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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputades.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears de suport a la síndrome de RETT.

Començam el Ple d’avui i abans de començar amb els punts
de l’ordre del dia, la secretària primera farà lectura d’una
declaració institucional de suport a la síndrome de RETT.

Sra. Secretària Primera.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

“La síndrome de RETT és un desordre del
neurodesenvolupament genètic que afecta la gran majoria de les
vegades al sexe femení, tot i que a causa dels últims avenços
genètics s'han descobert casos en homes.

S'estima que la síndrome de RETT afecta unes 3.000
persones a Espanya, i 10 persones a les Illes Balears
diagnosticades. La causa d'aquesta síndrome es troba a les
mutacions lligades al cromosoma X, als gens mestres que
regulen l'activitat de molts altres gens. Aquesta malaltia no és
evident en el moment del naixement, es desenvolupa
generalment entre els sis i els divuit mesos de vida, quan es
produeix un lent retrocés o fins i tot una aturada de les
habilitats. Temps després apareix un període de regressió, en el
qual perden les habilitats comunicatives i l'ús intencionat de les
seves mans. De seguida es tornen més evidents els moviments
estereotipats de les mans, els trastorns de la marxa i el ritme
normal de creixement del cap es fa més lent. També poden
sorgir altres patologies, com crisis epilèptiques i patrons
respiratoris alterats quan la malaltia es fa activa. Pot donar-se
un període d'aïllament o d'introversió quan s'irrita i plora
desesperadament. Amb el temps els problemes motors poden
augmentar, mentre que altres símptomes poden disminuir o
millorar.

La quarta versió del Manual Diagnòstic i Estadístic de
l'Associació Americana de Psiquiatria incloïa la síndrome de
RETT a l'apartat denominat "Trastorns generalitzats del
desenvolupament", juntament amb l'Autisme, el Trastorn
Desintegratiu Infantil, l'Asperger i el trastorn generalitzat del
Desenvolupament no especificat. 

En la cinquena i última versió d'aquest manual desapareix
aquesta classificació, de manera que tots aquests trastorns
passen a englobar-se en la categoria Trastorns de l'Espectre
Autista (TEA). 

El 2013 aquesta classificació canvia i la síndrome de RETT
ja no està inclosa en el TEA. Malauradament, la síndrome de
RETT no té cura.

No obstant això, és aconsellable recórrer a un equip
interdisciplinari que ajudi a reduir l'impacte que els símptomes
puguin tenir en la vida diària del o de la menor.

Entre els professionals que poden formar part d'aquest
equip trobem: pediatres, neuropediatres, especialistes en

malalties rares, pneumòlegs, digestòlegs, traumatòlegs infantils,
genetistes, neuròlegs, psicòlegs, psiquiatres, fisioterapeutes,
logopedes, metges rehabilitadors i terapeutes ocupacionals,
entre d'altres, segons les comorbiditats que vagin sorgint.

Per tot l'esmentat, les intervencions que solen realitzar-se en
pacients amb aquesta problemàtica solen ser:

-Farmacològiques, per controlar entre altres coses les crisis
epilèptiques fonamentalment.

-Fisioterapèutiques, per ajudar a controlar els problemes
motors i estereotipats, per exemple, els problemes a les mans
derivats de la rigidesa i els espasmes.

-Teràpies psicològiques i/o educacionals, per treballar
l'ansietat derivada del trastorn i fomentar el desenvolupament
cognitiu.

-Tot i això, l'assessorament per a les famílies i l'establiment
de pautes per saber com afrontar aquest trastorn és cabdal per
a la seva adaptació a la vida quotidiana. Els beneficis són
encara més evidents amb ajuda psicològica per assimilar i
afrontar la nova situació.

El mes d'octubre s'ha assenyalat internacionalment com el
mes per conscienciar la població sobre la síndrome de RETT,
per donar visibilitat a aquesta malaltia. 

Per tot l' exposat, la present declaració proposa els següents
punts:

1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport
a totes i a tots els malalts afectats per la síndrome de RETT i
les seves famílies, per conscienciar tota la població sobre les
conseqüències d'aquesta malaltia rara i poc coneguda.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a:

a) Promoure el subministrament de comunicadors visuals a
través de el sistema públic de salut, tal com s'està fent, per
exemple, a la Comunitat Valenciana i a Galícia.

b) Promoure la formació dels professionals sanitaris i
terapèutics en la síndrome de RETT i altres malalties poc
freqüents, per al correcte diagnòstic i tractament.

c) Impulsar el "Programa d'atenció a nines, nins i
adolescents amb malalties cròniques complexes" amb l'objectiu
de garantir-los una atenció sanitària integral de qualitat,
transversal i coordinada.

d) Impulsar l'eliminació del límit d'edat de 18 anys en la
prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o
una altra malaltia greu, Reial Decret 1148/2011, article 7.3.b).

e) Afavorir la continuïtat del seguiment i tractament dels
malalts afectats per la síndrome de RETT des de l’edat
pediàtrica a l'edat adulta seguint un model de transició
col·laboradora mitjançant la realització d'una transició
individualitzada, planificada i coordinada entre els
professionals que hi intervenen.

f) Promoure la recerca.”
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EL SR. PRESIDENT:

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

Idò, queda aprovada aquesta declaració institucional en
suport a la síndrome de RETT.

(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. 10804/21, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, ajornada a la sessió anterior, relativa
a l’admissió a tràmit pel Tribunal Constitucional del recurs
interposat per VOX-Actua Baleares contra el Decret Llei
5/2021, que modifica la Llei de salut pública de Balears.

Primera pregunta, RGE núm. 10804/21, ajornada a la sessió
anterior, relativa a l’admissió a tràmit pel Tribunal
Constitucional del recurs interposat per VOX contra el Decret
Llei 5/2021, que modifica la Llei de salut pública de Balears,
que formula la diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados, buenos
días. Sra. Gómez, ¿qué valoración hace sobre la admisión a
trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso
interpuesto por VOX contra el Decreto 5/2021, que modifica
la Ley de salud pública de las Islas Baleares? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. 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 tothom. Sra. Diputada, com he
dit en altres ocasions, aquest govern creu en la separació de
poders i respecte les decisions dels tribunals, per tant no faré
cap valoració sobre les decisions del Tribunal Constitucional,
el que sí puc fer és una valoració sobre l’actitud del seu partit.

El decret llei es va aprovar i va ser una solució d’urgència
i tot d’una es va dir que es tramitaria com a projecte de llei,
sotmès al debat parlamentari, al consens, al diàleg, per millorar
aquest text. El període d’esmenes va acabar i quina és la no-
sorpresa, que el seu partit no ha fet cap alternativa, no ha
presentat res, tota la resta de partits sí, simplement varen
demanar la supressió de cada un dels punts, sense presentar cap
alternativa.

Per tant, el que veig, el que veiem en aquest Parlament és
que el seu partit l’únic que sap fer és posar entrebancs, fins i tot

quan perilla la salut dels ciutadans o l’economia d’aquesta
terra. Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Me sorprende que me diga que usted cree ne la separación
de poderes, porque lo cierto es que no cree ni siquiera en la
democracia.

(Remor de veus)

Yo creo que no es necesario que le diga que la democracia
consiste en algo más que ir a votar cada cuatro años, la
democracia se sustenta en la igualdad de todos ante la
Constitución y las leyes, también usted y sus compañeros de
gobierno son iguales ante la Constitución y las leyes que el
resto de los ciudadanos. Usted no es más que nadie para
elaborar normas que vulneran la Constitución y exceden las
funciones que tiene encomendadas.

Esta pandemia ha sacado de este gobierno lo peor, ha
servido para desenmascararles como lo que son realmente, un
gobierno social-comunista, independista, que se cree que tiene
funciones absolutas para dirigir la vida de la gente al más puro
estilo chavista. Ustedes han sido elegidos para dirigir los
servicios públicos de la comunidad autónoma, entre ellos, por
desgracia, la salud pública, que nunca debió dejar de ser
competencia del Estado. Pero que ustedes gestionen la sanidad
pública significa que deben hacerlo conforme a la Constitución
y las leyes, ustedes no están por encima del bien y del mal. Y
en democracia el fin no justifica los medios, Sra. Gómez.

Y con su genial Decreto 5/2021 se han arrogado la
capacidad de confinar a la gente, limitar los movimientos de la
población y hasta obligar a vacunarse, cuando así le venga en
gana, a su directora general de Salud Pública, nombrada por
usted, sin que haya ni estado de alarma, ni estado de excepción
y sin ninguna garantía que nos ampare a los ciudadanos ante
esta brutal atribución despótica que se han autoconcedido
ustedes mismos.

Sabe perfectamente que un gobierno regional no tiene
competencias para afectar a los derechos fundamentales de la
gente, la libre circulación y la integridad física son derechos
fundamentales recogidos en nuestra Constitución, y no hay
pandemia en el mundo que nos vaya a hacer renunciar a los
derechos que hoy tenemos reconocidos todos los ciudadanos,
gracias a la lucha y al esfuerzo de tantas generaciones que nos
han precedido. Por eso seguiremos defendiendo los derechos de
los españoles desde los parlamentos y, cuando sea necesario,
desde los tribunales de justicia, ante los que acudiremos cada
vez que los ciudadanos nos veamos excedidos por ustedes,
porque se excedan un milímetro en sus atribuciones que les
hemos concedido.

Gracias.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202110804
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(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Miri, el decret llei s’ajusta perfectament
als principis de bona regulació, de necessitat i d’eficàcia i es fa
a un moment de necessitat i es fonamenta en l’interès general,
i això ho permet, com vostè sap perfectament, la Constitució.
Però, és més, la voluntat ha estat tramitar-ho com a projecte de
llei, com li he dit, però vostès no hi volen participar i
s’emparen en no sé molt bé què.

Els tribunals han donat un suport aclaparador, Sra.
Diputada, a totes les mesures plantejades per aquest govern, a
totes, pràcticament a totes les mesures.

I miri, jo, per acabar, li diré que jo no envestesc amb la
bandera nacional, la tenc cada dia al meu despatx, em recorda
cada dia per a qui faig feina, per protegir la salut i la seguretat
dels ciutadans d’aquesta terra, això per una banda.

I no parlin de la Constitució Espanyola perquè és que ja no
enganen ningú, sap vostè quin és l’article 14 de la Constitució?
No discriminar per raons de sexe, de raça, de religió, d’opinió.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Silenci, per favor.

I.2) Pregunta RGE núm. 10808/21, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, ajornada a la sessió anterior,
relativa a retard dels viatges de l’IMSERSO a la
temporada turística.

Segona pregunta, RGE num. 10808/21, ajornada a la sessió
anterior, relativa a retard dels viatges de l’IMSERSO a la
temporada turística, que formula la diputada Sra. María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Muchas gracias, Sr. Presidente, buenos días, señoras y
señores diputados. Sr. Conseller, nuevamente vemos que la
indolencia del Gobierno Sánchez perjudica a Baleares, en este
caso con nuevos retrasos de los viajes del IMSERSO, no
sabemos si hasta noviembre o hasta 2022.

Y nos preocupa por dos motivos: los perjuicios a la
recuperación económica y social y el perjuicio que genera a
nuestros mayores.

Estaremos de acuerdo que el programa del IMSERSO
alarga la temporada, permite completar cotizaciones a
trabajadores, ayuda a la oferta complementaria y a la oferta de
vuelos, por eso resulta curioso ver la beligerancia del PSOE
cuando en Madrid gobernaba el Partido Popular y que ahora no
solo no alcen la voz sino que justifiquen estos retrasos.

Y nos sorprende también ver la tranquilidad con la que el
Govern afronta esta situación.

Por tanto, Sr. Conseller, le preguntamos ¿qué valoración
hace sobre las consecuencias de los retrasos de los viajes del
IMSERSO?

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, es cierto que hay un
retraso en la adjudicación de los contratos, es cierto que ha
pasado de forma reiterada en los últimos años, gobernase el
Partido Popular o gobernasen otros partidos al frente del
Gobierno, por tanto no es nuevo en los procesos de
adjudicación.

Está claro que no es una situación para nosotros favorable,
pero también hay que señalar que este año no ha sido un año
ordinario a la hora de plantear los viajes del IMSERSO, se
tuvieron que suspender el año pasado debido a la COVID.

Usted sabe que las personas que se benefician de los viajes
del IMSERSO eran personas especialmente vulnerables, se
suspendió el concurso, con todo lo que eso supone a la hora de
licitarse. Se ha tenido que volver a licitar, ha habido retrasos;
efectivamente, está en el Tribunal Central de lo Administrativo
en Madrid, para poder ser resuelto lo antes posible.

Nosotros ya hemos trasladado al Gobierno de España que
nos gustaría que se resolviese lo antes posible, porque es cierto
que es beneficioso para Baleares, pero también dentro de todas
las condiciones de seguridad para las personas que utilizan ese
tipo de viaje.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Conseller, es que no tiene
sentido que, por un lado, lancen mensajes para alargar la
temporada, y luego lo que tenemos a mano y funciona, como es
el IMSERSO, no se ponga en marcha. Y tampoco no tiene
sentido que usted anuncie programas de turismo social en 2019
y estemos en 2021 y no hayamos visto nada tampoco.
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Hace un año y medio que se canceló el programa del
IMSERSO por la COVID, efectivamente, pero hoy las
circunstancias sanitarias ya no lo condicionan, sin embargo, el
Gobierno no ha sido capaz de dar respuesta a tiempo, seguimos
sumidos en la incertidumbre, continuos rifirrafes entre
ministerios, contradicciones y desmentidos.

Sánchez, en 2019, provocó el mayor retraso de la historia
del programa y ahora ha vuelto a hacer dejación. A lo mejor si
hubiera actualizado los pliegos, seguramente habría evitado
continuos recursos que, por otro lado, no justifican en absoluto
este retraso.

Esta situación perjudica a mucha gente y a unas islas más
que a otras. En 2019, Menorca e Ibiza no recibieron turistas del
IMSERSO en otoño y este año probablemente no los recibirá
nadie, y eso, Sr. Conseller, no es culpa de la COVID, es culpa
de falta de responsabilidad, falta de voluntad política y falta de
que ustedes reivindiquen.

Sr. Conseller, sabemos que no es competencia suya directa,
pero sí lo es que cumpla el mandato del Parlamento, aprobado
a instancia del Partido Popular y que insista y exija al Gobierno
Sánchez la inmediata puesta en marcha de los viajes del
IMSERSO, la actualización del programa tal como le pide el
sector reiteradamente y que defienda los intereses de Baleares.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Hemos cumplido el mandato del
Parlamento y hemos insistido en que se haga lo antes posible,
pero, como usted sabe, porque la Ley de contratos de la
Administración Pública del Estado la hicieron ustedes, y
estamos en un estado de derecho, si hay impugnaciones ante el
Tribunal Central, mientras esté resolviéndose no se puede
poner en marcha, por mucho que alguien quisiera, si está
suspendida la licitación en el Tribunal Central, que imagino
que usted esa parte de la norma la conoce, pues está claro que
no se pueden en marcha.

A nosotros nos hubiese gustado que estuviese antes en
marcha, lo dijimos antes de que incluso ustedes instasen a que
lo instásemos, porque normalmente antes de que ustedes insten
a que lo instemos nosotros ya sabemos los problemas que hay
y nos ponemos en marcha y trabajamos con el Gobierno de
España y, a pesar de haber insistido en este sentido, se han
recurrido ante el Tribunal Central, estamos esperando que se
resuelva. Es cierto que no es la situación más favorable para
nuestras islas, es cierto que podrían estar en marcha, pero
también es cierto que ahora está suspendido por un tribunal; en
un estado de derecho, cuando eso sucede, se tiene que esperar
a que se resuelva para poder ponerlo en marcha, y nosotros

hemos instado para que sea lo antes posible, porque,
efectivamente, en la temporada de invierno los viajes del
IMSERSO suponen la reactivación para una parte de nuestra
planta hotelera.

En todo caso, sabíamos que se suspendían el año pasado,
todo el mundo estaba de acuerdo con la suspensión el año
pasado para esta circunstancia, ustedes también, la puesta en
marcha con la normativa administrativa ha sido más compleja
de lo esperado y nosotros seguiremos instando al Gobierno de
España que lo haga lo antes posible.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 11682/21, presentada per la
diputada Sra. Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació de les llistes
d’espera a consultes.

Tercera pregunta, RGE núm. 11682/21, relativa a situació
de les llistes d’espera a consultes, que formula la diputada
Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, president, bon dia, diputats, diputades. Sra.
Consellera, en primer lloc agrair-li la benvinguda de l’altre dia,
que no vaig agrair-li, jo també esper que puguem fer bona
feina.

I la pregunta d’avui és sobre les llistes d’espera, davant
diferents anuncis tant per part de la presidenta del Govern, com
per vostè, com pel seu director general del Servei de Salut, de
plans, persones, oficines i la darrera, aquest cap de setmana,
amb una unitat d’admissió corporativa, m’agradaria que
avaluassin les seves llistes d’espera que està apujant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Borrás. 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, Sra. Diputada. Com és normal
en una pandèmia, l’atenció a determinades malalties s’han
alentit, així ha succeït amb les que tenen a veure amb el Decret
de garantia de demora. Així i tot, vull agrair, amb la feinada
que fan tots els professionals perquè tot d’una que baixen les
xifres d’hospitalització i d’UCI comencen, es reactiven de
manera ràpida tant les consultes com la llista d’espera
quirúrgica.
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Li don unes xifres: el 30 de setembre del 2020, la demora
mitjana per a la qual els pacients esperaven la seva primera
consulta, era de 64,7 dies. El 30 de setembre d’enguany, de
49,4. És a dir, s’ha reduït la demora de l’any passat el 2021 en
15 dies, tot això en plena pandèmia.

La pandèmia ha colpejat amb moltíssima força, enguany
sobretot. Hem arribat a tenir 150 pacients a la UCI, 500
pacients hospitalitzades a planta.

I, com vostè bé deia i com hem dit públicament,
continuarem fent feina, tenim molta feina a fer, en tenim molta,
però farem feina per reduir aquesta demora un 20% durant els
propers anys, enguany i els propers anys. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Sra. Consellera, primer de tot vull posar en valor la feina
que fan i que han fet els nostres professionals, però és
intolerable que precisament les persones i els professionals
sanitaris i tota la nostra ciutadania, que són els que més han
patit aquesta pandèmia, ara es vegin desbordats per una falta de
planificació. És vera això que em diu que ha baixat la demora
mitjana, però les llistes d’espera han pujat, és intolerable que
avui tenguem 61.445 persones en llista d’espera.

N’hi ha més de 14.000 que esperen per anar a Son Espases,
més de 14.000 que esperen per anar a Son Llàtzer, més de
10.000 que esperen per anar a Can Misses. Vostè a l’any 19 ja
va dir que els faria un pla específic perquè en aquestes illes hi
havia molta llista d’espera.

Què esperam? Aquesta unitat volem saber què farà, no
només un 20% sinó quines són les seves funcions, quin pla
estratègic té, quins indicadors té, quins objectius, com ho farà,
com està dotada, no són només persones que vigilen, volem
saber moltes coses. Perquè el que sí està clar és que la llista
d’espera és un indicador clau d’equitat i els nostres gestors el
que han de fer és planificar amb rigor científic i preveure totes
les contingències perquè la nostra població no tengui minvada
la qualitat de l’assistència sanitària.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. La pandèmia no és només una
contingència, Sra. Diputada, és un estat en el qual estam sumits

des de fa 21 mesos i, com comprendrà, tots ens hem vists molt
afectats.

I jo li dic, l’important no és el nombre de persones que hi ha
a la llista d’espera, això ho he repetit durant sis anys en el
Parlament, l’important és la demora, o sigui quin temps ens
torbam a atendre aquestes persones. Si tenim més gent i
l’atenem més ràpid, donam una bona resposta.

És cert que s’han fet enguany moltes consultes més que
l’any passat, i ja li dic, en aquesta terra el mes de gener, gener-
febrer, juliol i agost han estat mesos molt complicats quant a la
pandèmia i així i tot s’han fet un 20% més de consultes, entre
gener i agost d’enguany, 43.000 consultes més, i a Atenció
Primària s’han fet 1,5 milions de consultes més el 2021 que el
2020.

Per tant, es produeix una bona resposta i es planifica, amb
una oficina que revisa totes les demores, coordina amb la
privada les derivacions, amb pactes amb la privada, la privada
sense ànim de lucre i amb ànim de lucre, i així continuarem
fent. Perquè acomplim, Sra. Diputada, tenim un decret de
garantia de demora que reactivarem quan es pugui i un defensor
dels usuaris.

Per a aquest govern la sanitat és...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 11670/21, presentada per la
diputada Sra. María Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a ampliació dels horaris de la biblioteca de Can Sales a
Palma.

Quarta pregunta, RGE núm. 11670/21, relativa a ampliació
dels horaris de la biblioteca de Can Sales, a Palma, que formula
la diputada María Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, molt bon
dia. Hem tengut un any i mig molt complicat a tots els àmbits
per mor de la pandèmia, però l’entrada a la tardor i aquesta
nova normalitat ens han de fer retornar i treballar per millorar
els espais culturals de la nostra societat.

Avui ens centrarem en la biblioteca pública de Palma, Can
Sales, on conviuen multitud d’espais i usuaris.

Per això, Sr. Conseller, ens agradaria saber si té previst el
Govern ampliar els horaris d’aquesta biblioteca.

Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. 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, bon dia, diputats i diputades.
Gràcies, Sra. Sureda per aquesta pregunta. Entenc que el servei
que donen totes les biblioteques públiques sabem l’esforç que
fan i que s’ha fet durant tota la pandèmia, i en aquest moment
la tornada a la normalitat, després també de l’època estival, on
hi havia un horari reduït d’atenció per la baixa demanda que hi
ha els capvespres, sobretot en horari estival.

Ja s’ha recuperat aquesta normalitat, la biblioteca de Can
Sales té un horari ininterromput de 12 hores, des de les vuit i
mitja del matí fins a les vuit i mitja del capvespre, i els
dissabtes de matí, de les nou a les dues.

En un principi no està previst ampliar aquest horari, però sí
que treballam amb el Consell d’Estudiants de la UIB i amb
alguns altres agents la necessitat també d’habilitar espais
d’estudi per als caps de setmana, però no només a Palma, Sra.
Sureda, no només la necessitat del centre a la biblioteca pública
de Can Sales, la qual és competència nostra, evidentment, però
tenim una necessitat també de garantir espais d’estudi habilitats
tant a la part forana com també a la resta d’illes. Per tant,
treballam amb propostes en aquest sentit i ho farem de la mà de
la FELIB i dels consells insulars per garantir, com dic, el dret
a l’estudi, d’espais habilitats per a l’estudi per a tots els
estudiants o a tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. “M’agradaria deixar clar que crec que
les biblioteques com Can Sales s’han de destacar com a orgull
per a la nostra ciutat”, Sra. Laura Camargo, de Podemos.

“Coincidim plenament amb el plantejament de la biblioteca
pública de Can Sales, que ha d’ampliar el seu horari d’obertura.
En efecte, els serveis públics que s’hi ofereixen són crucials
tant per a la investigació com per a l’accés a la cultura en
general, i amb la plantilla actual això no és possible”, Sra. Bel
Busquets, MÉS per Mallorca.

“Pensam que les biblioteques han d’estar obertes i l’horari
ha de ser fàcil, estam d’acord que l’horari sobre el total de la
sala d’investigació és una mica enrevessat i de vegades es
produeixen confusions d’usuaris que hi van a una hora i que no
se n’han recordat que aquell dia obrien a la tarda i no el matí”,
Sra. Elena Baquero, PSIB-PSOE.

Això són extractes literals de la proposició no de llei que va
presentar El Pi i va quedar aprovada per unanimitat de tots els
grups parlamentaris l’abril del 2017, no només es va aprovar,
u, que s’ampliarien de forma progressiva els horaris de dilluns
a dissabte, de vuit i mitja a vint trenta i els diumenges de nou
trenta a catorze, aplicant els mateixos per a les sales d’infantil
i juvenil i per a la sala d’investigadors.

I, dos, que es dotaria de més personal per fer efectiu aquest
horari, sinó que es va assegurar que ja hi havia previstes
ampliacions de personal d’aquests centres. Han passat quatre
anys d’aquella proposta i, desgraciadament, la situació és la
mateixa.

Des d’El Pi ens sembla molt encertat fer noves iniciatives,
noves accions d’ampliacions culturals, però no podem donar
l’esquena al que ja tenim, hem de donar un servei exemplar als
nostres ciutadans i investigadors i per això necessitam aquesta
ampliació d’horaris a una biblioteca que és referent i que té un
material imprescindible per a l’estudi de moltes persones.
Vostè ha dit que s’han d’ampliar a altres espais, i és cert, però
per qualque lloc hem de començar, i hi havia un compromís
ferma d’aquest govern que s’ampliarien aquests horaris.

Per tant, Sr. Conseller, faci aquesta ampliació d’horaris amb
el personal que pertoca. Gràcies, president.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. 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 Sra. Sureda. Conec la
proposta que va sortir per unanimitat el 2017 i en termes
amples evidentment la compartim. És evident també que la
situació que vivim en aquests moments i que venim, en aquests
moments jo només li puc respondre pels mesos que duc aquí
com a conseller, però sí que és cert que des del Govern
treballarem per fer factible tota la possibilitat i l’ampliació tant
d’horaris també, però com d’espais d’estudi, com li he dit a la
primera intervenció.

D’aquesta pregunta sorgeix un compromís d’avaluar
realment a les biblioteques amb els consells insulars, amb les
que no tenim competència i també amb les que tenim
competència de fer aquest estudi de necessitat d’ampliació
d’horaris i també de la possibilitat o no, és una qüestió
complicada, també, com sap perfectament, d’ampliació de
personal.

Però no li càpiga cap dubte que la prioritat que marca i la
voluntat que marca aquesta proposició, també és la del Govern
de garantir l’accés a la cultura, a la recerca i als espais públics
de tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. Per tant,
Sra. Sureda, el meu ferm compromís de treballar en aquest
aspecte. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 11686/21, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a procés de
selecció de professors d’islam.

Cinquena pregunta, RGE núm. 11686/21, relativa a procés
de selecció de professors d’islam, que formula el diputat Sergio
Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. March, ¿cuál es el resultado
final del proceso de selección de los profesores de islam?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bon dia, president, moltes gràcies, diputats, diputades. Sr.
Rodríguez, moltes gràcies per aquesta pregunta.

Com vostè sap, hi va haver una resolució de la Conselleria
d’Educació, de 23 de setembre d’enguany, per la qual es
plantejaven els criteris per a la selecció de professors de religió
islàmica. Aquests criteris, que són els mateixos per a la religió
catòlica, impliquen un parell de coses: primer de tot, és la
comissió islàmica, igualment que en la religió catòlica és el
bisbe qui proposa professorat, que varen proposar 8
professorat.

D’aquest 8 professorat se’n varen presentar 4: 1 de primària
i 3 de secundària, i evidentment un professorat havia de ser de
primària i ha estat seleccionada d’acord amb els criteris a tenir
en compte: per una part, la titulació, han de ser mestres; ha de
tenir el títol de català corresponent; ha de tenir la capacitació
idònia per fer de professor de religió; i després hi ha una sèrie
de mèrits, com el tema de titulació, experiència i formació, que
són els que han primat.

En aquest sentit, ja s’ha seleccionat i és una mestra que farà
mitja jornada a Lloseta i mitja jornada a Ses Salines. Per tant,
aquesta ha estat la resolució del comitè que s’ha fet a la
Direcció General de Personal Docent i que ha tengut i s’ha
negociat, evidentment, amb el Comitè de Religió, que en aquest
moment el Comitè de Religió són només de religió catòlica,
però que són els mateixos criteris. Per tant, s’ha fet de forma
transparent i d’acord amb els criteris que s’han de fer. És un
professorat laboral i aquesta ha estat la resolució i la solució
final.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Conseller. Yo creo que algunos de ustedes ya
han asistido a estas clases, visto el furor por derribar cruces que
les ha entrado. Pero vayamos con algunos datos, por ejemplo,
yo supongo que ustedes saben que la inmensa mayoría, sino la
totalidad de los países islámicos, tienen recogida, incluyendo
la autoridad nacional palestina, la pena de muerte en sus
ordenamientos jurídicos. Estos países la aplican para delitos
como homosexualidad, adulterio, abandono del islam, brujería,
ateísmo, robo con violencia e incluso delito medioambiental, se
han creído más que ustedes la Agenda 2030.

(Remor de veus)

En algunos de estos países, como Irán, Nigeria, Arabia
Saudita o Indonesia...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

..., se mantiene la lapidación, normalmente a mujeres, como
delito, como castigo legal. En estos países se basa la legislación
en la Charía, que incluye además penas como la amputación de
las manos a los ladrones. En esta misma ley islámica se basan
estos países para la discriminación de la mujer, sometiéndola
completamente al control masculino, y limitando sus derechos
de todo tipo, desde las herencias hasta la prohibición de
conducir.

Y le daré un dato, ya que usted lo ha dicho: quién otorga la
idoneidad para estos profesores es la Comisión Islámica de
España, su presidente, el sirio Ayman Adlbí, fue detenido a
principios de este año porque formaba parte de una trama de
financiación del terrorismo islámico, concretamente de
Alqaeda, a través de una supuesta ONG de ayuda a niños
huérfanos. Esta persona, que fue puesta en libertad por motivos
humanitarios, tiene 70 y tantos años y está enfermo, ha seguido
dando clases en la mezquita central de Madrid, sigue siendo
presidente de esta comisión y recomienda a sus alumnos la
lectura de texto yihaidistas, guajabistas, salafistas,
absolutamente contrarios a nuestra manera de entender el
mundo.

El terrorismo islámico ha causado este año 10.000 muertos,
perdón, el 2020, 10.000 muertos en el mundo con 2.350
atentados. Y ¿usted va a poner en manos de estos personajes la
selección de los profesores en las escuelas públicas? Usted sabe
perfectamente que islam significa sumisión. No se someta usted
y no implante el islam en los colegios públicos de Baleares con
dinero público de los Baleares.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Sr. Rodríguez, som a Espanya, hi
ha una Constitució, hi ha un currículum aprovat pel Govern
d’Espanya i li diré el mateix: el professorat de religió islàmica
són els que fan classe a totes les comunitats autònomes, fins i
tot en aquelles comunitats autònomes que vostès donen suport,
com Madrid i Andalusia. Per tant, Sr. Rodríguez, sigui una
mica coherent.

Nosaltres aplicam la normativa. He dit moltes vegades i ho
diré moltes vegades més que a Espanya cal una reflexió i un
debat sobre el paper de la religió a l’escola, però mentrestant
nosaltres aplicam de forma clara aquesta normativa.

Miri, li diré una sèrie de dades, no entraré en el debat que
vostè ha plantejat, que realment em sembla realment d’una
demagògia absoluta, però li diré un parell de qüestions, no
aniré a analitzar el paper de les religions, el paper de la dona,
la igualtat, la història de les religions, que és una història que
cadascú pot analitzar, però miri, en aquests moments a les Illes
Balears hi ha a les escoles públiques uns 140 professors de
religió catòlica. Sap quin és el cost d’aquest professorat de
religió catòlica? 5.000.700 euros.

Què costarà aquesta...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 11631/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a servei aeri de control de la
processionària a l’illa de Formentera per al 2022.

Sisena pregunta, RGE núm. 11631/21, relativa a servei aeri
de control de la processionària a l’illa de Formentera -silenci,
per favor- per al 2022, que formula el diputat Antonio Jesús
Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr.
Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bé, a l’illa de
Formentera la plaga de la processionària ja comença a ser molt
estesa, la primera vegada que es va detectar processionària va
ser a l’any 2007 i el 2011 es va publicar ja la declaració de
plaga a aquesta illa.

S’ha fet un esforç en els darrers anys, mitjançant controls
aeris, també mitjançant inspeccions terrestres i s’han fet un
munt d’accions, però és cert que la plaga continua estenent-se
en aquelles zones en les quals aquests productes no actuen.

Conseller, s’ampliarà al 2022 aquest tractament aeri i als
següents per al control de la processionària?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia a tothom. Sr.
Sanz, bé, vostè em demana de cara al tractament aeri de l’any
que ve. A mi m’agradaria recordar-li, abans, almanco, amb la
meva primera resposta, que el tractament aeri que s’executa
actualment a l’illa de Formentera tot just acaba de començar.

 Vull recordar-li també que enguany ja és una pròrroga en
les previsions que hi havia inicialment, per tant s’ha prorrogat
ja un any, l’any 2021, sota criteris tècnics. I que enguany, i
també és important recordar-ho, és el cinquè any que el Govern
de les Illes Balears actua consecutivament a l’illa de
Formentera respecte d’això.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Sr. Conseller, és cert que es duen cinc anys fent i podem fer
tota una recol·lecció de tot el que s’ha fet, en el 2011,
mitjançant el focus des del 2007 ja es feia una monitorització
de totes les arnes que podia haver-hi mitjançant borses i caixes;
en el 2011 es va fer també un tractament amb canó terrestre,
que és una de les propostes que aquest any s’ha tornat fer, però
en aquell any es feia amb diflubenzuron, que és un producte no
específic i que afectava altres espècies.

L’any passat, al Consell Insular de Formentera, al plenari,
es va demanar, primer, la pròrroga que aquest any s’executa,
així com també que s’iniciàs una licitació nova, perquè, com es
veu, i també per criteris tècnics, aquest tractament terrestre
només té una efectivitat del 62%. Sí que és cert que el
tractament aeri és capaç de poder controlar la plaga, perquè a
les zones que es fa el tractament l’efectivitat es troba entre el
90 i el 95%, però en el terrestre només és del 62%. Si només ho
fem mitjançant el canó terrestre, podria quedar a les vores dels
camins eliminada una part de la processionària, però podrien
quedar reservoris dins dels boscs.

