho
per fer possible un acord i un consens, malgrat sigui de mínims,
en relació amb aquesta llei educativa. 

Ja sabem que el pacte educatiu és complicat. És complicat
perquè cal voluntat política, cal actitud positiva, cal confiança
i cal lleialtat. I evidentment, serà complex que es donin
aquestes condicions però nosaltres farem tot l’impossible
perquè això sigui així. I a Espanya els pactes educatius han
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estat possibles, malgrat totes les dificultats. Li posaré tres
exemples: un, els Pactes de La Moncloa i la seva perspectiva
educativa; l’article 27 de la Constitució, que és un element clau
de consens; la transferència de l’educació a les comunitats
autònomes, que ha estat un èxit educatiu, no he vist cap
comunitat autònoma que hagi plantejat la tornada de les
competències al govern central.

Però a les Illes Balears, també hem tengut elements de
pacte. I cal posar-ho en valor. Una, en l’Estatut d’Autonomia
que ja he dit abans, de l’article tant al 83 com al 2007, en tot el
que fa referència a la qüestió educativa i a la qüestió de la
llengua; a la Llei de Normalització Lingüística de 1986; al
Decret de Mínims, de 1998; i a l’exercici de la política
educativa per diversos partits a les Illes Balears, des de l’any
1999, des de PSM, PSOE i Partit Popular. Per tant, deixant a
part un període de trencadissa educativa del qual tots hem
d’aprendre. 

Però a més de tot això, d’aquests pactes polítics, jo vull
posar en valor que hi ha hagut un pacte social per a l’educació.
El document Illes per un pacte, jo li recoman que el llegeixi
vostè i totes les altres persones que a vegades s’hi fa referència
i no es té una lectura adequada del mateix. Per tant, ens cal
trobar aquesta possibilitat de comunitat educativa i grups
polítics de donar un únic missatge positiu de pacte, d’acord,
perquè és la clau per millorar el nostre sistema educatiu. Ho he
dit abans, és una condició necessària, no única, però cal trobar
aquest acord de mínims. 

I evidentment, amb aquesta llei d’educació l’únic que fa
aquest govern és posar en valor la seva capacitat de fer possible
l’exercici de les seves competències. Les comunitats autònomes
som també Estat, som subjectes polítics i tenim la capacitat de
desenvolupar com altres coses aquesta llei d’educació. Implica
delimitar de forma clara el que són les competències del
Govern central, del Ministeri d’Educació, i de les comunitats
autònomes, i evidentment i jo crec que això és important
perquè amb aquesta llei d’educació, amb aquest projecte de
llei, no només possibilitam l’exercici de les nostres
competències sinó la possibilitat de fer una segona
descentralització.

La majoria de les comunitats autònomes espanyoles, per no
dir totes, han fet un procés de gestió de les transferències amb
un model MEC, amb un model “ministeri”. És el moment de fer
una segona descentralització, i la descentralització passa pel
que són els centres educatius; l’autonomia de centre com una
estratègia bàsica del segle XXI, que significa no només la
corresponsabilitat de l’exercici de les competències concretes,
sinó la possibilitat i l’obligació de dur a terme una autèntica
cultura de l’avaluació que, per a nosaltres, és clau; i també
possibilitar, i això és un punt d’aquesta llei, la possibilitat de
dur a terme descentralització a nivell territorial, possibilitant
competències delegades a nivell d’ajuntaments, de consells
insulars i de promocionar de forma clara el que són les
direccions territorials de Menorca, Eivissa i Formentera.

Aquesta, és una realitat concreta, però a més amb aquesta
llei feim una qüestió molt concreta: reconeixem la realitat
plurilingüe. Nosaltres ho hem dit moltes vegades, malgrat els
seus discursos, nosaltres no volem una societat monolingüe,

volem una societat plurilingüe, volem ciutadà plurilingüe, i amb
això, i aquesta llei ho possibilita perquè està a la base. 

Evidentment nosaltres sabem quins han estat els problemes
que ha tengut la LOMLOE, problemes que s’han exagerat, no
hi ha en aquesta llei ni en la LOMLOE cap idea, cap objectiu,
de llevar els centres d’educació especial; si qualcú diu que
realment hi ha qualque punt, que ho digui aquí, però no hi ha
cap article que possibiliti això. Una altra cosa molt diferent és
fer possible l’exercici de la inclusió educativa i evidentment del
manteniment de centres d’educació especial, cada vegada amb
una visió més oberta. 

Per tant, es tracta d’una llei d’educació, aquest projecte de
llei que, com deia abans, és una llei integral, és una llei de
participació i participada, no em detendré en tot el procés de
participació que hi ha hagut amb aquesta llei, des del document
Illes per un pacte fins arribar aquí amb totes les esmenes
parcials que s’han plantejades. Per tant, una llei evidentment
participada i de participació. 

Una llei estructurada, treballada, rigorosa, emmarcada això
sí dins la LOMLOE però exercint les nostres competències.
Tenim una llei, en definitiva, que planteja clarament una
filosofia que nosaltres volem i volem posar de manifest el que
és el tema del currículum competencial. Estam dins la línia del
que són evidentment la LOMLOE, el currículum competencial,
que és clau. I el currículum competencial no és antinòmic ni
molt manco de l’existència de l’aprenentatge de continguts, de
coneixements concrets. Només des del coneixement és possible
tenir unes competències concretes.

No és una llei de llengües, malgrat alguns s’hi oposen, no
és una llei de llengües. És una llei que aposta pel
plurilingüisme, és una llei que aposta he dit abans per
l’autonomia de centres, una llei que aposta per la participació
de la comunitat educativa, una llei que aposta per la qualitat i
l’equitat de l’educació, una llei que aposta per una inspecció
professional i autònoma, una llei que aposta per la 0-3, una llei
que aposta per la Formació Professional, una llei que aposta per
la coexistència entre la pública i la concertada, la nostra escola
pública, la nostra prioritat, però la concertada -que va crear un
govern socialista a l’any 1985, el Sr. Maravall- és un servei
públic amb un paper important d’acord amb la normativa
actual.  És una llei que aposta per una institucionalització de la
Funció Pública docent. Una llei que aposta per un plantejament
territorial. Una llei que té una memòria econòmica. Una llei que
aposta per l’educació inclusiva. Una llei que aposta per la
cooperació institucional. Una llei que aposta per la millora de
la formació permanent. Una llei que aposta per la col·laboració
amb la Universitat de les Illes Balears. 

Volem i per això farem, treballarem, per una llei amb el
màxim consens educatiu. Una llei amb el màxim acord
educatiu, social i polític. Una llei de present i de futur. Una llei
que, en definitiva, possibilitarà seguir millorant com hem fet
des de l’any 1999 a aquesta educació a les Illes Balears, que
necessita de recursos, de voluntat, d’acord i sobretot necessita
la capacitat d’entendre el que és l’educació en el món del segle
XXI. 

Moltes gràcies. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. Ara correspon una intervenció del
Grup Parlamentari VOX-Actua Balears. Té la paraula el Sr.
Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Consejero, ¿cómo se atreve a
decir que nosotros rechazamos el modelo constitucional? Yo he
dicho muchas veces que probablemente somos la formación
más constitucional de esta cámara...

(Se sent una rialla de fons)

... y de todas las cámaras donde estamos..., -rían, rían, pero es
lo que dice el Tribunal Constitucional...

(Remor de veus)

..., no sé, será que ahora el Tribunal Constitucional es ultra
también. Bueno, pues por eso les digo, probablemente somos
el partido más constitucional.

Mire, si somos constitucionales que a diferencia de sus
socios, los de la camiseta verde de MÉS, nosotros cuando
consideramos que hay algo en la Constitución que no funciona
y creemos que hay que cambiarla solo pretendemos hacerlo a
través de los propios mecanismos que la Constitución otorga,
porque eso es demócrata; en cambio estos señores socios suyos
de gobierno, incluso en su propia consejería, lo que quieren es
dar una patada a la Constitución, al estado de derecho, a la
democracia e imponer, pues eso, separatismos ultramundanos
que no llevan a ninguna parte, sino precisamente llevan a la
división que es lo que intentan hacer en la educación:
adoctrinar en ese pancatalanismo separatista. Por eso nosotros
estamos en contra.

Así que rechazo al modelo constitucional, ninguno,
absolutamente ninguno. Nosotros decimos que si en algo se
equivoca la Constitución, que lo hay, hay que modificarlo. Por
ejemplo, en la cesión de determinadas competencias a las
autonomías; por ejemplo, en la competencia de educación que
jamás debería haberse transferido a las comunidades autónomas
porque no hay ningún país en el mundo que tenga un nivel
educativo elevado que tenga diecisiete sistemas educativos
distintos e inconexos entre sí como está sucediendo en España,
es más, si ese sistema hubiera funcionado yo sería el primero
que le diría aquí: “oiga, no hay que tocar nada porque es un
modelo de éxito”, pero es que es un modelo de fracaso.

Ahí están los datos de fracaso y abandono escolar, no solo
de Baleares. Mire los datos de fracaso y abandono escolar a
nivel nacional y es normal que fracase una educación nacional
cuando no es una educación nacional, sino que son diecisiete
sistemas distintos y encima abocados al fracaso por una
filosofía que heredemos desde la LOGSE que está, no en la
excelencia, no en el esfuerzo, sino en aprobar cursos sin
esfuerzo. 

Bueno, ya lo dijo aquí la representante de Podemos Sra.
Santiago que para qué hay exámenes, que no tendría que haber
exámenes, que para qué vamos a valorar el conocimiento, que
el conocimiento es algo que a ustedes les va mal, señores de la
izquierda porque, claro, si uno tiene mucho conocimiento de lo
que han hecho ustedes a lo largo de la historia es que no les
votará nadie. Claro, ustedes necesitan sistemas socialistas,
como este sistema, no de ahora, ¿eh?, que llevamos ya
arrastrando hace muchos años.

Así que precisamente de sectarismo, pues bueno, será el
suyo porque el nuestro no.

Cuando habla de comunidad educativa, usted realmente
¿qué se cree?, ¿que yo cuando salgo aquí a hacer una
intervención o defiendo unas posturas es porque, no sé, me lo
he inventado yo solo en mi habitación o en mi despacho, yo he
escrito allí unas líneas y tal? Oiga, porque son muchos
miembros de la comunidad educativa, profesores, los que nos
asesoran y los que nos dicen dónde están los errores, ¿qué
pasa?, ¿esos no son comunidad educativa? 

¿Sabe cuál es la pata más importante de la comunidad
educativa? Las familias, y dentro de las familias las familias
más necesitadas económicamente que ven como el sistema
educativo que ustedes defiendes lleva al fracaso a sus hijos, que
los dejan sin futuro porque no pueden competir en igualdad de
condiciones con otros que sí se pueden permitir pagar colegios
privados, universidades privadas, porque ustedes lo que hacen
es cada vez diferenciar más entre el que tiene y el que no tiene.
Ustedes abocan a todos al fracaso. 

Usted no busca el consenso, Sr. March, ni usted ni la Sra.
Armengol ni la Sra. Santiago ni nadie de ustedes busca el
consenso. Ustedes buscan cómplices en ese desastre de
proyecto de ley y en sus políticas y nosotros no vamos a ser sus
cómplices porque nosotros hemos venido a cambiar todo
aquello que consideramos que funciona mal, que es lo que nos
dicen la familias.

También, ¿cómo se atreve a decir que nosotros rechazamos
la lengua propia? Para empezar el concepto de lengua propia
no existe, se lo inventaron también ustedes los de la casta
política ya hace treinta años. No hay territorios con lengua
propia, la lengua es propia de cada uno, de un individuo. 

Precisamente han sido ustedes los que han acabado con la
lengua regional de Baleares, ustedes han sustituido el
mallorquín, el menorquín y el ibicenco por un catalán estándar
ortopédico que no hay por dónde cogerlo, o sea, son ustedes los
que van en contra de la lengua regional, porque lo de hablar de
plurilingüismo unos señores que obligan al monolingüismo en
catalán en la educación, ¿a quién quieren engañar?, ¿pero
ustedes se creen que van subiendo aquí a decir que “somos
plurilingües, defendemos el plurilingüismo”...?, pero toda la
educación está en catalán, ¿pero qué plurilingüismo es ese? El
que vayan a hacer una hora de patio en inglés o la asignatura de
lengua española en castellano, ¿eso es el plurilingüismo para
usted? Pues no. 

Nosotros sí que defendemos el plurilingüismo, pero basado
en la libertad de los padres a elegir libremente la enseñanza,
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que no lo decimos solo nosotros, sino que lo dicen sentencias
del Tribunal Supremo y sentencias del Tribunal Constitucional,
algo que ustedes tampoco respetan.

Así que ustedes no buscan ni acuerdo ni pacto, ustedes lo
que buscan son cómplices porque podemos estar de acuerdo en
muchas cuestiones, por ejemplo la autonomía de centro, ¿cómo
no?, ¿cómo no podemos estar de acuerdo?, claro que sí, pero
ustedes no van a esto. Ustedes van a seguir perpetuando un
sistema que nos aboca al fracaso.

Le insisto, Sr. March, por mucho que salga aquí a mentir y
a decir cosas de nosotros que jamás hemos dicho, ya no va a
engañar a la gente. No siga hablando de plurilingüismos, por
favor.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Ara correspon per tancar la qüestió
una nova intervenció del conseller d’Educació i Formació
Professional.

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

Gràcies, president. Diputats, diputades, Sr. Campos, que
vostè faci apologia de dir que vostès són els defensors quasi,
quasi únics d’un model constitucional no deixa de ser una
broma de mal gust,...

(Alguns aplaudiments)

... una broma de mal gust.

No entraré en un debat sobre aquestes qüestions, però jo li
demanaria una mica de serietat, una mica de rigor. 

La Constitució Espanyola, que és una constitució que tots,
molta de gent va treballar per tenir-la, és una constitució que
garanteix inclús el seu dret a poder parlar. Durant el franquisme
no era possible, Sr. Campos, és a dir, aquest franquisme que
vostè enyora no possibilitava que tothom pogués parlar. 

La Constitució del 1978 és la constitució que ha possibilitat
les llibertats que vostè està usant i tots utilitzam perquè en
definitiva la democràcia és això, fins i tot el fet de tenir
persones i grups amb una discrepància total i absoluta.

Vostè hauria de conèixer l’educació a Alemanya. Alemanya
és un estat federal en què els lands tenen unes competències
educatives fins i tot més importants de les que tenim a l’Estat
espanyol. És a dir, és que pareix mentida que pugui dir això i
quedar-se tan tranquil.

No hi ha disset sistemes a Espanya, no hi ha disset sistemes,
ni molt manco; estudiïn, llegeixin, facin anàlisi, no hi ha disset
sistemes, vagin a la Conferència Sectorial d’Educació on hi ha
totes les comunitats autònomes i al Ministeri d’Educació i allà
hi ha més capacitat d’acord del que realment hi pot haver fora
i dins l’àmbit polític. No hi ha disset sistemes, hi ha disset

comunitats autònomes que tenen un marc comú i cadascuna té
els elements diferencials que els dóna la se va competència
educativa.

Nosaltres sí que creim en la cultura de l’esforç, però la
cultura de l’esforç no és una cultura individual ni molt manco.
És una cultura on la igualtat d’oportunitats, l’equitat educativa
és fonamental i això és una qüestió clau en aquest aspecte. Que
vostè faci de defensor de determinades polítiques resulta
realment increïble.

Escolti, Sr. Campos, la comunitat educativa és plural i
diversa -és plural i diversa- i vostè parla amb determinades
comunitats educatives; nosaltres parlam amb les FAPA, amb
els sindicats de la pública, amb la concertada, amb directors,
parlam amb tothom, de tots els colors i tenim clar quins són els
punts forts i els punts febles, quins són els punts que s’han de
seguir millorant de l’educació i en això hem treballat des de
2015, però li diré més, jo som dels qui creuen que des del 1999,
fins i tot abans, l’educació a les Illes Balears ha millorat gràcies
a l’esforç de tothom, que vostès no ho vegin o no ho vulguin
veure i que utilitzin arguments que no responen a la realitat ho
puc entendre, però l’educació a les Illes Balears des del 1999,
en què vàrem tenir les competències fins ara, ha fet un salt
qualitatiu i quantitatiu. Els agradi o no els agradi.

Per tant, aquesta llei l’únic que vol és donar un marc estable
del qual poder penjar realment aquelles ordres i decrets des del
punt de vista de la coherència i possibilitar aquesta millora
progressiva. No volem ruptures al nostre sistema educatiu,
volem continuïtat, volem estabilitat, volem donar... possibilitar
aquests acords. Quan hi ha hagut una ruptura del sistema
educatiu des de 2011 a 2015 vàrem tenir uns problemes
importants i significatius.

Per tant, la nostra política, Sr. Campos, és una política
d’intentar les màximes complicitats amb tots els matisos que té
la comunitat educativa. Nosaltres no estam en contra del
castellà, volem plurilingüisme. I si mira..., nosaltres ho tenim
tot penjat a la pàgina web de l’IAQSE, totes les dades del
sistema educatiu, no amagam res, no amagam res, i si mira les
competències en català i castellà s’adonarà de quina és la
realitat. Per tant, deixi de dir qüestions que no responen a la
realitat i intenti de qualque manera ser una mica més rigorós a
l’hora de plantejar les qüestions educatives.

Miri, nosaltres, i aquí ho he dit clarament, nosaltres volem
un acord de veritat, volem un acord de veritat, no volem que
realment es faci un acord superficial, un acord profund. Jo crec
que tendrem l’oportunitat, a partir que aquest projecte de llei
passi a ponència i passi a comissió, d’intentar arribar al màxim
acord possible, perquè necessitam aquesta estabilitat, les Illes
Balears necessiten evidentment tenir un sistema educatiu que
sigui capaç de donar resposta als reptes del segle XXI. I li diré
més, crec que començam a donar resposta als reptes del segle
XXI, la realitat és distinta de la que vostè pinta, però és que
vostè pinta una realitat que no té res a veure amb el que passa
actualment dins les aules, dins les escoles, dins els centres
educatius.

L’educació a les Illes Balears necessita millores, necessita
recursos, necessita polítiques concretes, però sobretot necessita
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estabilitat, necessita donar un missatge a la comunitat
educativa, plural i diversa, que és possible arribar a un acord i
possibilitar que els centres i els docents puguin fer feina amb
tranquil·litat, aquesta és la nostra obsessió.

I sap quin és l’eix bàsic d’aquesta Llei d’educació?
L’alumne, a nosaltres l’únic que ens interessa és que l’alumne
pugui tenir de cada vegada més competències i pugui ser capaç
d’utilitzar els seus coneixements i competències per gestionar
un segle complex, que és el segle del coneixement, de les
incerteses i de la globalització, aquest és el nostre objectiu,
l’alumne com a objectiu fonamental d’aquesta llei d’educació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació. A fi i efecte
d’organitzar el debat, he de demanar als diferents grups
parlamentaris si volen intervenir en el torn a favor, en contra,
o fixar posició respecte de l’esmena. 

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular
intervendrà en el torn de fixació de posicions. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari Ciudadanos?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Fixació de posicions president. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari El Pi?

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, president en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari Unidas Podemos?

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Mixt?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

En contra, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha ningú del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
Pel Grup Parlamentari Socialista?

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

En contra, president.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò començam amb les intervencions del torn en
contra de l’esmena i començam pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. La educación en España la verdad que
no es una cosa de lo que nos tengamos que enorgullecer,
tampoco ha tenido un camino muy fácil, siempre ha habido
partidos políticos, de ideología sobre todo conservadora, que
han chocado de frente contra cualquier avance educativo que
se ha propuesto por el camino. Resulta que, para que se vea
más claro, digamos que la parte derecha de este Parlamento no
ha tenido nada que ver nunca en ninguna conquista de ningún
derecho social, tampoco en la mejora de ninguna condición
laboral de ningún trabajador, ni de ninguna trabajadora y
tampoco ha tenido nada que ver en las mejoras educativas que
haya tenido este país. 

Esto no es descubrir el Mediterráneo, y si cabe alguna duda,
yo les voy a dar una reseña histórica. Antes de 1931, los niños
de las clases altas y de las clases medias acudían a la escuela,
los niños de las clases bajas no acudían a la escuela porque se
quedaban ayudando a su familia para tener un ingreso extra.
Cuando los partidos políticos progresistas dijeron que los niños
tendrían que ir todos a la escuela de manera obligatoria, los
partidos conservadores se echaron las manos a la cabeza y
dijeron que los niños no eran propiedad de sus padres y que el
Estado no tenía que obligarles a que acudieran a la escuela. Por
suerte, los partidos progresistas ganaron ese pulso y en 1931,
en la Constitución de la II República, se incluyó por primera
vez la escuela obligatoria para todos los niños.

Hoy estamos aquí, porque una escisión de los herederos
políticos de aquellos que entonces votaron en contra de la
escuela obligatoria, hoy van a votar en contra de la ley de
educación balear. Va a ser la primera ley que tenga Baleares
para regular la educación y, con toda honestidad, les puedo
asegurar que es una ley muy trabajada, que tiene el consenso de
la comunidad educativa mayoritariamente, que, por cierto, no
son docentes metidos a políticos, son maestros y maestras que
se ganan el sueldo muy decentemente enseñando a nuestros
hijos y a nuestras hijas, un respeto, por favor, para los
profesores y las profesoras de estas islas, que bastente crudo y
duro lo han tenido.

(Alguns aplaudiments)

Es una ley, como digo, y estoy moderadamente contenta,
estamos moderadamente contentas con esta ley, no se podía
tener todo, pero sí es una ley que mayoritariamente va al
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compás de los tiempos, al compás de los nuevos tiempos, que
es lo que se pide para las Islas Baleares y para la educación.
Por primera vez, esta ley regulará que las familias con menos
recursos tengan material gratuito y vosotros estáis en contra.
Por primera vez se va a regular en esta ley que los niños y las
niñas puedan amar y puedan sentir como deseen, que no sean
señalados y que se sientan acogidos en la escuela, y vosotras
estáis en contra. Por primera vez en esta ley, en Baleares, se va
a regular que junto a la enseñanza de los derechos humanos,
también se hable de democracia, se hable de memoria
democrática, para contar únicamente que hubo unos tiempos
muy oscuros y muy duros en los que este país se rompió en dos
porque nos matamos entre compatriotas, y ustedes no están de
acuerdo en que eso se recuerde, pero nosotras sí que estamos
de acuerdo en que se recuerde, porque eso no se puede volver
a consentir, porque la fortaleza de los países está precisamente
en la unión de sus gentes.

Y yo no sé cuál es la idea que tienen ustedes de su país,
pero mi país es un país fuerte, porque su gente está unida y
camina al compás de los nuevos tiempos. Ustedes están
radicalizados en el no, diciéndonos todo el rato lo que no se
puede hacer: ¿material gratis para familias desfavorecidas? No.
¿Que los niños puedan amar y sentirse libres de sentir como les
parezca? No, tampoco se puede hacer, todo lo prohíben. ¿Se
puede hablar del pasado oscuro de este país? No se puede
hablar del pasado oscuro de este país, ustedes también lo
prohíben. Dejen de prohibir, dejen de prohibirnos cosas ¡por
favor! Es que ustedes están radicalizados en la prohibición,
todo está prohibido. 

Arrastramos, eso sí, una herencia en que el bipartidismo
tiene mucho que ver, ni izquierda ni derecha han sido capaces
de ponerse de acuerdo nunca en unos mínimos de educación,
unos mínimos. Pero de todos los errores históricos que se han
podido cometer, sin lugar a dudas hay tres que merecen
mención y que justamente usted ha mencionado también en su
intervención como logros absolutamente ajenos, de verdad se
lo digo, a la realidad educativa, a los nuevos tiempos y a la
ciencia. En primer lugar, se ha dejado... en un principio se dejó
en manos de la iglesia la educación, díganme ustedes qué
relación puede tener que los niños sepan sumar, restar, leer, a
que sepan aprender... recitar un padrenuestro; díganme ustedes
en qué beneficia que la religión esté metida en las escuelas;
díganmelo ustedes, la religión en las aulas sólo beneficia y sólo
ha beneficiado a la derecha. Pero además es que yo os lo voy
a decir muy claro, meter la religión en las escuelas es adoctrinar
a unos niños, que posiblemente después votarán a la derecha,
meter crucifijos encima de las pizarras, os garantizaba votos y
os garantiza votos. Así, mientras los progresistas, mientras la
izquierda siempre ha estado conquistando mejoras educativas
y derechos sociales, ustedes han estado metiendo crucifijos y
las urnas en las escuelas, y así no.

Otro error tremendo fue asumir que las escuelas privadas,
de gestión privada, estuviesen financiadas con fondos públicos.
Las escuelas concertadas en un principio iban a ser de carácter
temporal, pero se ha terminado asumiendo con total normalidad
que una escuela privada, gestionada de una manera privada, sea
financiada con dinero de nuestros bolsillos...

(Remor de veus)

... ¿Queremos que desaparezcan? No queremos que
desaparezcan, queremos que se integren en la red pública y que
su gestión sea pública y que los profesores pasen las
oposiciones como cualquier otro profesor de la escuela pública.

Otro error imperdonable ha sido, precisamente, la falacia de
la igualdad de oportunidades, la meritocracia esta que tanto a
esta parte derecha del Parlamento le gusta, eso significa que si
una persona tiene un buen sueldo y un buen puesto de trabajo
es porque ha trabajado muchísimo y se ha esforzado mucho y
es merecedora de toda su riqueza, pero eso tiene un doble
sentido, tiene una doble lectura, y es que, así como vosotras
decís que los ricos se merecen su riqueza, también estáis
justificando que las personas en riesgo de pobreza o que son
pobres se merecen su miseria.

Y en eso, pues no estamos de acuerdo, porque, ¿saben qué
mensaje están transmitiendo al 22% de personas en riesgo de
pobreza o al 14% de las personas que están sumidas en la
pobreza aquí, en las islas Baleares, según el informe del estado
de la pobreza que conocimos el pasado viernes, sabe qué
mensaje les están transmitiendo? Que están justificando la
desigualdad, eso es lo que están transmitiendo.

Hablemos claro, nuestra idea del sistema educativo, esa de
que cada cual responda por sus éxitos y por su fracaso nos
parece realmente muy injusto porque es verdad que todas las
personas que se esfuerzan mucho merecen su éxito, pero
también hay personas que por mucho que se esfuerzan no
alcanzan los objetivos, ¿por qué? Porque no todos parten con
las mismas condiciones materiales -señores de VOX-, no, hay
niños que al regresar a su casa no tienen, sus padres, para poner
la calefacción para que ellos puedan hacer los deberes; hay
niños en los que sus padres están desesperados por
proporcionarles un plato de comida o cinco comidas al día más
que porque los niños puedan aprobar un examen.