Veiem com aquesta plaga, que va començar a la zona d’Es
Cap i avança, ara mateix es troba un poc més enllà del Camí de
Migjorn, aquesta plaga es propaga cap als boscs de la Mola,
que són els boscs de Formentera que tenen major quantitat de
pins.
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També sabem que les lleis que existeixen tant de sanitat
forestal com de sanitat vegetal insten l’administració general de
l’Estat i, subsidiàriament, les administracions més properes,
que es faci un control d’aquestes plagues, tot i que els usuaris
també estan obligats a indicar a les administracions on existeix
aquesta plaga.

És per això que tant des del Consell es va demanar, i també
amb aquesta pregunta, li demanam que es faci una licitació per
poder continuar amb aquest tractament per poder aturar la
plaga. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Sanz, amb tots els
respectes, de la seva intervenció sembla que el Govern de les
Illes Balears no ha fet res a Formentera. Aquests cinc darrers
anys, d’ençà, per tant, que aquest govern es troba al capdavant
d’aquesta comunitat autònoma, s’ha actuat consecutivament,
des d’un punt de vista terrestre i des d’un punt de vista aeri, que
semblava que no hi havíem fet cap actuació.

A la política general del Govern de les Illes Balears quant
a lluita de plagues forestals, es basa en un criteri tècnic, que és
el de control integral. En aquest sentit i pel que fa a la
processionària del pi, des de la Conselleria de Medi Ambient
i Territori s’aplica anualment el pla de control integrat, que és
un pla que pondera i valora diferents iniciatives i actuacions a
cadascuna de les illes, bàsicament en funció de dos criteris: u,
el grau d’actuació i, en segona instància, si la processionària
del pi ha estat o no declarada plaga com, per exemple, pugui
ser a l’illa d’Eivissa.

Per tant, en aquest sentit la planificació dels tractaments
aeris, com sempre, i sempre sota criteris tècnics, queda
condicionada a la prospecció visual que és una prospecció que
es fa entre els mesos de març i els mesos d’abril, d’acord amb
el cicle d’aquesta espècie. Serà llavors, com cada any ha estat,
que, des del punt de vista tècnic i des del Servei de Sanitat
Forestal, es decidirà, en primer lloc, si es prorroguen aquestes
actuacions, en quines actuacions aquestes puguin ser
prorrogades i sobretot també veure quin és el resultat i la
monitorització anual d’aquest problema. 

Per tant, Sr. Sanz, continuam i continuarem treballant, com
bé vostè sap, de la mà del Consell de Formentera i de tota la
seva ciutadania i també d’altres col·lectius com puguin ser per
exemple els caçadors.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.7) Pregunta RGE núm. 11675/21, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a pèrdua del 10% dels
llocs de feina d’empreses tecnològiques en vuit anys.

Setena pregunta, RGE núm. 11675/21, relativa a pèrdua del
10% dels llocs de feina d’empreses tecnològiques en vuit anys,
que formula el diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del
Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Fa unes setmanes el president de
GSBIT, l’Associació Balear d’Empreses de Software, Internet
i Noves Tecnologies, el Sr. José Mañas, a una entrevista en un
mitjà digital, Mallorca Diario, va denunciar que les empreses
tecnològiques de les Illes Balears han perdut el 10% dels llocs
de feina en els darrers vuit anys.

Sr. Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius
i Memòria Democràtica, com valora aquestes declaracions? 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el Sr. Vicepresident
i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.

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

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a totes i a tots. Bon
dia, Sr. Pérez-Ribas, i moltes gràcies per la seva pregunta.

Des del Govern, consideram que el sector de les empreses
de la tecnologia de la informació i la comunicació, les empreses
TIC i les empreses que fan feina en noves tecnologies són un
sector clau en l’estratègia de diversificació econòmica de les
illes i la transformació cap a un model econòmic més fort i més
estable i més sostenible.

De fet, el creixement intel·ligent i la creació de nous
sistemes d’innovació és la primera estratègia del Pla
d’inversions estratègiques que s’ha presentat molt recentment
i compta amb una dotació econòmica de 492 milions d’euros.

Compartim la preocupació del president balear d’empreses
software, internet i noves tecnologies que és necessari, que cal
impulsar la formació de joves en matèries STEM, en matèries
de ciència, tecnologia, matemàtiques e enginyeria per crear
precisament llocs de feina en aquest sector perquè és un sector
molt important quant a l’alt nivell i el gran potencial de
creixement que tenen.

Per això, precisament en col·laboració amb la Fundació Bit
i des de la conselleria estem fomentant l’accés de les joves, de
les dones a aquestes carreres STEM perquè, tal i com reconeix
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el mateix president de l’associació, és fonamental per fer
créixer quantitativament i qualitativament el sector tecnològic. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. Conseller, a les Illes Balears tenim empreses
d’economia digital punteres, empreses de prestigi internacional,
un prestigi guanyat amb esforç i dedicació, i suposo, i ho ha
comentat vostè, que estem d’acord que el sector de l’economia
digital és clau per a la prosperitat de les nostres illes, i suposo
que estarem d’acord que ens trobem davant d’un greu problema
que afecta la viabilitat i el desenvolupament de les empreses
d’economia digital de les Illes Balears.

Aquest greu problema és la manca de treballadors i
treballadores qualificades.

I suposo que també estarem d’acord que s’ha arribat a
aquesta situació perquè el Govern no ha fet els deures. Sr.
Conseller, fa anys que es parla de la falta de treballadors
qualificats amb competències en economia digital, però el
Govern s’ha estimat més posar-se de perfil, segurament perquè
era una reivindicació empresarial i, ja ho sabem, vostès, i
sobretot el seu partit, no hi són per ajudar a créixer les
empreses, només les volen per pagar imposts.

I ara que tenim aquest greu problema, que Balears ha perdut
el 10% dels llocs de feina d’economia digital en els darrers vuit
anys, m’agradaria poder dir que es pot solucionar amb
col·laboració publicoprivada, però és que no, la situació és tan
dramàtica que el sector haurà de cercar tot sol les solucions. La
manca de personal qualificat ja només es pot solucionar des de
la iniciativa privada, el sector públic al seu govern ha fracassat.

El Govern va crear al seu moment el programa Tornam per
a joves qualificats que feien feina a l’estranger i amb el qual
s’incentivava que tornessin a les nostres illes. Considerem que
ara toca crear el programa Retenim perquè els joves que fan
feina a les nostres empreses no parteixin i que es quedin a les
nostres empreses fent feina en tecnologia digital, però això
requereix ajuts directes a les empreses del sector...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el Sr. Vicepresident
i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.

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

Gràcies, Sr. President. Estic d’acord amb vostè, no amb tot
el que ha afirmat, això que sols volem les empreses per als
imposts, això no és cert, i vostè sap que no és cert, però estic
totalment d’acord que hem de retenir el talent que tenim aquí
a les Illes Balears, i si podem tornar part del talent que ha sortit
també seria molt interessant.

Hem firmat convenis amb el CDTI per a ajudes a empreses,
ajudes a emprenedors, creació de noves empreses. Reforçam el
districte Eivissa 07800 el qual pot ser un pol d’innovació molt
important a les Illes Balears. Fem inversions a les Illes per un
total de 12,5 milions d’euros per un total de 12 projectes. 

Per tant, ens preocupa el sector de la innovació, fem feina
per al sector de la innovació i continuarem fent aquesta feina,
en firmar convenis perquè efectivament el talent que es
produeix a les Illes Balears pugui romandre aquí a les Illes
Balears, que no hagi de sortir per cercar el futur fora de les
nostres fronteres.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 11678/21, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retard en el canvi de
combustible a la central tèrmica de Maó.

Vuitena pregunta, RGE núm. 11678/21, relativa a retard en
el canvi de combustible a la central tèrmica de Maó, que
formula la diputada Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. Bon dia, Sr. Conseller, vostè va afirmar el passat 25
de maig que seguirà insistint per aconseguir el canvi de
combustible de fueloil a gas a la central elèctrica de Maó. 

Quan emprarà la central de Maó el gas com a combustible?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Té la paraula el conseller de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Pons, per
la seva pregunta i per compartir la preocupació per la
descarbonització del sistema energètic de Balears amb el
Govern de les Illes Balears. 
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Des de fa dos anys la conselleria ja havia demanat el
tancament o el canvi de combustible als dos motors més
contaminants de la central tèrmica de Maó, perquè passin de
funcionar del fuel al gasoil, que és menys contaminant i per tant
millorar la qualitat de l’aire a l’illa de Menorca.

Aquest procés, que ja s’ha iniciat, l’ha de sol·licitar
l’empresa generadora d’energia que en aquest cas és Endesa. El
Ministeri de Transició Ecològica a través de la Dirección
General de Política Energética ha d’avaluar aquesta petició per
part de l’empresa generadora i autoritzar-la.

Què hem fet des del Govern? Nosaltres ja hem negociat
amb l’Estat i tenim el seu compromís que acceptarà aquest
canvi de combustible. Per tant, estem a l’espera únicament que
Endesa demani formalment aquest canvi.

I per part del Govern ja s’ha iniciat, diguem, el procés de
disminució de les emissions de la central tèrmica de Maó i, per
tant, de la descarbonització mitjançant la incorporació de les
millors tècniques disponibles amb l’objectiu de limitar
progressivament el seu funcionament i acabar així amb el dièsel
en aquesta central tèrmica.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Miri, la reducció d’emissions a la
central de Maó fa mesos que l’anuncien, de fet vostè ho va
prometre el mes d’agost de l’any passat, encara que l’acord de
Medi Ambient es va aprovar fa pocs dies, i el canvi de fuel a
gasoil encara no l’ha autoritzat el Ministeri de Transició
Ecològica, no l’ha autoritzat. El Govern d’Espanya afirma:
“hasta la fecha no se ha recibido solicitud de autorización de
cambio de combustible de los grupos que tienen fuel como
combustible en la central de Mahón”. Aquesta és la resposta al
senador per Menorca, Sr. Marquès, dia 11 d’octubre.

Sr. Yllanes, és que sempre arriben tard, sempre arriben tard,
i ja no és el canvi de fuel a gasoil el que preocupa els
menorquins, sinó que vostè ens digui que insistirà i després açò
no se sustenta en res. Ja pot insistir a la ministra Ribera, perquè
Menorca no disposa de xarxa de distribució de gas, com ho
farà? I sap per què no disposa de xarxa? Jo li diré, conseller,
perquè la Sra. Armengol va aturar la gasificació de Menorca
que havia aprovat el Partit Popular.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Aquesta és la realitat, conseller, aquesta és la realitat i la
veritat, i el resultat és que la central elèctrica de Maó segueix
cremant fuel, produeix emissions contaminants. A Madrid no
ha arribat cap petició de canvi de combustible i els menorquins
no disposen d’un combustible més net com és el gas. Açò sí,

conseller, vostès cada dia s’omplen la boca que Menorca és
Reserva de la Biosfera.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el 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):

Resultava evident que digués jo el que digués vostè llegiria
el que duia preparat de casa fa 15 dies. Li he dit que qui ha de
demanar el canvi de combustible a la central tèrmica de Maó no
és el Govern de les Illes Balears, és Endesa, si Endesa no ha
demanat el canvi haurem de demanar a Endesa que
efectivament faci això.

I li he dit, i li he dit que des del Govern tenim el compromís
per part del Ministeri de Transició Ecològica que, efectivament,
quan es faci aquesta petició per part d’Endesa, no del Govern,
s’autoritzarà aquest canvi de combustible.

Nosaltres hem reduït les hores de funcionament dels motors
de fuel de la central tèrmica de Maó i, per tant, hem reduït el
nombre d’emissions a l’atmosfera a l’illa de Menorca i hem
millorat la qualitat de l’aire.

Què ens agradaria anar amb més rapidesa? Sense cap mena
de dubte, però hem de revertir les polítiques que varen fer el Sr.
Rajoy i el Sr. Soria en posar un impost al sol i afavorir els
interessos de les empreses elèctriques. 

Per tant, seguirem reclamant a Endesa que demani el canvi
de combustible al Ministeri de Transició Ecològica i a
continuació el Ministeri de Transició Ecològica atendre les
peticions...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 11676/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a especialistes en
reumatologia i al·lergologia.

Novena pregunta, RGE núm. 11676/21, relativa a
especialistes en reumatologia i al·lergologia, que formula el
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez. 
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Consellera,
considera vostè suficient el nombre de reumatòlegs i
al·lergòlegs a les Illes Balears al nostre Servei de Salut?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Gràcies, diputat, bon dia. Aniré per
parts, si li sembla bé començaré a parlant dels reumatòlegs, per
una banda, vull dir que vaig tenir l’honor d’inaugurar el
Congrés de Reumatologia Nacional la setmana passada i allà
mateix vaig expressar que, evidentment, a mesura que aplicam
el Pla d’atenció a la cronicitat i que augmenten les malalties
cròniques hem de compassar amb més professionals d’aquesta
especialitat. Per incrementar, primer els hem de formar, i a
l’any 2019, per primera vegada a aquesta comunitat autònoma,
es va acreditar a la unitat docent de Son Llàtzer, va començar
l’any passat el primer resident, enguany n’ha començat un altre,
n’hi ha un de primer, un de segon. Després crec que és
important fidelitzar no només els de reumatologia sinó els 220
que han començat enguany, tant de bo acabin i d’aquí 4 o 5
anys quedin aquí, i els 232 que començaran l’any que ve,
perquè, com veu, cada any incrementam el nombre de residents
en formació, és l’única manera de tenir més professionals
d’aquí a un temps.

Quant a les patologies relacionades amb l’al·lèrgia, el
Servei de Salut el que pensa és que es fa una atenció transversal
per part de metges de família en coordinació i comunicació
amb diferents serveis: pneumologia, dermatologia, aparell
digestiu, otorrinolaringologia, etc. Ara, és clar que estam
disposats a valorar qualsevol millora que pugui suposar una
millora dels pacients en al·lèrgies greus. Així ho hem fet durant
aquests darrers sis anys, Sr. Diputat, en millorar l’accessibilitat,
el nombre de professionals i la cartera de serveis en general.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Consellera, sincerament, crec que coincidim que no, que no
són suficients i, a més a més, el que li ha dit explícitament el
congrés celebrat a Palma que vostè va inaugurar és que no són
suficients, més aviat són insuficients, els reumatòlegs i els
al·lergòlegs, un al·lergòleg a la comunitat autònoma per 1,2
milions de ciutadans, 32 en té la comunitat canària.

Miri, les Illes Balears té el menor nombre de reumatòlegs
per habitant i els agradaria, jo sé cert que a Cantàbria i a La
Rioja els agradaria tenir moltíssimes coses que tenim a la nostra
comunitat autònoma, però als 200.000 pacients de problemes
reumatològics que té la nostra comunitat els agradaria tenir el
doble que té la comunitat de Cantàbria i La Rioja, i nosaltres
tenir la meitat.

Consellera, és necessari i imprescindible actualitzar l’oferta
de professionals disponibles en relació amb la població atesa.
Vostè sap que l’oferta de recursos sanitaris és un indicador de
la qualitat del nostre sistema de salut. El mateix doctor Fiter, de
Son Espases, manifesta que el dèficit de reumatòlegs posa en
risc la qualitat de l’atenció, quan l’envelliment poblacional, i
vostè n’ha fet esment, i l’esperança de vida creix. Per tant, la
necessitat d’aquests especialistes també creix.

Tenim una comunitat autònoma, a més, i vostè ho sap, amb
major nombre de targetes sanitàries assignades per
professional, la qual cosa evidentment demostra un baix índex
d’infermers i de facultatius especialitzats precisament. La llarga
llista d’espera i evidentment l’elevada demora assistencial al
Servei de Salut i a les consultes hospitalàries el que sí fan és
empitjorar la situació. La prevenció, la promoció i el diagnòstic
precoç, consellera, sap perfectament vostè que és necessari per
a una bona qualitat.

Al·lergologia, l’any que ve fan el congrés aquí, ho han
anunciat, un al·lergòleg, com li he comentat abans.

Dermatologia, em fa por, i estic content que venguin a fer-
se aquí congressos, però em fa por que vengui el de
dermatologia i ens diguin els mateixos especialistes i vostè
inauguri un congrés on 10 mesos han d’esperar per tenir un
dermatòleg. 

Miri, li reiter una cosa que nosaltres li venim demanant per
resoldre aquesta situació, aixecar la suspensió del Decret de
garantia de demores del pacient, concertar més places de
metges interns a residències als nostres hospitals, augment del
pressupost de l’ib-salut per a fidelització i retribució que
compensi el fet insular i atregui els especialistes, modificar el
requisit d’accés i de promoció a places perquè l’idioma sigui un
requisit.

Té vostè una oportunitat amb la llei de tramitació de
pressuposts i amb la constitució de l’Agència de Salut Pública,
i en aquesta fita vostè ens tendrà al costat, però consellera...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. El Congrés de Dermatologia es va fer fa
dos anys i el que és clar és que totes les societats científiques,
quan fan el seu congrés, posen en valor la seva especialitat, la
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seva ampliació de cartera de serveis i, per tant, la necessitat de
contractar més professionals. Això ho fan tots els congressos
que puguin venir aquí.

Jo només puc agrair als professionals, que jo sé que fan
esforços, molts d’esforços. Tenim també una de les poblacions
més joves d’Espanya, per tant, també hem de pensar que les
especialitats que estan més relacionades amb la cronicitat doncs
tenim un ràtio més baixa. Això no vol dir que no tenguem un
increment molt important de l’envelliment, que existeix, per
tant, per això li dic que es compassarà i es contractaran més
professionals. I si el Servei de Salut ho considera i els gerents
ho consideren i ho prioritzen, també més al·lergòlegs, però això
s’ha de prioritzar dins una estratègia i durant el temps.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.10) Pregunta RGE núm. 11677/21, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la regulació de l’arribada
del turisme de creuers.

Desena pregunta RGE núm. 11677/21, relativa a la
regulació de l’arribada del turisme de creuers, que formula la
diputada Maria Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, la limitación de
cruceros fue una de las medidas estrella de su presidenta, la
Sra. Armengol, para esta legislatura. Con la pandemia Baleares
sufre la mayor caída del PIB, líderes en paro, temporada 2020
casi a cero y hoy, a pesar de la incipiente recuperación, la
realidad es que Baleares es la región donde más aumenta la
pobreza y la exclusión social.

Ahora vemos que, afortunadamente, la previsión de escalas
de cruceros para el año que viene es positiva, pero esa
previsión es para el 2022, momento en que, según ustedes,
debía comenzar a causar efecto la anunciada moratoria. Pero a
día de hoy todavía no sabemos qué va a pasar, no sabemos si en
estos momentos se encuentra negociando con las navieras una
futura regulación, si tienen un plan estratégico para ordenar la
llegada de los buques, o si definitivamente han desistido de la
moratoria, sin que sus socios de MÉS y de Podemos lo sepan,
a la vista de las últimas declaraciones.

Por eso, Sr. Conseller, la incertidumbre sigue reinando y le
preguntamos, ¿en qué situación está la anunciada regulación de
cruceros que ustedes dijeron?

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. No me ha quedado claro, si lo
pregunta porque interesa que lo hagamos, o porque no le
interesa, no sé cuál es el punto de vista del Partido Popular en
esta cuestión, tal y como usted lo ha planteado.

(Remor de veus)

Además de decir una larga serie de mentiras, cuando habla
de los datos de la pobreza, con desinformación, porque habla
de que estamos por encima de la media, cuando no estamos,
cuando sigue diciendo tantas y tantas mentiras cada vez que
habla el Partido Popular, y es una pena que utilicen en una
misma pregunta todos los argumentos posibles de múltiples
temas posibles para no sabemos llegar a qué punto, no sabemos
cuál es el punto del Partido Popular.

Dijimos que se iba a regular el número de llegada de
cruceros, se está trabajando en ese sentido. Como puede
observar, este año de pandemia pues prácticamente no han
venido el número de cruceros que cualquier otro año, yo creo
que usted eso lo podría haber comprobado perfectamente. Por
tanto, trabajaremos para que el año que viene, que es un año de
recuperación, por supuesto, esté en marcha la negociación para
la regulación de la llegada de cruceros, como estamos haciendo
y manteniendo por supuesto contactos con las principales
patronales del sector y para cumplir uno de los objetivos que se
pusieron en los Acords de Bellver.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. “Estamos en ello”, ¿eso es todo lo
que nos tiene que contar después de dos años, Sr. Conseller? Es
que no nos fiamos de usted!...

(Alguns aplaudiments)

..., sus políticas han sido erráticas y contradictorias en este
campo. El escenario, efectivamente, ha cambiado, pero usted
no ha evolucionado. Usted en 2019 se fue a la Feria de
Hamburgo a pedir que no vinieran cruceros sin encomendarse
a nadie. Mientras en la sala de al lado, Puertos del Estado
anunciaba 116 millones para infraestructuras de crucero en
Baleares. Usted anunció una moratoria para tener margen de
maniobra, según usted, y poder regular la llegada de los
cruceros y 20 meses después todo es incertidumbre. 
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Usted se dedicó a retrasar sistemáticamente los protocolos
COVID para el reinicio de los cruceros, pero poco después se
apuntaba al comité de bienvenida.

Y usted afirmó, el pasado junio, pese a la crítica situación
que vivía Baleares, después de 15 meses en blanco, justo
cuando a duras penas venía el primer crucero, dijo que el plan
de las izquierdas para regular los cruceros seguía intacto y que
se retomaría limitándolos. De ahí nuestra preocupación, Sr.
Conseller, no sabemos si esta recuperación que se inicia ahora
tan necesaria, será abortada en cualquier momento con otra
propuesta unilateral del Govern, que sirva para sus intereses
partidistas y mantener su silla.

Sr. Conseller, insistimos, trabaje en la ordenación de la
llegada de los cruceros, pero hágalo en base a datos y estudios
objetivos, con el sector, con las partes implicadas y abandone
de una vez el intervencionismo, el prohibicionismo, la opacidad
y sus postulados antiturísticos.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Creo que por más que repita usted
algo, no se va a conseguir. Se lo dije la última vez, postulados
antiturísticos, bueno, yo creo que es un comentario que hace
suyo, pero de un Govern que ha puesto en marcha las mayores
ayudas de la historia para un sector, con los 855 millones para
el sector empresarial, por cierto con la abstención de su grupo,
porque ustedes preferían que esos recursos fueran a la
Comunidad de Madrid y a Andalucía, como dijeron en el
parlamento.

(Remor de veus)

Esos son los apoyos al sector turístico del Partido Popular,
preferían que los recursos fueran a otras comunidades
autónomas, cuando hablan del “incipiente crecimiento”.

Nosotros no hemos abortado el crecimiento en esta
temporada turística, lo contrario, usted dijo que no iba a haber
temporada turística, y la hay, la hay, a pesar de ustedes, la hay
gracias a los empresarios, a los trabajadores, a las trabajadoras,
a los acuerdos que se alcanzaron para poder ponerlo en marcha.

Y por supuesto, no ha dicho algo que...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

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

..., y ha cambiado bastante a la hora de nuestros
planteamientos, cuando empezamos la legislatura, que es que
existe la COVID. Usted no sé si se da cuenta, un día existe la
COVID y otro día no existe la COVID. Ustedes están
totalmente desnortados, mientras la ciudadanía ve cómo se
toman medidas, cómo se pacta con el sector económico, cómo
se pacta con las organizaciones sindicales para salir juntos de
esta crisis, y sí, efectivamente, introduciendo cambios para
evitar nuevas crisis o para evitar determinados problemas, y lo
haremos, y haremos esa regulación a que nos hemos
comprometido y hemos acordado, ustedes siguen simplemente
hace dos años, cuatro años o cinco años, remitiendose, por
cierto, a los números que consiguió este acuerdo de izquierdas,
cuando usted habla del 2019, como hace en cada pleno en esta
cámara.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.11) Pregunta RGE núm. 11679/21, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a preocupació sobre les
dades rècord en l’arribada de pasteres a les Illes Balears.

Onzena pregunta, RGE núm. 11679/21, relativa a
preocupació sobre les dades rècord en l’arribada de pasteres a
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. Sra. Santiago, avui m’agradaria parlar
d’immigració amb vostè, primera, perquè amb el PSOE no s’hi
pot parlar, ells entenen les competències sobretot a Madrid i
com que no hi fan res, els sap greu que el Partit Popular
plantegi aquest problema; segona, perquè crec que hem de fer
feina, vostè mateixa a la interpel·lació amb el Sr. Lafuente, fa
aproximadament un any, ja reconeixia una situació greu,
preocupant i crec que des de llavors ençà la situació encara s’ha
agreujat prou més; i tercer, perquè crec senzillament que els
ciutadans exigeixen dels polítics que parlem dels problemes
reals i la immigració descontrolada és un problema que
preocupa la societat.

Cada pic que fa bon temps, que la mar està plana, es
produeix a les Illes Balears una autèntica allau de pasteres, fa
dos caps de setmana varen arribar 300 persones. Superam tots
els rècords, enguany ja hauran arribat més de 2.000 persones,
i no podem mirar cap a un altre costat. Això abans no passava
a les Illes Balears, crec que per arreglar un problema, primer
n’hem de prendre coneixement.

Jo crec que vostè ho té clar, però, per desgràcia, qui no ho
té clar és el Sr. Marlaska que és qui té les competències. Per
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tant, els tornam estendre la mà perquè cerquem junts solucions
a Madrid.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president, bon dia a tots i a totes. Sr. Diputat, no sé
quina és la pregunta. Vostè ha fet una exposició de temes
d’immigració, que puc coincidir amb alguns i amb altres no,
però no sé exactament quina és la pregunta, si a la seva rèplica
vol fer-me exactament la pregunta, “Preocupación del ministro
Fernando Grande-Marlaska sobre los datos récord...”. No ha
fet cap referència a cap declaració del Sr. Grande-Marlaska.

No sé exactament quina és la pregunta. Té encara un minut
i encara podem contestar una pregunta, si vostè la formula
correctament, perquè no sé què contestar-li.

Ha fet una exposició respecte del què opina Immigració, si
vol que jo li faci una exposició més àmplia, m’interpel·li, però
jo no sé la pregunta, ens trobam en el moment de debat de
preguntes parlamentàries, no sé quina és la pregunta.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Remor de veus)

Silenci per favor!

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sra. Consellera, atesa la seva experiència i els anys que
vostè du dins aquesta cambra, em sorprèn molt la seva resposta
i ens haurem de derivar del debat. Em posaré les ulleres, per si
de cas vostè no ha llegit o no sap llegir: “Comparteix el Govern
la poca preocupació del ministre Fernando Grande-Marlaska
sobre les dades rècord amb l’arribada de pasteres a les Illes
Balears?”

I tot això ve donat perquè si vostès no s’han assabentat,
cosa que tota la ciutadania de les Illes Balears sí, existeix una
nova ruta consolidada d’immigració des d’Argèlia, des del nord
d’Àfrica a la costa, sobretot a la costa sud de les Illes Balears.
I el Sr. Marlaska, que és qui té les competències, ja ha dit que
ell no en té una preocupació excessiva.

Jo pensava que a vostè sí que li preocupaven els problemes
dels ciutadans i per això em brindava a fer feina junts per
aconseguir solucions i recursos, entre d’altres, més recursos per

a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil; entre d’altres, per
exigir que les Illes Balears siguin declarades primera zona de
frontera amb la Unió Europea per tenir més recursos; i entre
d’altres, per aconseguir que es promoguin polítiques de retorns
àgils cap a Algèria i que es proposin projectes conjunts
d’ajudes al desenvolupament en els països d’origen.

A mi em sap greu els seus nervis arran dels resultats de les
primàries de MÉS, però no ha estat una resp...

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Diputat...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Silenci, per favor. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports. 

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

Sr. Sagreras, seré més elegant que vostè i en el Parlament
no ficaré els partits polítics. Miri, precisament...

(Remor de veus)

... les situacions dels partits polítics. 

Precisament, per la meva experiència, és la primera vegada
que un parlamentari ha de fer una lectura del que surt a una
pantalla, precisament per la meva experiència. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Perquè vostè no ha fet cap pregunta. Vostè fa referència, ara
fa referència a unes declaracions del Sr. Marlaska, que va dir:
“No hay preocupación extraordinaria sino un trabajo
ordinario”...

(Remor de veus)

... -sino un trabajo ordinario-, estic d’acord que hi hagi un
trabajo ordinario, crec que les paraules “preocupación
extraordinaria” sobraven. 

Diu que treballen que és un fenomen complex, també hi
estic d’acord. Diu que treballen en origen, també hi estic
d’acord. Diu que treballen perquè es faci una preocupació
controlada, legal i segura, també hi estic d’acord. També estic
d’acord quan diu el Sr. Marlaska que hem de fer cooperació per
afrontar el desafiament de la immigració.

Amb tot estic d’acord. Sap amb què no estic d’acord, Sr.
Diputat? Que es retiri la targeta sanitària, com varen fer vostès,
als diputats, no estic d’acord...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... -no, no, és clar!, és clar, és clar-, parlem d’immigració?
Parlem d’immigració!...
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... Parlem d’immigració! No estic d’acord amb un govern que
posi concertines a la frontera com va fer el Partit Popular i no
estic d’acord amb un partit que va ordenar tirar pilotes de goma
a gent que s’ofegava, amb això, tampoc no estic d’acord. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.12) Pregunta RGE núm. 11680/21, presentada per la
diputada Sra. Virgínia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informe que han entregat
els veïns dels apartaments Don Pepe.

Dotzena pregunta, RGE núm. 11680/21, relativa a informe
que han entregat els veïns dels apartaments Don Pepe, que
formula la diputada Virginia Marí i  Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí. 

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Bon dia, president, gràcies, bon dia diputats, diputades,
personal de la Casa i convidats.

Sr. Conseller, Sr. Marí, ¿qué opinión le merece el informe
que han entregado los vecinos de Don Pepe al ayuntamiento, y
que supongo que usted conoce? Me gustaría saber su opinión. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, diputades i diputats.
Sra. Marí, perdoni que li..., no sé com m’he de posar per...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... per mirar-la. Gràcies, per la informació, a veure si ho puc
aconseguir.

Li he de dir que no conec l’informe del qual vostè em parla,
el vaig veure anunciat a la premsa, que hi havia un informe,
però no el tenim ni jo ni l’ajuntament, ni aquest govern, ni
l’ajuntament de Sant Josep, pel que m’he pogut informar, no
conec què diu aquest informe, no conec tampoc qui l’ha fet i,
per tant, no puc fer cap tipus de contrast entre els informes que
sí que coneixia de l’ajuntament i que manifestaven el que
manifestaven en relació amb l’estat de l’edifici. 

Li vull dir una altra cosa. En cas que conegués l’informe,
tampoc no sé si seria capaç de fer-ne una anàlisi crítica perquè
jo no som un tècnic qualificat per a això. De la mateixa manera

que vàrem fer cas a l’ajuntament dels informes tècnics que tenia
l’ajuntament sobre l’estat, segurament uns altres tècnics hauran
de valorar i contrastar aquest informe.

A partir d’aquí no li puc dir res més perquè no conec aquest
informe del qual vostè em parla. Si el Partit Popular el té i me’n
vol fer arribar una còpia, idò així el coneixeríem tots. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Mire, Sr. Marí, lo primero es que dudo mucho que usted no
haya tenido acceso a ese informe, eso, lo primero. Están
ustedes erre que erre, ya sé que es un tema que le pone muy
nervioso, pero usted realmente fue el que empezó con todo.

En primer lugar, el ayuntamiento se esconde detrás de que
ha pasado el plazo para poder alegar pero lo que no dicen es
que ustedes no han entregado copia del expediente a los
vecinos para que ellos puedan alegar. ¿Ha sido un error del
ayuntamiento? ¿Se ha hecho expreso? Ahí, quizás, está la duda. 

Sobre el informe privado que han hecho los vecinos del
Don Pepe, -yo estoy segura que usted ha tenido acceso- en el
fondo lo que se hace es analizar las diversas patologías por las
que son objeto de orden de ejecución de ruina, bajo un informe
del ayuntamiento, el cual no permite detectar con exactitud
cuáles son las incidencias. Solo ponen ustedes que es imposible
su reparación. ¿De verdad está usted convencido de que eso es
cierto?

Da la casualidad además de que el informe esta vez sí que
es detallado y minucioso, encargado por los vecinos y llevado
a cabo por un doctor ingeniero, una doctora arquitecta
ingeniera y otra arquitecta técnica, dice, en primer lugar, que
los dos bloques coincidieron en tiempo y forma en su
construcción, con lo cual no cuela lo de que está fuera de
ordenación, si uno aparece en el catastro el otro también
debería estar, de manera consolidada ya, después de tantos
años. Incluso ustedes han seguido dando cédulas de ocupación,
con lo cual ya me lo explicará.

La verdad es que en dos minutos es poco tiempo para hablar
de este informe, así que voy directa, un poco, a la resolución
final del mismo que es lo que me interesa. La primera
conclusión a la que llega el informe es que el edificio es
rehabilitable y no existe riesgo de colapso inminente. ¿Qué
piensa usted de esto, Sr. Conseller? ¿De verdad cree usted que
los creadores de este informe iban a jugarse su renombre,
firmando que no está en estado de ruina, como ustedes
afirman? ¿Piensan hacer algo de verdad por las familias de los
apartamentos Don Pepe? 

Para remate, su compañero y amigo, el Sr. Ruiz, alcalde
socialista de la ciudad de Ibiza, va y deniega la semana pasada
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autorización para una mesa informativa en Vara de Rey, para
coger firmas. ¿Esto no es sectarismo, Sr. Conseller? ¿Y ustedes
se hacen llamar progresistas? 

Sinceramente, lo que son es el gobierno más ruin y sectario
que estas islas haya podido tener. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, a mi m’encantaria
conèixer aquest informe però li repetesc que no el tenc, si el
Partit Popular me’l vol fer arribar, el coneixerem, i quan arribi
a l’ajuntament de Sant Josep, que ja hauria d’haver entrat
segurament quan es va iniciar l’expedient de ruïna d’aquest
edifici, i era una forma molt bona de contrastar aquest informe
que vostè em diu, que diu tantes coses, amb l’informe que
tenien els tècnics municipals. 