Y yo estoy aquí para defender a las personas, tanto que han
alcanzado una vida mejor, fruto de su esfuerzo y fruto de su
estudio, como a aquellas personas a las que la vida no se lo ha
puesto fácil. Para aquellas personas, también, a las que la
globalización no les ha repartido tampoco mucho premio. Estoy
aquí, estamos aquí Unidas Podemos, para defender a todas las
familias que pudieron pagarle una universidad y estudios
superiores a sus hijos, pero también a los que no pudieron hacer
frente a ese gasto, pero también a las personas que tuvieron que
compaginar estudios con trabajo y al final el cansancio pudo a
favor del trabajo. Yo vengo, miren ustedes, aquí a defender al
que estudia y al que tiene un puesto bueno de trabajo gracias a
su esfuerzo, pero también al que sirve, también a la que friega. 

Respecto a la perspectiva de género, que ustedes dicen,
pues mire, ya lo dijo su compañera en el Congreso, la
exdiputada Malena Contestí: “VOX es un partido que no tiene
en cuenta a las mujeres”, y eso cada día está más claro, por si
alguien tiene alguna duda. Claro que queremos referentes
femeninos en las escuelas, ¡pues claro que los queremos!, los
queremos porque todas las personas que estamos aquí, incluso
su compañera que falta y a la que le deseo una pronta
recuperación, pudo estudiar solamente un 2% de referentes
femeninos frente al 98% que se estudian en los libros. Y eso a
nosotras no nos parece justo, porque su compañera mismo, la
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Sra. Ribas, por mucho éxito que alcance en política, por muy
alto que llegue en política autonómica, que tampoco os gusta,
pero podría ser, resulta que toda la probabilidad está en que por
mucho esfuerzo y por muy alto que llegue ella, seguramente, en
los libros de texto no se la mencione a ella, se les mencione a
ustedes dos.

Y eso nos parece bastante injusto, bastante injusto, porque
no solo Messi, no solo Messi, también Peleteiro; porque no
solo Pérez-Reverte, también Leticia Dolera; porque no solo
Einstein, sino que también Margarita Salas. ¡Por favor, un
respeto a ese 2% que hoy se referencia únicamente en los libros
y que a nosotras nos parece muy poco porcentaje!

Sobre lo que comentan en su escrito, de que queremos
abordar temas como el respeto a las minorías o a las
identidades de género, miren, no, no vamos a volver a debatir
cuestiones que ya están debatidas, no vamos a abrir debates que
ya están superados, tan superados que están incluidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, no vamos a
volver a enredar con conquistas sociales que ya fueron
conquistadas, con sus obstáculos y los palos en las ruedas que
pusieron ustedes. 

Lo que pasa, lo que pasa, respecto a las minorías, que
ustedes no están en contra de las minorías, ustedes no están en
contra de los extranjeros, ustedes están en contra del
vulnerable; ustedes no están en contra de los gays, no están en
contra de las lesbianas, ni de las mujeres maltratadas, están en
contra de las personas desprotegidas, están en contra de las
personas que han tenido que salir fuera del sistema porque las
hacen responsables de su fracaso. Ustedes odian al debilitado,
odian al marginal, odian a quien es pobre porque lo consideran
culpable de su pobreza, a quien está en paro porque consideran
que no se ha esforzado suficiente para mantener un puesto de
trabajo, a la persona maltratada porque consideran que, quizás,
pues se lo puso bastante difícil al maltratador, y también,
incluso han llegado ustedes a odiar a las personas, a las mujeres
violadas porque las consideran culpables de su violación. 

Lo están volviendo a hacer, señores de VOX, están
volviendo a hacer lo mismo que hicieron en el 1933, pero,
perdónenme, porque la cuestión es muy seria y la cuestión es
muy peligrosa para este país porque ya no estamos hablando de
diferentes posturas políticas, estamos hablando de que se
puede, gracias a vosotros, volver a la ruptura de este país.

Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Santiago. Donarem la paraula al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Senyors
de VOX, bon dia. És cert que tenim a les nostres mans la
possibilitat de millorar, ampliar i aportar a la primera llei
educativa de les Illes Balears.

La veritat és que quan s’ha dit el meu nom, que ens tocava
el torn al Grup Parlamentari El Pi, què em demanava el cos?
Dir “no faré ús de la paraula”, perquè vostès el que fan sempre
i sistemàticament és rebentar el sistema i intentar rebentar-lo
des de dins a l’hora de repetir les quatre idees concretes, no
quatre ni un parell mallorquí ni un grapat, no, quatre: una, dues,
tres i quatre, per carregar-se aquesta autonomia i tot allò que
ens ha costat tant aconseguir als habitants d’aquesta terra,
sempre enfrontant, com a Barrio Sésamo: cerca-lejos, dentro-
fuera. Això és un desastre i permeti’m que ho digui des del
principi. 

Passem a la llei, és millorable? Sí, però és la nostra primera
llei educativa. Què és el que hem de fer? Hem d’aportar,
perquè vostès i nosaltres som a l’oposició, no podíem fer una
llei educativa, era impossible, era impossible que la féssim,
però podem aportar, podem sumar, podem tenir il·lusió perquè
aquesta llei, ja que parlam tant de consens, pugui veure la llum
i estigui millor l’educació que reben els nostres alumnes
d’aquesta comunitat.

És cert, com diuen vostès, que aquesta llei s’assembla molt
a la LOMLOE, faltaria més! A quina llei volen que s’assembli?
A la llei de Wert? No, per favor, Déu ens n’alliberi! Que és
millorable? És millorable, torn a repetir. Però bé, ja que vostès
sempre aprofiten per repetir aquestes quatre idees que tenen,
que només són quatre, i ben comptades, vaig a dir que El Pi ha
fet una feinada a l’hora d’elaborar les 62 esmenes que hem
presentat a la llei educativa, pensam que és per aquí que hem
d’anar, a fer feina, intentar millorar les coses i aconseguir coses
des de la nostra ideologia, des de la nostra manera de veure les
coses, per als alumnes d’aquesta comunitat autònoma.

Així és que, ja que vostès venen sempre el seu llibre, i no
només per això, perquè també estam orgullosos de les esmenes
que hem presentat, vaig a contar-los quines coses pensam que
són imprescindibles i millorables d’aquesta llei educativa que
avui tractam. 

Nosaltres creiem que és una bona llei, és un marc en el qual
començar a fer feina, ara bé, també pensam que podria haver
estat més ambiciosa, més agosarada, hagués baixat més a
l’arena de la concreció a l’hora de fer propostes; hi ha voluntat
d’abaixar ràtios, d’augmentar el pressupost, de crear l’institut
d’ensenyaments artístics superiors, però pensam que necessitam
saber com es farà, quan es farà i amb quins doblers comptarem
per poder tirar endavant. 

A El Pi també pensam i pensa, i també ho hem fet així via
les esmenes que ja hem registrat a aquesta llei educativa, avui
tenim el conseller aquí, li ho torn repetir perquè li soni a l’hora
que ens digui que sí a aquestes coses que demanam, pensam
que s’oblida una mica el primer cicle d’educació infantil, es
dona poca importància a aquest cicle d’educació infantil tot i
que és el pilar en el qual se sustentaran els estudiants del futur
i els adults del futur. Des d’El Pi sempre hem apostat per la
gratuïtat en l’educació infantil i pensam que hem de ser més
ambiciosos.

D’altra banda, tampoc no es fa una passa valenta per
garantir el transport escolar gratuït, no només l’obligatori, sinó
el postobligatori, d’aquí no davallarem, en aquestes propostes
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que hem fet a aquestes no renunciarem. Així que nosaltres
pensam que és imprescindible, ja que volem que tots els
alumnes estudiïn amb les mateixes condicions, que els qui fan
batxillerat i els quin fan formació professional tenguin un
transport per poder anar als seus centres educatius.

El model lingüístic el tenim clar, nosaltres no ens movem
del decret de mínims, pensam que és la nostra llengua la que
està en perill. Als senyors de VOX he de dir-los que no
segueixin per aquest camí, bé, facin el que vulguin, que ho
faran, i per això també democràticament són aquí, crec que
defensar la lengua castellana, pero si tenemos el Instituto
Cervantes, si la lengua castellana también es mi lengua y lo
digo una y otra y otra vez, però la llengua que pateix és la
pròpia de les Illes Balears. Vostès fan aquí un batibull
constantment d’unes coses i les altres d’aquestes quatre que
deia al principi que, la veritat, em sembla agosarat, temerari i
fins i tot perillós.

Formació professional, una altra de les esmenes que
nosaltres hem presentat. Formació professional dual, llevar la
limitació d’edat, intentar arribar a acords amb empreses perquè
es faci una formació professional dual que serveixi. Que
necessitam bijuteria, que necessitam joieria, necessitam
sabateria? Idò facem una formació professional, i per suposat
la de comerç, que Josep Melià sap bé que és una lluita d’aquest
partit nostre que de qualque manera intenta aconseguir coses
per a la nostra terra. 

Així que aquestes són les nostres propostes, però, bé, és cert
que no he vengut aquí en aquests moments a parlar de la llei
educativa, tot i que crec que aquestes propostes que fa El Pi són
sensates, són necessàries i fins i tot imprescindibles, però
passem a aquesta qüestió que avui ens du aquí que és l’esmena
a la totalitat, de devolució, al projecte de la llei educativa de les
Illes Balears; vostès a lo grande, com fan les esmenes als
pressuposts. Jo els dic una cosa: s’han llegit la llei educativa?
No per defensar-la, però tenim la sensació que vostès amb el
mateix argumentari poden votar en contra d’un decret
d’habitatge, d’un decret de salut, de qualsevol cosa amb aquest
argumentari els serveix, perquè sempre són aquelles idees: el
catalán, pancatalanistas, chiringuitos, vayan a cerrar IB3,
cierren el Institut Balear de la Dona, qualsevol cosa. El tercer
podria ser aquest discurs de l’odi que ens passarà factura a tots,
a vostès també, ens passarà factura a tots, a vostès també, ho
torn repetir, i qualque idea més que podré relatar a continuació. 

Vostès diuen, per cert, no m’agrada ni en el fons ni en la
forma, no m’agraden les formes que utilitzen, han de ser
respectuosos, això és una institució, és el Parlament de les Illes,
és el legislatiu, siguin respectuosos, com poden dir: descuartiza
el sistema, convierten a los niños en cobayas de los delirantes
experimentos de tintes totalitarios de la izquierda disfrazados
de un aparente buenismo. Això és un llenguatge correcte?
Perdonin, delirante experimento és VOX, això per a nosaltres
és un delirant experiment, i ja tenim a la història delirants
experiments que varen sortir bé democràticament i varen acabar
com varen acabar.

Llavors també diuen, es queden tan amples: pone de relieve
el sesgo autoritario de los responsables políticos de la

enseñanza. No, el no al primer punt, el no al punt 2, bé, serà no
a tot. 

Així que, com deia, vostès parlen de liberticida, hay 17
sistemas educativos, idò, què anam a l’horitzontalitat? Facem-
ne un i, què tendrà a veure un habitant de Lloret de Vistalegre
amb un senyor de Llanes o d’El Ferrol, què tendrà a veure?
Estam tots sota una Constitució, però tenim realitats diferents,
tenim cultures i tradicions diferents, ens les carregam? És això
el que vostès demanen? Idò per aquí nosaltres no hi passarem.

Per altra banda, vostès menyspreen sistemàticament la
nostra comunitat autònoma i no tan sols els partits polítics, sinó
que menyspreen els professors, menyspreen els metges,
menyspreen absolutament tot allò que té a veure amb nosaltres,
amb la nostra idiosincràsia, amb la nostra manera de fer les
coses, vostès menyspreen sistemàticament tot allò que
representam, esper que no es fiquin aviat amb la sobrassada de
porc negre perquè segurament ho arribaran a fer i nos pondrán
el chorizo de no sé on.

(Remor de veus i algunes rialles)

Perdonau que m’estic animant, ho dic des del respecte més
absolut, a mí el chorizo me encanta, usted no se preocupe, que
a mí me gusta. 

Bé, com deia, això, que vostès segueixen sempre allà
mateix, allà mateix, allà mateix i jo el que els demanaria és que
facin més feina, haguessin presentat 450 esmenes, però això és
un marc i és un marc legal i és un marc constitucional, aquesta
llei és absolutament constitucional. No som nosaltres que l’hem
de defensar, però és constitucional, o sigui no veiem aquesta
devolució en aquesta llei. Què volen rèdit polític de cara al
futur? Per suposat, d’això no en tenim cap dubte, però, bé,
esperava de vostès i encara esper i esperarem, perquè nosaltres
no defallim en l’esperança, que quan facin oposició la facin
amb més solvència, amb més consistència, amb més essència,
i això no ho veiem de cap de les maneres, sempre és el mateix
discurs sigui el tema que sigui.

Així que la nostra resposta absolutament serà no a aquesta
proposta que avui ens fan des de VOX.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon al Grup Mixt i els pos en
coneixement que ens varen fer arribar ahir a través del registre
els seus torns d’intervenció i, en primer lloc, intervé el Sr.
Castells, per un temps de set minuts i mig.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom altra vegada.
Bé, començaré per la part i acabaré amb el tot i, bé, començaré
amb la part bàsicament per donar resposta al tema que crec que
és l’obsessió del grup que presenta aquesta esmena a la totalitat
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i ho faré afirmant quin és el que considerem que és el paper de
l’escola a les Illes Balears en el tema, en el debat lingüístic.

Nosaltres creiem que, primer, vivim en un estat en què ja hi
ha una discriminació de partida i és que no totes les llengües de
l’Estat estan en peu d’igualtat, hi ha una llengua que està per
sobre de les altres, consagrada a la Constitució, que és
obligatòria, fa uns dies en un debat que vam fer vam dir la
política lingüística que surt més bé de preu, fer-ho obligatori,
i després no has de gastar ni un euro a fer foment de la llengua.