Per descomptat, si vostès assessoren als vesins d’allà, doncs
les coses no sé si aniran, no sé si van gaire bé en aquest sentit
perquè, per ara, sembla que no tenen molt d’èxit. En qualsevol
cas, vostès segueixin amb la seva política, a nosaltres ens
agradaria molt seguir ajudant els vesins afectats, amb totes les
ajudes que es puguin posar al seu abast. 

Moltes gràcies, Sra. Marí. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.13) Pregunta RGE núm. 11817/21, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a recursos suficients per a
infants amb necessitats educatives especials.

Tretzena pregunta RGE núm. 11817/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 11683/21, relativa a recursos
suficients per a infants amb necessitats educatives especials,
que formula la diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Sr. Conseller, li podria dir que donaria per reproduïda la
pregunta que acaba de dir ara el president però, per si de cas no
em contesta a una altra cosa, li deman: considera el Govern que
disposa dels recursos suficients i eficients per als infants que
tenen unes necessitats educatives especials?

Moltes gràcies. 

(Se sent una veu de fons que diu:”¡Muy bien, Marga!”,
algunes rialles i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Marga
Durán, la veritat és que sé llegir i sé escoltar. Fa anys...

(Remor de veus)

... ja sé que vostès parlar, parlar en realitat i de forma rigorosa,
poques vegades.

Però, miri, aquest govern, des de sempre, aquesta
conselleria d’Educació no ha fet altra cosa que incrementar els
recursos per als nins amb necessitats educatives especials. I
això és una realitat numèrica. 

Li llegiré les dades perquè realment aprengui quina és la
realitat. I li diré una cosa més abans de res, la inclusió
educativa no només és una qüestió de recursos, ho dic perquè
de vegades s’equivoquen, no només és una qüestió
d’especialistes, la inclusió educativa implica formació, implica
organització, implica recursos, implica metodologia, etc.

Però, miri, ara li diré una mica un parell de qüestions, des
del punt de vista dels recursos, en certa part que realment tenim
més de 2.000 docents més i tots els docents tenen feina en la
inclusió educativa, no només és una qüestió d’especialistes, li
diré que, quant a ATE, hem passat de 266 a 299, i ara hem
demanat un increment de 20 ATE més. Però, hi ha una cosa
més, quan vàrem entrar, els ATE tenien un contracte de 5 hores
i mitja i el vàrem posar de 7 hores i mitja, tenien un contracte
de 8 mesos i el vàrem passar a 10 mesos. Això significa
evidentment més d’1 milió i busques d’euros, la qual cosa
significa evidentment una millor atenció dels ATE a aquests
al·lots amb dificultats. 

Però li diré més. Miri, ho dic perquè realment de vegades
les dades són el que realment defineixen les coses: orientadors
que tenim en aquests moments a les escoles de les Illes Balears,
183, i això que hem incrementat 18 des del 20-21 a 21-22.
Després el professorat, ATE, PT i AL, hem incrementat en més
de..., tenim més de 1.200 PT, AL i AD a les escoles de les Illes
Balears.

Però li diré més, miri tots els equips que tenim, equips
d’alteració del comportament, equip d’avaluació i intervenció,
hi ha TISOC, equips d’intervenció (...) amb dificultats visuals,
equips de comunicació i llenguatge, les UVAI i les UVAD, etc.

Per tant, des que nosaltres governam no hem fet altra cosa
que donar resposta a les necessitats educatives especials. És
suficient? Jo crec que en aquest tema mai no és suficient, però
demostram un procés clar de millora d’aquesta qüestió. Moltes
gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Li faig saber que ha consumit tot el
temps d’aquesta intervenció. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sr. Conseller, estic contenta que vostè sàpiga llegir, la seva
companya es veu que no.

(Alguns aplaudiments)

Bé, l’STEI denuncia que des de fa tres anys el nombre de
sol·licituds d’auxiliars tècnics educatius, el que coneixem per
ATE, que estan dedicats a la cura dels hàbits i autonomia de
l’alumnat amb necessitats especials educatives, ha augmentat
un 34%, un 34% les sol·licituds d’ATE. Vostè a l’any 2019 en
aquesta cambra deia que en tenien 293, ara ens ha dit que en
tenen 299. És a dir, han augmentat 3 ATE des de l’any 2019.
Aquesta és la realitat. 

Si parlam dels col·legis concertats i l’Escola Catòlica, els
han retallat aquest curs aquesta figura dels ATE a molts de
centres i algunes de les hores que els havien confirmat,
finalment, Sr. Conseller, no s’han donat.

El nostre grup des de l’any 2019 ha presentat
interpel·lacions, proposicions no de llei, preguntes orals,
preguntes escrites i dades des de l’any 2019 ens deuen
preguntes escrites des de l’any 2019. Nosaltres ens hem
preocupat, hem estat a sobre d’aquest tema i vostè, vostè
particularment, ni s’ha immutat. Com vostè sap, o hauria de
saber, la manca d’ATE provoca la falta d’atenció adequada en
els alumnes amb necessitats educatives especials, nins que
tenen trastorns de conducta o una malaltia degenerativa,
discapacitats físiques, sensorials. En definitiva, Sr. Conseller,
nins que no tenen autonomia suficient i que necessiten d’un
auxiliar per poder sortir al pati, per anar a dinar o per anar al
bany.

Sr. March, les famílies dels nins amb necessitats educatives
especials, estan desesperades, estan desesperades, ha de sortir
més vostè del seu despatx, aquesta és la primera de les seves
reivindicacions i de les queixes. Mentre a la conselleria sap què
els diuen? Els diuen que han de demanar que la inspecció de
zona vagi al centre, parli amb els pares i miri si són adequats o
no els ATE. Les famílies es cansen d’enviar e-mails i vostès
tampoc els contesten, mai reben resposta. Vostè priva els seus
fills del seu dret a una educació en igualtat de condicions, i és
especialment sagnant quan aquests nins són petits, en edats
primerenques. 

Em deien ahir que famílies que havien apostat per
l’educació inclusiva dels seus fills, es veuen obligades davant
el deteriorament d’aquests...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cladera.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 11681/21, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a principi de sostenibilitat en les noves
promocions d’HPO.

Catorzena pregunta, RGE núm. 11681/21, relativa a
principi de sostenibilitat en les noves promocions d’HPO, 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. Sr. Conseller, com vostè sap, en
matèria d’edificació hi ha una regulació que estableix les
condicions tècniques sobre aïllament, eficiència energètica,
sostenibilitat dels edificis, els materials han d’estar homologats
i complir el codi tècnic.

Sr. Conseller, ens pot assegurar que compleixen les
exigències fixades en els plecs de les seves licitacions sobre
l’eficiència energètica en l’edificació? Em pot confirmar que
l’IBAVI compta amb algun informe científic i objectiu sobre la
posidònia on garanteix el compliment de les seves propietats en
un present i futur? Disposen d’alguna homologació? Com
comproven que realment s’obté l’eficiència energètica, vostès,
o tenen un servei externalitzat? Una vegada ho han comprovat
o hem de fer un acte de fe?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, gràcies per la pregunta
perquè al final em permet explicar segurament una mica més tot
el que fem i que anunciam cada dia i que, per cert, firmen i en
responen per això tots els tècnics mateixos que fan els
projectes. I nosaltres hem fet una aposta decidida per aquesta
sostenibilitat amb les promocions de l’IBAVI, no només una
sostenibilitat mediambiental, sinó també econòmica i social. 

La veritat és que estam molt contents d’aquesta qüestió,
perquè fem servir materials de proximitat i fem projectes que
són moltíssim més sostenibles des del punt de vista de qualitat
i de consum d’energia. Ho fem nosaltres, però també ho diuen
determinats premis internacionals que s’han concedit per a
projectes de l’IBAVI. I es fa servir, ho firmen els tècnics,
aquests que serveixen per fer informes i per fer projectes i que
posen la seva honorabilitat i el seu coneixement a l’abast del
nostre Govern, doncs també els posen per fer edificis més
eficients, segurament amb tècniques innovadores, però estam

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202111681


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 97 / 26 d'octubre de 2021 5709

segurs que acomplim totes les normatives que hi ha, perquè per
això els tècnics ho confirmen cada vegada que fem un projecte.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

No sobraria, Sr. Conseller, que ho comprovi, per no tenir un
ensurt, i que els tècnics que introdueixen la posidònia i altres
materials experimentals, li signin tots els papers. 

M’imagín que el seu pla estratègic, a qualque lloc li deu
parlar sobre les bondats de la rehabilitació, perquè no
consumeix territori, perquè resulta més econòmic, perquè
manté en bones condicions els edificis, perquè aquests edificis
antics i necessari modernitzar-los per complir amb la normativa
energètica, perquè es posarien a disposició dels ciutadans molt
més ràpid del que fan ara.

Mentre vostès presumeixen de sostenibilitat, a Balears
tenim 31.529 persones menys a la Seguretat Social que el 2019.
Mentre vostès presumeixen, a Balears tenim 1.431 empreses
menys que el 2019. Mentre vostès presumeixen de
sostenibilitat, en més de 6 anys només han estat capaços
d’entregar 9 claus d’HPO. Mentre vostès presumeixen que hi
ha més ajudes per al lloguer, s’obliden de dir que hi ha molts
més ciutadans necessitats per les seves nefastes polítiques.
Mentre vostès presumeixen que hi ha més ajudes, les llistes de
l’IBAVI no deixen de créixer esperant un habitatge. Mentre
vostès presumeixen, ara amb anuncis de reserves del 15% dels
pisos per als joves a les promocions interminables, aquests
joves comparteixen pis, o són a casa dels seus pares, per la seva
incapacitat. Mentre vostès presumeixen d’anuncis, el Partit
Popular treballa, nosaltres li sol·licitam la figura de l’aval fins
al 20%, perquè els joves es puguin emancipar. Sí, el que acaba
de fer el president López Miras a Múrcia, el que farà el Partit
Popular, de la mà de Marga Prohens el 2023 aquí...

(Remor de veus)

... si els ciutadans ens donen la seva confiança. 

Sr. Conseller, les seves propostes són antigues, desfasades
i fracassades, des que vostès governen el problema no deixa de
créixer.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, els ciutadans de les Illes
Balears si se’n recorden mínimament del que feren vostès en
habitatge quan governaven aquesta comunitat, per descomptat
no votaran la Sra. Prohens, ni ningú...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., ni ningú, i crec que aquesta és la prova més grossa.

Nosaltres creiem en l’habitatge, per això augmentarem un
64% el parc d’habitatges públics que teníem quan vàrem
començar aquest mandat.

Ajudes per a lloguer, 1,5 milions fa no sé quants anys, 9
milions ara, 785 beneficiaris, vostès; més de 5.000 beneficiaris,
nosaltres. I, a més a més, construïm efectivament amb tècniques
més innovadores que milloren molt l’eficiència energètica, amb
la ventilació, amb l’aire condicionat, amb la calefacció, amb els
consums, etc.

I tot això ho fem i ho exhibim i ho fem bé, i vostès, com que
ho veuen, ho han de posar per aquí, amb alguna ombra de
dubte, amb aquestes preguntes per poder dir que no és així, que
vostès ho faran d’una altra manera.

Tant de bo, quan tornin a governar, si és que tornen a
governar algun dia molt d’aquí endavant, facin alguna cosa
semblant al que fem nosaltres en matèria d’habitatges. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.15) Pregunta RGE núm. 11684/21, presentada per la
diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compensació de la
insularitat a les empreses de les Illes Balears.

Quinzena pregunta RGE núm. 11684/21, relativa a
compensació de la insularitat a les empreses de les Illes
Balears, 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. Aquesta setmana hi ha hagut una fita
històrica per a Balears, el Senat ha aprovat iniciar la part fiscal
del REB, el que suposarà ajudes i beneficis per a les empreses
de les Illes. Tothom se n’ha alegrat i la majoria de partits hi han
donat suport, bé, tots no, els diputats i els senadors del Partit
Socialista no se n’han alegrat i els senadors hi han votat en
contra.

De veritat no considera el govern socialista que les
empreses de Balears es mereixen una compensació per poder
competir amb les de la península? Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera d’Hisenda
i Relacions Exteriors.

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

Gràcies, president, bon dia, Sra. Riera, diputats i diputades.
La situació d’insularitat i el fet que som un arxipèlag determina
com és el nostre teixit productiu i té desavantatges competitius,
provoca l’especialització de les empreses, dificulta el
creixement de les empreses amb la resta de sectors i incrementa
els costs de producció, per això totes les polítiques i les
inversions que fa el Govern d’aquesta comunitat autònoma van
orientades a compensar aquests desavantatges competitius i a
desenvolupar un model productiu més equilibrat i sostenible. 

En aquest sentit es va promoure el 2019 el Règim Especial
de les Illes Balears, gràcies al qual tenim 183 milions en els
Pressuposts Generals de l’Estat per a inversions; s’ha millorat
el transport de mercaderies; es fomenta davant de la Unió
Europea la limitació europea per rebre aquestes bonificacions,
en aquest sentit s’han injectat 855 milions a les empreses
d’aquesta comunitat autònoma després de la crisi més greu,
sanitària, i en aquest sentit s’orienten els fons europeus i
s’orienta també el Pla estratègic d’inversions que es va aprovar
en el si del Pacte de reactivació.

I, en aquest sentit, es treballa i es continuarà treballant
perquè s’aprovi el Règim Especial Fiscal de les Illes Balears
que va promoure aquest govern i que inclou bonificacions a les
empreses fins al 90%, i en el seu torn és per fer inversions en
aquesta comunitat autònoma i el manteniment de l’ocupació. 

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, president. Tornaré repetir el que he dit abans. El
Senat ha iniciat la tramitació del Règim Fiscal de Balears
perquè les empreses i autònoms es mereixen deduccions per
poder competir amb les de la península. 

La immensa majoria de grups polítics han donat suport a la
iniciativa del Partit Popular de Marga Prohens, perquè era bona
per a les Illes, i això és tenir sentit d’Estat. Però vostès no, Sra.
Consellera, senyors del Partit Socialista, vostès hi varen votar
en contra, en contra d’una proposta que ja havien negociat amb
el Govern d’Espanya fa dos anys, en contra d’una proposta que
han tengut amagada des de llavors dins un calaix, en contra de
les empreses i en contra dels autònoms. I s’han quedat tots sols. 

Tots sols passejant per Raixa, tots sols mentre la resta feien
feina per a les Illes. I aquesta és la vertadera cara del Partit
Socialista i aquesta és la vertadera cara de Francina Armengol.

No parlin de deslleialtat perquè els que varen quedar aquí
varen ser vostès i els vàrem convidar a venir a participar de
l’èxit i no ho varen voler, es varen quedar donant instruccions
als seus perquè hi votassin en contra; en contra, com els deia,
de més de 250 milions d’euros de benefici anual per a les Illes;
en contra d’una baixada d’un 90% d’imposts a les empreses de
Balears; en contra d’una baixada d’un 25% d’imposts a les
empreses industrials perquè generin ocupació.

No són fotos, Sra. Armengol, Sra. Consellera, el que volen
les empreses, són fets; no són excuses, són polítics
compromesos amb la seva terra; no són discursos el que
necessiten sinó decisions.

Havien de triar, vostès, entre lleialtat amb Balears i lleialtat
amb Sánchez, i vostès han triat Sánchez, i aquesta errada els
perseguirà per a sempre. Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors.

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

Gràcies, Sr. President. No sé per què no ho varen fer quan
tenien majories absolutes aquí i a l’Estat...

(Alguns aplaudiments)

..., no sé per què no han tengut sentit d’Estat a l’hora d’aprovar
els fons europeus o a l’hora d’aprovar els 855 milions per a les
empreses d’aquesta comunitat autònoma.

No són fotos, són fets!

(Alguns aplaudiments)

I els fets són que a l’època del 2015-2019 s’ha viscut el
major creixement de l’economia amb beneficis empresarials,
millora de l’ocupació, millora de la qualitat de l’ocupació; que
el 2020, amb la pitjor crisi sanitària, s’ha desplegat la més gran
xarxa de suport per a les empreses i per a les famílies, amb
ajudes per a les empreses com no havien rebut mai, amb ajudes
per a les famílies com no havien rebut mai, amb protecció per
als treballadors com no havien rebut mai.

I davant d’aquests fets ara ja tenen un titular i s’aferraran a
aquest titular, i nosaltres seguirem... i tan diferent del que
vostès varen fer quan a la crisi anterior, quan retallaven serveis
i incrementaven imposts.

Nosaltres seguirem treballant, seguirem treballant per
desenvolupar realment el Règim Especial Fiscal que va redactar
aquest govern, és una alegria que s’adhereixin a la proposta que
va fer aquest govern. Continuarem treballant perquè això sigui
una realitat per a les empreses d’aquesta comunitat autònoma.

Moltíssimes gràcies. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.16) Pregunta RGE núm. 11667/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a finançament dels convenis de carreteres.

Setzena pregunta, RGE núm. 11667/21, relativa a
finançament dels convenis de carreteres, que formula el diputat
Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta. El factor d’insularitat té poques setmanes de
vida però ja amenaça a convertir-se en un “culebrot” gairebé
tan rocambolesc com el de les inversions estatutàries: canvis de
guió, cops d’efecte, sorpreses, deslleialtats...

L’últim canvi de guió, ara sembla ser que des del Govern de
l’Estat es pretén cancel·lar els convenis de carreteres, els
imports que estaven pendents dels convenis de carreteres,
convenis signats a l’empara de la disposició transitòria novena
de l’Estatut, per tant, inversions estatutàries, i que tot això passi
a través del factor d’insularitat. 

Jo, el que li deman, Sra. Presidenta, és si el Govern que
vostè presideix ho sabia. En segon lloc, quina opinió li mereix?
I en tercer lloc, si pensa fer res per impedir-ho.

 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 la seva
pregunta. Jo li respondré com a presidenta d’aquest govern,
d’un govern que creu en el federalisme interior i que ha aplicat
des del principi de la seva posada en marxa un acord i
col·laboració constant amb els consells insulars, amb els quatre
consells insulars, aviadet tendrem aquí la llei de consells
insulars, que sobretot ajuda a la realitat del Consell Insular de
Formentera i en tantes altres polítiques. 

Li vull dir, perquè és obvi, que a cada institució finançam
amb les nostres competències pròpies, des dels recursos, cada
un, des d’on ens poden venir; en els cas dels consells insulars,
com vostè coneix perfectament, des de finançament estatal i
finançament de la comunitat autònoma. D’aquest que depèn del
Govern que tenc l’honor de presidir, des de l’any 2015 a ara, ha
augmentat ni més ni manco que un 56% el finançament dels
consells insulars per poder finançar millor les seves
competències pròpies. Des de l’any passat a aquest pressupost

de l’any 2022 augmentarem un 15% el finançament dels
consells insulars amb una aportació total de 430 milions
d’euros.

A partir d’aquí, efectivament, cada institució seguirà podent
finançar millor o pitjor les seves competències pròpies, segons
el sistema de finançament que, repetesc, està més que assegurat
per als consells insulars, i això no deixa que s’hagin de fer
altres convenis amb les propostes estratègiques que quedi a
cada una de les institucions, en el cas dels consells amb el
Govern de les Illes Balears, amb el Govern espanyol o amb la
Comissió Europea. 

I ara, a partir, a més, de la decisió que les coses les
consensuam i que junts fem el Pla estratègic d’inversions per a
les Illes Balears, el pla estratègic que vostè coneix perfectament
es finançarà a través de recursos propis del Govern, recursos
propis de les institucions implicades, recursos propis del
Govern d’Espanya i recursos propis europeus. Per tant, també
tenen la possibilitat els consells insulars de tot allò que trobin
estratègic presentar-ho al Pla estratègic d’inversions.

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, sincerament,
i ja sap que la tinc en gran consideració, no em pensava que em
fugís d’estudi d’aquesta manera com m’ha fugit. Vostè m’ha
parlat d’uns temes superestructurals que no tenen res a veure
amb la pregunta concreta que jo li he demanat. És a dir, el
Govern de l’Estat, presidit pel Sr. Sánchez, fa exactament el
mateix que la consellera Rosario Sánchez em va dir l’altre dia
per explicar-me per què havien fracassat les inversions
estatutàries, va fer el govern del Sr. Rajoy, recuperar, recuperar
doblers per altres vies.

És a dir, així com en les inversions estatutàries es van
cancel·lar els convenis perquè el Govern de l’Estat volia
recuperar doblers, aquí passa el mateix, Sra. Presidenta, el
Govern de l’Estat ha donat un factor d’insularitat i intenta
recuperar doblers que ja tenia compromesos per a altres
bandes. I si el Govern de les Illes ho sabia, ha enganyat la
ciutadania, i si no ho sabia, li han robat la cartera, Sra.
Presidenta! I no em parli dels doblers que ens vendran per
altres vies! 

Els consells insulars tenen unes competències pròpies, molt
bé, perquè les hi dóna l’Estatut d’Autonomia i per tant són
competències, des del punt de vista de l’Estat són competències
autonòmiques, i el Govern té el deure de defensar, davant del
Ministeri d’Hisenda i davant del Govern de l’Estat també el
finançament d’aquestes competències. I aquestes competències
estaven finançades a través d’uns convenis estatutaris, aquests
convenis estatutaris, que estaven pendents d’executar, no es
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renovaran i el que pretén l’Estat és fer-los passar pel factor
d’insularitat. 

I a mi m’agradaria, i li ho torn repetir, que em digués quina
és l’opinió del Govern sobre aquesta realitat que jo li exposo i
si pensa fer alguna cosa per defensar el finançament, via
convenis de disposició transitòria novena, d’aquestes
competències dels consells insulars.

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. Veig que duim
un embolic, els convenis de carreteres no responen als convenis
estatutaris, ni molt manco, és una història molt anterior i molt
diferent que la que vostè conta, i ara no l’hi puc contar, però
després, si vol, li explic perquè me la conec prou bé perquè jo
vaig ser la presidenta que va signar el conveni de carreteres del
Consell Insular de Mallorca, li he de dir que el Govern de les
Illes Balears sempre ha estat al costat dels consells, no només
al costat sinó que finançant molt més els consells insulars, a
càrrec d’endeutament propi de la comunitat autònoma. Cap
consell insular no té cap endeutament, el Govern de les Illes
Balears té més de 9.000 milions d’euros d’endeutament i, tot i
així, seguim augmentant el finançament, un 15% l’any que ve,
perquè creiem en l’autogovern dels consells insulars i perquè
creiem en les seves competències pròpies.

Vull dir-li que l’any passat el pressupost general de l’Estat
per a l’any 2021 duia 4 milions d’euros per a carreteres, de
convenis que s’exhaurien, que s’han de seguir negociant,
efectivament, per part dels consells insulars i per part de totes
les institucions, igual que nosaltres seguirem negociant i
ajudant els consells insulars en la negociació de convenis, tant
estatals com en fons europeus, per poder fer aquelles
inversions...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 11669/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a habitatge a
preus assequibles per als joves.

Dissetena pregunta, RGE núm. 11669/21, relativa a
habitatge a preus assequibles per als joves, 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, com és perfectament conegut, fer efectiu el dret a
un habitatge digne a les Illes Balears, sobretot per als nostres
joves, és gairebé una missió impossible.

La seva política d’habitatge, la política pública d’habitatge
és absolutament insuficient per respondre a aquesta realitat i El
Pi comparteix que s’hagi d’incrementar el parc públic
d’habitatge, no ho qüestionam, el que diem és que això és
insuficient, i que, per tant, hem d’aconseguir donar molt més
protagonisme a la iniciativa privada per posar al mercat
habitatges a preu assequible.

Per això els proposam una figura que és la dels habitatges
a preu màxim, uns habitatges de dimensions petites, de 80
metres, que podrien sortir al mercat a un preu d’uns 160.000
euros, i que estan fonamentats en una iniciativa que va fer el
segon pacte de progrés amb els habitatges a preu taxat. Per tant,
entenem que això podria ser una realitat i que seria una llàstima
que no ho aprofitassin en el tràmit del projecte de llei que avui
s’aprovarà. 

Per això li demanam si no considera que seria molt
important que hi hagués aquesta nova categoria dels habitatges
a preu màxim per ajudar que féssim efectiu el dret a un
habitatge digne.

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. Gràcies, Sr. Melià, per insistir
una setmana més en la política d’habitatge que sens dubte, com
vostè deia, és un dels eixos fonamentals que té aquest govern
i que respon a la preocupació que tenen molts de ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears perquè, efectivament, la
Constitució Espanyola reconeix el dret a l’habitatge digne, però
la realitat és que moltes vegades no se li pot oferir a la
ciutadania d’aquestes illes.

De totes formes, no compartesc amb vostè l’anàlisi que fa
de la política pública d’habitatge del Govern de les Illes
Balears, perquè començàrem a l’any 2015, després de quatre
anys d’inactivitat absoluta i vull recordar-li que durant aquells
darrers quatre anys no es va poder fer ni cap promoció nova ni
cap cessió de sòl i vàrem començar pràcticament de zero.

Hem aconseguit una llei d’habitatge, hem aconseguit un pla
d’habitatge públic, hem aconseguit mesures molt noves, com
l’expropiació de cessió dels grans tenidors de l’ús a les Illes
Balears, igual que emprar de forma notòria el tempteig i
retracte als grans tenidors, igual que un habitatge que construïm
ja sempre és de lloguer social i no s’especula sobre aquest
habitatge, i tantes altres qüestions que vostè coneix
perfectament i que no li repetiré. 
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Amb les mesures de preu taxat hi fem feina, jo li vaig
explicar l’altre dia les reserves de sòl que el govern del Partit
Popular, que em va precedir de l’any 2011 al 2015, no en va
desenvolupar ni una, ara desenvolupam una reserva de sòl
estratègica, per exemple a Calvià, on hi ha una part d’habitatge
de protecció oficial que desenvolupam l’Ajuntament de Calvià
i el Govern de les Illes Balears, l’altre la desenvolupa un privat,
a canvi d’una cessió. 

Per tant, són mesures que implementam perquè,
efectivament, els promotors privats han de fer habitatge a preu
taxat a la nostra comunitat autònoma.

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. L’anim a estudiar-ho aviat i
a fer-ho ràpid i que sigui una realitat. Jo no dic que vostès no
hagin fet res, jo el que li he dit és que la seva política és
totalment insuficient perquè avui hi ha més dificultats per
accedir a un habitatge que en el 2015, i això és una realitat que
vostè ha d’assumir.

Hi ha la sensació que no hem avançat ni amb Son Busquets,
que prohibim la recuperació dels habitatges en cas
d’impagament, que es vol imposar una obligació de preus
màxims als lloguers que no servirà i que farà que els propietaris
encara es retractin més de posar en el mercat la seva propietat
i que hi ha poca contundència contra l’ocupació il·legal. 

I tot aquest marc no anima la iniciativa privada, vostès no
posen realitats damunt la taula perquè hi hagi habitatges a preu
màxim, hi hagi el canvi d’ús dels establiments obsolets i de
baixa qualitat i aconseguir noves fórmules en animar la
iniciativa privada a fer aquests habitatges, perquè existeixen
altres camins a la política pública, només fonamentada en el
parc públic d’habitatge.

Hem fet diverses preguntes al seu govern i la realitat és que
hi ha molt poc interès de la iniciativa privada en habitatges a
preus assequibles.

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. Convendrà amb
jo que, efectivament, hi ha poc interès per fer habitatge a preu
taxat perquè hi ha molt d’interès a fer habitatge de luxe a la
nostra comunitat autònoma perquè hi ha una demanda
d’habitatge de luxe de rendes altes de molts altres països que no
són d’aquest i que no són per a residents d’aquestes illes, i que,

per tant, per això hem d’incidir en el preu del lloguer i per això
hem d’incidir en el preu del sòl a la nostra comunitat autònoma.

Per això, necessitam com l’aire que respiram una llei estatal
d’habitatge que ens doni la possibilitat normativa per poder
incidir de valent al preu de mercat a les Illes Balears. Crec que
és necessari si volem garantir el dret a l’habitatge als residents
d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 11687/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a necessitats educatives de
les famílies.

Divuitena pregunta, RGE núm. 11687/21, relativa a
necessitats educatives de les famílies, que formula el diputat
Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿sabe
realmente cuáles son las necesidades educativas de las
familias?

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. Com vostè sap,
governam des de fa sis anys precisament des de la postura
d’acord i diàleg i consens, sobretot amb una part molt
important de la nostra població, com és la comunitat educativa.
Vàrem heretar de la seva època, que participava del govern
Bauzá, un desastre dins el món educatiu de les Illes Balears, i
hem aconseguit pau social, hem escoltat molt els directors, els
sindicats d’educació, l’escola concertada, l’escola catòlica, tota
l’escola pública, les AMIPA d’una forma molt especial,
efectivament, per saber les necessitats de la comunitat
educativa que intentam acomplir des de fa sis anys.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ya miente usted a la
primera. Vamos a ver, la aplicación para la gestión educativa
de su gobierno, el GESTIB, ha remitido una encuesta a todas
las familias, digo textual: “sobre las necesidades de niños y
adolescentes de Mallorca” con las siguientes preguntas: “Marca
las tres opciones que consideres que tu hijo escogería para
mejorar el centro educativo”, y se puede elegir: “promover la
diversidad de género, perspectiva feminista y LGTBIQ+”

Más: “Marca los conceptos que sabrías explicar a tu hijo”,
esta se lleva el premio, va a disfrutar, Sra. Armengol, los
conceptos a marcar: “transgénero, homosexual, racismo,
patriarcal, homofobia, gordofobia, cisgénero, transfobia”.

¿Esta es la encuesta para saber cuáles son las necesidades
de las familias de Baleares, las necesidades educativas?

Mire, cuando su gobierno envía estas encuestas, las familias
nos las remiten a nosotros, indignadas, al comprobar que un
sistema educativo que lidera los índices de fracaso y abandono
escolar es capaz de anteponer sus obsesiones ideológicas a las
necesidades reales de las familias y de los niños, pero es que la
indignación aumenta cuando se sabe que esta encuesta se ha
hecho en colaboración con el Consell de Mallorca,
concretamente con el departamento del IMAS, los que deberían
dimitir por el escándalo de las menores tuteladas prostituidas
diseñando encuestas para los niños.

Y lo más preocupante es que la perspectiva de género es el
hilo conductor del proyecto de ley de educación que ustedes
van a aprobar y al que solo VOX se opone.

Fíjese qué diferencia, nosotros defendemos una enseñanza
en un entorno donde la convivencia, la igualdad, el respeto y la
libertad sean el marco donde los estudiantes, alejados del
adoctrinamiento ideológico, obtengan el conocimiento a través
del esfuerzo para conseguir la excelencia.

Sra. Armengol, abandono y fracaso escolar por encima del
20%, paro juvenil en el 40%, familias en la miseria, y usted
preguntándoles sobre la perspectiva de género y LGTBIQ+.

¡Hágaselo mirar!

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Vostè vagi a l’anècdota, jo aniré al
gruix, el gruix és que hem augmentat 300 milions d’euros per
dedicar a política educativa de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

L’important és que hem estabilitzat 2.779 places de nous
professors; hem incorporat nous professors perquè vostès en
varen acomiadar més de 1.000 la darrera legislatura.

Estem executant obres amb un Pla d’infraestructures
educatives per valor de més de 54 milions d’euros, que ara ja
en aquests moments invertim.

Hem ampliat una etapa educativa fonamental per a les
nostres illes que és l’etapa de 0 a 3 anys, que té més
finançament que mai en la història d’aquesta democràcia.

Tenim el Pla de conciliació aprovat i cream 28 nous centres
de 0 a 3 anys a la nostra comunitat autònoma.

Hem format més de 9.000 docents en transformació digital.
Hem donat 8.000 dispositius digitals als alumnes de la nostra
comunitat autònoma. 

Precisament, perquè no hi ha d’haver privilegis sinó equitat
a la nostra educació, hem impulsat el programa PROA+ per al
reforç dels infants que hagin quedat en una situació de més
complicació dins l’escola.

Hem passat dels 800.000 euros de l’època del Partit
Popular, de l’època de la dreta de govern en aquestes illes...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., -no, vostè hi va participar, Sr. Campos-, dels 800.000 euros
que donaven per a beques de menjador escolar hem passat a
donar ni més ni manco que 7 milions d’euros per a beques de
menjador escolar, també a l’escola concertada per primera
vegada en la història...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... d’aquestes illes. 

Un impuls fonamental a la formació professional, enguany
15 cicles nous a l’oferta de formació professional.

Escolti bé això, i deixi d’insultar la comunitat educativa i
els nostres alumnes, per primera vegada estam per sobre de la
mitjana espanyola en matemàtiques, a PISA i pràcticament a la
mitjana en competència científica.

Per tant, Sr. Campos, les coses funcionen i funcionen,
malgrat vostès, i funcionen d’acord amb el diàleg, d’acord amb
el consens, d’acord amb l’escolta activa i esper que donin una
possibilitat a la llei educativa de les Illes Balears, vostès
sempre en contra de la comunitat educativa, sempre en contra
de l’educació, sempre a favor de la crispació, aquí no ens hi
trobarà.

Moltes gràcies.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 97 / 26 d'octubre de 2021 5715

(Alguns aplaudiments)

I.19) Pregunta RGE núm. 11819/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions del Govern
davant una possible sisena onada de la COVID-19 a les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Dinovena pregunta, RGE núm. 11819/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 11688/21, relativa a actuacions del
Govern davant una possible sisena onada de la COVID-19 a les
Illes Balears, que formula la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Presidenta, el pasado viernes el
Sindicato de Técnicos de Enfermería denunció la saturación en
urgencias del Hospital Son Espases, 44 pacientes, muchos de
ellos ancianos, llegaron a esperar hasta 50 horas para ser
ingresados en planta. 