I després les llengües regionals que, com una concessió
evidentment a la Constitució Espanyola, va ser fruit d’un pacte
on es va deixar, es van despenalitzar les llengües regionals, les
anomenades llengües regionals, se les va deixar existir,
aleshores és un dret, tenim una llengua que és una obligació
que és la del castellà i una llengua que és un dret que en el
nostre cas doncs és la llengua catalana.

El nostre Estatut evidentment tant a la seva primera versió
com a la segona fa una recepció d’aquest model constitucional,
el que ens permet, i s’afirma a aquest Estatut que els ciutadans
de les Illes Balears tenen el dret a conèixer les dues llengües
oficials, el català i el castellà. I nosaltres consideram que
l’escola pública, el sistema públic, no només l’escola pública
sinó el sistema públic d’ensenyament, és l’instrument principal
del que disposa aquesta comunitat autònoma per garantir aquest
dret. És a dir, el nostre Estatut dóna un dret als ciutadans de les
Illes Balears que és el coneixement d’aquestes dues llengües i
nosaltres creiem que el sistema educatiu és el principal
instrument del qual disposa la comunitat autònoma per garantir
aquest dret als ciutadans de les Illes Balears.

I crec que hem de veure sempre aquest tema des de la
perspectiva dels drets, des de la perspectiva que tots els
ciutadans de les Illes Balears, en la mesura del possible, han de
poder estar en peu d’igualtat en l’ús de les dues llengües
oficials, perquè això és el que els fa iguals i és el que impedeix
que es puguin produir no només discriminacions per raons de
llengua sinó que es pugui produir com una societat dual, ja que
una comunitat, com el seu nom diu, és una comunitat en la que
evidentment es poden entendre, es poden intercanviar, hi ha
d’haver una interconnexió mútua i, com que al cap i a la fi,
també els ciutadans tenen dret en les seves relacions amb
l’administració a utilitzar la llengua de la seva elecció,
lògicament tots els ciutadans han de ser capaços d’entendre el
seu conciutadà amb la llengua que utilitzi lliurement.

Per tant, nosaltres creiem que l’escola té aquesta paper
fonamental. Dic en la mesura del possible perquè hi ha molts de
ciutadans de les Illes Balears que arriben al sistema educatiu,
doncs, als 14, als 15 anys, llavors, és clar, evidentment no es
pot fer la mateixa feina que si són nascuts aquí, però el sistema
educatiu és el que pot garantir aquesta igualtat dels ciutadans
de les Illes Balears i, per tant, per això em sembla important.
Nosaltres hem presentat una sèrie d’esmenes per donar aquest
enfocament dels drets, els drets dels ciutadans, perquè aquí més
que parlar d’imposicions i de tots aquests deliris d’alguns, en
el que hem de pensar és en el drets que tenen els ciutadans de
poder estar en peu d’igualtat amb la resta dels seus altres
conciutadans.

Com deia, volia començar amb aquesta part perquè
evidentment és una de les obsessions del grup que presenta
l’esmena a la totalitat i volia també evidentment fixar la posició
del nostre grup sobre aquest tema. 

Passem als aspectes més generals i evidentment encara que
hagués dedicat els set minuts i mig a parlar dels aspectes més
generals no els hagués pogut tocar tots, però sí que crec que es
pot afirmar que l’educació, com tants altres coneixements,
també és objecte d’estudi científic i també hi ha evidències
científiques, i fa molts d’anys que se sap què funciona i què no
funciona en educació, com a mínim fa més de cent anys, és a
dir, jo pens... des de finals del segle XIX, amb John Dewell,
que després es fa la recepció també a Europa, Maria
Montessori, Rosa Sensat, en què es canvia un paradigma de la
instrucció per un paradigma de l’educació. El paradigma de la
instrucció per la seva pròpia naturalesa tendeix a la uniformitat;
el paradigma de l’educació, evidentment, es refereix a la
individualització de l’alumne, és el paradigma de l’educació.
Per això, John Dewell és el primer que posa el nen al centre del
sistema educatiu, parla de l’aprenentatge a partir de l’acció
d’aquest aprendre fent, i això evidentment només es pot
implementar atenent la singularitat de cadascun dels estudiants.

Tot això -com deia- es rep també a Europa i es rep sobretot
en la tradició pedagògica catalana en la que seria l’escola
activa, com deia Montessori, Rosa Sensat, l’aprenentatge a
través del joc, tot això, és a dir, fa més de cent anys que se sap
què és el que funciona en educació. El que passa és que, com
tenim unes inèrcies molt difícils de pair, i a més a més en
aquest país vam tenir quaranta anys de dictadura, de model
uniformista, va haver-hi el parèntesi de la II República que va
obrir una finestra que, malauradament, es va tancar, aquí
arrossegam unes rèmores d’un endarreriment històric en la
incorporació de tot això que se sap que funciona, que se sap
que funciona des del punt de vista científic, per part dels
pedagogs, fins i tot per part dels neurobiòlegs, que se sap com
s’aprèn i com aprenen els nens i que aprenen a través de
l’emoció, a través de la sorpresa, a través de l’aprenentatge i a
través de tocar la realitat, i no només que se’ls expliqui i se’ls
aboqui dins el cap com si fossin uns coneixements que surten
del cap del mestre i van a parar al cap de l’alumne. 

De fet, Montesquieu, en segle XVI, ja ho va explicar, és a
dir, jo he parlat de John Dewell, i Montesquieu ja diu als seus
famosos assajos que “l’educació no és omplir un forat, sinó que
és encendre un foc”, aquesta metàfora tan maca de
Montesquieu ens connecta amb tot això que dic.

I tot això és el que fa temps que intentam fer en aquesta
comunitat autònoma, és a dir, vèncer totes les rèmores del
passat, que les arrossegam perquè continuam tenint un sistema
molt uniformista, sobretot de formació del professorat, i un
sistema molt uniformista de selecció del professorat, i el que
intentam fer en els últims anys, per part d’un amplíssim
espectre de gent que evidentment va des dels docents, a qui cal
agrair, a la gran part d’ells, l’empenta que han posat per
intentar fer real aquest sistema, i evidentment les famílies i tots
els científics i educadors que han treballat en aquest tema.

Tot això és el que intentem fer, per exemple, amb alguns
elements que aquesta llei toca i que jo ara citaré molt
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ràpidament i que nosaltres hem esmenat fins i tot per millorar-
los: tot el tema del paper de l’educació no formal en l’educació;
l’autonomia de centre sobretot bolcada a la flexibilitat del
currículum; una selecció del professorat que sigui més exigent;
la possibilitat de perfilar les places per als projectes educatius
innovadors; tot això són dispositius de què disposa aquesta llei,
nosaltres ens hi hem interessat i hem presentat esmenes per
millorar-los.

A part també hem afegit altres esmenes sobre alguns
aspectes que ens semblen fonamentals i que ens semblaven que
quedaven poc atesos en aquesta llei, per exemple: molta més
ambició quant a l’avaluació dels centres i l’avaluació del
professorat; una referència al paper que han de tenir els deures
que mai no han de substituir la feina que es fa a l’aula; un
apartat, tot un capítol nou dedicat a convivència, no se’n deia
res en aquesta llei, hem proposat d’afegir-ho; i també
evidentment reivindicar el dret a la plaça en un centre públic,
és a dir, aquí n’hi ha molts que s’omplen la boca amb la
llibertat d’elecció de centre, i encara ara no és possible, no
garantim que les famílies que vulguin puguin escolaritzar els
seus fills a un centre de titularitat pública, per tant, no
dependent d’una entitat privada. Per tant, mirin si som enfora
d’aconseguir aquest dret d’elecció de centre.

Per acabar, Sr. President, també un element molt important,
l’educació inclusiva. La llei el toca, nosaltres volem anar més
enllà, creiem que el sistema educatiu ha de ser el centre
d’atenció d’infants i joves per part de les administracions
públiques i tots els seus operatius per donar suport a la
infantesa i a la joventut.

Per tots aquests aspectes nosaltres creiem que aquesta llei
és un bon punt de partida i nosaltres participarem activament en
el debat parlamentari per tal de millorar-la i tenir una llei que
ens apropi cap a aquest horitzó que -com deia- fa anys que es
camina cap aquí.

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara correspon donar la paraula al Sr.
Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, avui es debat en aquest
parlament, crec que és l’antítesi del que és necessari per a
tothom i de l’estat de benestar, debatem una cosa que és
totalment l’antítesi d’un dels pilars de l’estat del benestar, es
presenta una nova llei d’educació que ha de ser per a tots i per
a totes, garantir la formació en els termes que marca la
Constitució, que ha sortit avui moltes vegades aquesta paraula,
i resulta que s’esmena a la totalitat sense cap tipus de debat, no
anem a cercar -com ha dit la diputada del Grup Parlamentari El
Pi- que no esmena, sinó que directament tot fora.

Sr. Campos, m’ha sorprès una qüestió, diuen moltes
vegades que no estan d’acord amb disset sistemes d’educació,

però ha dit al conseller que està d’acord amb l’autonomia dels
centres, almenys en una autonomia sí que hi està d’acord, és
curiós. La veritat és que és un poc incoherent amb l’altre tipus
de discurs.

I després, Sra. Santiago, sí que ha parlat del bipartidisme,
però avui també ha quedat clar que sí que hi ha una part
d’aquest parlament que ha estat capaç de posar-se d’acord o de
costat i això crec que en un debat sobre l’esmena a la llei
d’educació no es pot permetre.

(Alguns aplaudiments)

La formació ha de ser transversal, la realitat que tenim avui
en dia a la nostra societat per sort ha deixat enrere temps molt
foscos en els quals la diversitat social del nostre estat cultural
de les nostres autonomies, la sexualitat, que sí, existeix la
sexualitat i se n’ha de poder parlar, i també l’apoderament de
les dones són una realitat. Avui fa 88 anys, exactament avui que
per primera vegada les dones van poder votar a unes eleccions
i això és justament perquè hi havia partits progressistes i hi
havia una república que permetia aquestes coses. Per sort hem
passat després un temps molt fosc en el qual hem aconseguit
altres coses.

També queda molt de treball per fer, hi ha agressions molt
greus, assassinats contra les dones i tot i que disposem de lleis
el fons de les quals és per protegir-les hi ha molt de treball per
fer.

El nostre futur, la nostra societat del futur, els joves
necessiten una llei, noves lleis per garantir els drets de tots.
Hem vist increment de les agressions a les dones, al col·lectiu
LGTBI i les lleis que s’aproven, no només aquesta, sinó
d’altres de caire progressista, són més necessàries ara que mai.

Arribar a consens, senyors del Grup Popular i del Grup
Parlamentari Ciutadans, per poder garantir aquesta llei
d’educació per a tothom, independentment de la seva condició
social, identitat sexual i intersexual del gènere i nacionalitat és
una societat que tindrem al futur. Hem de ser realistes, que en
el futur les coses seran molt diferents, esperem que per millor.

Diuen que es tracta de trepitjar el futur dels nins, “pisotear”
diuen a la seva proposta. No, senyors diputats, no es trepitja
cap futur dels nins, es tracta que en el futur hi càpiguen tots els
nins, no només alguns, tots, no només aquells que són d’una
condició social determinada, no em parlin de cobais, sinó de
l’evolució en la formació que per sort ara mateix la tenim dins
una llei que esperem que sigui aprovada ben aviat.

No entenc com poden negar la perspectiva de gènere, ha
quedat demostrat que el masclisme és una xacra contra la qual
hem de lluitar tots i totes, des de tots els vessants que tinguem
al nostre abast, ja siguin lleis, ja siguin també les xarxes socials
si fa falta, però lluitar i denunciar totes les xacres del
masclisme.

A veure, per sort meva jo he nascut en democràcia, soc dels
joves també d’aquí del Parlament que he nascut quan ja existia
la democràcia en aquest estat, i tots els avanços en drets i lleis
que tenim ara mateix per a tothom en la meva educació, en la
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meva etapa educativa que, per sort, era pública i gratuïta,
reconec que hi havia mancances en perspectiva de sostenibilitat
i de gènere.

Record frases com la d’un llibre el qual els recomano llegir,
acaba de sortir ara, Corres como una niña, aquest llibre mostra
la xacra de la discriminació LGTBI a l’esport i, sí, fa quaranta
anys hi havia aquesta frase i avui en dia encara continua. Com
es pot llevar? Amb lleis d’educació, és l’única manera, amb
lleis d’educació.

Vostès volen una societat desinformada i així poder tornar
a un temps molt, molt fosc. Per sort ara no és tan fosc i hi ha
molta més llum, per sort.

Quan parlen d’Illes per un Pacte menyspreen el valor de
poder parlar amb entitats que han volgut participar, aquest
document l’esment que es fa a l’equitat és molt important.
Els..., tal vegada no l’han llegit, sembla que s’ha parlat ja de si
han llegit la llei d’educació... 

Hi ha un paràgraf molt important referit a l’educació,
entendre l’educació com a servei públic significa promoure de
manera efectiva que tota la ciutadania pugui exercir realment
el dret constitucional a l’educació i que aquesta, sostinguda
amb fons públics, sigui universal; que prengui com a fonaments
la igualtat i l’equitat i ofereixi una educació de qualitat i oberta
a tothom, sense cap tipus de discriminació.

La Constitució de la qual hem parlat diverses vegades parla
d’aquestes coses i la primera de totes, ens ho han dit també la
diputada del Grup El Pi, la Sra. Pons, respecte del... justament
del respecte a aquesta cambra, a aquest poder legislatiu,
l’article 6, per si no ha estat llegit o no es recorda, diu que els
partits polítics “podran ser creats i exerciran la seva activitat
lliurement dins -subratllo la paraula “dins”- el respecte a la
Constitució i a la Llei.” I crec que paraules com les que
menyspream no és respecte a la Constitució.

També diu que reconeix, a l’article 22, el dret a
l’associació. Aquest grup que parla de les Illes per un Pacte és
el dret d’associacionisme que, per sort, en el 78 es va garantir
amb la Constitució.

També l’article 27, ho ha esmentat el conseller, que tothom
tendrà dret a educació i els poders públics, que és justament pel
que hi són i quan ens parlen, inspeccionaran i homologaran el
sistema educatiu per tal de garantir el compliment de les lleis.

Finalment, sí que parlen moltes vegades de l’Estatut
d’Autonomia, parlen de la Constitució i justament crec que són
els dos marcs legals en els quals aquesta cambra es pot moure
i es menysprea totalment, l’Estatut d’Autonomia parla de la
llengua pròpia, la llengua pròpia de les Illes Balears és el català
i quan es parla de mallorquí, menorquí i eivissenc, li record que
hi ha una quarta illa habitada, que es diu Formentera i hi ha una
varietat dialectal, que és com diuen aquestes parts del català,
que és el formenterenc, perquè la llengua és la llengua catalana
i de varietats dialectals n’existeixen moltes, existeix el
barceloní, existeix el valencià, existeix el mallorquí, el
menorquí, l’eivissenc i el formenterenc i la llengua catalana
comuna que les aglutina totes.

Perquè, Sr. Campos, podrà reconèixer que dins el castellà
no parla igual una persona d’El Ferrol que una persona
d’Andalusia o una persona de Múrcia, i totes parlen castellà i
es diuen varietats dialectals.

Senyors diputats de VOX, per concloure, si no ho fan per
respecte a la ciutadania facin-ho per respecte a la llei, facin
acomplir la Constitució que és justament el que no fan en
situacions com aquesta.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Ara correspon donar la paraula, pel Grup
Parlamentari Socialista, al Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, després de tant de temps, dic tant
de temps perquè jo, personalment, i crec que he fet un
seguiment acurat d’aquest tema, després de tot un recorregut
polític, social, participatiu, ha arribat el moment de debatre en
aquest parlament la primera llei educativa de les Illes Balears.
La primera llei que ens permetrà tenir un instrument per gaudir
d’un sistema educatiu propi, diferenciat, específic i que reculli
les necessitats pròpies i els principis que volem que tengui
l’educació aquí, a les Illes Balears, tot això dins del sistema
general, que és el sistema educatiu espanyol i, com no pot ser
d’altra manera, en el marc legislatiu corresponent que és la
LOMLOE.

Després de tot un procés de participació social, després de
tot un procés de feina, de debat, de discussions, innumerables
esforços i cessions per part de molts grups, de molta gent, per
poder arribar a punts de trobada, per poder arribar a consensos,
tots aquests acords es plasmaren en el document Illes per un
Pacte el qual es va lliurar en aquest parlament la legislatura
passada i en el qual es va fer una ponència d’anàlisi d’aquest
document, on es demanava un consens polític per arribar a un
acord per tenir una llei pròpia. Doncs avui tenim aquesta llei
aquí i sembla que VOX no ho ha vist tot això, simplement viu
el que hi ha ara.

Després de tot això, avui tenim aquí una llei, però,
malauradament, som aquí per debatre l’esmena a la totalitat que
presenta un grup polític que, pel que sembla, ni creu, ni vol, en
un sistema educatiu propi de les Illes Balears, ni vol una
educació de qualitat per a tothom, ni vol una educació que
permeti l’atenció a tothom, ni vol una societat més preparada,
ni vol una societat més democràtica, ni vol una societat més
justa, ni vol una societat ni més plural ni més tolerant...

(Alguns aplaudiments)

..., tot això és el que no vol el Grup Parlamentari VOX.

Escoltant el discurs que ha fet el representant de VOX és un
discurs de l’adjectiu, un discurs del superlatiu, un discurs buit,
perquè al final és un discurs buit que únicament es basa en
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l’insult, sí, Sr. Campos, vostè ha insultat aquí, en el faristol, a
tots, ha insultat la comunitat educativa, però molt especialment,
crec, i en això la pròxima vegada que pugi aquí crec que hauria
de demanar disculpes, ha insultat els joves; vostè ha vengut
aquí a dir que els joves són... uns que no volen fer res, que els
joves són uns consentits, doncs això és insular la joventut, una
joventut que treballa i treballa de valent en unes condicions
molt complicades, perquè, com vostè sap, hi ha moltíssima
gent, moltíssims joves que lluiten de manera molt brava per
poder tirar endavant les seves vides i poder encaminar un
projecte de vida que vostè (...)

(Alguns aplaudiments)

Desgraciadament, som aquí per debatre tot això, el contrari
de tots els principis que nosaltres plantegem, som aquí per
rebatre l’interès de la dreta en fer de l’educació un dret no
universal, de fer de l’educació un instrument d’exclusió, de fer
de l’educació una eina de desigualtat i de fer de l’educació una
eina de diferenciació. Tot el camí que hem avançant per arribar
aquí amb la llei, arranquem amb aquesta primera paret que ha
posat la dreta en presentar l’esmena a la totalitat, i que dic la
dreta i la ultradreta, com hauria de dir, perquè,
desgraciadament, amb l’abstenció del Partit Popular i de
Ciudadanos, l’única cosa que s’aconsegueix és reforçar la idea
que es pot rebutjar una idea educativa pròpia, que tampoc no és
tan dolent, en definitiva, el que fan amb la seva abstenció és
blanquejar, blanquejar aquesta esmena a la totalitat...

(Alguns aplaudiments)

..., el que fan és blanquejar aquest intent de derrocar, sí.

Podem esmentar que aquí moltes perles de la dreta, l’última
la de la Sra. Ayuso no fa gaires dies, en què ja parla de l’ADN,
del que pensa la dreta de l’educació, és a dir, no podem regalar-
li a tot el món l’educació perquè el sistema no seria sostenible.
Perdoni, l’educació ha de ser per a tothom i nosaltres
plantegem una educació universal i una educació que formi els
nous ciutadans.

Bé, crec que, malgrat la negació de la ultradreta que la
ciutadania tengui una educació plural, que la ciutadania tengui
una educació inclusiva, igualitària i equitativa, malgrat tots
aquests intents de fer de l’educació un instrument unificador,
reduccionista de la diversitat, malgrat tot això hem d’aprofitar
aquest debat per posar per sobre de tot que hem encetat un
recorregut parlamentari d’una llei educativa que intenta donar
solució a nous reptes, que intenta avançar cap a una educació
de qualitat i que intenta millorar tothom. Per tant, crec que tots
els partits polítics que siguem aquí, com ha dit abans la
representant d’El Pi, hem d’aportar per avançar i millorar
aquests reptes.

Tenim per davant reptes molt important, un és el repte
demogràfic, crec que hem d’assumir que un element
diferenciador del sistema educatiu de les Illes Balears és el
repte demogràfic, mentre moltes comunitats autònomes es
buiden, mentre moltes comunitats autònomes tenen problemes,
la España vaciada té problemes de tenir al·lots a les escoles,
nosaltres vivim un sistema en el qual tenim un degoteig
constant d’alumnat que arriba i, per tant, no sols hem de fer

possible donar-li una plaça escolar, sinó que també hem de fer
possible tot un procés d’integració social, un procés
d’integració lingüística perquè al final puguem facilitar la seva
inclusió com a membre de dret d’aquesta societat.

Amb el que avui es proposa amb aquesta esmena a la
totalitat aquesta tasca resultaria gairebé impossible, perquè el
model que propugna és el d’exclusió, d’elitisme, per la qual
cosa no podem més que votar que no. Sr. Campos, vostè vol un
model intransigent.

També tenim un repte social, un repte que nosaltres
consideram que l’escola reflecteix la societat, les Illes Balears
som una terra d’immigració, som una terra que tenim una
societat complexa, una societat diversa, però també som una
societat integradora, per tant, hem de cercar un model educatiu
que es basi en aquests principis, que es basi en els principis
d’integració. Vostès, amb aquesta esmena a la totalitat, l’únic
que fan és barrinar tot aquest model d’integració cultural,
d’integració social i, per tant, votarem que no a aquesta
pretensió també.

Tenim per davant un repte pedagògic en el qual es
plantegen noves formes d’ensenyar, la societat avança, les
tecnologies avancen, les maneres de pensar avancen, la
pedagogia avança i, per tant, no podem plantejar una escola
vuitcentista basada en conceptes de repetició, com es planteja
aquí.

I vostè ha dit que fem postureig, doncs no, Sr. Campos, els
socialistes no aparentem, als socialistes ens preocupa, i molt,
l’educació, i per això, des del Grup Socialista s’ha impulsat
aquesta llei. I es dóna suport màxim a aquesta llei, que és de
consens, perquè hem de fer front a un greu problema, que és el
greu problema de l’abandonament escolar. Hem escoltat aquí
com es parla d’èxit, d’excel·lència, per fer front a la xarxa; el
de l’abandonament, però també hem de tenir clar que lluitar
contra l’abandonament escolar primerenc no es fa sols des dels
centres, no sols els centres educatius han de lluitar contra
l’abandonament, l’abandonament escolar es lluita entre tots,
entre tots, perquè tothom té part de responsabilitat en evitar
aquest abandonament, si tenim un model econòmic que facilita
aquest abandonament i entre tots hem d’anar...

Malgrat tot, hem de dir que en els darrers anys les xifres
d’abandonament escolar s’han reduït, hi ha un canvi de
tendència que hem de deixar clar i, per tant, necessitam
instruments propis, instruments que ens facilitin aquesta
possibilitat d’evitar l’abandonament, eines pròpies, i aquestes
eines sols se’ns donen mitjançant la llei educativa que ara
intentem aprovar i que vostès, des de la ultradreta, intenten
evitar.

Malgrat aquesta esmena que avui debatem, tenim per
endavant una tasca molt important, i ho torn dir: deman la
col·laboració de tots els grups parlamentaris per poder arribar
a bon port i tenir la millor llei possible, és la primera i, per tant,
hem d’intentar que sigui la millor que puguem tenir. Sí, i dic
tots perquè, malgrat que el Grup Parlamentari VOX no hagi
presentat cap aportació, no ha presentat ni una sola aportació
per fer de l’educació una eina de la ciutadania, no ha presentat
ni una sola esmena en positiu, ni una, és que jo dic que vostè ha
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parlat aquí de la cultura del esfuerzo, jo li dic que la cultura del
esfuerzo sí es troba reflectida en la feina que ha fet amb les
esmenes el seu ADN és de rebuig de tot el que sigui diferent,
per tant, tot el que no pensi com jo no val i, per tant, no faig
cap aportació. Això no és ser democràtic, això no és ser aquí
per debatre res, això és simplement rebutjar.

Per tant, li he de dir que aquesta esmena presentada per la
ultradreta menysprea la comunitat educativa, jo crec que
menysprea directament la comunitat educativa, ja li ho han dit
aquí. Miri, aquesta llei neix del consens previ per poder
conformar un sistema propi, donar estabilitat al sistema, ja li
han dit aquí, arribar a consensos, facilitar la participació de tots
els agents implicats i ara, amb aquesta esmena, s’intenta
impedir tot això, s’intenta impedir el fet diferencial, s’intenta
donar estabilitat, s’intenta que es pugui participar i tot això
impedeix que puguem arribar a acord.

Ho torn dir, el plantejament del Partit Popular amb aquesta
abstenció el posa en una situació que potser el que vulgui és
poder negociar aquest oferiment que li va fer la setmana
passada de sin educación no entrarem en el govern, per tant jo
crec que per allà potser que vagi.

I ja per acabar, volia parlar de l’estratègia de VOX de cara
a l’educació, VOX ve aquí, ja li han dit, ve aquí amb quatre
dèries que repeteix sistemàticament, sempre parla del mateix,
sempre parla del mateix, sempre parla de la censura educativa,
però al final l’estratègia és única, l’estratègia és parlar del pin,
parlar del pin perquè és el que els interessa censurar; treure
fake news, perquè s’inventen notícies de manera constant i
sistemàtica; donar un procés de lawfare, és a dir portar al jutjat
tot el referent a temes educatius, perquè així poden avançar; i
al final, el que fan és assetjar l’escola pública, assetjar l’escola
pública perquè avui aquí la veritat és que s’han escoltat molts
adjectius, s’han escoltat moltes barbaritats i estic ben segur que
encara en el decurs del debat en sentirem un bon grapat més.

Però, ho torn dir, vostè aquí, a banda d’insular els joves, ha
menyspreat els docents, ja li ho vaig dir a un altre debat i avui
li ho repeteixo, vostè aquí ha mostrat un menyspreu absolut als
docents, vostè aquí ha mostrat un menyspreu absolut a la
comunitat educativa, vostè aquí ha començat a parlar de manera
reiterada de l’adoctrinament i d’unes dèries que vostè s’inventa
i, per tant, jo crec que això l’únic que fa és el que vostè intenta:
crear dubtes, crear recels, crear dèries sense fonament i que
l’únic que li interessa és posar l’escola pública, sí, l’escola
pública, aquella sostinguda amb fons públics, no sols la
gestionada a través de la conselleria, sinó tota aquella que rep
fons públics, ha posat aquí en dubte. Per tant, jo crec l’única
finalitat que vostè té aquí és sembrar la desconfiança.