Mire, Baleares es una de las pocas comunidades autónomas
donde la incidencia de la COVID ha subido en estos últimos
días, y esto se junta con la decisión de cerrar la unidad COVID
del Hospital General, donde la mayoría de pacientes venían
derivados de las residencias de mayores. Y, muy lejos de ser
este grupo parlamentario alarmista, sabemos que hay nuevas
variantes del virus en el Reino Unido que, junto a Alemania, ya
presentan cifras preocupantes.

Presidenta, ¿considera que con todo esto su govern y el ib-
salut están preparados para afrontar un nuevo repunte de
contagios COVID?

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 fer-me
aquesta pregunta, li respondré claríssimament: sí, estam
preparats si hi hagués una sisena ona de COVID a la nostra
comunitat autònoma. La majoria de dispositius que hem posat
en marxa per fer front a les onades anteriors segueixen en
funcionament, la Central de Coordinació amb els rastrejadors,
InfoCOVID, EduCOVID, el grup dedicat a persones
vulnerables, les COVIDexprés i les UVAC i, a més, cadascun
dels centres de salut i dels hospitals segueixen tenint els seus
plans de contingència per si fos necessari, sempre podríem tenir
1.000 llits de pacients COVID i unes 300 places d’UCI.

De totes formes, vull dir que tenim un 82% de població
vacunada a la nostra comunitat autònoma i entenem que no
tendrem una sisena onada comparable a cap altra de les que

hem viscut, desgraciadament, a les nostres illes i que s’han
viscut al món.

Però, efectivament, la COVID encara segueix aquí, malgrat
que ja podem fer una vida molt normalitzada hem de seguir
prenent les mesures de precaució necessàries entre tots i entre
totes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, presidenta. He escuchado a la consellera Gómez estos
días, al director del ib-salut negar -negar- que hubiera colapso
o saturación en urgencias.

Mi partido lleva más de un año pidiendo al Govern que
refuerce la Atención Primaria. El sindicato médico SIMEBAL
también ha advertido de la situación dramática de la Atención
Primaria, pero es que para ustedes parece que son invisibles.

Ya se lo dije en el debate de política general, ustedes van de
guardianes morales de la sanidad pública, pero luego
desmantelan la Atención Primaria y no ponen solución a las
largas listas de espera de cirugías y también de diagnósticos, y
se colapsan las urgencias. ¿O es que acaso está intentando decir
la consellera o el gerente del ib-salut que miente el secretario
general de enfermería SATSE, que ayer en los micrófonos de
Onda Cero fue muy claro: “Esta situación se debe a problemas
organizativos del hospital”, dijo?

Presidenta, ¿puede asegurarnos que los colapsos en
urgencias no se deben al cierre de plantas? Debería reconocer
que el trabajo de los médicos de familia en Atención Primaria
reduce los ingresos hospitalarios en un 12% y los accesos a
urgencias.

Y seguimos en Baleares con la peor ràtio médico-paciente
de toda España, por la falta fijeza de las plantillas, con
precariedad laboral para los profesionales sanitarios, con fuga
de profesionales sanitarios y al final todo ello redunda en una
sanidad de poca calidad para la ciudadanía balear.

Presidenta, le vuelvo a exigir hoy en esta cámara que una de
sus prioridades sea reforzar la Atención Primaria porque es el
auténtico corazón de nuestra sanidad privada.

Gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. 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. Gràcies, Sra. Guasp. A veure, perquè
quedi clar, nosaltres hem tret 8.000 places en oposicions en
personal sanitari a les nostres illes, precisament fa molt poquet
200 noves infermeres a Atenció Primària que, efectivament, és
el cor de la sanitat i per tant nosaltres sempre l’hem reforçada,
malgrat totes les dificultats, malgrat que hem passat una
pandèmia sanitària, malgrat que tothom ha aguantat
perfectament.

Ha d’entendre que en aquests moments recuperam
l’activitat quirúrgica als hospitals i estam amb les mateixes que
estàvem a l’any 2019, ja no estam a les èpoques de l’any 2020,
sinó que recuperam activitat quirúrgica, precisament per
abaixar llistes d’espera, una de les coses que hem pactat amb
vostès i que, per tant, ens trobam en aquesta línia de treball. Per
tant, és lògic que en aquest moment tinguem algunes puntes a
urgències, perquè tenim encara molts de turistes, que està molt
bé, el mes d’octubre, tenim població desplaçada i recuperam
activitat quirúrgica i hem de mantenir els circuits COVID per
assegurar a la població la seva atenció sanitària.

Però, Sra. Guasp, li he de dir, a diferència d’altres
comunitats autònomes que retallen els professionals de reforç
que varen agafar durant la COVID, nosaltres els mantenim tots,
d’ara... del setembre al gener es renovaran 983 professionals
sanitaris. Li he de dir que on governen vostès, Sra. Guasp, on
governa el seu partit, amb el Partit Popular, a Andalusia, per
exemple, prescindiran de 8.000 de les 20.000 persones de
reforç que varen agafar en el món sanitari; a Galícia se’n
prescindirà de 1.200, a Múrcia 3.700, a Balears cap.

Això vol dir estar preparats per a l’atenció sanitària, això
vol dir creure en la sanitat pública.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. 

I.20) Pregunta RGE núm. 11818/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aprovació d’un règim fiscal propi en
benefici dels ciutadans i les empreses de les Illes Balears.

Vintena pregunta, RGE núm. 11818/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 11685/21, relativa a aprovació d’un
règim fiscal propi en benefici dels ciutadans i les empreses de
les Illes Balears, que formula el diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades. Sra.
Armengol, després d’anys de reivindicació, consens social i
polític sobre la necessitat de compensar els sobrecosts de la
insularitat, el passat dimecres es va fer una passa de gegant

perquè Balears compti amb un règim fiscal propi que situï les
empreses i autònoms d’aquestes illes en una posició d’igualtat
respecte dels de la península.

L’inici de la tramitació d’aquest règim fiscal partí d’una
proposició no de llei del Partit Popular, però vull deixar clar
que l’èxit és un èxit col·lectiu de l’esforç d’altres formacions
polítiques i del conjunt de la ciutadania de les Illes Balears. Per
això, vull aprofitar l’avinentesa per mostrar el nostre agraïment
a MÉS per Menorca, a MÉS per Mallorca i al senador Vicenç
Vidal.

(Alguns aplaudiments)

És evident que mantenim discrepàncies ideològiques molt
pronunciades, però els interessos dels ciutadans d’aquestes illes
ens han unit i això és d’agrair. 

Agraïment també al Grup Parlamentari Ciutadans, per la
defensa compartida de PIME i autònoms de les nostres illes,
gràcies pel vot favorable d’aquest grup parlamentari.

Gràcies també a VOX que, malgrat no compartir el nostre
èxit, o el que consideram èxit de l’estat de les autonomies,
consagrat a la Constitució, han decidit també votar a favor. 

Agraïment també per a El Pi, que sabem que ha fet gestions
per aconseguir l’abstenció d’alguns grups parlamentaris.

Gràcies també a Unidas Podemos, i més al Sr. Yllanes, que,
malgrat que no té senadors a Madrid, va expressar públicament
que si els hagués tengut haurien votat a favor.

I a la Sra. Armengol, lamentar moltíssim el vot en contra
dels senadors del Partit Socialista, creiem que s’han equivocat.

Però l’important ara és que es tramita al Congrés dels
Diputats el règim fiscal que vostè, Sra. Armengol, va negociar,
va negociar amb el govern Rajoy i amb el govern Sánchez. 

Ha arribat el moment d’aprovar-lo, d’aprovar-lo ja, tenim
una oportunitat i no la podem desaprofitar, Sra. Armengol.
Hem d’actuar amb agilitat i no podem permetre que el projecte
de llei quedi novament dins un calaix.

Per això, Sra. Presidenta, ja li anuncio que li faig un prec,
i no li faré rèplica, Sra. Armengol, sumi’s al consens que hem
aconseguit, ajudi’ns a aprovar aquest règim fiscal en benefici
dels ciutadans i les empreses de les Illes Balears, les gestions
fetes per la presidenta Marga Prohens ens permeten afirmar,...

(Remor de veus)

... amb total rotunditat, que els diputats i senadors del Partit
Popular votaran a favor al Congrés i al Senat d’aquest règim
fiscal per a les Illes Balears...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa.
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(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. Gràcies, Sr. Costa, i gràcies per
aquest discurset, que esper que els satisfaci, nosaltres anem a
la realitat dels fets i a la feina feta en benefici de la ciutadania
de les Illes Balears, perquè, Sr. Costa, el sorprenent és que
quan vostès governaven aquí i governaven a Espanya, tot això
que ara parlen des de l’oposició, en absolut no ho treballaren en
benefici de la ciutadania de les Illes Balears. 

Tornaré explicar, una vegada més, la feina d’aquest govern
en benefici dels ciutadans de les Illes. Com vostè deia, l’èxit
fou a l’any 2019 amb l’aprovació del Decret llei de règim
especial per a la nostra comunitat autònoma, un règim especial
per a les Illes Balears que tenia quatre potes importants: una
feia referència a tot el que fa explícit el transport de
mercaderies, que és un factor que ens resta competitivitat a les
Illes Balears i al descompte del 75% per als residents de les
nostres illes, això està garantit amb una llei i ja s’aplica a la
nostra comunitat autònoma.

L’altra feia referència a tot el desenvolupament de les
infraestructures energètiques per poder fer possible la transició
ecològica justa i seran les Illes Balears el territori més
beneficiat amb les inversions energètiques per part del Govern
d’Espanya en el Pla 23-26.

L’altra, molt important, era el factor d’insularitat per a les
nostres illes, del qual a vostès ja no els sent parlar-ne, un factor
d’insularitat que significa inversions claus per a la nostra
comunitat autònoma, inversions públiques que beneficien els
ciutadans d’aquestes illes i que hem aconseguit ni més ni
manco que 183 milions d’euros que van al pressupost general
de l’Estat per a l’any 2022.

I queda la quarta pota, que és el règim fiscal de les Illes
Balears, que vostè sap que nosaltres hi estam compromesos i
treballant intensament amb el Ministeri d’Hisenda per poder-lo
fer efectiu el més ràpid possible. 

Sr. Costa, venim d’una època d’una pandèmia sanitària
tremenda, venim d’una època on més que mai el Govern
d’Espanya ha fet possible l’escut social que hem tengut a les
nostres illes, més que mai hem tengut ajudes per a les empreses,
ajudes per a les famílies, ajudes per superar aquesta època de
molta complexitat. No hem tengut un pressupost de l’Estat a
l’any 2020 i sí que el tenim ara l’any 2022.

Sr. Costa, jo li faré unes quantes observacions que són
necessàries, del Decret de fons europeus, que arriben ni més ni
manco que 1.500 milions d’euros a les nostres illes, el Partit
Popular hi ha votat a favor? No.

Del Decret llei d’ajudes a les empreses, que ni més ni
manco han arribat 855 milions d’euros a les Illes Balears per a
les nostres empreses, i que han arribat gràcies al suport del
Partit Socialista, entre d’altres, vostès hi han votat a favor? No.

Al pressupost general de l’Estat, que du 183 milions d’euros
per a les Illes Balears, que són absolutament necessàries, què
votarà el Partit Popular? Jo li ho diré: no.

Perquè vostès sempre fan molta demagògia, però a l’hora de
defensar els interessos de les Illes Balears mai hi són,
desgraciadament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

II. Interpel·lació RGE núm. 9633/21, presentada pel
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política general
del Govern en matèria de joventut.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 9633/21, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a política general del Govern
en matèria de joventut. Començam amb la intervenció del Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Señoras y señores diputados, buenos
días de nuevo a todos. Vemos que el problema de los jóvenes
pues preocupa a pocos diputados de esta cámara, pero creo que
estaremos hoy de acuerdo en que nuestros jóvenes merecen
políticas, políticas integrales que les permitan iniciar su
andadura personal, iniciar su andadura laboral y políticas que
les permitan iniciar su desarrollo dentro de la sociedad,
sabiendo que sus representantes estamos con ellos en esa
primera etapa del camino. 

Tenemos que actuar con urgencia para lograr que esta crisis
no ahonde más en los problemas que tienen nuestros jóvenes,
si no les ponemos solución se van a convertir en problemas
estructurales.

Ayer conocíamos los datos de GADESO y ¿cuál es la
preocupación para el 77% de nuestros jóvenes? El paro y la
precariedad laboral. Agradezco que esté el conseller
Negueruela en esta interpelación, porque un tercio de nuestros
jóvenes está en paro o buscando trabajo. Después, con el 67%,
su preocupación es la dificultad para acceder a una vivienda
digna.

Permítanme poner cifras a esta exposición, porque es
importante tenerlo claro y cuál es el contexto con datos sobre
la situación de los jóvenes de nuestras islas.

El desempleo juvenil de menores de 25 años está en un
43%, los hombres un 34 y las mujeres afecta al 54%.

La tasa de escolarización entre 18 y 24 años en Baleares es
sólo del 10%, mientras la media española es del 32.
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La tasa de escolarización universitaria es, con diferencia, la
más baja de España y tres veces menor que la media estatal.

Somos una de las comunidades autónomas con una de las
tasas más alta de abandono escolar con un 21%, cuando la
media española está en el 16%.

Recientemente, el informativo del Observatorio de la
Emancipación, que se presentó hace unas semanas en el
Consell de la Joventut, que deberían tenerlo ustedes muy
presente y a veces da la sensación que lo desconocen, este
informe dice que la tasa de jóvenes emancipados no llega al
20%, cuando en 2010 era del 35,6%. Al final de 2020 sólo
trabajaban el 37% de nuestros jóvenes y una persona joven en
solitario debe destinar el 111% de su salario al alquiler.

Esta es la realidad, consellera, y parece que, aunque las
cifras emitan señales de alarma y nos estén pidiendo un SOS
claramente, su govern no está haciendo nada por resolverlo.

Y estas cifras alarmantes, ¿qué nos muestran? Que los
programas aislados de su govern no funcionan. Mire, el grave
problema de la emancipación de los jóvenes es la consecuencia
de unas políticas de empleo que no funcionan, de la alta
temporalidad y de la precariedad de los contratos de nuestros
jóvenes.

Los jóvenes cuando acaban su formación se encuentran con
un mercado laboral que no cuenta con ellos, la distancia que
separa las aulas y los puestos de trabajo es demasiado grande,
y cuando consiguen empleos se enfrentan a una precariedad y
a una temporalidad en grado máximo, con salarios precarios
que les impiden emanciparse.

Miren, cuatro problemas hipotecan nuestro futuro: el
abandono escolar temprano, el desempleo juvenil de los más
altos de la Unión Europea, la precariedad y la temporalidad
laboral y los precios tan altos de la vivienda.

La brecha generacional sigue creciendo y no hay interés
político en ayudar a esta generación que peor lo pasa con la
crisis. ¿Le parece que esto es lo que merecen nuestros jóvenes?
¿Creen que los jóvenes lo único que merecen es un bono joven
de 250 euros, con una duración sólo de dos años, que encima
crea más desigualdades entre comunidades autónomas? Porque
no es lo mismo 250 euros para la vivienda en Extremadura que
en Baleares, como comprenderá.

Mire, consellera, lo que merecen los jóvenes de Baleares
son soluciones y políticas integrales que les permitan
emanciparse, y no que los partidos sólo hablen de los jóvenes
en campaña electoral.

El problema es que Juventud y los jóvenes no es una
prioridad para este govern, reconózcanlo, y le digo por qué: es
que el Plan estratégico de juventud del Govern es del año 2010-
2012. ¿Por qué no han desarrollado otro plan desde entonces?
No esperen a la nueva ley de juventud, que seguro que usted
me lo va a sacar en la réplica, eso ya me lo contestó la
presidenta, una nueva ley de juventud; pero, mire, es que
ustedes han estado gobernando ya desde hace seis años y, ¿que

quieren tener a nuestros jóvenes sin soluciones hasta 2023 que
es cuando arrancará esta ley?

Ustedes, como digo, han tenido seis años para modificar la
ley vigente y sobre todo poner en marcha dos instrumentos para
coordinar y resolver los problemas de los jóvenes de nuestra
comunidad autónoma, uno es un plan estratégico de juventud
para dar una respuesta integral a las necesidades de los jóvenes
abordando los retos y problemas actuales y futuros; un plan
estratégico que impulse el emprendimiento juvenil, la mejora
de las posibilidades de autoempleo, que busque también
soluciones para generar empleo estable y de calidad entre la
población joven balear teniendo en cuenta las causas de las
elevadas tasas de desempleo y alta precariedad y temporalidad;
un plan que promocione el retorno de todos aquellos jóvenes
que se hayan visto obligados a emigrar al extranjero o a otras
comunidades autónomas; un plan que busque soluciones a
corto, medio y largo plazo para facilitar el acceso de nuestros
jóvenes a una vivienda asequible y se incrementen las
posibilidades de emancipación.

Y claro que también tiene que actuar de manera urgente,
con medidas sensatas para facilitar el acceso a la vivienda de
nuestros jóvenes, no con propuestas que lo único que amenazan
es con tensionar aún más los mercados, como la expropiación
de grandes tenedores, la regulación o la limitación de precios
de alquiler que se ha demostrado que son inútiles, políticas
fracasadas que conllevarán a una disminución de la oferta de la
vivienda. Lo que se necesita son incentivos fiscales,
desgravaciones del alquiler, incentivos para que el sector
privado destine vivienda asequible y social, aumentar el parque
de vivienda social en alquiler, han tenido años para hacerlo y
no lo han hecho. Impulsar también la hipoteca y el préstamo
joven.

Un plan que mejore el nivel formativo también y el avance
en el desarrollo de una educación de calidad, porque la mayoría
de jóvenes se esfuerzan para sacar adelante sus estudios, pero
cuando terminan se encuentran con un mercado laboral que no
cuenta con ellos. Un plan estratégico que fomente también el
talento de la juventud balear así como su participación en la
cultura y el arte. Y un plan que aborde los problemas de salud
mental entre los jóvenes, suicidios y tentativas de suicidio. 

El segundo instrumento del que le hablaba, que tiene para
demostrar que ustedes priorizan los problemas de nuestros
jóvenes, es un presupuesto definido que visualice  medidas
concretas para nuestros jóvenes porque, consellera, ¿qué
medidas concretas para fomentar el empleo juvenil ha puesto
el Govern? Son totalmente insuficientes, no son efectivas y ha
quedado claro con la exposición de cifras que le he dado al
principio de mi exposición.

¿Por qué el Govern no bonifica las cuotas de autónomos a
los jóvenes, por ejemplo, si tanto dicen que apuestan por el
emprendimiento y el autoempleo? Es que no es cierto, no
pongan más parches.

Luego sus programas del SOIB de Joves Qualificats, el
SOIB Reactiva, que me contestó la propia presidenta a mi
pregunta hace dos semanas que había permitido que 515
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jóvenes de estas islas pudieran acceder a un trabajo. Es que es
completamente insuficiente, completamente insuficiente. 

Luego están los programas de retorno de talento. Ustedes
los presentaron en la anterior legislatura, pero es que cada día
crecen más los baleares que tienen que salir a trabajar al
exterior, y no voy a ser yo quien lo critique, pero es que
tenemos que retener ese talento. ¿Qué resultados ha tenido el
Plan de retorno de talento del Govern?

Mire, después está la salud mental de nuestros jóvenes, nos
preocupa mucho también a mi partido, según los datos del
Observatorio del Suicidio de Baleares las tentativas de suicidio
se han incrementado entre un 25% y un 30% entre niños y
adolescentes. Hoy en día se desconoce cuántas personas se han
suicidado en Baleares en 2020, pero tenemos y sabemos que
unos 120 niños y jóvenes, con edades entre 7 y 29 años,
ingresaron con tentativas graves de suicidio, según los datos del
mismo observatorio.

Y debo reconocer que el Govern ha dado pasos interesantes
e importantes para abordar el suicidio en la población
infantojuvenil, como la guía de prevención y primer abordaje
de la conducta suicida para centros educativos de Baleares, el
protocolo de actualización en caso de riesgo autolítico, pero le
exigimos a su govern el refuerzo del Instituto Balear para la
Salud Mental de la Infancia y de la Adolescencia, el IBSMIA,
y dotarlo de más profesionales para atender a los menores de
18 años que sufren un trastorno mental grave.

Mire, los recursos destinados a salud mental eran ya
insuficientes antes de la pandemia, pero tras la llegada de la
COVID se hace más necesario que nunca dotar a todos los
ámbitos implicados de recursos necesarios.

Y ahora le interpelo, consellera, para lo que no ha hecho y
no está haciendo su govern, porque recuerdo que llevan seis
años gobernando. Le pido que aborden con valentía los
problemas de los jóvenes de 2021 y no sigan negándoles su
futuro, cumplan con nuestra propuesta de resolución aprobada
por esta cámara y elaboren ya un plan estratégico de juventud
que aborde de manera integral los grandes problemas de
emancipación de nuestros jóvenes y no esperen a esta ley que
ni siquiera ha llegado todavía al Parlamento. 

Gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Ara és el torn de la representant del
Govern, la consellera d’Afers Socials i Esports.

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

Bon dia a tots i a totes, una vegada més. Sra. Guasp, vostè
ha vengut aquí a explicar un discurs de dades, ha agafat les
dades que han sortit a diversos documents, aquestes que s’han
publicat recentment a documents que s’han publicat
recentment, molts dels quals són informació que hem passat

nosaltres mateixos a aquesta informació, i la seva proposta
bàsica és fer un pla estratègic. Després ha esbrinat cada sector
i de qualque sector ha fet qualque proposta, amb la qual
nosaltres no coincidim, des d’un punt de vista progressista i
d’esquerra, però el seu principal argument és un pla estratègica
i qualque proposta que ha anunciat. Jo, interpel·lar perquè el
Govern faci un pla estratègic sense que hi hagi un grapat de
preguntes, propostes concretes, em sembla una interpel·lació,
per part seva, molt limitada, li he de dir, molt limitada.

Per què no hem fet un pla estratègic? Jo li puc contestar des
de l’any 2019 en què duc aquest sector, la coordinació de les
polítiques de joventut: miri, nosaltres entram el juny del 2019,
en el març tenim una pandèmia, vostè creu que amb una
pandèmia, que no sabíem si duraria sis mesos o durarà tres
anys, s’havia de fer un pla estratègic, quan el que abordàvem
era una pandèmia als pocs mesos d’entrar al Govern? Per què
havíem de fer un pla estratègic davant una pandèmia que no
sabíem el que duraria? No tenia cap sentit aquesta proposta de
pla estratègic.

Què fem nosaltres, amb tota la informació que tenim? Fer
una proposta de llei, fer una proposta de llei perquè la llei la
pots treballar d’una forma molt més tranquil·la, perquè la llei
la treballen primer els tècnics, amb les orientacions polítiques,
primer fem un document polític, després ho preparam als
juristes i tècnics perquè converteixin les propostes polítiques en
articulat i, mitjançant totes aquestes reunions que s’han pogut
fer de caràcter informàtic, etc., telemàtic, hem pogut fer totes
aquestes reunions. I ara tenim una llei que estam a punt
d’aprovar-la al Consell de Govern perquè, després, des de
Presidència la trametin al Parlament.

I en aquesta llei posam que serà obligatori cada govern tenir
un pla estratègic, que no depengui de voluntats polítiques d’un
govern fer un pla estratègic, o d’una proposició no de llei d’un
grup parlamentari, sinó que sigui una obligació legal. Això és
donar consistència de futur a les polítiques, no un pla estratègic
que depengui, insisteix, d’una voluntat d’un govern o d’un grup
parlamentari, sinó d’una llei. És cert que la llei es pot derogar,
perquè aquí s’han derogat lleis mitjançant lleis pressupostàries,
però almanco hi haurà un debat parlamentari sobre per què es
fa.

Per tant, no era el moment, quan gestionàvem una
pandèmia, d’un pla estratègic.

Jo coincidesc amb vostè amb molta part de l’anàlisi i si la
conclusió final és que les polítiques que fem són insuficients,
sí, per suposat que són insuficients, perquè l’oferta que puguem
fer supera la demanda. Però jo crec que hem enfocat els
camins, hem enfocat absolutament, encertam en la resolució
d’aquesta problemàtica. I vostè, de fet, ha esmentat algunes de
les iniciatives del Govern i ha dit que van bé, però que són
insuficients, però s’han començat, s’han iniciat, i això és el que
s’ha de posar en valor. En política no és una carrera, no és una
carrera de 100 metres o de 400 metres o de 800, és un procés
continu.

I venir aquí a dir-nos que sempre és insuficient això ho
podrà fer sempre qualsevol grup polític al Parlament, al
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Govern, perdonin, vostès el que fan és insuficient. Per suposat
que és insuficient.

Jo coincidesc amb vostè que el principal problema que
tenim per als nostres joves és el model econòmic que tenim en
aquest país, és un model econòmic que genera que un jove amb
16 anys pugui abandonar els estudis perquè té un contracte
d’estiu molt temptatiu per a ell i amb poc temps guanya
doblers, a més té moltes propines, etc., i després queda allà. I
aquest model és un model perillós per a la nostra joventut, en
aquest sentit, per tant, el model productiu s’ha de canviar.

Això no es canvia des de les polítiques de joventut, això es
canvia des de les polítiques econòmiques que s’intenten posar
en marxa i no es fa ni amb una legislatura ni amb dues, és així.
I després això, a més, condiciona la vida d’aquesta persona de
per vida. Per tant, s’han fet coses des de política econòmica i
des de turisme, que és el primer sector, i comerç, però sobretot
turisme i tota la complementarietat, que enganxa aquests joves.

I quin és el principal instrument per canviar això,
independentment de canviar aquest model productiu mitjançant
les polítiques econòmiques que es realitzen? Modificar l’actual
llei laboral, el que se’n diu reforma laboral. Vostès hi estan
d’acord? Vostès hi estan d’acord que tornem canviar, negociar
amb els sindicats el model anterior a aquesta reforma laboral
que va aprovar el Partit Popular sense el consens dels sindicats,
on es protegeix el treball, on es protegeix la negociació
col·lectiva, on es protegeix el sou del treballador? O apostaran
per mantenir aquesta reforma laboral que desprotegeix el
treballador, desprotegeix el treball i desprotegeix la negociació
col·lectiva i, en conseqüència, el repartiment de la riquesa que
genera l’empresa, mitjançant el sou? Hi estan d’acord vostès
amb la pujada del sou que proposa el Govern d’Espanya?

Una de les peces fonamentals per poder lluitar contra
aquesta precarietat laboral és la reforma, modificar aquella
coneguda reforma laboral, que a mi no m’agrada dir-ne reforma
laboral perquè és canviar la legislació laboral.

Però vostè ens diu: no hem fet res. Doncs, jo li dic: hem fet
moltes coses. I, miri, i lament que vostè, quan parla de joves,
només parli de la població general, no parli, per exemple, de
pobres vulnerables i només parli de població general, no ha fet
cap referència, per exemple, als joves que es troben amb
mesures judicials, que també són joves, i normalment aquest
Parlament només és per criticar si s’ha fet o no s’ha fet un
problema a Es Pinaret, però nosaltres parlam de mesures
judicials i també són joves, no l’abordam aquest problema... -
no, és clar, jo esper cada sessió parlamentària i escolt el
discurs.

Nosaltres hem fet molta feina amb aquest col·lectiu de
menors que es troben amb mesures judicials, per exemple des
de Serveis Socials, que hem de treballar amb el col·lectiu
vulnerable, hem fet una llei, perdoni, un programa
d’emancipació dels joves extutelats, que vostè tampoc no els ha
esmentat, i també són importants a la nostra comunitat
autònoma, no només ens hi hem de referir quan hi ha un
problema d’assetjament sexual o d’explotació sexual, que és
pioner a l’Estat espanyol, és pioner a l’Estat espanyol, i vostè
no n’ha fet cap tipus de referència.

Hem modificat la Llei de renda social, i que vostès hi
donaren suport, perquè els joves poguessin, a partir dels 21
anys, cobrar la renda social. Per tant, des de Serveis Socials en
tots els col·lectius vulnerables estam en la línia adequada,
insuficient sempre. Si el seu discurs és: és que és insuficient; és
que això ho podrem dir de qualsevol govern.

En salut, vostè mateixa ha apuntat el que es realitza en salut,
i jo crec que el millor espai per a aquesta coordinació
interdepartamental que de vegades els ciutadans demanen és el
Consell de Govern, en el Consell de Govern no només discutim
l’ordre del dia del Consell de Govern, discutim de les
polítiques transversals que tenim cada una, i la de joventut sens
dubte ho és.

Hem creat l’Observatori per evitar el suïcidi, aquesta guia
de primer abordatge de la conducta suïcida.

Hem creat les unitats de patologia dual a Eivissa i
Formentera, un dels principals problemes, que és l’abús de
drogues, en el col·lectiu de joves. És a punt d’instaurar-se el de
Mallorca, és a punt de realitzar-se el de Mallorca.

S’han creat les unitats de conductes, també, addictives, no
ja la problemàtica de patologia dual, sinó les conductes
addictives, que es troben en els ambulatoris, una de les
primeres addicions ara és el joc, per tant, s’aborden també
aquestes persones.

En habitatge, doncs digui’m vostè, nosaltres no coincidim
amb les propostes que vostè ha exposat aquí, podrien ser
complementàries a les que fem nosaltres. Però, miri, un 50%
dels habitatges, diguem, que hem arrendat o hem adquirit als
grans tenidors aniran per als joves; tendrem una llei que
obligarà que el 15% de tot l’habitatge social que hi hagi en
aquesta comunitat autònoma anirà als joves, perquè representen
el 15%, d’entre 16 i 30 anys, normalment s’emancipen... o
l’ideal d’emancipació és a partir dels 23, 24, 25, per tant, un
percentatge molt elevat.

Digui’m vostè a quina llei de comunitat autònoma es troba
això per abordar aquests problemes? Una de les principals
solucions per controlar l’habitatge, per controlar el preu de
l’habitatge és posar-hi un límit, i vostès no hi estan d’acord. El
40% de les ajudes de lloguer van a joves.

En polítiques d’ocupació, és cert que no és suficient, perquè
s’ha de canviar aquest model econòmic, que sigui menys
temptador per als nostres joves, però s’ha fet formació per
millorar aquesta situació, més de 1.000 alumnes en quatre anys
han passat per allà, 1.000 joves de menys 30 anys.

Joves qualificats, el SOIB Reactiva, que vostè diu que no és
suficient, però això és una suma contínua de feina que ha de ser
sobretot constant i persistent.

Educació, ho hem activat prou, hem reduït les matrícules de
la universitat perquè siguin més temptadores.

Formació professional, hem crescut 1.000 places, 15 nous
cicles, 12 mòduls, per tant, sí que anam amb aquesta proposta
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que vostè fa, que nosaltres podem coincidir en diagnòstic i
algunes de les seves propostes.

Ara, vostè em diu...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, hauria d’anar acabant.

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

... -sí, acab ja- no és suficient, estic totalment d’acord, no és
suficient, per això necessitam governar quatre anys més, perquè
aquestes polítiques són les encertades.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula, en torn de rèplica,
la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Yo, consellera, no solo le he dicho que
sus políticas eran insuficientes, ojalá, también le he dicho que
son ineficaces y encima que están descoordinadas, porque el
Govern tenía una comisión interdepartamental para elaborar las
políticas de juventud, que se creó en 2005, mi compañero lo
recuerda, y desde 2010 no se ha vuelto a reunir. ¿Esto es lo que
cree este govern en la interdepartamentalidad, en la
transversalidad, en integrar todas las políticas?

Habla del Consell de Govern, yo le digo, consellera, que
esta comisión interdepartamental debería ponerse en marcha de
nuevo en su gobierno para coordinar la acción política del
Govern en materia de juventud y de políticas para nuestros
jóvenes. Porque, ya le digo, no es que diga que sus políticas
solo son insuficientes, sino que también están descoordinadas.

Y ya vemos, de nuevo, como, consellera, no le gustan nada
los planes estratégicos, porque es que ya vetó también nuestra
propuesta de plan estratégico para las personas migradas. Y en
otras comunidades autónomas estos planes estratégicos
funcionan, lo vemos con crecimiento de empleo en nuestros
jóvenes y en otras áreas.

Consellera, han hecho dejaciones de funciones de las que no
transfirieron, pues, precisamente, esa comisión
interdepartamental, es transversalidad y esa coordinación de
políticas es una de ellas.

No nos ha hablado en ningún momento, ni siquiera la ha
citado, de su propia Dirección General de Juventud, es que
usted cree que esa dirección general solo es de infancia y de
familias, pero es que también es de juventud. Y no recurra a
que se han traspasado las funciones y las competencias a los
consejos insulares, porque solo se han traspasado las de

participación, las de ocio, pero no las políticas de juventud que
tiene el Govern.

Y mire le voy a citar una frase de una manifestación que
hizo Sebastià Lliteras, el director general del IBJove, ¿le
sonará, verdad?, estas manifestaciones las hizo delante de la
presidenta del Consejo de la Juventud de España y delante del
vicepresidente del Consell de la Joventut de les Illes Balears,
dijo textualmente: “Ni este gobierno ni el anterior han
desarrollado políticas integrales de juventud”, lo dijo el propio
director general del IBJove.

Y ¿sabe quien tiene una estrategia desde el 2019? Pues, por
ejemplo, en Andalucía, un plan estratégico de juventud que está
funcionando.

No me ha dicho si su gobierno está de acuerdo en bajar las
cuotas de autónomos para favorecer el autoempleo de nuestros
jóvenes.

Y por supuesto que Ciudadanos está de acuerdo en la
reforma laboral, en pactarla con sindicatos, con patronales y
que sea consensuada y en línea a lo que nos está reclamando la
Unión Europea. Hace mucho tiempo, Luis Garicano, nuestro
responsable en el Parlamento Europeo lo dejó bien claro:
Ciudadanos quiere la reforma laboral, que acabe con la
temporalidad y la precariedad laboral, y es una de nuestras
banderas y está en nuestro ADN, con muchas propuestas que
hemos hecho, pero no se llevan a cabo.