Aquí, jo li faré una cita, per acabar, i és que quan se cerca
qüestionar la labor dels professionals a l’educació, quan se
cerca qüestionar aquí aquells que adoctrinen i corrompen, són
professionals que han accedit a una labor docent mitjançant una
formació, mitjançant una formació universitària, mitjançant
unes oposicions, aquest accés garanteix la diversitat, garanteix
la pluralitat, garanteix la diferenciació i, per tant, tota aquesta
diversitat és la que fa millorar el sistema. La vigilància i control
que vostè reclama aquí de professorat és únicament censura.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, hauria d’acabar.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Per tant, des del Partit Socialista li diem que no, que no
estam d’acord a qualificar l’escola pública de perniciosa. Per
tant, li votarem que no perquè a nosaltres el que ens interessa
és salvar...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... el sistema educatiu de les Illes Balears de la pretensió de
VOX de desballestar-lo i controlar-lo.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. I en torn de rèplica dels grups que
han intervengut a favor de l’esmena té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Es complicado, cinco
minutos para contestar a todos, pero lo intentaremos.

Para empezar, Sra. Santiago, Sra. Pons, Sr. Castells, Sr.
Sanz, Sr. Casanova, permítanme que les responda con refranero
español: “Cuando todos piensan igual, ninguno piensa mucho”.

Miren, empezando por la Sra. Santiago. Vamos a ver, que
usted ha venido aquí y nos ha hecho el festival de barbaridades,
ya no puede decir más cosas, o sea, se ha atrevido a decir cosas
que son inadmisibles para VOX, que es que nosotros
culpabilicemos a las mujeres violadas, esto se ha atrevido usted
a decirlo aquí, o sea, es algo asombroso, yo no sé hasta qué
nivel pueden llegar ustedes con su extremismo, con su ultra
izquierda, pero se ha atrevido a decirlo aquí, ¡una auténtica
vergüenza, Sra. Santiago! Bueno, como prácticamente las mil
barbaridades que ha dicho usted, que, claro, usted, por la edad
que tiene, debe ser un producto de este sistema educativo,
porque, claro, todo lo que ha dicho aquí..., vamos a ver, para
empezar hablaba de “nosotras”, -la Sra. Ribas no está, está el
Sr. Rodríguez y estoy yo-, por ahora somos hombres, ya sé que
con la nueva ley mañana puedo ser mujer y pasado hombre otra
vez, pero mire, hoy al menos, y creo que mañana también, soy
hombre, lo digo por lo de “nosotras” y tal, lo del lenguaje
inclusivo ese, falsamente inclusivo, que ustedes han incluido,
el Gobierno que ustedes apoyan en esta ley, lleva a disparates
como los que usted está diciendo, dirigiéndose a “nosotras”,
cuando somos hombres, eso es un disparate, lo diga como lo
diga, pero, bueno, usted puede seguir adelante con sus
barbaridades. ¡Así les va!
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Efectivamente, en la ley se incluye memoria democrática,
que es esa memoria que sólo es democrática según lo que
decidan ustedes. Que somos “herederos políticos” de no sé qué
inquisidores, porque ustedes se han quedado a gusto, o sea
“herederos políticos de la inquisición”, “herederos del
franquismo”, “apoyamos el franquismo”, “delirantes
experimentos”, “ultra derecha”, vamos, se han quedado a gusto.
La verdad es que a mi, a ver si me entiende, me importa poco,
es más, esta reacción demuestra que estamos en el sentido
correcto, porque cuando todos ustedes, que están instalados en
la ultra izquierda, en el nacionalismo, en el separatismo, su
única respuesta es insultarnos abiertamente, demuestra que
tenemos razón. Lo que ustedes pretenden con esta ley es
trasladar este odio al que piensa diferente al sistema educativo.

Es lo que hacen ustedes, ustedes son los que realmente
utilizan el sistema educativo, no para formar alumnos, no para
hacerlos libres, no para que tengan un conocimiento, no valoran
el esfuerzo, ustedes lo que pretenden es crear hordas de
seguidores ciegos a las barbaridades que ustedes defienden, que
es lo que han dicho aquí.

He empezado por la Sra. Santiago. Que queremos
“prohibir”, pero, oigan, si gobiernan ustedes, que nosotros no
gobernamos en ningún sitio, que precisamente nunca jamás
hemos tenido mayor prohibiciones desde que gobiernan
ustedes. ¡Qué es normal!, porque el socialismo, el comunismo,
es abiertamente contrario a la libertad, siempre lo ha hecho, la
libertad individual les molesta. O sea, si alguien lo prohíbe
absolutamente todo son ustedes, pero si ya nos quieren decir
hasta lo que tenemos que comer, pensar, decir, de qué podemos
hablar, cuándo, cómo, son ustedes los que prohíben sin parar.

Ha hablado de “crucifijos”, que si “los crucifijos nos dan
votos”, pero, ¡por favor, un poquito de respeto! ¿Qué pasa, que
la religión islámica le va a dar votos a usted? ¿Por eso lo
aprueban? ¿Por eso quieren introducirla, al mismo tiempo que
firman una propuesta no de ley para eliminar la religión
católica del currículum escolar, que es lo que han registrado
aquí? ¿Es esa su intención? ¿Por eso me saca la religión? Pero
si los que hablan de religión son ustedes. Ya se sabe que el
islam es perfectamente compatible con la libertad, con el
respeto a la mujer y a los homosexuales, cosa que nosotros sí
que hacemos y ustedes no. Fíjese, es que es el mundo al revés,
¡nos acusan de lo que hacen ustedes!

Nos habla de pobreza, varios han hablado de pobreza, la
pobreza la generan ustedes, que están gobernando ustedes,
evidentemente estamos liderando el índice de pobreza, sí,
porque están todos ustedes gobernando, y además aprueban
instrumentos legales como éste, que van a llevar la pobreza
hasta el nivel intelectual que es lo que pretenden también. 

La Sra. Pons, que ha salido aquí a decirnos también mil
barbaridades. Sra. Pons, con todos los respetos, usted no tiene
ni idea de lo que ha dicho, pero ni idea, se ha atrevido a decir
que nosotros venimos aquí “defender la lengua castellana”.
¿Pero qué necesidad tenemos nosotros de defender la lengua
castellana? Nosotros no defendemos ninguna lengua, nosotros
cómo vamos a defender la lengua castellana, una lengua que
hablan más de 500 millones de personas en el mundo, no
necesita defensa ninguna...

(Remor de veus)

... Nosotros lo que defendemos son los derechos de las
personas a utilizar libremente cualquiera de las lenguas
oficiales, cosa que ustedes, los de El Pi, los herederos de Unió
Mallorquina, porque ustedes sí que son herederos, ustedes
prohíben, ustedes quieren lo que hay ahora, educación
exclusivamente en catalán. Nosotros no, queremos libertad, no
defendemos ninguna lengua, son ustedes los que hacen justo lo
contrario.

Por cierto, ustedes no están en la oposición y ustedes son
muleta de la Sra. Armengol.

(Remor de veus)

Miren, Sr. Castells, Sr. Sanz. El Sr. Castells ha sido sincero:
“la educación es la vía para imponer el catalán”, por eso
votamos nosotros que no. El Sr. Sanz, “de los tiempos
oscuros”, sólo le faltaba hablar de Mórdor y tal, pero si son
ustedes. Ha hablado del voto femenino, el voto femenino se
aprobó hoy, gracias a que se ausentaron los del Partido
Socialista, pero si es que son ustedes los que van justo en
contra de todo esto...

(Remor de veus)

..., son ustedes.

Vamos a ver, y para terminar, Sr. Casanova, del Partido
Socialista, ¿cómo vamos a presentar enmiendas a una ley que
no hay por dónde cogerla? Aquí no se trata de presentar
enmiendas, lo democrático es presentar enmiendas, sea como
sea la ley, o sea, a la ley de poderes especiales de Hitler, ¿usted
le hubiera presentado enmiendas? Con su filosofía sí, vamos a
presentar enmiendas. No, cuando algo es que es una
barbaridad, como esta ley que no hay por dónde cogerla, no se
puede presentar enmiendas. Las que presentamos nosotros, las
de supresión, porque no hay nada más que se pueda hacer con
esta ley, que es abiertamente perjudicial para los niños, para los
niños, precisamente estamos aquí en defensa de los niños, justo
al revés de lo que ha dicho usted. Si ustedes son los que
perjudican a los niños.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos, hauria d’acabar.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

En definitiva -sí, Sr. Presidente-, termino, señores
diputados, aunque seamos los únicos, nosotros haremos todo lo
posible para parar esta ley, y si se aprueba, llevaremos la
discriminación lingüística al Tribunal Constitucional. Y, en
todo caso, ya les advierto que, en cuanto tengamos
responsabilidad de gobierno, la derogaremos, por la libertad de
todos los ciudadanos, por Baleares y por España.

Buenos días.

(Algun aplaudiment i remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En torn de contrarèplica dels grups que han
intervengut en contra de l’esmena, començam pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sr. Campos, los privilegios les están nublando la empatía
me parece a mí, nos parece a nuestro grupo, que tanto dicen “la
izquierda progre”, es que la izquierda es progre, no sé en qué
otro país ustedes han visto que la izquierda sea conservadora,
no existe, la izquierda va hacía delante, avanza, progresa.
Ustedes no.

Como les he dicho, ustedes están radicalizados, están
instalados en el no, no se puede, no se puede proporcionar
material escolar gratuito a las rentas más bajas, no se puede
acoger a todos los niños, según amen o quieran sentir, no se
puede sacar la religión de las escuelas, no se puede, todo lo
prohíben, todo lo prohíben.

Ustedes, después de su intervención en la réplica, que yo
pienso que ha sido muy flojita, ha sido bastante, bastante floja,
para... ustedes no es que sea tampoco..., pero me esperaba algo
más, la verdad, me esperaba algo más, porque aquí han
repartido a los partidos de la izquierda progre, porque no existe
otra izquierda que no sea progre, pues le han repartido bastante.
Usted ha sido bastante flojo y ¿sabe lo qué significa eso? Que
ustedes no tienen ninguna propuesta, no hay partido detrás
vuestra, no hay, no hay, lo único que tienen es una ideología
confusa acerca de lo que es la libertad y de lo que no es la
libertad.

Faltan ustedes además al respeto a la gente de Baleares
constantemente, a la gente que no ha alcanzado el éxito, a los
que no se miden por los resultados, ustedes los hacen partícipes
de su fracaso y ¿saben cómo se siente esa gente? Frustrada,
porque la derecha conservadora no les hace caso porque no ha
obtenido buenos resultados, pero la izquierda progre sí que los
quiere acoger. El ejemplo de que ustedes están en contra de las
personas vulnerables, el ejemplo de que ustedes están en contra
de los desprotegidos o de las personas que han tenido que salir
del sistema porque la globalización no ha repartido premios
para todos, es que, mientras que Unidas Podemos implanta el
Ingreso Mínimo Vital, ustedes se ríen y le llaman “una
paguita”. 

Por eso considero que detrás vuestra no hay ninguna
propuesta válida, y ustedes lo que están haciendo es dividir a
los compatriotas, dividir un país, porque, como he dicho antes,
bueno, como ustedes han comenzado con un refrán, yo también
voy a finalizar mi intervención con una frase: “A veces se sabe
de que lado está uno porque se sabe quién está al otro lado”.
Gracias.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Senyors
de VOX, simplement dir i reiterar el nostre vot contrari,
després d’escoltar la seva intervenció darrera, encara més ens
reafirmam, tot i que era difícil que canviéssim d’opinió. I també
faré com ha fet la Sra. Santiago, vostè ha dit “cuando todos
piensan igual es porque piensan poco”, jo crec que els que
pensen molt poc són vostès que passen rodillo i qualsevol cosa
que puguin fer, la fan per tal d’anar en contra simplement a
vegades per no fer feina.

N’hi diré una altra i li diré en la llengua seva, aquesta que
vostès diuen que no necessita defensa, és cert, però que vostès
utilitzen per treure rèdits polítics: “Nunca me atreví a ser
radical cuando era joven, por temor a hacerme conservador
cuando me hiciera mayor”. Em deman com eren de joves, per
veure el resultat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, veiem que el grup
esmenant proclama el dret a utilitzar les diverses llengües
oficials, és clar, efectivament, per utilitzar les llengües s’han de
conèixer i per conèixer-les s’han d’ensenyar. I així com he dit
que fa molts segles que se sap, o fa molts d’anys que se sap què
funciona en educació, també fa molts d’anys que se sap què
funciona en l’aprenentatge de les llengües, i sabem que
evidentment hi ha molts ciutadans, joves de les Illes Balears,
que tenen una exposició molt deficient de la llengua catalana,
per tant, tenen molt poques oportunitats de conèixer-la.

Cosa que, per exemple, no passa amb el ciutadans joves,
amb els infants de les Illes Balears que tenen com a llengua
materna la catalana, que sí que tenen una exposició molt gran,
amb múltiples operatius socials, mitjans de comunicació, el
món de l’empresa, el món del lleure, tenen molt de
coneixement i molta proximitat a la llengua castellana i, per
tant, el que cal compensar en el sistema educatiu, per tal que la
comunitat autònoma sigui fidel al seu mandat de donar als
ciutadans de les Illes Balears el dret a conèixer el català i el
castellà, evidentment és crear aquest ecosistema que permeti
que els ciutadans de les Illes Balears tinguin suficient
familiaritat, suficient exposició a la llengua catalana per també
tenir l’oportunitat d’aprendre-la i estar en peu d’igualtat i no
patir una discriminació a la nostra comunitat autònoma.

Per tant, em sembla que aquest tema està molt clar i jo
simplement, insistesc, crec que pot ser un punt de trobada entre
molts grups d’aquest Parlament la necessitat que la llengua que
vertebri el sistema educatiu sigui la catalana, perquè és la
manera d’implementar aquest dret que l’Estatut atribueix a tots
els ciutadans de les Illes Balears.
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He de corregir una cosa que he dit a la meva primera
intervenció, un lapsus que gràcies a un comentari del Sr.
Méndez he vist, que abans he atribuït equivocadament la cita a
Montesquieu i em referia a Montaigne, parlava dels famosos
Assajos de Montaigne, en els Assajos de Montaigne, on una
parenta seva, que és una senyora de l’alta noblesa, li demana
com ho pot fer per educar correctament els seus fills, i ell li
escriu un assaig, li dedica aquest assaig i li diu aquesta
metàfora que abans he dit: “l’educació no és omplir un forat,
sinó encendre un foc”.

Torn insistir en això, perquè evidentment això és molt
poètic i avui en dia amb els sistemes d’educació massius,
diguem moderns en què s’escolaritzen milers i milers
d’estudiants, no com a l’època de Montaigne, que aquella
senyora noble tenia un preceptor per al seu fill, és clar, ara és
molt més difícil encendre un gran foc. Per tant, tot aquest repte
que ens plantegem d’assolir aquesta metàfora que deia
Montaigne, evidentment és molt més complicat perquè tenim
un sistema immens, amb les seves rèmores, les seves inèrcies,
amb professors que són molt bons, professors que no són tan
bons. Jo moltes vegades als meus fills, quan es queixen que
qualque professor no exerceix d’una forma excel·lent, els dic,
escolta, en totes les feines..., els dic, mira, en el Parlament
també, hi ha diputats que ho fan més bé i d’altres que ho fan
més malament, en totes les feines que he estat ha estat així i a
l’escola també, hi ha professors més bons i professors més
dolents, però això no ens ha de portar a desacreditar el sistema,
és a dir, per assolir aquest objectiu que plantejava Montaigne,
realment hem de donar molts recursos al sistema educació i, a
més a més, hem de fer una feina continuada.

I aquí és on volia arribar, és a dir, la millora en educació
només pot ser resultat d’una feina continuada i sostinguda de
millora a favor de la qualitat. I jo aquí, Sr. Conseller, sap que
en molts aspectes si hem hagut de fer polèmica n’hem feta, però
realment si una cosa s’ha de reconèixer a aquests gairebé sis
anys que porta vostè de conseller, és que hi ha hagut una feina
continuada i sostinguda de millorar tots aquells aspectes que
s’han pogut en el sistema educatiu; és una feina ingent, és una
feina ingrata perquè evidentment és molt difícil d’assolir aquest
resultat. Els canvis, quan parlam d’un operatiu de
l’administració tan gran com és el sistema educatiu, són difícils,
són lents i necessiten continuïtat i, per això creiem que
l’arribada d’aquesta llei és una bona notícia, perquè reforçarà,
consolidarà moltes d’aquestes millores i, per tant, hem d’anar
cap aquí.

Jo vull valorar, m’hagués agradat que el Partit Popular
hagués en contra d’aquesta esmena a la totalitat, però vull
valorar el gest del Partit Popular de no haver presentat una
esmena a la totalitat, perquè nosaltres som conscients, nosaltres
que ens trobem..., no sé si dir a les antípodes, però gairebé amb
els temes educatius, jo els vull dir que MÉS per Menorca va a
aquest debat disposat a fer concessions per afavorir aquest
consens, perquè el consens és l’únic que ens permetrà aquesta
continuïtat en benefici de l’educació a les Illes Balears i, per
tant, en el mitja i llarg termini en benefici de totes les Illes
Balears.

M’agradaria que tots els grups que ens omplim la boca de
voler treballar per al futur de les Illes Balears, fossin capaços

de fer renúncies, perquè evidentment una llei que sigui de
consens i que sigui vàlida per al futur de les Illes Balears, no
pot obeir al retrat de cap de les nostres forces polítiques, sinó
que ha de tenir elements de totes i cadascuna d’elles. MÉS per
Menorca està disposada a fer aquestes renúncies a favor
d’aquest acord i m’agradaria que la resta de partits també ho
fessin, per aconseguir aquesta continuïtat i aquesta sostenibilitat
d’un sistema educatiu que ens ha de durar molts d’anys.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Donam la paraula per part del
Grup Parlamentari Socialista al Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies president. Bé, Sr. Campos, vostè ha començat aquí
dient que és una barbaritat que hi hagi disset sistemes educatius
diferents, que n’hi ha d’haver un, és a dir, vostè vol proves de
nivell a nivell estatal, és a dir, vol que tots pensem igual. Per
tant, vostè que ha acabat dient que “cuando todos piensen igual
piensan poco”, idò això li dic: vostè el que vol és que tots
pensem igual, és a dir, el que vol és que pensem poc. Idò no,
s’equivoca. 

Per tant, crec que és el moment de dir-li que no estem
d’acord amb aquesta esmena, perquè consideram que és el
moment de fer una llei, ho ha dit aquí al principi, una llei en la
qual hem de participar tots.

Vostè no ha aportat res, perquè no aporta res, no aporta,
vostè no vol pensar, como piensa como todos, no piensa, com
que no vol pensar, no aporta, per tant, no presenta esmenes, no
vol presentar absolutament res. Per cert, li dic que aquesta llei
que m’ha esmentat, l’aportació de Hitler, no sé si es podien
presentar esmenes quan no hi havia parlaments, però, bé.

(Remor de veus)

De totes maneres vostè presenta aquesta esmena perquè no
vol negociar, no vol consensuar, no li interessa l’educació, no
li interessa l’educació en el sentit estricte, a vostè li interessa
l’educació com a fet diferenciador, com a fet excloent i a
nosaltres ens interessa un altre tipus d’educació.

De tota manera, jo crec que hem d’acabar que si volem un
sistema d’educació de qualitat, jo crec que tots estam d’acord
que volem un sistema d’educació de qualitat, si volem una
educació inclusiva, si volem una educació plural, si volem una
educació participada i democràtica, tots hem d’aportar. Per
tant, torn insistir en el que ja he dit abans, que tots aquells
grups que no han presentat esmena a la totalitat, malgrat ara
facin un vot d’abstenció, crec que han presentat esmenes
perquè volen consensuar, volen avançar en aquesta llei i volen
arribar a algun tipus d’acord, cosa que al Grup VOX no li
interessa.
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Perquè al final tots i totes hem d’estar en el procés educatiu,
en el procés educatiu d’una persona hi participen tots, no sols
les escoles, no sols les famílies, les persones no es crien en
bombolles, no es crien en bombolles dins de les famílies, les
persones es crien dins de les famílies, però també surten fora i
tenen altres coses, per tant, tota la societat, tots i totes, també
les dones, han de participar i han de participar activament i han
de participar democràticament.

Per cert, el rectifico, quan vostè ha dit aquí que el vot
feminista, el vot de les dones es va aprovar amb la no estada
socialista s’equivoca, de 161 vots favorables 84 eren
socialistes, per tant, no digui que es van absentar...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., per tant no digui que es van absentar, n’hi va haver 121 en
contra i 161 a favor.

Dit això, tothom ha de participar en el procés educatiu,
tothom ha de participar en l’educació de les persones.

Com diu, jo crec que això és una dita, un proverbi africà
que s’ha utilitzat molt, però jo crec que aquí l’hem d’utilitzar:
per educar un nen cal tota la tribu. I tots hem de fer d’aquesta
tribu, tots hem d’aportar, si volem que tothom participi, si
volem que tothom participi de la formació dels nostres fills i
filles i que puguin tenir un coneixement plural i divers, hem de
participar d’aquesta formació.

I acabaré amb una cita d’Ortega i Gasset, Ortega deia: yo
soy yo y mis circunstancias y si no me salvo yo... no me salvo...
si no me salvan las circunstancias no me salvo yo. Per tant, tots
hem de ser partícips, tots hem de participar, tots hem de salvar
el sistema educatiu de les Illes Balears i especialment hem de
salvar el sistema educatiu de les Illes Balears de la pretensió de
VOX de destruir-lo.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Començam el torn de fixació de
posicions dels grups que no han intervengut ni a favor ni en
contra i donam la paraula, en primer lloc, pel Grup
Parlamentari Popular, a la Sra. Durán.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president, molt bon dia, diputades i diputats.
Som davant de la primera llei d’educació de Balears, ja s’ha dit
altres vegades, una llei que entenem hauria de servir per donar
estabilitat al sistema educatiu i un impuls cap a la millora de la
qualitat educativa a la nostra comunitat autònoma. Les famílies
i la gran majoria de professors estan cansats dels continus
canvis en la planificació educativa i volen, esperen dels
polítics, una normativa duradora en el temps.

Els pares, les mares, preocupats per la millor formació i
preparació dels seus fills de cara al seu futur, demanen, ens
demanen a tots un consens educatiu.

Com a principal partit de l’oposició i única alternativa de
govern, el Partit Popular assumeix amb responsabilitat aquesta
tasca, això sí, i volem que quedi clar, sense renunciar al
respecte a la Constitució, a l’Estatut d’Autonomia, als nostres
principis i als nostres valors; sense renunciar al que creiem que
és el millor per a les generacions futures i, per tant, lluitarem
perquè la llei d’educació garanteixi la màxima qualitat de
l’ensenyança i que aquesta sigui una llei per a tots, en
definitiva, una llei que fugi dels sectarismes als quals ens
acostuma l’esquerra.

Que no hàgim presentat una esmena a la totalitat a la llei
que avui debatem no vol dir que ens agradi i que estiguem
d’acord amb aquest text, ni molt manco, l’únic que significa és
que, per responsabilitat, hi volem fer feina des de dins per
negociar i consensuar un tema clau per a les properes
generacions a les Illes Balears.

Diferents entitats de la comunitat educativa els han instat
que negociem i intentem consensuar el text per donar-los veu
i procurar que surti un text beneficiós per a tots els models
d’ensenyament, inclosos els concertats, privats i centres
d’educació especial.

El Govern, per part del conseller, el Sr. Martí March, ha
insistit públicament, i també en privat, en la voluntat d’un
consens amb el Partit Popular, cosa que durant la ponència
parlamentària veurem si realment és certa, si durant la
tramitació i debat de les esmenes es vol comptar amb les
aportacions del nostre partit.

Allò còmode seria criticar la llei com si aquest text fos un
text definitiu, no entrar a negociar ni entrar a modificar-ho i que
els partits d’esquerres fessin i desfessin. Però, precisament, si
el Partit Popular no fa de contrapès real en la tramitació de la
llei balear d’educació, en defensar els nostres principis i valors,
seran altres partits qui acabaran marcant la línia de la llei
d’educació. El nostre compromís és intentar evitar que sigui
una llei de part, el text presentat no és la llei que voldria el
Partit Popular i per això hem registrat 171 esmenes, per tractar
de millorar la redacció i incloure el text de la llei, qüestions
cabdals per al nostre partit, com el respecte a la llibertat i a la
voluntat de les famílies.

Amb les esmenes presentades pel Partit Popular defensam
els drets protegits constitucionalment i consubstancials a la
llibertat educativa de les famílies, per tant, a les esmenes hi
trobarem el dret de les famílies a triar el model educatiu, amb
llibertat, d’acord amb les seves conviccions i preferències;
garantir l’exercici de la llibertat d’elecció del centre en el marc
de l’oferta educativa, d’acord amb el dret fonamental de
l’educació regulat a l’article 27 de la Constitució Espanyola.
Volem que la llei opti de forma clara per compensar les
desigualtats i garantir la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat,
amb la finalitat de construir un sistema educatiu sense
exclusions, que permeti l’exercici de les llibertats individuals,
d’aprenentatge en el marc d’un sistema obert i sense barreres en
tots els àmbits. Com també els criteris d’atenció a la diversitat
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i d’igualtat d’oportunitats i per a la consecució de l’èxit
educatiu de l’alumnat. La defensa de l’educació infantil de 0-3,
amb el doble caràcter, amb l’educatiu i l’assistencial, i també,
com no, a part dels concerts, la seva gratuïtat a futur, com ara
es farà a Galícia.

La protecció de l’existència de l’escola de titularitat
privada, concertada, com a part de la xarxa pública, i aquí faig
un incís, en igualtat de condicions que l’escola de titularitat
pública.

I entre molts d’altres posam en valor la cultura de l’esforç,
l’excel·lència, com a principi educatiu bàsic per a
l’aprenentatge. Un dels objectius dins l’educació secundària
obligatòria volem que sigui conèixer, comprendre i relacionar
els conceptes bàsics de les diferents matèria curriculars, i que,
a part d’adquirir els elements bàsics culturals, amb especial
referència a la cultura pròpia de les nostres illes, les Balears,
també es coneguin elements bàsics culturals d’Espanya en tots
els aspectes, així com la concepció de ciutadans de la Unió
Europea; que a l’educació secundària, dins l’avaluació i
promoció, la permanència dels alumnes a un mateix curs no es
consideri una mesura de caràcter excepcional, si és que l’equip
docent així ho considera necessari.

En el cas del batxillerat sol·licitam que es consolidin els
curs de batxillerat a tots els centres d’educació sostinguts amb
fons públics a les Illes Balears.