Y, mire, cuando hablamos de futuro pensamos
automáticamente en los jóvenes, o yo al menos, y lo que
merecen nuestros jóvenes son políticas decididas, dirigidas a
apoyarles en el inicio de su andadura personal, profesional y a
construir un proyecto de vida, demuestren, demuestren de una
vez a los jóvenes de Baleares que su formación, que su
esfuerzo, que su trabajo, que su energía y que, sobre todo, sus
esperanzas son una prioridad para su govern; demuestren que
los jóvenes no son invisibles para los responsables políticos,
porque para Ciudadanos sí que es nuestra prioridad.

Y le haré todas estas propuestas que le he dicho, por
supuesto, en una moción y espero que salga adelante.

Gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. En torn de contrarèplica té la paraula
la consellera d’Afers Socials i Esports.

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

Gràcies, president. Sra. Guasp, jo no he esmentat la
Direcció General de Joventut perquè això és una interpel·lació,
jo no duc el document fet de ca meva, jo escolt, m’interpel·la
i vostè no ha fet cap esment de les competències, la primera
vegada que ha parlat no ha fet cap esment de les competències
de la part de la Direcció de Joventut, que es troba amb Infància
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i Famílies, ni de l’IBJove, i com que no m’ha fet cap pregunta
sobre això jo no li he contestat, perquè una interpel·lació és que
vostès em demanen i jo contest, per tant, per això no he fet cap
esment, la tenim absolutament present la part de la direcció
general i l’IBJove.

Vostè em demana, jo no som molt partidària dels plans
estratègics, jo, com a política i com a ciutadana, en els plans
estratègics no hi crec massa; vostè demani al carrer: vostè que
s’estima més un pla estratègic de dos anys o de tres anys, que
diu que el 15% dels habitatges socials aniran joves o ho vol a
una llei? Jo ho vull a una llei, i vostè també. Perquè un pla
estratègic al cap i a la fi és un document de posar d’acord, en
comú, una sèrie de polítiques que fa un govern. Que hi hagi una
llei significa que hi ha un debat parlamentari i es genera un
dret, quina diferència hi ha entre una llei i un pla estratègic?
Infinita, i vostè se’n vagi als ciutadans a veure si s’estimen més
plans estratègics o lleis.

I nosaltres tenim els recursos que tenim, si, ara li contestaré
això, que jo sé que està molt orgullosa d’això, perquè vostè hi
era, quan es va fer això, vostè també recordarà quantes
reunions hi va haver d’aquesta comissió interdepartamental,
perquè nosaltres tenim les actes, l’eficient que varen ser, podem
fer una anàlisi de l’eficient que varen ser, tenim les actes. Per
tant, què volem nosaltres? Jo m’estim més una llei, una llei, per
tant, nosaltres, dins els recursos que tenim, que no són molts,
i dins joventut ens hem estimat més, una vegada que superam
la pandèmia, dedicar-los a elaborar una llei, que generarà drets,
que no a un pla estratègic que genera objectius o complir o no
acomplir.

Per tant, m’agraden més les lleis i m’agraden més els
programes concrets, un pla d’emancipació, un programa
d’emancipació per a joves extutelats, això m’agrada; una llei de
renda social per als de 21 anys, com està, això m’agrada, això
és fer política concreta i política efectiva i que arribi als joves
i que arribi als ciutadans, en general, no plans estratègics, que
vostè sembla que és l’obsessió, fer un pla estratègic.

I li insisteix, ho posarem a la llei, sí, ho posarem a la llei,
però hi serà per llei, no hi serà per voluntats polítiques, i això,
a més, ha estat a demanda d’un sector i nosaltres escoltam, però
serà una llei. Un pla estratègic, insistesc que és una voluntat
que avui hi és i demà no hi és, i almanco s’ha estructurat a una
llei.

Per tant, vostè deia, són insuficients; doncs, sempre les
polítiques són insuficients, sempre s’ha d’avançar cap
endavant.

Ineficients? No, ineficients no, resolem problemes; digui’m
vostè si, per exemple, el pla d’emancipació és ineficient, el Pla
d’emancipació per als joves extutelats és ineficient? La renda
social per a joves de 21 anys, és ineficient? No. Els 1.000 joves
que s’han format i han pogut promocionar, és ineficient? No.
És encertat, i això és l’eficiència, és encertat. Què és
insuficient? Insisteix, sempre.

La coordinació, jo m’estim més la coordinació que
realitzem en el Consell de Govern en què discutim cadascuna
de les polítiques sectorials, altres consells de govern no sé que

han fet, jo sé el que fem nosaltres, que una reunió de cap de
departament o de directors generals cada quatre mesos, és que
nosaltres ens veim cada setmana i discutim coses sectorials i
allà es prenen decisions que després es concreten en tota una
sèrie de polítiques concretes, i això és el que crec que s’ha de
valorar.

Vostè em demana: està d’acord amb la reducció de les
quotes a autònoms? Idò sí, jo no tenc cap problema, ho podem
mirar, se’n pot parlar, és una proposta concreta i ho podem
absolutament... Jo personalment... ho podem valorar.

Estic d’acord, m’alegr que Ciutadans que té, sí, la
possibilitat de votar al Congrés i al Senat la reforma laboral ho
faci en aquest sentit, de protegir el treball, de protegir el
treballador, de protegir la negociació col·lectiva i de garantir
una bona redistribució de la riquesa que genera l’empresa.

Nosaltres, Sra. Guasp, podem estar d’acord en el diagnòstic,
però crec que el que no es pot negar a aquest govern és que fa
polítiques pràctiques i polítiques concretes i que resol
problemes. 

Insistesc, sempre són insuficients, en política el que es
conforma és que és un mal polític.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

III. Moció RGE núm. 11610/21, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a política general del Govern en matèria
d’emergències, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 7710/21. 

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i votació de la Moció RGE núm. 11610/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
matèria d’emergències, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 7710/21. Començam amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats, des del Partit Popular sol ser habitual que cada any
ens agrada fer un repàs el més intens possible en relació amb
les emergències, els seus actors principals i les seves
administracions que han de donar garanties per poder
actualitzar i poder minimitzar els possibles riscos que
succeeixin durant l’any.

Per tant, el Partit Popular arran d’aquesta interpel·lació va
presentar 17 punts en aquesta moció. El primer, com no pot ser
d’altra manera, aquests compromisos, aquestes ajudes pendents
que existeixen, entenem que ja no és acceptable que siguin on
han de ser, a les empreses o als ciutadans que els esperen des
de fa tant i tant de temps.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202111610
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107710
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107710
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Quant al segon punt, executar totes les obres per poder
evitar els perills de les torrentades. Entenem que és una falta de
sensibilitat que no s’hagin doblat els esforços per poder
minimitzar aquestes tasques de poder garantir que en cas d’una
torrentada, en cas d’unes pluges generoses, l’aigua corri en
condicions com hauria de córrer.

També el punt tercer, que fa relació al termini d’un mes
quant a aquesta llei el foc que en la legislatura passada havia
estat un compromís reiterat de la Sra. Cladera que a dia d’avui
ostenta del càrrec de presidenta del Consell de Mallorca, i ens
dol que una persona amb la responsabilitat d’abans i d’ara que
és la persona que té sota la seva responsabilitat el servei de
bombers més nombrós d’aquestes illes no hagi tingut a bé ni tal
sols demanar, sol·licitar a la Sra. Garrido per aquesta
continuïtat i acabar la feina iniciada la legislatura passada.

Quant al punt quart, pressuposts de la comunitat autònoma,
entenem que és necessari que una vegada que aquestes
agrupacions de Protecció Civil..., les administracions fan ús de
moltes i moltes coses, idò que tenguin aquesta sensibilitat per
part d’aquest govern d’aquesta comunitat autònoma, que
puguin donar una partida excepcional com ha fet el Consell
Insular d’Eivissa, que ha dotat 240.000 euros perquè els seus
municipis d’Eivissa puguin repartir material, maquinària,
uniformitat, etc., per donar una millor atenció i tenir aquest
reconeixement a aquests voluntaris.

Quant als cursos, pressuposts, una partida adequada i
suficient a l’EBAP, Sra. Consellera, és important que l’EBAP
si volem que surtin ben formats, que tinguem motivat el
personal l’EBAP ha de fer cursos en temps i forma, ha de ser
cursos -com així recullen diferents punts- en consens de la
direcció dels bombers, amb el consell de coordinació de les
policies locals, i vostès no ho fan. Ens consta perquè així ho
recullen les actes de coordinació de policia, Sra. Garrido. Les
actes són per anticipar, per donar compliment a les necessitats
que els professionals li demanden.

Ara dissabte va canviar... al BOIB vàrem veure anunciades
convocatòries a les diferents illes de policia local, ens agrada
que s’anticipi, li ho estem reclamant des del principi de
legislatura, Sra. Garrido, vostè fins ara ens deia que no podien
fer res. És clar que si vostè quan vol i quan la desesperació
s’apodera ha convocat noves convocatòries per a policies
locals. 

El manteniments dels torrents, és clar que vostès ni fan ni
deixen fer perquè si l’administració tots som conscients que no
pot arribat a tot, almenys han d’habilitar eines perquè els
propietaris, els privats puguin fer aquestes feines sota la tutela,
sota el control de les administracions per evitar mals majors
que hi ha hagut.

El que no és acceptable és que, per exemple, a Menorca a
la darrera torrentada que hi va haver el mes de setembre un
propietari va fer net la part de torrent que l’afecta i encara va
haver de ser penalitzat amb una sanció per part de
l’administració. Per tant, si vostès no hi arriben, habiliten eines
perquè els altres hi puguin arribar.

Després, respecte de la Llei de coordinació de policies, hi
tornam a insistir, Sra. Consellera, és necessari, tenim un dèficit
de més de 350 policies, poder modificar, poder actualitzar i fer
àgils les eines de què aquest govern podria disposar perquè es
doni una resposta eficient. Els ciutadans de les Illes Balears ho
necessiten, els professionals de les policies locals necessiten
noves incorporacions. 

Per tant,..., i també... el tema dels agents COVID, treguin-
los d’aquesta figura en què els tenen posats perquè no
correspon.

I pel que fa a totes les convocatòries amb els consells de
coordinació, entenem que és responsable, és transparent que
se’ls convoqui i se’ls doni veu i es compleixin els acords que
puguin trobar les dues parts.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Intervenció dels grups parlamentaris
que han presentat conjuntament les esmenes RGE núm. 11839,
11840, 11841, 11842 i 11845. Començam amb la intervenció
del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra.
Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, president. Bé, primer de tot, li he de dir, Sr.
Camps, que qui molt abraça poc estreny, i vostè és el que ha fet
amb aquesta moció, no sé si el Parlament havia vist mai una
moció de 17 punts, però de 17 punts totalment inconnexos... bé,
dur el segell bé, Partit Popular. Sr. Camps, ha volgut tractar
punts de crítica al Govern, d’esmena així... a la gestió, després
ha volgut posar alguns punts de proposta, però sense... Jo
encara estic intentant veure el fil argumental, de fer que ...
intentaré no deixar-me arrossegar per l’embull que vostè ha fet
en aquesta proposta de moció.

Crec que..., molts dels seus punts, com bé pot llegir i vostè
mateix ha pogut veure com no ha pogut explicar ni tan sols tota
la seva moció perquè si dividim cinc minuts entre els 17 punts,
li surten 17 segons per punt, vull dir que imagini’s el que
podem debatre.

Però bé, jo intentaré fer una exposició global, Sr. Camps,
perquè vostè se n’ha anat als punts competencials des de
l’Estat, instar l’Estat, passant pels ajuntaments, s’ha sortit
totalment dels àmbits competencials, totalment, des del moment
que hi ha un punt que sol·licita que els ajuntaments s’acullin a
un programa HPO, quan és iniciativa dels ajuntaments, o fins
i tot vol entrar, ja sabem que a vostè li agradaria molt, en els
seus millors somnis, ser director general d’Emergències, però
vostè és a l’oposició, però és que hi ha un punt que demana fins
i tot entrar a la cuina de la gestió en el tema dels consells
d’emergències. Vull dir és que no té ni cap ni peus la seva
proposta, Sr. Camps.
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Però bé, així i tot, li hem fet esmenes. Li hem fet esmenes
per intentar ordenar, per intentar posar un poc (...) en alguns
punts i poder-li votar a favor, perquè primer de tot el primer
punt, el tema d’ajudes -avui no ho ha dit a la seva intervenció-,
vostè demana que es paguin les ajudes de l’Estat i del Govern
de les Illes Balears. La Sra. Garrido, a la seva interpel·lació ja
la va dir que el Govern havia pagat totes les ajudes, però és que
vostè a més a més no escolta, no escolta i avui ens proposa en
el primer punt que es paguin les ajudes de l’Estat i del Govern
balear. Nosaltres li fem esmenes d’aquest tipus, bé en el primer
punt li deim que sí, instar l’Estat que pagui les ajudes, tot i que
vostè sap que és un procediment llarg, però treguem el tema del
Govern de les Illes Balears que ja està pagat, ja se li ha dit a
més a més, Sr. Camps, el Govern ja ha pagat, si vostè hagués
escoltat no ho hauria posat en aquest punt. Ara té l’oportunitat
d’acceptar l’esmena i que surti per unanimitat en aquesta
cambra.

Aquestes esmenes són de diferents punts i ja li dic, si ens les
accepta, són als punts 1, 2, 3, 9 i 11. Si ens les accepta li farem
un vot favorable perquè és un tema important, Sr. Camps, tot
i que vengui aquí amb una proposta llarga, inconnexa i que no
aconseguim veure el fil argumentari, és un tema molt important
el tema d’emergències i li puc assegurar que el Govern ho té
clar, ho té clar. Ho té clar amb mesures preventives, que és el
primer que s’ha de tenir en compte i que vostè no en fa ni
menció, mesures preventives davant els riscos que cada vegada
són majors, pel tema del canvi climàtic. I després en segon lloc,
per les ajudes a la població posteriors a les emergències que hi
pugui haver, tant sigui per operar davant Salvament, extincions
d’incendis o desplegament de personal sanitari i un llarg
etcètera. Açò ho diu clarament la Llei d’emergències i
Protecció Civil de l’Estat. I creim que hem de lluitar per açò,
Sr. Camps, i per açò li demanam per favor, que analitzi bé les
esmenes que assenyalen els seus punts i que faci el favor de fer
un vot col·laboratiu cap a les emergències, que vostè li vol
donar importància, però amb la moció, amb el desgavell que
presenta a la moció no li fa cap favor, perquè la resposta ha de
ser coordinada. 

Les emergències afecten moltes administracions, a totes i la
resposta ha de ser coordinada i li ho dic ben clar, el Govern ho
té molt clar. Li diré amb un fet molt clar que són els
pressuposts. El 2015 hi havia 2,7 milions d’euros en
pressuposts d’emergències quan governava el Partit Popular;
ara 2021, 8,1 milions d’euros, pressupost d’emergències,
govern del pacte. Per tant, un 41% més. Aquesta és la realitat
d’aquest govern, Sr. Camps.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Carbonero. Por parte del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos tiene la palabra la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. Com ja ha avançat la diputada que
m’ha precedit, hem presentat cinc esmenes a la seva moció, una
moció extensa, de múltiples punts que en altres ocasions ja hem
tingut oportunitat de debatre en aquest Parlament. De la seva
moció es desprèn com si no s’hagués fet absolutament res bé
per part del Govern i d’altres administracions d’aquesta
comunitat i del Govern de l’Estat i realment el que veim darrere
és que hi ha un poc de desconeixement i precisament la
consellera durant la interpel·lació, va tractar d’explicar-li uns
quants temes, que veim que no s’han reflectit a les seves
propostes.

Jo he pensat a aprofitar aquesta moció tan extensa per parlar
d’un parell d’aspectes relacionats, perquè per una part s’ha
parlat d’ajudes i d’obres per pal·liar possibles futures
catàstrofes i, si bé és cert que són dues qüestions importants, de
fet, des del Govern i el Consell de Mallorca s’ha fet i s’està fent
una tasca important en aquest sentit i per això hem esmentats
els punts 1 i 2, per acotar-los a la situació real actual. I, de fet,
tot i que no estam en el Consell de Mallorca, com que vostè
l’anomena, jo li diré el que ha fet el Departament de Mobilitat
i Infraestructures, que es pot resumir en tres actuacions.

La primera, just després des les inundacions, es varen
dedicar 26 milions per arreglar totes les carreteres del Llevant.
La segona, arran d’un estudi fet per la UIB sobre 53 punts
crítics, el Consell de Mallorca abans d’acabar l’any 2020, ja
havia realitzat les 14 actuacions que li corresponien com a
consell. I, finalment, el projecte de modificació de la variant de
l’Ma-15 de Sant Llorenç, per ampliar la capacitat hidràulica és
un projecte fruit de les tres administracions afectades, que ara
mateix s’està ultimant i precisament ja està pressupost per a
l’any que ve.

Des d’Unidas Podemos, ja li dic, compartim la preocupació
i les conseqüències que se’n deriven de les catàstrofes. De fet,
tenim una proposició no de llei pendent de debat en aquest
parlament, on precisament cercam que es posin sobre la taula
dos debats. El primer és revisar la normativa que fa referència
a declarar una zona catastròfica. Hem vist com en els darrers
anys aquest fets augmenten i, per tant, s’hauria d’adequar per
no deixar cap zona afectada fora. I el segon debat i trob que és
el més important, és que com a país tenim el repte i el deure de
treballar per pal·liar els efectes del canvi climàtic i això suposa
diverses qüestions: per una part com prevenir millor les
situacions de catàstrofes o fenòmens meteorològics adversos i
per una altra part com reconstruir millor zones sensibles. Dues
qüestions que la comunitat científica, així com geògrafs, estan
instant a obrir aquest debat de forma seriosa en el si de la
nostra societat i, de fet, també vull aprofitar per mencionar la
tasca feta en aquest sentit a l’estudi de Costes Pel Canvi,
realitzat pel SOCIB, en col·laboració amb investigadors de la
UIB i d’IMEDEA, on s’exposen les conseqüències del canvi
climàtic sobre el nostre territori costaner i esperam que el Partit
Popular estigui disposat a obrir aquest debat també.

Per la part de com prevenir, justament durant la
interpel·lació la Sra. Garrido ja va explicar que hi havia la
posada en marxa o que s’estava activant, tant el Pla Terbal,
com l’Inunbal i que sobretot s’estava treballant en les alertes
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primerenques per poder avisar la població davant una
catàstrofe. És un fet essencial per exemple en aquelles zones
declarades zones inundables. Crec realment que si hi ha
qüestions que s’estan fent, s’està treballant i s’està fent bé la
feina, són qüestions que s’han de reconèixer.

En aquest sentit també li he de parlar dels torrents que vostè
menciona i que li hem fet també una esmena. Està clar que la
neteja de torrents s’ha de fer i, de fet, hi ha tota una planificació
per fer-ho des de la conselleria competent, però el que no es pot
fer és fer creure que davant una torrentada, el desbordament de
torrents es produeix per la manca de manteniment. Els
temporals que hem tingut han provocat pluges intenses i
acumulades en poc temps a una zona i si a sobre li sumam que
aquesta zona és una zona inundable, el còctel perfecte per
veure les inundacions que hem vist a les nostres illes i a altres
zones de la geografia espanyola, són inevitables. Un torrent en
perfectes condicions, ja li dic que no és garantia de risc zero de
les inundacions, sobretot -com li dic- en les condicions
adverses que s’estan vivint els darrers anys i crec que sobre
això en aquest sentit hem de ser honestos i per això hem
presentat una esmena.

Canviant també un poc de tema i no crec que tengui temps
de parlar de tot, vostè parla de modificar de nou la Llei de
coordinació de policies locals, ja es va fer una modificació en
el sentit de poder facilitar l’arribada de nous policies, però és
que avui tornam dir el que hem dit sempre: primer, els
ajuntaments han de treure les oposicions i després l’EBAP fa
els cursos de capacitació. A més, aprofit també per comentar
que en el pròxim pressupost per a l’any 2022 la taxa de
reposició augmentarà, tot i que sempre hem apel·lat a la seva
eliminació, amb aquesta nova flexibilització estaria molt bé que
tots els ajuntaments que tenguin la capacitat i que ho puguin fer
treguin aquestes places que necessitin.

I, bé, tenc altres temes que no tenc temps per parlar però
simplement, votarem a favor d’alguns punts que són lògics i a
d’altres esperam que es puguin acceptar les esmenes que hem
presentat per tal de poder fer un vot favorable. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Sans. En el torn del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca intervé el Sr. Ferrà. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores i senyors diputats.
Cinc minuts per valorar aquests 17 punts dificulten molt poder
expressar, poder fer una valoració global. Però bé, jo em
centraré en quatre punts. 

Primer de tot, Sr. Camps, no podem acceptar el punt
número 1. No el podem acceptar perquè des de les distintes
conselleries del Govern de les Illes Balears s’han duit a terme
el pagament de les ajudes, tant la Conselleria de Medi Ambient
com altres conselleries han fet efectives aquestes ajudes.

Nosaltres aquí presentam una esmena conjuntament amb els
socis per dirigir, dirigir, la proposta cap a l’Estat, nosaltres som
els primers, som conscients que l’Estat ajuda poc i quan ajuda,
ajuda..., paga tard, en som conscients... Per tant dirigir, diguem,
aquesta proposta cap a l’administració a què competeix.

Segona. El punt número 2 de la moció. Hem presentat una
esmena instant que les administracions competents executin les
obres necessàries per pal·liar futurs efectes de torrentades a
Sant Llorenç. I ho feim amb dues apreciacions. Primer, les
obres s’han de fer aviat però s’han de fer planificades i pensant,
si no, passa el que passa que en d’altres ocasions hem vist altres
infraestructures que, com el Palma Arena, que ni velòdrom
homologat, ascensors que no duen a cap banda, etc. Per tant,
creim, el primer de tot és que la gent de Sant Llorenç es mereix
unes obres dignes i ben fetes, dignes i ben fetes. I ràpides. I
respecte d’això la Conselleria de Medi Ambient ha presentat els
informes i, és més, s’està actualitzant el Pla de gestió de riscs
d’inundacions on s’incorporen precisament obres de defensa
contra inundacions que hagin de fer les distintes
administracions en zones de risc d’inundacions, un Pla de
gestió de riscs d’inundacions que, per primera vegada, va dur
a terme aquest govern l’any 2017. 

I no hem de donar, també -segon punt- la falsa sensació que
amb aquestes obres ja està tot fet. Les torrentades no es poden
evitar al cent per cent. S’ha d’anar a la prevenció, s’ha de fer
feina però amb la disminució també de riscs, sent conscients
que els riscs zero a zones inundables no existeix. I és necessari
obrir un debat, i quin és aquest debat? Un debat que tots en
som conscients i ho sabem però que l’hem de posar en pràctica.
Primer de tot, l’urbanisme en zones inundables, la presa de
consciència de risc d’inundacions, les mesures d’autoprotecció,
la pèrdua de massa forestal i la pèrdua de sòl agrari, tots ells
factors que incideixen també sobre les inundacions,
especialment, és l’urbanisme que s’ha duit a terme durant tants
anys a prop o damunt zones inundables. 

La tercera qüestió, a la qual també hem presentat esmena al
punt número 9. Jo només li faré una apreciació, miri, el darrer
conseller de Medi Ambient del PP, el Sr. Company, només va
nets els torrents l’any 2012, arran d’un conveni del Ministeri
que havia aconseguit el segon Pacte de Progrés, amb Biel
Vicenç del PSM-Iniciativa-Verds com a conseller. I suposava
l’ingrés de 6 milions d’euros entre 2010 i 2014, i escolti bé,
l’any 2012 arran d’una inundació que hi va haver el Sr.
Company va executar 230,55 quilòmetres de torrents amb
doblers de l’Estat... Un èxit!, molt! Però això va implicar que
durant molts anys, als anys següents no pogués fer ni un trist
quilòmetre, ni un trist quilòmetre de neteja. El que necessiten
els torrents és una feina continuada, amb prioritats, i qui marca
aquestes prioritats?, la primera és la protecció de les persones,
la primera!, i la segona són criteris estrictament tècnics. 

I una quarta qüestió que li volia comentar perquè no tendré
temps de gaire més és que el punt número 17 no sé exactament
a què es refereix. Si es refereix a manca d’efectius per la
COVID, si es refereix a manca d’efectius per emergències..., no
ho sé, en general, vostè em faci..., ah, en general... Jo, clar, li
contest en general, li contestaré en general, des del nostre Grup
Parlamentari un parell de qüestions. Primer, no són cossos i
forces de seguretat ni metralladores a fires és el que necessitam,
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són més recursos, més finançament per a una policia
autonòmica que pugui col·laborar amb la policia local...

(Remor de veus)

Segon punt, no són cossos i forces de seguretat de l’Estat,
són recursos, protagonisme també i impuls als cossos propis
que són els que actuen primer, són els que salven vides i és
IBANAT, són els bombers, és la Protecció Civil, són els
serveis d’Emergències, és la policia local..., aquests són els que
actuen primer i són els que salven vides i és sobre aquests que
s’ha de posar el focus d’atenció, també a les iniciatives
polítiques, i tant que sí!

I el tercer punt, no són cossos i forces de seguretat, són
cossos civils de protecció i, per això, des del meu grup sempre
demanam que la UME sigui un cos civil amb un sou digne i uns
drets laborals per als seus treballadors i no un règim medieval,
que és el que tenen ara. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Ferrà. Abrimos el turno de fijación de
posiciones y en el Grupo Parlamentario Ciudadanos hablará el
Sr. Méndez. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Gracias, Sra. Presidenta. Lo que sí que es verdad, Sr.
Camps, es que al presidente Wilson le bastaron 14 puntos para
intentar solucionar el desbarajuste de la Primera Guerra
Mundial, y aquí, hay muchos. Clemenceau llegó incluso a decir
que bastaría con 10, que sería más redondo. Digo, hay que
reconocer eso en cuanto a la cantidad. 

Ahora, es verdad que están bien relacionados, bien traídos,
bien entendidos, sobre todo en lo que intentaba (...) la
consellera de plantear si esto venía a ser una enmienda a la
totalidad o un enmendar plana en la actividad de interior, que
a lo largo del tiempo también se ha llamado de gobernación y
de orden público, en este pues por medio de esta presentación
en que todos los puntos, ya le digo, que nos parecen razonables
y nos parecen bien planteados, y dentro de ese marco de la
política general del Govern en materia de Emergencias que era
a lo que se refería la interpelación y la moción. 

Ahora bien, nosotros entendemos que este es un magnífico
toque de atención sobre cómo se está llevando el tema de
gobernación, orden público, y los hemos considerado eso sí con
su permiso un poco para hacernos..., porque es verdad que no
están exactamente digamos perfectamente ordenados, así que
nosotros hemos considerado que existen cuatro categorías, que
las cuatro es de lo que sí que se conforma, pues, las cuatro
líneas de acción posibles que tiene la conselleria como forma
de llevar su tarea, ¿no?

Tiene usted primero ocho: la 2, la 7, la 9...Voy a dejarlo
porque, como usted mismo manifestaba, no tendremos tiempo.

Las que demandan acción o podríamos llamar ejecutivas; las
que solicitan aplicación de fondos, la 1, la 4 y la 5, que
deberíamos llamar financieras; las que reclaman redacción de
normativa, o sea, las que tienen carácter legislativo, la 3 y la
16; y las que piden información y formación, las informativo-
formativas, que serían la 6, la 11, la 13 y la 14. 

En las primeras, usted pide acción directa de gobierno,
ejecutar obras de mantenimiento, convocar y reunir consejos,
convocar concursos y completar dotaciones, o sea, todo
perfectamente razonable y lógico, y lógicamente nos tiene usted
completamente a su favor. 

En el segundo, los presupuestarios, usted exige pagar
ayudas, creo que hay la pequeñez de si las ayudas nacionales y
tal y no sé qué, yo le recomendaría que aceptase la enmienda,
lo dejáramos corregido pero sí que fuéramos al fondo de la
cuestión de que se paguen todas las ayudas de los últimos
cuatro años, sea quien sea el que va a pagar. Y también
disponer de partidas adecuadas, hace usted referencia incluso
a los equipamientos y esto, pues completamente de acuerdo. 

En las legisladoras, pretende usted trabajar en la
materialización de la Ley de servicios de prevención y
extinción de incendios y salvamentos, hace muy bien,
llamándonos la ley del fuego, ya nos entendemos todos. Y
después quiere eliminar una figura legal, en el punto 16, y yo
me permitiría hacerle una enmienda in voce de que su
redacción que dice que “eliminemos de la ley a los agentes
COVID”, “eliminemos de la ley la figura del agente COVID”
me parece que ha sido una redacción más elegante y más
adecuada. No sé si lo ven en el 16, en lugar de eliminar de la
ley de exclusión -ara no recuerdo qué es la ley-, los agentes
COVID, la figura de l’agent COVID seria una cosa molt
més..., quedaria molt millor. I las formativas en los puntos
formativos, perdone, se ocupan de las ofertas necesarias para
la correcta formación en su (...) de personal, así que también
estamos de acuerdo. 

Ahora, nosotros, eso sí, recomendamos que se acepten todas
las enmiendas que entran dentro de esta línea de enmiendas a
las que estamos habituados: en seguir trabajando, continuar
haciendo, ¿no?, lo que llaman el infinitivo gerundio, pero yo
que usted por mor de que tuviéramos aceptadas las máximas
posibles se lo recomendaría porque no acaban de ser del todo
incisivas. Bien, digo, usted tendrá su propio criterio,
perdóneme, es una recomendación.

En cualquier caso, nosotros debemos recordar antes de
irnos que ya habíamos manifestado en el debate sobre el
Decreto ley 6, del 21 de julio, nuestras dudas sobre la cobertura
legal de este personaje, de esta figura legal del agente
COVID..., que si se cumplía que las garantías de los principios
de igualdad, mérito y capacidad, como son los problemas de
intrusismo profesional, capacitación y formación de estos
agentes y la posibilidad de encarnar de verdad una
representación de la autoridad con autoridad suficiente como
para ello. Con lo que aceptaremos completamente y le
sugerimos que nos acepte esta pequeña enmienda que como ve
ésta sí que no es incisiva. De acuerdo.

Muchas gracias. Gracias, Sra. Presidenta, he terminado.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez. Por parte del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares tiene la palabra la Sra.
Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, vicepresidenta. Nosotros vamos a apoyar esta
iniciativa, como no puede ser de otra forma. Si algo justifica el
sostenimiento con nuestros impuestos de los servicios públicos
es precisamente que podamos responder ante las situaciones de
emergencia que son atendidas por los servicios de protección
civil, los primeros en llegar cuando verdaderamente estamos en
apuros y vemos peligrar nuestras vidas o nuestros hogares. Por
eso consideramos necesario que los presupuestos de la
comunidad autónoma recojan una partida adecuada y suficiente
para que las agrupaciones de protección civil puedan adquirir
los materiales necesarios para llevar a cabo su importantísima
labor.

Es inconcebible que nuestros gobernantes destinen millones
de euros a gasto superfluo mientras que los servicios que son
vitales para los ciudadanos tienen partidas presupuestarias
ridículas y totalmente insuficientes con un importe de poco más
de 1.000 euros al año para proveer de material a las
agrupaciones de protección civil, que además se pagan con dos
años de retraso. Este año, 2021, se han recibido las
subvenciones correspondientes a 2019, aún falta por recibir la
subvención del año pasado y la de este año que está ya en el
último trimestre, a saber cuándo llega.

La consejera responsable de todo esto, que es la Sra.
Garrido, fue interpelada la semana pasada por este mismo tema,
pero la Sra. Garrido o no se entera de lo que gestiona o miente
descaradamente, porque dijo aquí que el Gobierno de Baleares
les da los uniformes a los voluntarios de protección civil.
¡Mentira!, es mentira, el Gobierno balear no le da ningún
uniforme a ningún voluntario de protección civil ni les da
ningún material para que estén perfectamente equipados, como
nos decía hace siete días desde esta misma tribuna ante la
perplejidad de todos los que conocen la verdadera situación
precaria que viven las agrupaciones de protección civil.

La Sra. Garrido lo que tendría que hacer es, como mínimo,
leerse el Reglamento de protección civil y enterarse de lo que
hace la Dirección General de Emergencias que depende de ella,
porque lo único que hace es pagar una ridícula subvención
mileurista al año e impartir una formación a través del EBAP,
que es totalmente insuficiente, y contratar los seguros de
responsabilidad civil y accidentes, que por cierto dejan mucho
que desear. 

De hecho, el abandono de este gobierno regional a las
agrupaciones de protección civil llega al punto de no
respaldarles ni siquiera con un mínimo asesoramiento jurídico
ante cualquier problema que les pueda surgir durante un
servicio, dejando a los voluntarios totalmente desamparados
cuando lo han requerido. 

Lo que sí sería deseable es que la subvención destinada a
las agrupaciones de protección civil se repartiese en función del

número de habitantes del municipio más que en función del
número de voluntarios, como propone el partido..., el grupo
que propone esta iniciativa, porque lo cierto es que hasta hoy
existen agrupaciones que disponen de pocos voluntarios
precisamente porque es el ayuntamiento al que pertenecen el
que tampoco tiene un remanente de dinero suficiente para
poder dotarlos y están realizando una gran labor con los pocos
recursos humanos y materiales de los que disponen. 

VOX ya solicitó en el Consejo Insular de Mallorca otorgar
subvenciones a las agrupaciones en función del número de
habitantes del municipio, tal y como ha otorgado el Consejo
Insular de Ibiza. Por supuesto la iniciativa de nuestra consejera
Cristina Macías en el Consejo de Mallorca fue rechazada por
los votos de la izquierda, es decir los de siempre, PSOE,
Podemos y MÉS, los que ya sabemos que están más
preocupados en subvencionar el catalán, los chiringuitos
pseudofeministas, los sueldos de los colectivizadores de la
LGTBI y demás despropósitos compra votos. 

En cuanto a la formación, que cada año deja más que
desear, resulta que el Gobierno de Baleares ofrece cursos
básicos que son los cursos para poder ser voluntario y al
margen de las deficiencias en la organización de esos cursos
básicos lo cierto es que también se olvidan de que no sólo
necesitamos nuevos voluntarios sino que también necesitamos
reciclar a los que ya están, concursos para actuar en incendios
forestales, inundaciones, conducción de vehículos 4x4,
primeros auxilios, DESA. 

Concretamente para el uso de desfibriladores es necesario
realizar un curso cada dos años para volver a obtener la
capacitación, ¿qué pasa si hay un paro cardíaco y los
voluntarios tienen que atender a alguien hasta que llega el 061?
Si esa persona fallece y el voluntario que la ha atendido no
tiene el reciclaje al día, ¿en qué responsabilidad puede incurrir
ante la familia de esa persona fallecida? Entonces, ¿qué tienen
que hacer los voluntarios?, ¿no actuar?, ¿dejar que se muera
alguien si el 061 no llega a tiempo? Todo por no haber recibido
el curso de reciclaje en algo tan básico como el uso de un
desfibrilador que tantas vidas puede salvar.

Por tanto, basta ya de despilfarros y gasten e inviertan en lo
necesario, habiliten una buena partida para cursos en los
próximos presupuestos y hagan el favor de hablar con los jefes
de las agrupaciones para conocer las verdaderas necesidades de
los voluntarios de forma que se pueda organizar e impartir una
buena formación y adecuada para ellos y para que los
ciudadanos podamos ser atendidos con garantías cuando lo
necesitemos.

También se menciona en esta moción el Consejo Asesor del
Voluntariado de Protección Civil, que es el eterno olvidado,
porque el reglamento establece, Sra. Consejera, le recuerdo que
el reglamento establece como mínimo una reunión anual,
elecciones cada cuatro años y resulta que la última reunión fue
en junio de 2020 y las últimas elecciones en enero del 14. No
se ha modificado nada desde junio de 2016, tampoco se están
reuniendo con suficiente frecuencia con los jefes de las
agrupaciones, reúnen a las agrupaciones por la tarde, a las ocho
de la tarde...

 



5728 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 97 / 26 d'octubre de 2021 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, termine, por favor.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... perdón, reúnen a las agrupaciones por la mañana en horario
laboral en vez de a las ocho de la tarde, como se hacía antes. 

En fin, si la excusa es el COVID les diré que ni siquiera on
line se han hecho reuniones, ni siquiera les han asesorado de
cómo actuar ante el COVID, eso sí, les...

LA SRA. PRESIDENTA:

Termine, Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... han dado las mascarillas para ir a repartirlas a las estaciones
de trenes y autobús.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario El Pi
Proposta per les Illes Balears tiene la palabra la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputades. Sí que és
cert i s’ha de reconèixer que és una moció llarga, tenim disset
punts que parlen de temes diferents o diversos malgrat la
majoria és en matèria d’emergències. Nosaltres hem volgut
dividir aquesta moció en diferents grups o accions, en un es
parla de la necessitat de complir amb els compromisos 
adquirits perquè després dels danys produïts per fenòmens
meteorològics ja siguin ajudes directes, obres de millora,
material per a agrupacions de protecció civil que hi actuen, que
també a aquest punt -i ara m’agradaria fer-ne referència perquè
des de VOX es demana que en lloc de per nombre de voluntaris
es faci per nombre d’habitants, pensam que hi hauria d’haver
altres criteris en aquest cas, com el territori, els espais protegits,
les activitats que es fan en el municipi, crec que es podrien tenir
en compte molts criteris.

També, com dic, parla de manteniment de torrents i
programes de gestió i coordinació per la policia, estam d’acord
amb tots aquests punts.

Un altre bloc agruparia aquells acords de la Llei de
coordinació de les policies locals que s’han d’implantar com la
creació de l’Escola de Seguretat Pública i la Comissió d’Ètica
i Transparència, la del reglament intern de la Comissió de
Coordinació i la convocatòria d’espais com els consells de
coordinació, també estam d’acord amb els punts que parlen
d’aquests temes.

I amb la resta, com la feina de negociació de les diferents
administracions implicades, perquè tenguem la llei del foc el
més aviat possible o aquella de fomentar la coordinació i
associació de municipis en matèries de policies, també, amb
totes aquestes estam d’acord. I trobam importantíssim que el
Govern de l’Estat no faci uns reforços dels cossos i forces de
seguretat, com demana vostè, sinó que enviï la que per plantilla
pertoca a la nostra comunitat, que, segons les dades que tenim,
són més de 500 agents, entre guàrdia civil i policia nacional, els
reforços evidentment han de venir quan hi ha necessitats o en
períodes d’estiu, que també solien venir anteriorment, però
abans el que importa és que es doti la plantilla.

Respecte del punt 11, és molt necessari que s’informi
aquesta cambra dels informes, reiter, sol·licitats per
l’Ajuntament de Sant Llorenç, per reduir tot aquell perill en cas
d’una nova torrentada i poder garantir la seguretat de tots els
seus veïns i, sobretot, que es materialitzin tots aquells informes
que es troben pendents en manco de sis mesos.

Hi ha una sèrie de punts, però, que ens hi abstindrem, no
perquè no els considerem necessaris, però pensam que podrien
ser compartits, i li explic: en el punt 6, l’EBAP té experiència
i coneix les necessitats de cursos per poder fer a policies locals
i bombers, però també és bo i necessari que pugui escoltar els
que proposen els de prefectura i consells.

També ens abstindrem al punt 5, perquè vostè parla que
només hi ha el curs bàsic per part dels voluntaris de Protecció
Civil i, malgrat és evident que es fa aquest, també es fan altres
cursos que ajuden aquests voluntaris en la seva tasca diària, per
tant, sempre es poden ampliar, però no és cert que només es
faci el bàsic.

Estam d’acord amb el punt 8, que ha de millorar i s’ha de
modificar la Llei de coordinació de policies locals, i ja ho
vàrem manifestar amb la modificació del Decret Llei 6/2021,
de 9 de juliol, però també és cert que obrir un procediment en
un període d’un mes és complicat i hi ha molta feina a fer en el
tema de policia.

I finalment, ens abstindrem al punt 16, ja que, malgrat no
sigui la millor figura, la de l’agent COVID, és, i ja ho vàrem
explicar en el seu moment, una figura temporal i necessària i
urgent.

I, per tant, per part nostra demanam votació separada,
almanco en els punts 5, 6, 8 i 11 d’aquesta moció.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Sureda. Per part del Grup
Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta. Com li he dit, com Alejandro, el
cantante, ací no s’oblidarà del cognom Sanz.
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Bé, bon dia de nou, diputades i diputats. Avui es debat una
moció derivada de la interpel·lació i tots els que m’han precedit
crec que ja han indicat que amb 17 segons per punt serà
complicat fer un debat de cada una de les propostes, així que
tractaré de fer-ho en conjunt.

En aquest capítol tenim una problemàtica a totes les illes i
a Formentera també, relativa a la mancança de professionals,
les administracions hem de fer i fem un esforç per avançar en
aquesta problemàtica de falta de professionals i també amb
l’aparició de fenòmens adversos, ja es va fer, a més, una
interpel·lació, que vaig proposar jo mateix, relativa al canvi
climàtic o a Ca Marí, perquè potser el canvi climàtic en el qual
alguns no hi creuen, pot fer que aquests fenòmens adversos
siguin encara més freqüents i facin falta més professionals.

Anem per passes. La policia local a Formentera hi ha un
problema molt greu, haurien de ser 20 efectius, ara mateix
només en tenim 17 i cada vegada que es fa qualque
procediment el que passa és que els policies es presenten al
procediment i, una vegada que estan formats com a policies,
tornen als seus llocs d’origen i els perdem a Formentera, llavors
el problema continua més endavant.

Sí que és cert que fa uns dies, el passat 14 d’octubre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Señores diputados y señoras, por favor...

EL SR. SANZ I IGUAL:

..., es va signar un conveni per a l’EBAP, entre el Consell de
Formentera i el Govern, perquè a les Pitiüses es pugui fer la
formació i pugui ser més fàcil poder fer-la a l’indret de les
Pitiüses i puguem tenir més policies, si aconseguim que es
quedin.

Per la nostra part, com he dit, s’han convocat procediments
que han quedat... no han quedat vacants, s’han fet els cursos,
els professionals s’han aprofitat d’aquest curs de capacitació,
pagat amb els fons del consell, i el que ha passat és que, una
vegada acabat aquest curs, se n’han anat als seus llocs d’origen.

El passat cap de setmana fins i tot vam tenir un episodi de
vandalisme, encara no se sap per què, s’investiga, en el qual es
van trencar un munt de vidres de molts cotxes i tot i ací també
un parell de comerços han sofert el robatori dins els comerços
amb tota la recaptació que podien tenir de tota la temporada.

Tot i així, voldria reconèixer la gran labor que els pocs
efectius que tenim a Formentera han fet, fan ara i han fet també
a la pandèmia per tractar d’aconseguir que totes les normatives
que hi havia s’hagin acomplert i així mateix hagin ajudat a la
ciutadania en tot el que han hagut de fer.

Com he dit abans, són 17 punts a 17 segons per punt em
costaria molt poder fer-ho, però tractaré de fer un resum.

Existeixen punt que tenen també esmenes, esperarem a
veure quin és el vot de les esmenes, crec que ha dit el Sr.
Méndez que estaria bé poder acceptar-les, jo no li ho

recomanaré, però sí que, la veritat, m’agradaria veure
acceptades aquestes propostes, que van dirigides a accelerar
terminis o a canviar-los i fer efectiu també el pagament d’ajuts.
Òbviament, estam d’acord que s’ha de fer efectiu el pagament
d’aquests ajuts i també que els terminis siguin els més àgils
possibles.

També fan referència al curs de formació de l’EBAP, acab
de parlar justament d’aquest conveni que s’ha signat al Consell
de Formentera i el Govern de les Illes Balears justament per
poder agilitar aquesta formació en els efectius de Formentera
i dels municipis d’Eivissa.

També en el punt 3 es parla de la llei del foc i es parla
també de totes les accions que s’han de fer per aconseguir que
els incendis no siguin un problema. Puc dir, perquè soc encara
conseller de Medi Ambient del Consell de Formentera, que
l’IBANAT sí que treballa molt a Formentera amb les faixes per
tal d’aconseguir que es facin totes les coses. Voldria fer un
matís, fa no-res crec que vaig llegir algun punt de la premsa en
què es parlava de massa lleis o que es tramitaven massa lleis,
i justament ara es demana que se’n tramiti una més, tal vegada
haurien de tenir un poc de coherència quan es demana si es fan
unes lleis o se’n fan unes altres, o quines són més importants.

Respecte de la neteja de torrents i de la col·laboració
interadministrativa, òbviament estarem d’acord que s’han de
fer, però també la col·laboració interadministrativa ha d’anar
sempre amb el respecte institucional i la col·laboració
interinstitucional que serà necessària. Des del Consell de
Formentera em consta que es treballa també en tractar de
presentar alguna esmena, per si es pot també millorar aquesta
Llei de coordinació de policies locals perquè és necessària.

Sí que m’agradaria fer un esment particularment important,
Sra. Ribas, perquè arriba un moment que a mi, com a persona,
em fa... no m’agrada sentir-ho, no m’agrada sentir la forma com
tracta els col·lectius feministes i LGTBI, li he de dir que vostè
pot ser diputada i jo puc ser diputat perquè hi ha hagut persones
que han lluitat dins col·lectius com aquests, així que, per favor,
respecti’ls.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Ara donam la paraula al grup
proposant, té la paraula el Sr. Camps.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Està clar que cinc minuts per tractar
17 punts és complicat, però aquí venim a votar els punts, les
feines han de venir fetes de casa...

(Remor de veus)
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... i, per tant, no és una excusa que diferents representants del
Govern hagin esmentat aquesta excusa.

Començaria per la Sra. Carbonero, no?, la Sra. Carbonero,
que ens parla d’embulls, el problema és que l’embull el creen
vostès perquè vostès tenen una Llei de coordinació de policies
locals i no acompleixen molta de la reglamentació. Vostès
parlen d’embulls però l’EBAP depèn de la Sra. Garrido i
l’EBAP cada vegada fa una formació més precària, insuficient
i que acaba anul·lada, aquí demostra que no hi ha ni consens ni
en el cas de policies ni amb els caps de bombers, per tant,
haurien de fer-s’ho mirar.

Quan ens parlen que hi havia una diversificació, està clar,
no es pot parlar de tot amb una moció, s’ha de parlar de tots els
punts dèbils, de tots els incompliments que fa aquest govern, de
les ajudes, del manteniment de les obres, de la falta d’eficàcia,
eficiència, responsabilitat, agilitació, formació i, per cert, el
director general d’Emergències i Interior ningú el veu per
aumon, tot es queixa que aquest senyor no el veuen per aumon,
les agrupacions de protecció civil d’Eivissa encara no el
coneixen. Què esperen a presentar-los-ho, que acabi la
legislatura, Sra. Garrido?

Sr. Sanz, vostè m’ha fet una sèrie de comentaris quant a la
modificació de la Llei de policies, és compartida per molts
d’aquests diputats, no funciona, i quan una cosa no funciona
s’ha de canviar. Per tant, esperam tenir el suport de Gent per
Formentera en la pròxima PNL que s’ha de tractar d’aquí unes
setmanes.

Quant a la llei, vostè ens parla, bé, avui té l’oportunitat de
votar aquest punt, a veurem què farà, hi estarem atents; vostè
ens parla d’una excessiva legislació de lleis, però és que el
problema són vostès que no acompleixen, vostès la legislatura
passada es van comprometre que farien aquesta llei del foc, per
coordinar i minimitzar els possibles riscos. Vam tenir aquí, a
les portes del Parlament, més de 200 bombers de totes les illes,
la Sra. Cladera es va comprometre aquí, en seu parlamentària,
que tiraria endavant aquesta llei, i ara vostès s’atreveixen, el
Govern s’atreveix a llevar-nos els terminis allà on nosaltres els
exigim que es posi en marxa en un mes des que s’aprovi i abans
que acabi aquesta legislatura. Açò és ser responsable o açò és
fer el paperot, senyors del Govern?

Quant a l’esmena que també ens han presentat, la número
2, vostès ens parlen de... lleven els terminis que el Partit
Popular els posa, vostès no troben que en tres anys, en tres anys
hi ha hagut temps suficient, després de 13 persones que van
perdre la vida, en esforçar-se, en posar reforços a les
administracions que han d’informar. Doncs, ja veiem quina
responsabilitat té aquest govern, són incapaços i no accepten sis
mesos més de termini perquè puguin donar sortida als informes
que el batle de Sant Llorenç d'Es Cardassar va dir públicament
fa unes setmanes, i vostès, de forma irresponsable, presentaran
una esmena que si no l’acceptam no pensen votar la nostra,
vostès hauran de retre comptes als vesins de Sant Llorenç des
Cardassar, principalment, i a tots els ciutadans d’aquestes illes.

L’esmena número 11, inacceptable, vostès també en aquesta
línia, volen llevar terminis per llevar-se les responsabilitats.

I quant a la transacció que m’ha proposat el Sr. Méndez, i
agrair el to del Sr. Méndez, la Sra. Ribas i la Sra. Sureda,
també Ciutadans, que la transacció l’acceptarem perquè és una
petita modificació. Per tant, el Sr. Ferrà també, quan ha fet
al·lusió a les forces i cossos de seguretat, mentre vostès que són
al Govern siguin incapaços de posar en marxa l’article 33 de
l’Estatut d’Autonomia, la policia autonòmica, doncs aquí hi ha
forces i cossos de seguretat de l’Estat en què hi ha un dèficit de
700 persones aproximadament, 700 professionals, i vostès, com
a govern, són incapaços d’exigir, d’obligar el Sr. Sánchez que
acompleixi el que ells tenen reglat, nosaltres no en demanam ni
un més ni un manco, els que estan reglats.

I vostès també són corresponsables, amb aquest dèficit de
més de 350 policies locals que hi ha a les illes, si la Llei de
coordinació de policies no funciona vostès haurien d’exigir a la
Sra. Garrido que açò s’ha d’arranjar, açò s’ha d’obrir i poder
tramitar de nou perquè els ciutadans de les Illes Balears puguin
disposar de la seguretat que es mereixen, els professionals de
les policies locals puguin disposar dels companys que
necessiten a cada torn i no hagin de tancar les policies, com
passa a Menorca, Ferreries, qui es responsabilitzarà si hi ha un
incident greu una nit, Sra. Garrido? Serà vostè la responsable
que permet aquesta negligència o serà el Partit Popular perquè
ho denunciam que vostès no posen cartes en l’assumpte? Açò
ho hem de saber, Sra. Garrido.

Serà vostè que amb els voluntaris de Protecció Civil han
d’anar a la resta de municipis, incapaç de dotar una partida en
els pressuposts del 2022 o serà culpa del Partit Popular, que
apel·la i denuncia públicament que vostès no acompleixen?
Com sí fa, de forma responsable, el Consell d’Eivissa en donar
240.000 euros per a les agrupacions de Protecció Civil.

Facin-s’ho mirar!

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop finalitzat el debat, procedirem a la votació.
S’accepten votacions separades. Començam.

S’accepta l’esmena 11839 al punt 1. Votam.

55 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Votació del punt número 2. Votam.

25 sí, 28 no, 2 abstencions.

Votació ara del punt número 3. Votam.

24 sí, 28 no, 2 abstencions.

Votam ara el punt número 4. Votam.

27 sí, 28 no, cap abstenció.

Votam el punt número 5. Votam.
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24 sí, 28 no, 3 abstencions.

Votam el punt número 6. Votam.

24 sí, 28 no, 3 abstencions.

Votam el punt número 7. Votam.

54 sí, cap no, cap abstenció.

Votam el punt número 8. Votam.

24 sí, 28 no, 3 abstencions.

Votam el punt número 9. Votam.

25 sí, 27 no, 2 abstencions.

Votam el punt número 10. Votam.

24 sí, 29 no, 1 abstenció.

Votam el punt número 11. Votam.

25 sí, 30 no, cap abstenció.

Votam el punt número 12. Votam.

25 sí, 28 no, 2 abstencions.

Votam el punt número 13. Votam.

27 sí, 28 no, cap abstenció.

Votam el punt número 14. Votam.

25 sí, 28 no, 2 abstencions.

Votam ara el punt número 15. Votam.

25 sí, 28 no, 2 abstencions.

Ara votam..., -perdó-, el punt número 16 té una esmena in
voce i he de demanar si cap grup parlamentari s’hi oposa.
Ningú no s’hi oposa. Idò incorporam aquesta esmena in voce. 

Votam el punt número 16. Votam.

22 sí, 27 no, 5 abstencions.

I finalment votam el punt número 17. Votam.

48 sí, 5 no, 2 abstencions.

(Remor de veus)

IV. Elecció d’un membre del Consell Assessor de
Continguts i de Programació de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A continuació passam al quart punt de l’ordre del dia que
consisteix en l’elecció d’un membre del Consell Assessor de

Continguts i de Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears. Procedirem a l’elecció d’un membre del
Consell Assessor de Continguts i de Programació de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears en motiu de la
renúncia al càrrec presentada pel Sr. Ventura Blach i
Amengual.

Dia 19 d’octubre de 2021 els grups parlamentaris
Socialista, Popular, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca,
Ciudadanos, El Pi i Grup Mixt han proposat el Sr. Antoni Vera
i Alemany com a membre de l’esmentat consell. 

La Mesa, en sessió de dia 20 d’octubre de 2021 acordà,
conformement amb l’establert a les normes reguladores del
procediment per a l’elecció dels membres del Consell Assessor
de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, un cop comprovat que
respecte del candidat els grups esmentats han presentat la
documentació exigida, acordà d’admetre a tràmit i de trametre
als grups parlamentaris i al diputat no adscrit la candidatura
presentada juntament amb tota la documentació per tal que tots
els grups parlamentaris i el diputat no adscrit tenguin els
elements de judici necessari en temps suficient abans de
procedir-ne a la votació.

La votació serà secreta mitjançant papereta. Els diputats i
les diputades seran cridats nominalment per tal de dipositar la
papereta a l’urna, els membres del Govern i els membres de la
Mesa votaran al final, igualment, el seu escó tenen paperetes
amb el nom indicat i paperetes en blanc per tal de facilitar la
votació.

Procedirem a la votació del candidat Sr. Antoni Vera i
Alemany. Sra. Secretària primera vol procedir a cridar els
diputats i les diputades?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maxo Benalal.
Helena Benlloch i Bottini. 
Carles Bona i Casas.
José Javier Bonet i Díaz.
Damià Borràs i Barber.
Isabel Maria Borrás i Rosselló.
María Salomé Cabrera i Roselló.
Jorge Campos i Asensi.
José Luis Camps i Pons.
Silvia Cano i Juan.
María Pilar Carbonero i Sánchez.
Enric Casanova i Peiró.
Josep Castells i Baró.
Antonio Costa i Costa.
Pilar Costa i Serra.
Juli Dalmau i de Mata.
Margalida Durán i Cladera.
Miquel Ensenyat i Riutort.
Ares Fernández i Lombardo.
Irantzu Fernández i Prieto, absent.
Josep Ferrà i Terrassa.
Joan Ferrer i Ripoll.
Patrícia Font i Marbán.
Antoni Fuster i Zanoguera.
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Beatriu Gamundí i Molina.
Juan Manuel Gómez i Gordiola.
Patricia Guasp i Barrero.
Pablo Jesús Jiménez i Fernández.
Mariano Juan i Guasch, absent.
Alejandro López i Soria.
María Tania Marí i Marí, absent.
Virginia Marí i Rennesson.
Vicent Marí i Torres.
Jordi Marí i Tur.
Antonia Martín i Perdiz, absent.
Joan Josep Mas i Tugores.
Joan Mascaró i Bosch.
Cristina Mayor i Abad.
Josep Melià i Ques.
Jesús Méndez i Baiges.
Maria Assumpció Pons i Fullana.
Catalina Pons i Salom.
Idoia Ribas i Marino.
Maria Núria Riera i Martos.
Sergio Rodríguez i Farré.
Sebastià Sagreras i Ballester.
Maria Esperança Sans i Regis.
Maria Pilar Sansó i Fuster.
Antoni Jesús Sanz i Igual.
Maria Antònia Sureda i Martí.
Irene Triay i Fedelich.
Maria Antònia Truyols i Martí.
Miquel Vidal i Vidal.
Francina Armengol i Socias.
Vicenç Thomas i Mulet. 
Gloria Pilar Santiago i Camacho.
Juan Manuel Lafuente i Mir
Joana Aina Campomar i Orell.
Marc Pérez-Ribas i Guerrero.

EL SR. PRESIDENT:

Introduesc 4 vots telemàtics.

S’han emès 59 vots vàlids. 

Vots a favor del Sr. Antoni Vera i Alemany: 52.

Vots en blanc: 7.

Vots nuls: cap.

Per tant, el Sr. Antoni Vera i Alemany ha obtingut 52 vots.

Havent obtingut el candidat una majoria superior a les tres
cinquenes parts dels membres de la cambra, aquesta
presidència proclama elegit el Sr. Antoni Vera i Alemany com
a membre del Consell Assessor de Continguts de Radiotelevisió
de les Illes Balears.

El nomenament com a membre del Consell Assessor de
Continguts de Radiotelevisió de les Illes Balears serà publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.

El Sr. Antoni Vera i Alemany prometrà o jurarà el seu
càrrec davant la Mesa del Parlament, després d’haver-se
publicat el nomenament en Butlletí Oficial de les Illes Balears.

(Aplaudiments)

V. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE
núm. 4709/21 del Decret Llei 4/2021, de 3 de maig, per
impulsar i agilitar la tramitació d’ajudes i altres actuacions
en matèria d’habitatge.

Passam al debat del cinquè punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu al dictamen del Projecte de llei RGE núm. 4709/21 del
Decret Llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la
tramitació d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge.

Presentació per part del Govern del projecte de llei, té la
paraula el conseller de Mobilitat i Habitatge.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
De la mateixa manera que vaig fer el passat dia 1 de juny, quan
vaig demanar el seu vot favorable al que llavors era un decret
llei, avui els demanaré que donin suport al projecte de llei per
impulsar i agilitar la tramitació d’ajudes i altres actuacions en
matèria d’habitatge.

La tramitació com a projecte de llei que va ser acordada per
aquest Parlament, ha servit sense cap dubte per enriquir el
contingut de la futura norma en matèria d’habitatge i ha ampliat
els efectes de les mesures inicials, algunes de les quals ja
s’apliquen a la convocatòria d’ajudes per a aquest any 2021,
una convocatòria que, per cert, té el major pressupost acordat
mai, 9 milions d’euros, i que es troba en aquests moments
oberta aquesta convocatòria. Aquestes mesures pretenen també
agilitar la resta de convocatòries en temes de rehabilitació
energètica i d’habitatges corresponents al Pla de recuperació,
transformació i resiliència. 

L’habitatge és una de les principals preocupacions dels
ciutadans d’aquestes illes i per al Govern de les Illes Balears és
una prioritat. Aplicam, podem dir, una vertadera política
d’habitatge com no s’havia fet mai, tant des de l’àmbit
normatiu, amb fórmules pioneres a tot l’Estat, com amb una
acció efectiva que se centra en el creixement del parc públic
d’habitatges de protecció pública, o amb l’increment de les
ajudes de lloguer, entre d’altres. N’hi ha prou amb un exemple
per visualitzar el canvi: tenim en marxa a bon ritme la
maquinària de construcció d’habitatges de protecció pública de
nova planta. Al mateix temps actuam, amb els nous instruments
legals dels quals ens hem dotat, en l’increment del parc
d’habitatges públics per altres vies, com incorporació de pisos
buits i grans tenidors a través d’ocupació temporal o de la seva
adquisició per tempteig i retracte.

Hem multiplicat les ajudes, passant d’1,4 milions i 785
beneficiaris a 8,9 milions i més de 5.000 beneficiaris en 2020,
i 9 milions pressupostats per a l’any 2021. I tenim quasi 600
habitatges en construcció i altres a punt de començar, de
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manera que, en acabar aquesta legislatura, haurem incrementat
el parc públic en un 64%.

I mentre nosaltres avançam també ens arriben bones
notícies del Govern de l’Estat que ja ha explicat que la futura
llei d’habitatge estatal inclourà la regulació dels lloguers i altres
mesures que segueixen l’esperit de la Llei d’habitatge balear i
que focalitzen sobre els grans tenidors d’habitatge, amb
obligacions que reafirmen la necessitat d’articular mesures que
garanteixin aquesta funció social de l’habitatge. 

Des del Govern de les Illes Balears ja reclamàvem que o bé
l’Estat regulàs els lloguers o que habilitàs les comunitats
autònomes per poder fer-ho, és ben necessari, en una comunitat
com la nostra, amb zones de preu molt tensionades, poder
actuar sobre els preus dels lloguers. La norma estatal donarà
cobertura legal i competències per poder actuar sobre els
lloguers amb totes les garanties legals, sense córrer el risc de
recursos, com el que s’ha interposat contra una norma semblant
a Catalunya. Aquest és el motiu pel qual no s’ha incorporat al
projecte de llei la regulació dels lloguers, com ha proposat
algun grup parlamentari, perquè, tot i coincidir amb la finalitat,
no ens semblava el camí que havia de ser el correcte si volem
garantir l’aplicació efectiva d’aquesta norma. 

Som conscients que en matèria d’habitatge hi ha molt per
fer, però és innegable que anam caminant, per seguir avançant
necessitam millorar i introduir noves regulacions com és aquest
projecte de llei que avui duim al Parlament.

El Projecte de llei inclou mesures per agilitar i facilitar
l’accés de la ciutadania a les ajudes en matèria d’habitatge,
especialment les de lloguer, i altres mesures per incidir en la
sortida a la llum dels habitatges buits dels grans tenidors per
poder incloure al parc públic a aquells que siguin objecte
d’operacions entre ells, amb un preu que resulti adequat per a
l’administració, i també per poder incrementar el control sobre
aquests grans tenidors i les conseqüències que se n’han de
derivar quan aquests es neguin a col·laborar amb
l’acompliment d’aquesta legalitat. Igualment, el projecte de llei
persegueix, entre altres objectius, reforçar la protecció dels
habitatges públics i el seu correcte ús.

La majoria de les mesures que ara intentaré detallar ja les
vaig explicar durant la defensa del decret llei però, com he dit
abans, la tramitació com a projecte de llei ha suposat una
millora del text i la incorporació via esmenes de novetats
importants que m’agradaria destacar, com és, per exemple, el
nou sistema de funcionament del registre públic de demandants
d’habitatge protegit de les Illes Balears, que ens permetrà
optimitzar la gestió de manera que els procediments
d’adjudicació d’HPO públic siguin molt més àgils.

Igualment, les esmenes han estat també una oportunitat per
donar solució a una qüestió tan important com la necessitat de
dotar la ciutat d’Eivissa, Vila, d’un nou institut i una nova
escoleta pública, integrats en un nou centre a una part dels
terrenys de Can Escandell; amb la llei els terrenys tendran la
qualificació d’urbans i això permetrà accelerar la redacció i
licitació dels projectes constructius, de manera que puguin ser
una realitat al més aviat possible. La qualificació és la que
preveu el futur pla general, simplement, avançam per dotar Vila

d’aquests equipaments tan necessaris, tan demanats i tan
reivindicats.

Les mesures que inclou el projecte de llei complementen les
ja aprovades a la Llei d’habitatge a l’any 2018 i el Decret de
mesures urgents en matèria d’habitatge de l’any 2020, i també
consoliden algunes mesures ja adoptades en el Decret de
mesures de reactivació econòmica lligades a la crisi de la
COVID.

Faré un breu recorregut sobre les principals mesures. 

Quant a millores sobre tramitació i concessió d’ajudes. Per
les ajudes de lloguer, les noves condicions s’apliquen ja a la
convocatòria ara en tràmit a l’any 2021, i la novetat més
important potser és que s’elimina, amb caràcter permanent, de
totes les convocatòries l’obligació del sol·licitant d’acreditar el
dipòsit de fiança, obligació que correspon al propietari.

També la nova norma ens habilita per poder fer resolucions
i pagaments parcials a mesura que es completi la tramitació
dels expedients. Això és possible perquè si es fa amb un
sistema de concurrència no competitiva ens permet que la gent
rebi ajudes progressivament a mesura que s’aprovin expedients,
sense esperar a tenir-los tots resolts. 

Per a ajudes d’altres tipus, per exemple rehabilitació i
accessibilitat, també es pot avançar al sol·licitant el cent per
cent de l’import de la subvenció i també es permet la
justificació de despeses inferiors a 3.000 euros mitjançant una
declaració responsable. 

Per a totes aquestes convocatòries es pot establir a les bases
que la comprovació econòmica es faci mitjançant un mostreig
dels documents acreditatius de la realització i pagament de les
despeses.

El projecte de llei també inclou mesures per treure a la llum
més habitatges tancats de grans tenidors i per poder adquirir per
part de l’administració més habitatges o terrenys que es
traspassin entre ells. Per aconseguir aquest objectiu es
comptarà amb els següents instruments: s’estén la possibilitat
de l’exercici del dret de tempteig i retracte de la comunitat
autònoma, a través dels òrgans competents, en les operacions
entre grans tenidors, que aquesta competència es pugui cedir
als ajuntaments, consells insulars o entitats de capital
majoritàriament públic mitjançant convenis. La gestió, per tant,
es podrà cedir a la vegada a entitats del tercer sector.

Aquesta és una mesura al nostre entendre importantíssima
perquè permetrà multiplicar les possibilitats d’aprofitar, sota el
prisma de l’interès públic, més immobles, també de distintes
tipologies, a més d’aconseguir sòl. Es multipliquen per tant les
possibilitats tant pressupostàriament com per la tipologia
d’immobles aprofitables. He de dir que, com que aquesta
mesura ja va ser donada a conèixer, tenim ja un model de
conveni preparat per signar els corresponents convenis amb
administracions que estiguin interessades en poder exercir
aquesta possibilitat. Els ajuntaments de Palma i d’Eivissa ja han
mostrat la seva voluntat d’exercir-lo.
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Destacaré també que s’amplien les condicions del dret de
tempteig i retracte i que reforcen les obligacions dels grans
tenidors. El dret de retracte respecte d’operacions ja
consumades entre grans tenidors s’amplia a dos mesos, des que
l’administració en té coneixement perquè fins ara era només
d’un mes i s’ha observat que no era suficient. 

Es reforça també l’obligació dels grans tenidors de
col·laborar amb l’administració, han d’aportar més informació
sobre qui compra, les càrregues del bé o la seva identificació
cadastral i registral, l’obligació, per tant, per al comprador com
subsidiàriament per al venedor.

Es reforça l’obligació dels grans tenidors de facilitar a
l’administració l’accés als habitatges i l’exigència del
lliurament d’informació completa en temps i forma. Es concreta
que se sancionarà expressament que no es deixi entrar els
inspectors en els habitatges. També s’ha incorporat al projecte
de llei un nou supòsit d’infracció davant un fet que a la pràctica
ens ha demostrat que és habitual: els grans tenidors, en molts
casos, no comuniquen canvis de titularitat i això alenteix i
dificulta els procediments d’expropiació obligatòria d’ús dels
pisos buits. Ara, aquest comportament també podrà ser
sancionat. 

Les mesures de protecció de la funció social de l’habitatge
no estan relacionades únicament amb els grans tenidors, sinó
que el projecte de llei inclou també regles de joc per assegurar
que es respecta la funció sempre, la funció de l’habitatge,
sempre, especialment en els habitatges de protecció pública.

Els habitatges de protecció oficial no poden ser objecte de
sots-arrendament ni de cessió d’ús total o parcial sense control
de l’administració, perquè és l’administració la que controla els
habitatges de protecció oficial, sigui l’habitatge de lloguer
habitual del seu destinatari, si aquest ho destina a altres
finalitats, no es compleix la funció social de l’habitatge. S’ha
de recordar també que el lloguer d’un HPO que un particular té
en propietat s’ha de fer per un preu màxim que fixa
l’administració; si se supera aquest preu es pot resoldre el
contracte, a més de ser sancionable, tot i que aquí es fixa una
excepció: si un llogater és una persona o família en situació de
vulnerabilitat pot seguir a l’habitatge, ajustant el preu al que
marqui l’administració i es fixa l’obligació del propietari de
retornar-li allò cobrat indegudament. 