En formació professional, volem que sigui orientada a
l’ocupació, que aquesta s’adeqüi a les necessitats del teixit
productiu de les Illes Balears, en col·laboració amb els agents
educatius, econòmics, socials i els centres educatius privats
sostinguts amb fons públics; preservant la supervivència de
l’educació especial, perquè l’educació especial també és, Sr.
Conseller, inclusiva. I per la defensa de les seves
especificacions reivindicam la creació de la mesa sectorial de
l’ensenyament d’educació especial.

Com de la mateixa manera, gràcies a una disposició
addicional, suportam, mitjançant diferents punts, la detecció
d’altes capacitats i equips específics per a l’atenció d’aquest
tipus d’alumnat.

La protecció i blindatge de la realitat lingüística de la nostra
comunitat, amb dues llengües oficials, com estableix la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia, que han de ser vehiculars
les dues, dins la llei, i que aquestes formin part de
l’aprenentatge en un plànol igualitari. Fora imposicions ni
immersions, volem que les nostres escoles difonguin i preservin
les nostres modalitats insulars, també les de Formentera, ja que,
a part del mandat estatutari, és un patrimoni de tots els illencs
que hem de deixar a les generacions futures.

Entenem que l’ús de les llengües en l’ensenyament no ha
d’estar motivat per raons polítiques sinó al respecte de
l’ordenament jurídic vigent per raons pedagògiques i
didàctiques. Utilitzar les dues llengües que es parlen a Balears,
a més d’afavorir la convivència, augmenta, segons els experts,
la qualitat del coneixement ja que només pot adquirir-se un
registre culte d’un idioma si aquest és present com a vehicular
dins l’ensenyament.

I per tal que les generacions presents i futures tenguin les
mateixes oportunitats que la resta de comunitats autònomes i
països europeus, creiem idoni que l’administració educativa
pugui autoritzar projectes lingüístics en què s’introdueixi l’ús
de llengües estrangeres en matèries no lingüístiques, d’acord
amb models educatius plurilingües europeus que demostren
l’èxit d’aquest mètode.

L’objectiu de la llei d’educació ha de ser millorar la qualitat
de l’educació dels alumnes i aquesta serà la nostra obstinació,
l’educació ha de ser plural, diversa, com ho és la societat,
aspiram a una llei on totes les famílies hi tenguin cabuda i
capacitat de decisió, una llei on els professors no siguin
considerats just una eina sinó que comptin amb marge capacitat
per fer la seva labor i tasca a nivell professional.

La diferència entre l’educació en règims democràtics o en
règims autoritaris és aquesta, el respecte a la pluralitat, per tant,
l’educació sostinguda amb fons públics, pública i concertada,
també ha de ser plural i de qualitat. Ens trobam davant d’una
llei amb molt marge de millora començant pel respecte als
preceptes constitucionals, i just amb l’ànim de rectificació i
millora hem presentat les 171 esmenes esmentades, i no ens
posam de costat. Les línies vermelles hi són i encara que no
farem una passa enrera, per la nostra part no escatimarem
esforços per intentar que surti un text legislatiu amb un ampli
consens.

Sr. Conseller, el PSOE haurà de triar si tenir una llei amb un
consens ampli amb el Partit Popular o prefereix continuar
cedint a les pretensions dels seus socis extremistes, una llei amb
la qual puguin sentir-se còmodes els partits que representen la
majoria dels ciutadans de les Illes Balears o sols amb els que
representen la minoria; una llei que pugui tenir continuïtat en
el temps o una llei que serà substituïda i parcialment derogada
si els ciutadans ens atorguen la confiança el 2023; una llei
moderada, moderna, adaptada a la realitat de la nostra
comunitat autònoma o una llei ideològica i retrògrada que es
trobi ancorada al passat.

Sra. Armengol, Sra. Presidenta, Sr. March, senyores i
senyors del PSOE, només demanam suport a una llei que
representi totes les famílies i que dins el mandat constitucional
deixi de costat el sectarisme. Som davant d’una oportunitat com
a partit d’estat que som, no davant d’un xec en blanc. Al final,
després de tot el procés de tramitació que ara començarem,
procés de tramitació parlamentària, donarem suport o no a la
llei.

He de dir, Sr. Conseller, que no entrarem a les provocacions
del PSOE per boca del seu portaveu d’educació i sembla ser
que serà el coordinador de la ponència d’aquesta, no entrarem,
Sr. Casanova, en les seves provocacions. Malament començam,
Sr. Conseller, malament començam, nosaltres, el PP, no
blanquejam res, no blanquejam res, i no es pot demanar, d’una
banda, consens, i de l’altra, voler intentar treure rèdit polític de
tot, no està bé. Per tant, com he dit abans, com hem dit abans,
de vostès depèn, i veurem si durant la tramitació parlamentària
de veres vostès volen el consens amb el Partit Popular.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Conseller, señoras y señores diputados,
buenos días a todos. Desde Ciudadanos defendemos y
defenderemos siempre que una ley educativa debe contar con
el apoyo no solo de todos los grupos políticos sino también de
la comunidad educativa, por responsabilidad y por compromiso
Ciudadanos no presentó una enmienda a la totalidad. Porque,
Sr. Campos, si alguien quiere minimizar los efectos de la
LOMLOE, que no garantiza la igualdad de oportunidades, que
rebaja el nivel educativo y genera más desigualdad, lo que tiene
que hacer es trabajar para mejorar una ley educativa
autonómica para minimizar esos daños a los que usted se
refiere. Y sobre todo lo que tiene que hacer es escuchar a la
comunidad educativa, a todos, y usted no lo ha hecho, Sr.
Campos, porque cuál es el escenario que plantea su partido, si
se devuelve esta ley y no hay ley educativa autonómica, podría
haber presentado una enmienda de devolución con un texto
alternativo, pero usted no lo ha hecho, no le interesa, solo le
interesa la confrontación con la educación.

Ciudadanos presentó una enmienda a la totalidad para
devolver al gobierno el proyecto de ley de la LOMLOE, sí,
pero todos ustedes saben que salió adelante y que ahora
estamos en otra realidad y, por supuesto, nuestro compromiso
de Ciudadanos es trabajar por una ley autonómica que
minimice los daños de la LOMLOE y que la educación sea un
instrumento de formación para el futuro, además la LOMLOE
ha sido una oportunidad perdida para reformar de verdad la
educación en nuestro país.

Todos somos conscientes de que esta ley educativa
autonómica va a salir adelante con los apoyos de todos los
grupos que conforman el Gobierno.

Y, Sr. Campos, mire, le digo una cosa, han perdido cientos
de oportunidades, las mismas que el mismo número de
oportunidades de sus enmiendas de supresión, ustedes solo han
presentado enmiendas de supresión, es decir, política ficción,
como siempre, Sr. Campos, que es lo único que ustedes hacen
en las instituciones.

Y no voy a caer en el debate de la demagogia al que usted
nos quiere llevar hoy en este debate.

Miren, en Ciudadanos hemos presentado 122 enmiendas a
la ley educativa autonómica para reducir, como digo, los
efectos de la LOMLOE en Baleares, porque en Ciudadanos sí
que creemos que hay que escuchar a todos los sectores de la
comunidad educativa; en Ciudadanos sí creemos que hay que
presentar enmiendas y trabajar por mejorar...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... -moltes gràcies, president-, porque en Ciudadanos sí que
creemos que hay que escuchar a toda la comunidad educativa
y sí que creemos que hay que presentar enmiendas para trabajar
y mejorar esta ley, una ley que no nos gusta y queremos una ley
en la que quepamos todos.

Queremos sacar la educación de la trifulca política y las
luchas partidistas de unos y de otros, por eso estaremos hasta
el último momento exigiendo al Govern, y se lo digo, conseller,
ya que está aquí, y a los partidos de esta cámara, que apoyen las
enmiendas que Ciudadanos ha presentado apostando por una
educación pública de calidad, basada en la igualdad de
oportunidades, pero también basada en la equidad; que
garantice, al mismo tiempo, el derecho de las familias a elegir
el centro y la educación para sus hijos; y que no trate a la
educación concertada como suplementaria sino
complementaria; que no deje, esta ley, a ningún alumno o
alumna atrás, que haya más inclusión pero que se garantice a la
vez el derecho a las familias a elegir una educación especial si
así lo desean para sus hijos.

Veo que al Partido Socialista no le interesa el debate de
educación en esta cámara, pero sigo.

Miren, no se puede decir que se apuesta por una educación
de calidad sin bajar las ratios y sin que se destine un
presupuesto suficiente para dar una buena atención a todos los
alumnos, y muy importante, los alumnos con necesidades
especiales, recursos suficientes también para formación de
docentes y nuestro personal educativo.

Defenderemos con nuestras enmiendas un modelo educativo
multilingüe que elimine la inmersión lingüística, con las dos
lenguas oficiales de nuestra comunidad autónoma como
lenguas vehiculares, porque el castellano también debe ser
lengua vehicular en la educación de Baleares, y que se respeten
las sentencias judiciales como hemos puesto en nuestra
enmienda. Queremos que se garantice la elección de lengua en
primera enseñanza y que a partir de los 7 años se introduzcan
las dos lenguas oficiales de Baleares junto a la lengua
extranjera y adquirir un dominio pleno y un registro culto de
nuestras lenguas al finalizar la escuela obligatoria.

Asimismo, desde Ciudadanos pensamos que pasar de curso
sin límite de suspensos debilita la cultura del esfuerzo y
defenderemos enmiendas en este sentido, porque es
importantísimo las competencias pero sin abandonar totalmente
el método memorístico ni la cultura del mérito y el esfuerzo,
porque no se lucha contra el fracaso escolar escondiendo los
suspensos, porque el mérito es lo que garantiza la igualdad,
señores de Unidas Podemos, en vez de introducir ideología en
el aula se centra en mejorar la formación, la calidad de la
educación, la inclusión y el diagnóstico precoz de las
dificultades y bajar la tasa de abandono escolar.

Y con un 42% de paro juvenil en nuestras islas no se puede
sostener que la formación profesional no esté alineada con el
empleo y los puestos de trabajo en nuestra comunidad
autónoma, un fracaso social en que todos tenemos
responsabilidad de enmendar.
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Y, Sr. Casanova, yo sí creo que voy a hacerle alusión a lo
que nos ha dicho. Mire, y sí que creo también, como ya se lo ha
indicado la portavoz del Partido Popular, la Sra. Durán, creo
que flaco favor le hace a la petición del conseller, a esa petición
de consenso, si usted ha venido aquí a hacer un discurso, otra
vez, construyendo la política sobre bloques que al final lo único
que hacen es poner la alfombra roja a los extremismos. Y no
me diga a mí, no se lo voy a permitir, que vuelva a subir a esta
tribuna y me diga que yo blanqueo a la ultraderecha en esta
cámara, no se lo voy a permitir, porque tanto usted como todos
los diputados de esta cámara sabe que eso es mentira, y flaco
favor le hace a la petición de consenso que ha hoy brindado
aquí el conseller, y que yo recojo, y que desde Ciudadanos
tenemos ese compromiso de llegar a acuerdos por los
ciudadanos y los alumnos de estas islas. Usted sabe que
nosotros no blanqueamos, porque, al final, lo que VOX ha
demostrado ser el gran aliado, el Sr. Sánchez, en el Congreso
como en la votación de los fondos europeos...

(Remor de veus)

... -sí, sí, sí, eso es-, y una abstención no es ponerse de perfil, lo
que es ponerse de perfil...

EL SR. PRESIDENT: 

Silenci, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

... es mañana ir al Senado y votar en contra de la insularidad,
eso sí que es ponerse de perfil. 

Y mire, Ciudadanos no presentamos, como he dicho, una
enmienda a la totalidad porque esta ley también tiene cosas
positivas, por supuesto, y nos lo han dicho todos los sectores de
la comunidad educativa: reconoce a los docentes como
autoridad pública, que esto lo venimos reclamando desde
Ciudadanos; también es positivo el aumento de autonomía de
los centros educativos; la universalidad y la gratuidad de la
educación de 0-3 años; y muchísimas más cosas que ya pues se
lo diremos en la tramitación parlamentaria. 

Y para concluir, desde Ciudadanos pedimos a todos los
grupos parlamentarios que abandonen su manera de entender
la educación como arma arrojadiza que, durante décadas, ha
practicado el bipartidismo, y deben entender que politizar la
educación no solo es una irresponsabilidad sino una forma de
hipotecar el futuro de las próximas generaciones. Y recojo el
compromiso, conseller, para llegar al máximo acuerdo político
posible.

Y, mire, Sr. Campos, no se puede venir aquí, manipular, ni
utilizar la educación como instrumento partidista, en la práctica
parlamentaria no cabe ni vale todo. Mi partido lo que tiene muy
claro es que hemos venido aquí a trabajar y a mejorar las cosas,
la educación es lo más serio que tenemos, lo más serio. Y el
que utiliza hoy aquí la educación como arma política ha sido
usted, Sr. Campos, la educación constituye el pilar básico sobre
el que un país construye su presente y su futuro. Estaremos
todos, y estemos todos, a la altura en la tramitación
parlamentaria de esta ley. Ciudadanos siempre abordará la

educación como lo que es, un asunto de estado y no de
partidos. 

Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Un cop acabat i finalitzat el debat, procedim ara a la votació
d’acceptació o rebuig de l’esmena a la totalitat, de devolució,
al Projecte de llei d’educació.

Passam a votar. Votam. 

(Remor de veus)

Senyors diputats, un moment, un poc de silenci.

Vot presencial: 3 vots afirmatius, 33 en contra i 18
abstencions. 

Vot telemàtic: 2 vots en contra i 2 abstencions. 

Resultat total de la votació: 3 vots a favor, 35 vots en contra
i 20 abstencions. 

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