Vull aprofitar aquí també per recordar que, gràcies a la Llei
d’habitatge de les Illes Balears, la Llei 5/2018, totes les
promocions d’HPO tenen per a sempre la qualificació d’HPO.
Per lluitar contra el frau, respecte d’un bé tan essencial com és
l’habitatge, es dota als inspectors de més instruments per poder
detectar infraccions en matèria d’habitatge, en poder actuar
aquests sense identificar-se prèviament o, fins i tot, sobre una
identitat encoberta a fi de detectar infraccions de tot tipus en
matèria d’habitatge. 

També s’incrementa la lluita contra l’infrahabitatge i la seva
comercialització que, fins ara, era sancionable en els casos de
lloguer i ara ho serà també en els casos de venda o de
qualssevol tipus de cessió.

Per fer efectiva la protecció de la funció social de
l’habitatge el projecte de llei inclou un règim sancionador més
estricte per a les infraccions d’habitatge, es reforcen les multes
coercitives, multes successives quan es reitera un incompliment
de les obligacions de fer, així es passa de la possibilitat
d’interposar 3 multes successives fins a 12, cada una d’aquestes
multes podrà arribar al 50% de l’import de la sanció inicial o
del contingut econòmic d’actuació.

Se sanciona com a infracció independent no facilitar
informació requerida per part dels grans tenidors o donar-la
incompleta o incorrecta, també impedir l’accés a l’habitatge
dels inspectors d’habitatge o personal facultatiu de la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge o obstaculitzar la seva
funció inspectora.

Se sanciona no comunicar operacions entre grans tenidors
tant el venedor com el comprador. Incompliments dels grans
tenidors respecte de les obligacions amb la comunitat de
propietaris també passen a sancionar-se directament com a una
infracció greu.

M’agradaria -com he dit al principi- fer una especial menció
a un tema molt important que finalment s’ha introduït al
projecte de llei, un nou sistema de funcionament del registre
públic de demandants d’habitatge protegit de les Illes Balears.
Vull destacar que la gestió duita a terme per l’IBAVI ha
aconseguir reduir l’anomenada llista d’espera de demandants
d’habitatge en un 10,3% des del 2019, avui hi ha 7.343
persones i en 2019 eren 8.187. He de dir que no totes aquestes
persones compleixen els requisits per accedir a un habitatge i
és posteriorment quan s’ha de fer una adjudicació quan es
comprova i es puntua la idoneïtat, això complica molt la gestió
i dóna una dada que de vegades no és la real sobre el nombre
de persones que estan a l’espera d’un habitatge de protecció
pública perquè hi tenen dret. 

Es proposa, per tant, una nova regulació del registre que
optimitzarà la gestió i permetrà que els procediments
d’adjudicació d’HPO públic sigui més àgil. Serà també un
instrument més útil per proporcionar informació actualitzada
sobre la demanda real d’habitatge protegit. Les persones que
vulguin accedir a habitatges protegits s’han d’inscriure al
registre i presentar una declaració responsable que acompleixen
els requisits per ser adjudicataris d’un habitatge.

Per acabar vull destacar que el decret llei inclou també
mesures d’impuls a la construcció sostenible d’HPO, millor
eficiència energètica en emprar materials més locals i més
sostenibles.

Les mesures que he detallat suposen una passa més cap a un
dels reptes més importants que tenim, facilitar per distintes vies
l’accés de tota la ciutadania a un habitatge digne i en
condicions.

Les mesures que a normatives anteriors hem adoptat i la
seva posada en pràctica, ens permeten ara veure quines altres
hem d’incorporar o millorar per fer efectiu aquest dret de la
ciutadania a l’habitatge i per reforçar la funció social de
l’habitatge. És el que persegueix aquest projecte de llei i és
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necessari seguir avançant i no fer cap passa enrere en el model
que impulsam.

Crec poder dir que hem d’estar orgullosos d’haver legislat
de manera valenta en habitatge amb fórmules com l’acció sobre
els pisos buits que poc a poc s’estén en el conjunt de l’Estat.
Des del Govern tenim clar que aquest és el camí que fa costat
a la ciutadania que necessita una llar on viure dignament i
exigeix la implicació de tots en aconseguir-ho, enfront del
model d’aquells que defensen un sistema d’especulació
immobiliària, que moltes voltes enriqueix un pocs i tant de mal
fa a molts. Defensam l’habitatge com un bé social per damunt
del mercat.

Finalment a tots els grups que han fet propostes
constructives i enriquidores a aquest decret els vull agrair les
aportacions fetes a aquest projecte de llei.

Moltíssimes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. A continuació passam al
debat de les esmenes mantingudes al projecte de llei. Per
defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears de la RGE núm. 6813/21 a la 6826/21 i per
posicionar-se respecte de les esmenes presentades per altres
grups parlamentaris, té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Hem
presentat 14 esmenes a aquest projecte de llei per impulsar i
agilitar la tramitació d’ajudes i altres actuacions en matèria
d’habitatge. El conseller ha acabat agraint que féssim aquestes
esmenes, però, desgraciadament, no se’ns accepta cap i pensam
que eren esmenes importants i que ajudaven a l’habitatge de la
nostra comunitat.

Agruparé en tres blocs aquestes esmenes a l’hora de
defensar-les. Al primer hi van la majoria, aquelles que el que
fan o volen fer és modificar el redactat per tal de donar
claredat, fer aclariments que ajudin a la seva lectura, que donin
seguretat jurídica i que millorin els terminis.

Un esment específic a la REG núm. 6822/21 que pensam
que seria just i necessari que en aquest jurat de cessió
d’habitatges desocupats a part de tots els membres que
l’integrin, també en formàs part un tècnic urbanista, funcionari
d’un ajuntament de les Illes, nomenat per la FELIB. 

En el segon bloc, és l’esmena RGE núm. 6820/21, on
demanam afegir una nova disposició addicional a la Llei
5/2018, per tal d’aplicar una nova categoria d’habitatge que
podem anomenar “de preu màxim”. En moltíssimes ocasions
hem parlat de la necessitat d’habitatge de lloguer social, de la
necessitat d’un habitatge digne a un preu assequible i per això
pensam que es necessita obrir un ventall d’oportunitats i
d’accions perquè sigui possible.

Estam d’acord amb la creació d’habitatge públic, però
també han d’estar d’acord amb el que el portaveu, Sr. Melià, ha
dit avui matí a la presidenta, que aquest habitatge públic és
insuficient, s’ha fet feina, sí, però no abasta. D’aquí aquesta
primera proposta perquè es pugui crear un mecanisme que
incrementi l’interès a la iniciativa privada en la construcció
d’habitatges a un preu taxat. Es podrien aconseguir uns
determinats avantatges com que es puguin fer convocatòries
públiques en aquells terrenys que siguin classificats com a sòl
urbà i edificables i que tenguin condició de promoció
d’habitatge a preu màxim.

Hi seran d’aplicació les densitats i les normes urbanístiques
dels habitatges de protecció oficial, però obrirà també una
col·laboració publicoprivada que permetria fer habitatges no
superiors a 90 m2 i amb uns costs màxims de 160.000 euros.

Per poder edificar aquests habitatges seria imprescindible
un informe preceptiu i vinculant de la conselleria competent
d’habitatge i per poder adquirir-los també s’haurien de complir
una sèrie de condicionants, com podria ser el primer habitatge,
no poder cedir-se entre vius, no cessions del títol en 20 anys,
etc., i tot per evitar especulacions i abusos.

Per acabar, els present l’esmena RGE núm. 6821/21 que
pretén afegir un nou apartat i modificar la disposició addicional
primera de la Llei 2/2020, que permeti i faciliti que els edificis
d’allotjament turístic, situats en una zona declarada madura,
saturada o d’emergència d’habitatge, puguin canviar el seu ús
i permetre, per un costat, incrementar l’habitatge protegit o de
preu taxat, sociosanitari o assistencial o fins i tot administratius
o per a projectes d’investigació i, per l’altra part, donar de
baixa unes places turístiques que tenien aquests establiments. 

En definitiva, pensam que aquestes dues iniciatives
permetrien incrementar de manera important el nombre
d’habitatges destinats a lloguer social o compra a un preu
assequible i d’aquí la importància de no tenir-ho en compte per
part dels grups que donen suport al Govern, sinó que s’hauria
d’aprovar per intentar esmenar el problema de l’habitatge a la
nostra comunitat.

El conseller ho ha dit, hem de cercar mesures per pal·liar la
dificultat de trobar habitatge digne a un preu assequible. Per
tant, hem de permetre obrir un ventall de possibilitats -com dic-
per fer-ho possible.

Amb referència a les esmenes de la resta de grups farem el
mateix vot que ja férem a la comissió pertinent.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, de la RGE núm. 6852/21
a la 6862/21, l’esmena RGE núm. 6872/21 i per posicionar-se
respecte de les esmenes presentades per altres grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. En la sesión plenaria del pasado 1
de junio, ya votamos en contra del Decreto Ley 4/2021,
nosotros apreciamos indicios de inconstitucionalidad. Ya era
dudosa la justificación de la urgencia para regular en su
momento esta materia mediante decreto ley, y ahora vuelve a
llegar a este pleno un proyecto de ley que adolece de los
mismos errores que su norma originaria.

Porque con ustedes, señores de la izquierda, no se puede
consensuar nada, porque ustedes son los que no quieren, y
menos quieren consensuar algo con VOX. Ustedes les recuerdo
que son los de las sogas antidemocráticas.

Por tanto, nosotros votaremos en contra de todas las
enmiendas presentadas, a excepción de las de supresión, por
coincidir con las nuestras, y si se acepta la enmienda que hace
referencia a la reserva de viviendas protegidas para familias
numerosas que ha registrado o que va a proponer el diputado
Camps. Porque de supresión es el único tipo de enmienda que
a nuestro juicio podemos presentar, no solo por tratarse de una
propuesta proveniente del gobierno social-comunista y
separatista más radical de la historia democrática de Baleares,
sino también por suponer una intromisión escandalosa en el
derecho de propiedad, introduciendo un derecho de tanteo y
retracto del Gobierno balear en las transmisiones entre grandes
tenedores.

Este derecho de adquisición preferente afectará no solo a la
primera, sino a las posteriores transmisiones, aunque no sea el
gran tenedor transmitente quien haya adquirido la titularidad
del inmueble en el proceso judicial o extrajudicial. Ese
concepto indeterminado de las siguientes transmisiones no
especifica hasta cuando estará sujeta la propiedad a este
derecho de tanteo y retracto, lo que supone, insisto, una
intromisión en el derecho de propiedad e introduce inseguridad
jurídica en las transmisiones de las viviendas. No lo decimos
solo nosotros, también lo ha repetido en varias ocasiones la
patronal de propietarios ASVAL, que es el representante
mayoritario de los propietarios de viviendas en alquiler; ya se
manifestó, además, en su momento, cuando se aprobó el
decreto ley originario, se manifestó en contra por suponer un
ataque directo al derecho de la propiedad privada recogido en
la Constitución.

Esta norma modifica también el artículo 82 de la Ley
5/2018, permitiendo a los inspectores actuar bajo identidad en
cubierta, algo que también llama poderosamente la atención.

En el tema de la vivienda el socialismo confluye en la idea
principal de rechazar la propiedad como elemento esencial en
la libertad de los ciudadanos. Y la realidad es que el acceso a
una vivienda en España se ha convertido en un camino lleno de
obstáculos: subida de impuestos, regulación masiva, falta de
vivienda social, aumento de precios por la falta de oferta,
especulación, complicidad con los movimientos de ocupación
ilegal de viviendas, etc.

La posibilidad, evidentemente, de acceder a una vivienda no
puede convertirse en un lujo que solo unos pocos puedan
permitirse, todos los españoles deben tener acceso a un hogar

en el que puedan desarrollar su proyecto de vida y formar una
familia. La protección de la propiedad y la intimidad en el
hogar resulta imprescindible, por ello se debe endurecer la ley
contra esas mafias de la ocupación, a la vez que se garantiza un
techo a todo español necesitado.

Pero es que nosotros estamos ante un auténtico buñuelo de
proyecto de ley, que consta de tres artículos que ventilan en dos
páginas y dedican 26 páginas a las disposiciones, una
disposición adicional, una derogatoria única y 7 disposiciones
finales, y modifican 3 leyes y 6 decretos; un enrevesado texto
legal que crea aún más inseguridad jurídica, justo lo contrario
de la estabilidad y la seguridad que necesita el mercado de la
vivienda.

Es, una vez más, la administración pública, con su
intervencionismo socialista, el facto distorsionador en la
vivienda; es, una vez más, la administración pública la que
dificulta el acceso a la misma.

Deberíamos estar aquí, en esta cámara legislativa, para
mejorar la vida de los ciudadanos de Baleares y es el acceso a
la vivienda uno de los grandes impedimentos que tienen
nuestros jóvenes y nuestras familias, y vemos que la izquierda,
una vez más, es el principal escollo para acceder a una
vivienda.

Yo entiendo que muchos de ustedes no se han dedicado
anteriormente al mercado inmobiliario y probablemente tengan
pocos conocimientos reales de cómo funciona el acceso a la
vivienda, quiero entender que sus equivocados ideales les
llevan a defender una políticas imposibles, que ya han
fracasado estrepitosamente en otras regiones e incluso en otros
países; aunque realmente ya llevan ustedes mucho tiempo aquí,
mucho más que yo, como para haberse informado y haber
recabado datos acerca de qué es lo que está fallando realmente
para que en Baleares sea tan difícil y costoso el acceso a una
vivienda.

Señores del Gobierno balear, su intervencionismo durante
esta pandemia no tiene parangón alguno, su normativa frena la
recuperación del sector y reduce la oferta, suspenden
desahucios, prorrogan contratos de arrendamiento, incluso
protegen a los ocupas frente a las familias y comunidades de
propietarios.

Y como sucede en la práctica totalidad de los decretos ley
que el Gobierno balear ha aprobado y que se tramitan como
proyecto de ley, estos son insalvables mediante enmiendas, y
este proyecto de ley no hay por donde cogerlo. Lo mejor que se
podría hacer es retirarlo, abandonar su afán intervencionista,
porque si realmente se pudiera haber mejorado y el Gobierno
balear no estuviera sostenido por unos partidos con claros tics
autoritarios, sin capacidad de consenso alguno, si no es
plegándose a sus pretensiones, eso sí, nosotros hubiéramos
propuesto una batería de medidas que creemos que sí podrían
facilitar el acceso a la vivienda y que podríamos resumir en
cuatro bloques, que, además, yo les voy a decir brevemente.

Primero, liberar todo el suelo que no esté o deba estar
especialmente protegido por motivos de interés ambiental,
paisajístico, productivo o de defensa nacional, entre otros. Su
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regulación y control por los partidos se ha demostrado que
provoca una escasez artificial de suelo edificable que eleva los
precios y ha sido el principal foco de corrupción política.

Segundo, construcción de viviendas sociales públicas, en
régimen de propiedad o arrendamiento, con opción a compra,
para garantizar que los jóvenes y familias puedan adquirir un
hogar, especialmente aquellos con menos recursos.

Tercero, revisión y rebaja masiva de tributos y cargas en el
proceso edificatorio. Todo el proceso constructivo desde la
adquisición de una parcela hasta la venta o alquiler de la
vivienda se ha convertido actualmente en un modo de
obtención de ingresos fiscales para el Estado, comunidades
autónomas y municipios, que produce precisamente un forzado
incremento de los precios.

Y cuarto, reforma tanto del Código Penal como de las leyes
de Enjuiciamiento Criminal y Civil para proteger, real y
efectivamente, a los propietarios que sufren la acción de las
mafias de ocupación o la entrada ilegal de un intruso en su
vivienda. Todo español debe tener la capacidad de defenderse
a sí mismo y a los suyos ante una agresión en su propio hogar.

En definitiva, señores diputados, señores miembros del
Gobierno balear, desde VOX apostamos por facilitar el acceso
a la vivienda, especialmente a los más necesitados, mientras la
izquierda y sus comparsas aprueban más leyes para hacer esa
vivienda más inaccesible. Esta es la realidad.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Per defensar les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Mixt, de la RGE núm. 6876/21 a la
6888/21, i per posicionar-se respecte de les esmenes
presentades per la resta de grups parlamentaris, té la paraula, en
primer lloc, per part del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. El debat que fem
avui sobre el Projecte de llei per impulsar i agilitar la tramitació
d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge és
absolutament ideològic perquè es contraposen dos models,
aquell dels que defensam el dret a l’habitatge i els que defensen
la propietat privada, és a dir, l’habitatge no pot ser una
mercaderia. Aquests darrers s’agafen fort a l’article 33 de la
Constitució Espanyola, en concret s’agafen estrictament a
l’article 33.1, i obvien descaradament el punt 2 del mateix
article. I és que és cert que la Constitució Espanyola reconeix
el dret a la propietat privada a l’apartat 1, però és que en el
segon, aquell apartat obviat oportunament, diu que la funció
social d’aquest dret delimitarà el seu contingut d’acord amb les
lleis.

Dit d’una altra manera, la propietat no ha de satisfer només
els interessos individuals del seu titular sinó també determinats
interessos de la col·lectivitat dignes de protecció.

I aquest és precisament l’escenari en el qual ens trobam,
amb un mercat absolutament desbocat que cavalca sense tenir
en compte la precarietat del món laboral actual, sense tenir en
compte que l’habitatge es troba lligat indissolublement als
projectes vitals i vulnerant, una vegada més, l’article 47 de la
Constitució Espanyola, quan que els poders públics promouran
les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per
tal de fer efectiu aquest dret i regularan la utilització del sòl,
d’acord amb l’interès general, per tal d’impedir l’especulació.

Efectivament, hem d’entendre que, si bé la propietat privada
pot ser discutible, però reconeixem que és un dret protegit per
la legalitat, no pot passar el mateix amb l’especulació en drets
bàsics, que no hauria de ser cap dret ni hauria d’estar protegida,
tal i com deixa clar el text constitucional.

El mateix dret internacional sobre l’habitatge parla de cost
assequible, fins i tot per als més vulnerables, mitjançant
subsidis per a habitatges, perquè la primera obligació dels
estats és consagrar el seu dret nacional, protegir de manera
creïble el dret de la seva població a l’habitatge. Precisament, i
seguint aquest esperit, MÉS per Menorca ha presentat a aquest
projecte de llei 13 esmenes a les disposicions finals primera,
quarta i sisena, 12 de les quals es troben enfocades a modificar
diferents articles de la Llei d’habitatge per tal d’establir un
règim de contenció de preus.

Paral·lelament, i per evitar conflictes constitucionals, hem
presentat una proposició de llei per modificar la Llei
d’arrendaments urbans, en concret l’article 17, per tal d’atorgar
les competències necessàries per a la comunitat autònoma. El
possible conflicte que volem esmenar amb aquesta modificació
és que l’Estat és competent en la determinació de la base de les
obligacions contractuals, article 149.1.8 de la Constitució, en
concret, la base de les obligacions contractuals queda fixada a
la LAU, que, en el seu article 17.1, estableix que la renda dels
contractes de lloguer és fixada lliurament entre les parts. Per
aquest motiu, proposam de modificar la LAU per tal que la
fixació de la renda entre les parts quedi limitada pels règims de
contenció de preus d’habitatge que, si fos el cas, aprovessin les
comunitats autònomes.

S’ha de dir que defensar aquestes esmenes per introduir
aquestes mesures de contenció de preus ha estat una mica com
predicar pel desert, sé que alguns grups parlamentaris
comparteixen aquests objectius, però també sabem que han
decidit posar tota la seva confiança en la futura llei d’habitatge
estatal, de la qual en sabem ben poca cosa i allò que ens ha
arribat ens sembla del tot insuficient i ens impulsa a seguir
defensant les nostres esmenes.

Però què és d’aquesta llei que ens genera tants dubtes: sense
efectes fins a l’any 2024, mentre que a la nostra proposta,
basada en la Llei catalana 11/2020, establim que entri en vigor
el mateix dia de la seva publicació en el BOIB, tal i com queda
especificat a la disposició final setena; deixa fora la majoria, el
PP ja ha avançat que no l’aplicarà allà on governa; els experts
coincideixen a dir que el fet de no establir cap garantia enfront
d’aquesta insubmissió fa que augmenti el risc de discriminació,
segons el lloc de residència.
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S’imaginen aquesta mateixa situació si parlàssim de l’Ingrés
Mínim Vital o de la sanitat pública? L’habitatge és
competència autonòmica, però també municipal, si el criteri és
respectar l’autonomia local s’hauria de deixar la decisió en
mans de ciutats i pobles, en aquest sentit és la nostra proposta
de modificació de la LAU, atorgar dites competències a les
comunitats autònomes les quals establiran les mesures en
funció dels acords de Ple dels ajuntaments. Amb el text estatal
les comunitats autònomes poden demanar a l’Estat declarar
zones tensionades, és a dir, una altra vegada sotmesos als
desitjos del Govern central.

No assegura l’acompliment de la llei, la proposta que
nosaltres fem en concret amb les esmenes 6584 i 6885
introduïm nous tipus d’infracció, greu i molt greu, a la Llei
d’habitatge de les Illes Balears, com pot ser, per posar un parell
d’exemples, no incloure l’índex de referència de preus de
lloguer en la publicitat d’habitatges o fixar rendes de lloguer
per sobre de l’import màxim establert pel règim de contenció
de preus. La llei estatal no ho deixa tan lligat.

És cert que compartim molts aspectes d’aquest projecte que
avui debatem, si es fixen només hem esmenat, i per introduir
nous apartats, les disposicions finals primera, quarta i sisena,
açò vol dir que amb la resta ens hi trobam còmodes. Però hem
trobat a faltar, i els ho hem de dir, més valentia per part del
Govern i dels grups parlamentaris que li donen suport, coratge
per enfrontar-se a un problema endèmic en aquesta comunitat
i que fa necessari que les administracions competents en
matèria d’habitatge puguin introduir instruments normatius per
controlar les rendes dels lloguers d’habitatge, com ara règims
de contenció o moderació de les rendes de lloguer d’habitatges.

Gràcies i perdonin la celeritat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Ara correspon al Sr. Sanz la seva
intervenció.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President, bona tarda ja, diputades i diputats.
Ara mateix ens trobem en un dels debats més importants per al
nostre territori, el tema de l’habitatge. A les Balears,
especialment a Formentera, veiem com cada vegada més
persones tenen problemes greus per arribar a final de mes si
han de pagar lloguer, o el que és més greu, han de triar entre la
cistella de la compra o pagar el lloguer.

La pandèmia de la COVID ha posat de manifest la fragilitat
econòmica d’una gran part de la nostra societat, en el cas de
Formentera, en els moments més greus d’aquesta pandèmia va
arribar a haver-hi un 10% de la població sostinguda amb bons
per menjar, així com també amb ERTO.

Els preus de l’habitatge es troben a hores d’ara prohibitius,
un lloguer mitjà a Formentera, que és el territori del qual puc
parlar més properament, es troba al voltant de 1.200 euros, més
o manco, per un apartament de dues habitacions, el que qualque
família normal podria utilitzar, amb 50 metres quadrats, aquesta
és la realitat.

Aquest 2021, tot i que la temporada ha estat bé per a la gran
majoria del teixit empresarial de l’illa, ens trobam moltes
famílies que decideixen finalment abandonar la nostra illa per
la dificultat de desenvolupar el seu projecte de vida, i una de
les causes, si no la més important, és el preu de l’habitatge.

En el 2020 el Consell de Formentera va cedir un terreny en
el qual finalment es construirà una promoció d’HPO amb 17
habitatges, per resoldre d’alguna manera aquest problema per
a algunes de les famílies més necessitades de Formentera.

Existeixen ajuts, com s’ha exposat, és una necessitat, per
primera vegada el mateix consell, tot i que no té moltes
competències en matèria d’habitatge, ha tret ajudes per un valor
de 150.000 euros per a la ciutadania, per aconseguir que
algunes famílies puguin arribar a no haver de decidir entre
pagar el lloguer o la cistella de la compra. I també han arribat
a una gran quantitat de ciutadans les ajudes del Govern.

Però tots sabem que els tràmits administratius són
complicats per a una gran part de la ciutadania, agilitar-los,
facilitar les convocatòries i augmentar la compatibilitat serà una
gran passa.

A nivell estatal també existeix el compromís d’una llei
d’habitatge, una llei que generarà el marc necessari per poder
regular el preu del lloguer als territoris tensionats. I sí,
Formentera el podem considerar un territori tensionat.

Tornant a aquest projecte de llei, els grans tenidors, els fons
voltor també sobrevolen Formentera i sobrevolen moltes parts
de les Balears, exactament a Formentera a un indret que ja s’ha
debatut en aquest Parlament, com és S’Estany des Peix, ja hi ha
algunes propostes per construir a un lloc tan protegit com és
aquest.

Un dret constitucional no es pot fer servir com a una
mercaderia, és un gran avanç i un èxit aconseguir una llei
pròpia a les Balears, és molt important i només amb governs
progressistes s’aconsegueix. Una necessitat, un bé comú, poder
fer ús d’habitatges buits que es troben esperant ser utilitzats
probablement de manera especulativa va en contra de la
mateixa Constitució. Per això, l’expropiació temporal d’ús amb
un pagament als propietaris, per garantir aquest article 33 de la
propietat que acaba d’esmentar la diputada Font, per tal de
garantir el dret a l’habitatge és una gran passa perquè la nostra
societat avanci, perquè sigui per a tots, des del Grup Mixt, Gent
per Formentera, PSOE-Esquerra Unida, donarem suport a
aquest projecte de llei i estarem molt expectants també a la
resolució de les esmenes presentades, però sempre tenint en
compte que és un projecte de llei per a tots, un projecte de llei
que garantirà aquest dret constitucional.

S’ha parlat molt de la inconstitucionalitat, de recursos
d’inconstitucionalitat contra diversos decrets lleis, però
recordarem una altra vegada que a la Constitució hi ha molts
d’articles i obviem l’article 47, i en ressaltaré una part: “els
poders públics promouran les condicions necessàries i
establiran les normes pertinents, per tal de fer efectiu aquest
dret. I regularan la utilització del sòl d’acord amb l’interès
general, per tal d’impedir l’especulació”, justament el que diu
aquest projecte de llei. Només per fer un esment, el conseller
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en la seva presentació ha exposat la quantitat d’ajudes que són
necessàries i un projecte de llei que agilita les ajudes és
necessari per això, de 9 milions d’euros aquest 2021, 8,9 el
2020 i més de 5.000 ajuts entregats. Construir 600 HPO, dels
quals 17 es construiran a Formentera.

També des del Grup d’El Pi s’ha parlat i ho veiem amb
bons ulls, aquesta proposta també de fer preus màxims
assequibles, però crec que el marc regulador ha de ser una llei
estatal que pugui permetre aquestes coses, perquè, si no, no
podria entrar.

Després per acabar, crec que la defensa que fan alguns de
l’article 33, és la defensa d’una part molt petita de la societat,
però que té un gran impacte, la defensa dels grans tenidors.
S’ha parlat de l’accés complicat, l’accés complicat no es
facilitarà, sinó que es dóna carta lliure a aquests fons voltor per
poder construir més i només per a alguns.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Per defensar les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Ciudadanos, de la RGE núm. 6890 a la 6908
i per posicionar-se respecte les esmenes presentades pels altres
grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies president. El Grupo Parlamentario presenta la
defensa de las 18 enmiendas que hemos registrado para este
proyecto de ley, para impulsar y agilizar la tramitación de
ayudas y otras actuaciones en materia de vivienda, y recalco
proyecto de ley, porque hasta ahora la mayor parte de la
legislación de vivienda que se ha hecho en esta legislatura, ha
sido a base de decretos ley. En este caso sí que hemos podido
debatir, aunque al final de las 18 enmiendas que hemos
presentado, ninguna va a ser aceptada.

Bien, el problema del acceso a una vivienda asequible no es
nuevo, hace ya años que los habitantes de las Illes Balears lo
padecemos, se trata de un problema complejo y como en todos
los problemas complejos no vale una solución simple, una
ocurrencia, requiere soluciones complejas y sobre todo
consensuadas. Vuelvo a repetir que no nos van a aceptar
ninguna de nuestras 18 enmiendas.

Pero cuando tenemos un govern que legisla a base de
ocurrencias, de esloganes, de fotos, o simplemente para
complacer a socios populistas, pasa lo que pasa, que las últimas
leyes aprobadas por el Govern en los últimos años, no han
hecho más que empeorar el acceso a una vivienda asequible.
Con unos sueldos estables en los últimos años, el precio de la
vivienda en las Illes Balears no ha dejado de crecer y una gran
responsabilidad de ello se puede atribuir al Govern y a sus
nefastas políticas y leyes de vivienda, a sus nefastas políticas y
de inseguridad jurídica.

De cada nueva ley en materia de vivienda, es una
oportunidad nueva perdida, abro comillas: “Entre 2020 y 2021
el parque de viviendas de gestión pública se incrementará en

como mínim 1.118 viviendas, de las que 902 corresponden a
nuevas promociones de vivienda de protección oficial por parte
del IBAVI, entre el 20 y el 21". Esta frase es totalmente falsa
y el propio conseller ha hablado de 500 viviendas, no de 1.118
viviendas. Esta frase aparece en la exposición de motivos de la
ley que debatimos hoy. Nosotros hemos presentado una
enmienda para eliminar este párrafo, o por lo menos que las
cifras que se den sean las correctas, porque se supone que una
ley debería contener datos rigurosos, es la enmienda 6901.

También pedimos en otra enmienda que se elimine el texto
de la exposición de motivos que hace referencia a las
excelentes bondades de la Ley de la vivienda, la 5/2018, una
nefasta ley que consiguió el efecto contrario a lo esperado,
incremento a la dificultad de acceder a una vivienda y sobre
todo para los más jóvenes.

Pero como vemos que a ustedes les encanta el autoengaño,
que practican el “avestrucismo” político en materia de
vivienda, pues nada, seguiremos poniendo enmiendas para
proponer un redactado de lo que tendría que ser una exposición
de motivos de una ley así, para que quede claro que,
desafortunadamente, muchas personas carecen de la posibilidad
de disponer de una vivienda digna, algo especialmente
agravado en el caso de los jóvenes, nuestra enmienda 6900. Los
datos que ha dado el conseller hablan de 7.300 personas en lista
de espera para acceder a viviendas del IBAVI.

En esta ley que debatimos hoy se modifican varios artículos
de legislaciones anteriores realizadas por el propio Govern, por
algo será, seguramente porque los artículos de esas leyes no
eran los adecuados. Según ustedes, modifican constantemente
toda su legislación en materia de vivienda: Ley de vivienda,
Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, la
Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad
económica; las modifican constantemente porque, según
ustedes, se trata de “leyes dinámicas”. ¿Dinámicas o
chapuceras? Pues bien, ya que modifican muchos artículos de
sus propias “leyes dinámicas”, en el Grupo Parlamentario
Ciudadanos nos hemos permitido presentar enmiendas para
retocar todas estas leyes recientes y orientarlas a mejorar el
acceso a una vivienda digna, con tres ejes muy claros: el
primero, fortalecer la colaboración público-privada, con una
gobernanza seria y transparente; segundo, impulsar el cambio
de uso de edificios turísticos obsoletos a viviendas para
jóvenes; y tercero, reforzar la seguridad jurídica en el sector
inmobiliario.

Para mejorar la política de vivienda, incorporando o
potenciando estos tres ejes se requiere modificar, como he
dicho, la legislación existente. Por tanto, presentamos
enmiendas para modificar la Ley de la vivienda 5/2018, para
que sea un instrumento útil para potenciar los convenios de
colaboración y destierre esa ocurrencia que ustedes han
llamado “expropiaciones temporales”, que evidentemente no
nos han llevado a nada. De los 56 expedientes que ustedes, a
bombo y platillo, empezaron a tramitar, seguramente no se
llevaron a cabo ni una decena.

Presentamos enmiendas para incentivar el alquiler con
opción a compra entre grandes tenedores y jóvenes, la
enmienda 6898; que la figura del convenio sea preferente en la
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legislación de vivienda, la 6903; y cuatro enmiendas, de la
6904 a la 6907, para dar mayor seguridad jurídica a los
propietarios, para que no tengan ningún reparo en poner sus
propiedades en el mercado del alquiler.

El camino y lo hemos hablado antes con el conseller, el
camino que se ha iniciado en la prueba piloto de colaboración
público-privada de una promoción en Calvià, lo valoramos, eso
sí, de una manera muy positiva.

También presentamos enmiendas para modificar el Decreto
Ley 3/2020, de medidas urgentes en materia de vivienda, para
que se puedan incorporar a las ventajas que tienen las viviendas
promovidas por el IBAVI, en agilidad en la tramitación y en el
índice de intensidad, que permite viviendas más pequeñas, el
resto de viviendas que resulten de convenios de colaboración
público-privados para construcción de vivienda asequible, en
linea con lo que propone El Pi, y convenios para cambios de
uso de edificios turísticos obsoletos para viviendas para
jóvenes, son las enmiendas 6890, 6891 y 6908.

También presentamos enmiendas para modificar la Ley
2/2020, de medidas urgentes para el impulso de la actividad
económica, para potenciar y facilitar el cambio de uso de
edificios turísticos obsoletos, como ya hemos dicho antes, en
vivienda social para jóvenes, enmiendas 6892 a 6895.

Y finalmente presentamos enmiendas para modificar el
Decreto Ley 9/2020, que no tenía modificaciones por lo menos
en este proyecto de ley, raro, porque modificaban todo el resto
de legislación, este famoso decreto ley 9/2020, de medidas
urgentes de protección del territorio de las Illes Balears, que lo
que hizo fue paralizar la mayor parte de gestiones urbanísticas
del suelo que podrían haber ayudado a construir vivienda
asequible. Aquí lo que pedimos es que estos determinados
suelos se puedan potenciar mediante convenios de colaboración
publico-privados, la enmienda 6896.

Con nuestras enmiendas la ley que se tramita no sería otra
oportunidad perdida para mejorar el acceso a una vivienda
digna, sobre todo de los jóvenes, significaría abandonar
políticas de ocurrencias y despropósitos en materia de vivienda
y encarar soluciones, entre todos, soluciones consensuadas,
porque nosotros, nuestro grupo parlamentario, sí que hemos
trabajado mucho para presentar estas enmiendas, sí que hemos
intentado negociar con el Govern que estas se tiraran adelante,
pero nos hemos vuelto a encontrar con el rodillo de los grupos
que forman parte, que dan apoyo al Govern y, lamentablemente
para la sociedad balear y principalmente para los jóvenes, no se
va a aprobar ninguna de nuestras enmiendas.

Muchísimas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Per defensar les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Popular, de la RGE núm.
6912 a la 6921, l’esmena 6923 i per posicionar-se respecte de
les esmenes presentades per altres grups parlamentaris, té la
paraula el Sr. Camps pel Grup Parlamentari Popular. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. En nom del Partit Popular
anunciar que presentam aquesta esmena in voce, així com ho
vàrem fer en comissió, perquè entenem del tot necessari tenir
un suport i tenir una figura específica per a les famílies
nombroses, així com n’hi podrien cabre d’altres, si qualsevol
dels grups volgués transaccionar estaríem disposats a parlar-ne.

Avui som davant l’oportunitat d’incorporar una bateria
d’esmenes que des del Partit Popular insistim en ponència i en
comissió, per a l’elaboració del dictamen de la convalidació de
la llei, d’aquest Decret Llei 4/2021, de 3 de maig.

Vàrem anunciar la nostra preocupació, mitjançant la
presentació de l’esmena 6920, de supressió, a causa d’un greu
error, al nostre entendre, ja que se sobrepassen els límits
constitucionals relatius a la funció legislativa del Govern. Està
clar que el Govern pot elaborar decrets lleis, però no ho pot fer
de totes les matèries que ell vulgui. Avui ho tornam a ratificar
amb l’esmena 6920 ja que els partits que donen suport al
Govern tornen a extralimitar-se regulant limitacions i
restriccions al dret de la propietat privada, recollit a l’article 33
de la Constitució Espanyola, mitjançant aquest text legal i
establint normes de caràcter coercitives. En aquest sentit el
Tribunal Constitucional es posiciona mitjançant la seva
sentència 16/2021, de 21 de gener, per la qual declara nuls
diversos preceptes a l’esmentat Decret Llei 17/2019, del
Govern de Catalunya, el qual regula l’obligació de la cessió
d’us d’habitatges de grans tenidors per donar compliment a
aquesta mala entesa funció social.

Ens crida molt l’atenció que vostès s’obsessionin a legislar
en contra dels propietaris legítims d’aquestes illes, és a dir, els
qui s’han guanyat amb el seu esforç de tota una vida, dels qui
han pogut heretar del seus pares a fills ara els volen llevar els
seus drets i, a més, estableixen un règim sancionador
inmisericorde totalment coercitiu d’aquests ciutadans que no
acompleixin. És aquest el nou concepte de funció social que
vostès volen impulsar a les nostres illes?

L’esmena 6912 entenem com un greu error que no es
protegeixin els propietaris o posseïdors legítims front
l’ocupació il·legal d’immobles destinats a l’ús d’habitatge i
prendre les mesures adients per recuperar els habitatges de
titularitat pública ocupats il·legalment. I, com deia al
començament, em crida l’atenció que no es preocupin d’aquells
que ocupen de forma il·legítima els seus immobles o habitatges
que són d’altres persones o de la pròpia titularitat pública. La
llei ha de contemplar com a principi rector de la comunitat
autònoma l’actuació de l’administració pública per tal de
protegir els ciutadans front l’ocupació il·legal d’habitatges. Per
açò presentam les nostres esmenes 6912, 6913, 6917, 6918 i
6919 relatives al que s’ha d’entendre que és l’ocupació il·legal
d’immobles i d’alguna manera ha d’actuar l’administració
pública per tal d’erradicar aquesta acció totalment irregular i
inacceptable a les nostres illes. 

El Govern de les Illes Balears no pot donar l’esquena al
fenomen de l’ocupació il·legal, per açò la Llei d’habitatge ha
de definir l’ocupació il·legítima, il·legal i establir com a
principi rector la protecció dels propietaris o posseïdors
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legítims front l’ocupació il·legal; ha d’evitar que les persones
que ocupen il·legítimament no es puguin beneficiar de les
ajudes públiques i se segueixin rient de la resta de ciutadans,
així com s’han de sancionar aquells que ocupen els béns
immobles en contra de la voluntat dels propietaris. El que el
Partit Popular proposa és de seny, és de sentit comú, sancionar
tots aquells que fan un ús de forma il·legítima, els proposam
que sancionin els qui ho fan malament. 

L’esmena 6913, sobre l’ocupació il·legal d’habitatges,
tracta d’aquella situació que atempta contra el dret d’un
immoble destinat a l’ús d’habitatge impedint al seu propietari
o posseïdor legítim el seu ús i gaudi. És important afegir
aquesta definició a la Llei 5/2018 per donar rellevància jurídica
a un fenomen que afecta cada vegada més persones i que, sense
cap dubte, és un dels problemes greus que pateix la nostra
societat actual. En aquest sentit, el Tribunal Constitucional, a
la seva sentència de 5 de març de 2019, afirma que l’ocupació
no consentida ni tolerada no és títol d’accés a l’habitatge, ni
s’empara en el dret de gaudir d’un habitatge digne i adequat ja
que, com tots els drets, els comportaments s’han d’exercir
respectant la llei i els drets de la resta.

L’esmena 6915, important tornar a introduir a la Llei
5/2018 l’apartat 5 de l’article 90, derogat pel Decret Llei
4/2021. Consideram oportú que l’administració pugui condonar
fins al 80% l’import de la sanció sempre que la persona
infractora hagi reparat la infracció comesa i que s’hagi tornat
a la seva situació anterior a la mateixa. 

Vostès disposen d’un règim sancionador prou potent per
poder penalitzar aquells que ho fan malament i perduren en la
seva conducta il·lícita, però entenem que s’ha de poder donar
l’oportunitat a aquelles persones que reparin la seva actuació
infractora. Açò realment els qui més perjudica és al més
vulnerables, com els titulars d’habitatges d’HPO.

L’esmena 6916, la sentència 16/2021, de 28 de gener, del
Tribunal Constitucional, que declara la inconstitucionalitat de
determinats preceptes a la llei..., del Decret Llei 17/2019, de la
Generalitat de Catalunya, de mesures urgents per millorar
l’accés a l’habitatge, perquè considera que el Govern de
Catalunya no va respectar els límits dels decrets llei. 

Quant a la tipificació de la desocupació d’habitatges a grans
tenidors com a incompliment de la funció social de la propietat
de l’habitatge així com per a l’establiment de mesures coactives
per al seu compliment. En aquest sentit es posa de manifest que
el Govern de les Illes Balears no ha respectat els límits
constitucionals dels decrets lleis pel que fa a les modificacions
de la Llei 5/2018 introduïdes mitjançant la disposició
addicional del Decret llei 3/2020, i per açò es proposa la seva
supressió.

A l’esmena 6917 i 6918 entenem que les persones que
ocupin il·legalment un immoble destinat a l’ús d’habitatge en
el territori de les Illes Balears no poden ser beneficiaris de cap
ajuda pública relacionada amb l’immoble ocupat il·lícitament.
L’administració disposa d’altres vies per poder atendre
aquestes persones legalment. Amb aquest precepte es vol
tipificar l’ocupació il·legal com a infracció greu per tal que la
Llei d’habitatge es converteixi en un instrument dissuasiu

contra el fenomen de l’ocupació il·legal. Cal tenir present que
aquesta infracció du aparellada una multa que va des de 3.001
euros a 30.000.

L’esmena 6921, ho vàrem dir en ponència, ho vàrem dir en
comissió, ho diem ara que el Partit Popular no comparteix
l’urbanisme a la carta que fan a Eivissa amb el nou camp de
futbol i l’escola que sí compartim aquests equipaments, però
tornam a reiterar, és la manca de sensibilitat i abandó que fan
amb les 100 famílies de l’edifici Don Pepe, a la zona de Can
Escandell, vostès també tenen allà un compromís social al qual
no són capaços de donar resposta. Segons recull el BOE,
Decret legislatiu 1/2020, on s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme, es tracta de voluntat política, senyors de
l’esquerra, no d’oportunisme ideològic, com fan vostès. 

L’article 108.2, en les construccions i instal·lacions que
estan fora d’ordenació no es poden autoritzar obres de
consolidació ni d’augment de volum, llevat -Sr. Conseller-,
llevat de les reparacions que exigeixen la salubritat pública, la
seguretat de les persones o la bona conservació de les dites
construccions i instal·lacions, així com les obres destinades a
facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres
arquitectòniques, de conformitat amb la legislació sectorial en
aquesta matèria. Les obres que s’autoritzin en elles, no suposen
augment de valor ni en cas d’expropiació ni en cas de
reparcel·lació, per tant, parlam de voluntat política.

En aquest cas es veuen les prioritats del partits d’esquerra:
és més important agilitar els camps de futbol a un ajuntament
governat pels seus amics que solucionar el problema de 
l’habitatge a les cent famílies dels apartaments Don Pepe. 

(Remor de veus i algun aplaudiment)

L’esmena 6923, entenem una nova oportunitat d’incorporar
en aquesta llei l’opció de poder millorar en tots aquells nuclis
o poblacions que no tenen sanejament, poder impulsar i
garantir la seva execució. Aquí, el Govern és aliè a donar una
resposta possible a un problema real que, amb voluntat i
equilibri, hauria de cercar una solució, exemple: els Hortals de
Menorca, que quan es va aprovar el PTI, a l’any “2023", que
governava l’esquerra, va prometre una solució..., 2021, un
govern de l’esquerra, i segueix sense solució.

Per tant, des del Partit Popular hem defensat les nostres
esmenes que entenem que són necessàries per als ciutadans
d’aquestes illes i en el segon torn de rèplica ja abans que hi
haurà una sèrie d’esmenes de diferents partits, com tots els qui
hem presentat esmenes excepte el Grup Mixt, que votarem en
algunes favorables i en algunes, abstencions. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Camps. Passam al torn d’intervencions
a favor o en contra, pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té
la paraula el Sr. Jiménez. 
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EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

Sr. President, bon dia a tothom. El problema de la vivienda
en España se remonta a los años 80, desde que se difuminan los
canales administrativos y financieros existentes para impulsar
la construcción residencial al margen de los criterios de
rentabilidad propios de la financiación privada. 

A partir de los finales de esa década y de principios de la
siguiente, con los cambios legislativos en materia de suelo,
singularmente con el cambio del 98 del PP, que declara
urbanizable todo lo que no está protegido, la vivienda quedó
anclada definitivamente como un gran negocio que ha tenido
como principal víctima la población más vulnerable. Una
población que fue engañada en la llamada crisis del 2007,
después de años en los que se potenció la compra de vivienda
a través de la promoción privada y las hipotecas fáciles de las
entidades financieras, siguiendo la línea liberalizadora
imperante desde los 90. Al llegar esta crisis, se nos mostró la
perversión de un sistema económico que, funcionando con su
lógica del máximo beneficio, llevó a la calle a cientos de miles
de personas. 

Una población que en un momento duro se encontró que su
país, debido a esa misma liberalización del mercado de la
vivienda, no disponía de un parque de viviendas de alquiler
social que hubieran servido para atender la demanda de las
nuevas generaciones afectadas por la precarización laboral y
por el empobrecimiento de algunas de las capas de la sociedad,
entre las que se encuentran, entre otros, las familias
monomarentales, las personas mayores o las personas con
distintas discapacidades. 

El problema de la vivienda es un problema social con
diversas caras, no es solo la dificultad de acceder a ella lo que
angustia a la gente joven o a las personas más vulnerables, es
la dificultad de acceder a un puesto de trabajo digno que
permita vivir con expectativas de futuro. Vivienda y empleo
van de la mano, no podemos solucionar uno sin solucionar otro.
Por ello es tan importante derogar la reforma laboral del
Partido Popular cuanto antes, no modernizarla, derogarla. 

La pandemia del 2020 ha agravado esta situación de forma
alarmante y por ello es tan importante la acción decisiva de
gobierno. Por ello tanto en el Gobierno de España como en el
de Baleares, desde Unidas Podemos, tratamos de impulsar
medidas que cambien esta situación.

Uno de los hitos más importantes de la política estatal de
los últimos meses es el acuerdo entre el Partido Socialista y
Unidas Podemos que ha generado la ley estatal de vivienda,
que se va a aprobar en el Consejo de Ministros, del día de hoy,
un acuerdo que celebramos, un acuerdo que ha costado
conseguir, dadas las presiones inmensas que utilizan los
poderes fácticos del país para intentar evitar cualquier avance
en derechos sociales que limiten sus privilegios.

Una ley que movilizará una gran cantidad de vivienda vacía
en manos de grandes tenedores y que nos permitirá disponer de
un parque público de vivienda de alquiler social que cubra las
demandas de tanta gente. Y también regulará por fin los precios
de alquiler, algo realmente muy preocupante en Balears. Una

ley que al tiempo impedirá los desahucios sin alternativa
habitacional adecuada, que no son más que un ataque a los
derechos humanos como ya valoró en su día el Comité de
derechos económicos, sociales y culturales, dependiente del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.

En Balears, el mismo día de la proclamación de este
acuerdo, aprobábamos una PNL impulsada por nuestro grupo
parlamentario, en la que pedíamos que se asegurase en la ley
estatal de vivienda, en el marco de las competencias de las
comunidades autónomas y municipios, que se blindase la
función social de la vivienda, así como se legislase para regular
el mercado de alquiler de viviendas. 

Estamos, por tanto, orgullosos de haber coincidido
plenamente en el tiempo y en los objetivos del acuerdo estatal,
pero sabemos que tenemos que seguir trabajando, tanto en el
Estado como en nuestra comunidad, para seguir avanzando
para que el derecho pleno a la vivienda sea una realidad.

En Balears tenemos una ley de vivienda que se aprobó en
2018, una ley progresista que ha sido muy citada en alguna
ocasión, especialmente en los dos últimos años en relación con
la pandemia, para adaptar al momento duro que hemos vivido
y que aun vivimos, aunque afortunadamente de una manera
mucho más controlada. Hoy votaremos una ley para impulsar
y agilizar la tramitación de ayudas y otras actuaciones en
materia de vivienda que también la modificará en parte.
Creemos que es importante apoyar esta y otras medidas que
tienen por finalidad favorecer el acceso a la vivienda. 

La situación creada por la pandemia indudablemente tuvo
una repercusión económica en el empleo y, por tanto, en la
capacidad adquisitiva de la población. A ello había que dar
respuesta de forma urgente y de ahí algunas de las medidas
aprobadas no solo en este decreto sino otro anterior, como fue
el de DL3, en el que se aprobaban medidas para incrementar el
parque público de viviendas. La problemática de la
vulnerabilidad social y económica impuesta por la pandemia
incrementa notablemente la solicitud de ayudas con respecto al
2020, incluso para personas que no cumplían los requisitos
antes de la COVID y ahora, sí. 

También es importante el aumento de solicitudes de ayuda
en materia de conservación y de rehabilitación de vivienda con
relación a la seguridad y eficiencia energética, sostenibilidad,
por ello es necesario arbitrar un régimen especial que tenga en
cuenta todo ello. También se contempla la eliminación de
determinados requisitos en relación con el depósito de fianzas
y también la necesidad de mejorar la eficacia en la tramitación
de expedientes de tanteos y retracto en régimen sancionador
dotando de nuevas herramientas a la inspección.

Nuestro grupo parlamentario apoya este proyecto de ley
ideado para mejorar el acceso a la vivienda, lo hemos
defendido en ponencia y en comisión. Y hemos rechazado las
enmiendas de la oposición que hoy aquí se debaten por
distintos motivos que explicamos a continuación.

En cuanto a El Pi Proposta per les Illes, si bien es cierto que
buscan algunas salidas que puedan mejorar o equilibrar el
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espacio público y privado de la vivienda, plantean propuestas
que, en algunos casos, están fuera de los objetivos de la propia
ley, apuestan, por ejemplo, por la vivienda de precio tasado,
cuando en la ley, lo que está aquí, es de la vivienda de alquiler,
no de la de compra; no ven importante que un gran tenedor
comunique la oferta obligatoria de lloguer social en caso de
desahucio, o piden trasladar las obligaciones del gran tenedor
al Govern o pretenden limitar el derecho de tanteo y retracto
cuando se debe, precisamente, de hacer lo contrario. Todos
ellos son elementos importantes, esenciales, del espíritu de la
ley, por tanto, que no creemos que deban cambiarse. 

En cuanto a VOX, al pedir la supresión de todo el
articulado, algo obviamente legítimo si consideran esta ley
contraria a sus planteamientos. Ustedes hablan de la
Constitución, de que puede ser una norma fuera de la
Constitución, por las cuestiones que plantea la ley, es decir,
también en la Constitución está el derecho a la vivienda y por
ello también se pretende, a través de esta ley, pues intentar
cambiar o mejorar aquellos aspectos que mejoren el acceso a
la vivienda de la población, o por lo menos de sus elementos
más vulnerables.

En cuanto a Ciudadanos, ustedes no parecen compartir el
espíritu de esta ley, suponemos, porque su apuesta por la
colaboración público-privada los lleva a olvidar el papel del
Estado, la capacidad de regular y buscar el bien social más allá
del mercado. Entendemos que es una cuestión ideológica -que
respetamos, obviamente- pero no podemos apoyar. Pero hemos
de decirles que no entendemos esta insistencia en tratar algo
que queda reflejado continuamente como es la colaboración
público-privada, viene en muchísimos textos. Por lo tanto,
creemos que no se debería insistir en esta parte.

Parece que también solo aportan, para ustedes, la visión
parcial de lo privado en varias de sus enmiendas, hasta el punto
de pedir que se apliquen medidas pensadas exclusivamente
para el sector público al privado como pide, por ejemplo, su
modificación de la disposición tercera. En otras pretenden
eliminar las desclasificaciones del Decreto Ley 9. Y,
finalmente, muestran su oposición al mismo espíritu de la ley,
al no compartir la expropiación temporal de viviendas
desocupadas de grandes tenedores o pedir suprimir un párrafo
que explica la necesidad de la propia ley o pedir la inclusión de
un párrafo que pretende denostar la propia ley.

En cuanto a las enmiendas del PP, vemos que su discurso
gira entorno a la defensa de la propiedad privada, algo que ha
estado presente en todas sus intervenciones en relación con los
debates en torno a la vivienda. Nadie lo ha discutido en nuestra
ley, el derecho constitucional a la propiedad privada,
simplemente se tiene en cuenta las necesidades sociales de la
población y se trata de dar una solución.

Para nuestro grupo cuando entran en colisión el derecho
individual con el colectivo no hay duda, pero lo que sí vemos
en sus propuestas es su apuesta precisamente por los que más
tienen. En Baleares hay 9.000 propietarios con más de 10
inmuebles, 500 de ellos con más de 50 y 1.000 con más de 25,
habría que preguntarles el por qué de su elección, y no nos
vengan ahora con el argumento recurrente del pequeño
propietario que tiene su piso en alquiler. Saben ustedes

perfectamente de qué hablamos, de los grandes propietarios, de
los que no tienen ningún problema en poner en la calle a
familias enteras con tal de asegurar sus beneficios.

Por supuesto siguen con su tema estrella reflejado en varias
enmiendas: los ocupas. Este problema representa un porcentaje
ínfimo, lo hemos dicho mil veces, el 3% sobre el total de
viviendas existentes en España, es un tema penal, no cabe en la
ley, lo saben perfectamente, pero siguen insistiendo y provocan
una alarma social de una forma totalmente irresponsable.

Piden redefinir el concepto de grandes tenedores hasta
llegar a las 15 viviendas, están en su derecho obviamente a
pedir lo que quieran. Nuestro grupo, para que se hagan una
idea, pide lo contrario, que sean 5 y contabilizando en todo el
estado, no solo en Baleares.

Están en contra del derecho de tanteo y retracto,
obviamente, en consonancia con quienes defienden y plantean
enmiendas insolidarias hacia los más vulnerables, castigan a
quien no tiene nada, castigan a quien haya ocupado por no
poder tener acceso a una vivienda pública sin ni siquiera
averiguar las razones por la ocupación, algo profundamente
inhumano.

Finalmente, parece incluso que están en contra de la función
social de la vivienda en cuanto a la actuación de la
administración cuando piden la supresión de diferentes
apartados de la disposición final primera, cuando lo que se
pretende es mejorar su contenido con el fin anteriormente
comentado.

Por último, en cuanto al Grupo Mixto, nos centraremos
básicamente en las enmiendas que tienen que ver con la
limitación de los precios de alquiler y la declaración de zonas
tensionadas. Al Grupo Mixto me refiero a MÉS per Menorca,
en este caso, perdón.

Desde Unidas Podemos estamos de acuerdo en líneas
generales con el planteamiento de sus enmiendas, eso ya lo
hemos hablado en comisión y en ponencia. Por eso
proponíamos que esto sirviera desde el sistema estatal de
indices de alquiler de viviendas, además el recién acuerdo, que
va a ser ley del Partido Socialista y de Unidas Podemos en el
Gobierno del Estado, permitirá a las comunidades autónomas
trabajar en la regulación de precios de grandes tenedores en
base a un índice de referencia propio y en declaración de áreas
tensionadas ya que se contempla en el acuerdo citado.

Pedimos en su momento la retirada de estas iniciativas, pero
obviamente ustedes en su derecho que tienen, al que asisten,
pues, han preferido mantenerlas.

En cuanto a Gent per Formentera, que no ha presentado en
este caso...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jiménez, hauria d’anar acabant, per favor.
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EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

... -sí- a Gent per Formentera, simplemente al no presentar
enmiendas, simplemente le presentamos nuestro apoyo a todos
sus objetivos relacionados con la materia de vivienda.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Bé, aquesta llei que discutim avui és
fruit de la bona feina feta per part de la Conselleria d’Habitatge
en detectar les necessitats quant a habitatge derivades de la crisi
econòmica provocada per la crisi sanitària de la COVID-19.

La Llei d’habitatge aprovada en la passada legislatura és
una llei innovadora i valenta per fer front a l’emergència
d’habitatge de la qual ja molt poca gent n’és negacionista, i en
la línia d’aquella norma la milloram precisament per fer front
-com deia- a la crisi econòmica.

És gràcies a aquella norma que pot anar en aquesta línia
aquesta llei, per tant, creiem que anam en definitiva per bon
camí. Com que la crisi del 2008 la vàrem tancar en fals o la
vàrem deixar oberta per tal que la classe mitjana segueixi amb
l’aigua al coll per arribar a final de mes, en engreixar grans
empreses, fons voltors i una banca cada dia més allunyada de
la gent, ara, amb aquesta nova crisi sobrevinguda de cop, han
tornat els desnonaments i les famílies sense llar.

Per això totes les administracions han de fer tot el possible
per minimitzar els efectes de l‘emergència d’habitatge, en el
cas del nostre govern ho fa en aprofundir i millorar la línia
encetada a la passada legislatura, per això adaptam la llei a les
necessitats sobrevingudes per la crisi. En aquesta llei parlam de
millorar la tramitació de les ajudes en matèria d’habitatge que
era l’origen de tot plegat, l’origen del decret llei, cosa ben
necessària tal i com estan les coses.

Quant a les esmenes, no em referiré a totes, però, per
exemple, n’hi ha una del PP que planteja la modificació de la
disposició transitòria quarta de la LUIB, que, és clar, vostès el
que volen és que sigui una disposició per a sempre, no una
disposició transitòria, perquè duim des de l’any 2010
arrossegant aquest tema, fa més de deu anys que fem
pròrrogues i moratòries en aquest tema. Per tant, vostès volen
una disposició per a sempre, que la gent pugui construir sense
tenir les xarxes de clavegueram, sense tenir els serveis i
allarguem la comèdia in aeternum i construïm sense serveis, i
així no hi podem estar. Les coses s’han de fer amb ordre,
sembla mentida que vostès, que volen ser el partit de l’ordre,
vulguin aquest desordre, les coses s’han de fer amb ordre:
primer els serveis...

(Remor de veus)

... primer els serveis, i després les construccions. Les
moratòries ja s’han allargat massa, com dèiem més de deu anys.

Quant a Ciudadanos, que li hem de reconèixer el treball i la
coherència que du fet aquesta legislatura...

(Remor de veus)

... en aquest tema, no podem estar d’acord, no podem estar
d’acord i ho sap que no estam d’acord, per exemple a eliminar
l’expropiació temporal d’ús dels habitatges desocupats per part
dels grans tenidors. Aquesta és una figura clau per posar
habitatges a disposició de les famílies que ho necessiten. De fet,
just l’anunci del Govern va fer que pràcticament la meitat, 25
dels 56 habitatges dels quals s’havia d’expropiar l’ús, durant el
tràmit de l’expedient s’han llogat o s’han venut a particulars.
Per tant, no podem renunciar a aquesta figura. 

Quant a l’esmena per modificar el Decret 9/2020, li he de
dir que el punt que vostès plantegen modificar l’únic que fa és
perpetuar el que en diem falsos urbans. El sòl rústic mal
qualificat de fa anys torna a ser rústic, perquè estava mal
qualificat des de fa molts d’anys. Si l’ajuntament entén que, per
la necessitat, ho ha de tornar qualificar com a urbà ho pot fer
des de l’autonomia municipal, que sigui l’ajuntament qui ho
decideixi, és tan senzill com donar autonomia als municipis.

Quant a les de MÉS per Menorca, tot i estar d’acord amb el
fons, creiem que hem d’esperar a veure com va la tramitació
parlamentària de la llei que avui surt del Consell de Ministres.
Confiem que aquest tràmit parlamentari millori fent més
ambiciosa la llei que avui 
aprova el Govern, és necessari ser ambiciosos i ser valents i la
llei que avui aprova el Govern és un principi, confiem que no
sigui el text definitiu

És evident que una qüestió de primera necessitat com és
l’habitatge no la podem deixar al lliure mercat, a la lliure
especulació en el cas de l’habitatge, especulació amb la qual
només engreixam els fons voltor i aprimam les classes populars
del país, siguin propietaris o siguin llogaters. Mentre els grans
tenidors tenguin habitatges buits i hi hagi famílies necessitades,
l’administració té l’obligació d’actuar i sempre actuar a favor
de les famílies.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President i bon dia a tothom. Està clar que avui
confrontam dos models d’habitatge; l’habitatge com a bé
especulatiu o l’habitatge com a un bé de primera necessitat
social.
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Parlarem de les esmenes, senyors diputats del Partit
Popular, arrossegam ja des de la ponència del projecte de llei
la seva obsessió per tapar, amb normativa administrativa i
autonòmica, una problemàtica real, minsa, però real, però que
no amb l’abast que vostès s’obsessionen en portar-nos
novament aquí, com els hem repetit en insistents ocasions, els
àmbits penal i processal compten amb els instruments adequats
per acabar amb la pràctica de l’ocupació il·legal. Però amb les
seves esmenes el que vostès fan avui és encara pitjor del que
havien demostrat fins ara, a dues de les esmenes pretenen
bloquejar l’accés a ajudes públiques a aquelles persones que
han realitzat una ocupació.

Em sap greu, però això no és ni legal ni moralment
acceptable, no els podem comprar aquest discurs, legalment,
perquè a aquestes alçades, com a partit de govern, haurien de
saber ja que no es poden mesclar els àmbits penal i
administratiu, i moralment, perquè el que fan vostès és obviar
realitats complexes a les quals vostès giren la cara, i és la
realitat de les famílies que acaben en mans de màfies
d’ocupació, que el que fan és enganar-les i fer-les creure que
l’habitatge que ocupen és legítim. Si volem que surtin del bucle
de pobresa i exclusió, veuen consistent i convenient privar-les
d’una segona oportunitat, d’una possibilitat d’accés a ajudes
públiques d’un objecte precisament del qual estan privades?
Nosaltres consideram que és aberrant i immoral.

Don Pepe, per solucionar-ho no acceptam el seu xarop de
la desregulació, ja ho hem sentit també durant el torn de
preguntes quan els ha contestat el conseller, el que s’ha
d’arreglar amb ajudes des de l’àmbit social, directes als
inquilins actuals que viuen a l’edifici, declarat oficialment com
a runa, vostès, en canvi, volen arreglar-ho amb un xec en blanc,
no per a elles, que ja saben positivament que no (...) l’aplicació
de l’esmena perquè l’immoble de Don Pepe està afectat per una
servitud de zona de costes. En canvi, el xec que vostès
plantegen a la seva esmena viva, avui duta aquí, és una
desregulació total i absoluta per a centenars o milers de
propietaris d’immobles construïts il·legalment, perquè puguin
fer-hi obres de consolidació. D’això se’n diu matar mosquitos
a cañonazos, o per a mi té un altre nom, llistes d’amiguets als
quals complaure.

(Alguns aplaudiments)

Hi ha moltes més esmenes, però crec que aquí novament
confrontam, com deia abans, dos models d’habitatge i de quina
manera ho entenem cada una de les formacions, perquè amb la
seva negativa d’aprovar aquest projecte de llei, el que fan
vostès és barrar el pas a l’accés dels ciutadans a les ajudes a
lloguer i a desvirtuar, per deixar-la en una simple declaració
d’intencions, la Llei d’habitatge de les Illes Balears de 2018. 

Però parlem d’ajudes, perquè depenent del costat del tauler
polític on ens trobem, poden ser bones o poden ser dolentes,
m’explicaré. Pablo Casado es queixava l’altre dia que les
polítiques d’habitatge del Govern central: “sobre las ayudas,
son menos que las que daba el PP cuando gobernaba. En 2017
se hizo un plan con la FEM y se lo cargó Sánchez”, això ho va
dir Casado. Ara bé, quan Sánchez proposa ajudes de 250 euros
mensuals per a l’emancipació dels joves, resulta que surt
Casado i diu que aquestes ajudes el que poden fer és ajudar a

apujar el preu de lloguer. Almeida, batle de Madrid, ja ha dit
que no farà res per al control dels preus de lloguer, però feia
dos anys que deia que volia promoure “la posibilidad de
independencia de jóvenes con ayudas a alquiler”.
Posteriorment criticava l’ajuda promesa als preus de lloguer
que va anunciar Sánchez amb aquest bons que abans els he
esmentat.

El PP a Múrcia dóna ajudes, en canvi, el PP en el País
Valencià, a Balears, a La Rioja, ens exigeix als partits de
govern que donem més ajudes, i després, d’altra banda ens
diuen que no servirien de res perquè dispararien els preus de
lloguer. Com quedam? Perquè, per tant, ajudes sí quan les ha
d’exigir el PP al Govern de torn, ja sigui al central o a
l’oposició per vanar-se que ells n’atorgaven més, però ajudes
no, quan es tracta d’un anunci d’un pla del Govern central per
facilitar l’emancipació de joves, o simplement per donar una
sortida a moltes persones que necessiten poder accedir a un
habitatge. Per tant, ajudes no, quan governava el PP de Bauzá,
també li ha dit avui de matí el conseller, li ha recordar les xifres
de les ajudes que es donaven; ajudes no, avui mateix, quan
diuen que s’oposen a aquest projecte de llei que millora la
concessió d’ajudes a les Illes Balears. Al final, jo el que pens
és que el Partit Popular no és que li falti coherència en aquest
sentit, el que li falta és vergonya!

(Alguns aplaudiments)

Jo l’altre dia, mirin, me’n reia tot sol, perquè escoltava
Pablo Casado, que va dir aquesta frase, que jo crec que quedarà
ja directament per a les cròniques: “Si tienes trabajo, tienes un
alquiler, o puedes pagar un alquiler”. Jo m’imagin que es
devia referir que si tienes trabajo en calle Génova, 13, perquè
fora d’aquest búnquer ideològic, que allò sí que és un búnquer
de parets obscures que oculten...

(Remor de veus)

... tenebrosos secrets, caixes B i discs durs reduïts a Muesly per
berenar, sabem perfectament que la realitat fora de Génova 13
no és així.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I rient, rient, ja els he dit que a mi em passa perquè de
vegades me’n ric tot sol, me’n. Vaig recordar d’allò de la niña
de Rajoy que deia: “yo quiero que la niña que nace en España,
tenga una familia, una vivienda y unos padres con trabajo”, -
padres segurament, papà i mamà, perquè això de papà i papà
segur que no li anava bé-, amb la seva oposició, els grans
tenidors, que avui ens duen amb les seves esmenes que
pretenen desmuntar la Llei d’habitatge, el Partit Popular ens
dóna a entendre que la niña de Rajoy no viu a un barri
qualsevol, ni té problemes que tenen, per desgràcia, la majoria
de joves del nostre país, la niña de Rajoy és hereva, té més de
30 pisos, viu a Jaume III i es dedica al lloguer turístic. Aquest
és el seu model de societat i aquestes són realment les persones
a les quals vostès dirigeixen les seves esmenes, i avui ens
volien fer veure que quan demanen més ajudes al lloguer, volen
fer-se passar per pseudosocial demòcrates, però després, quan
plasmen negre sobre blanc, i posen esmenes, el que volen
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vostès és carregar-se precisament un instrument que el que fa
és afinar, millorar la distribució d’aquestes ajudes.

(Alguns aplaudiments)

Pel que fa les esmenes presentades per Ciudadanos i per El
Pi, nosaltres ja vàrem abundar en comissió quins eren els
motius per rebutjar-les cadascuna i nosaltres no estam per la
tasca de la desregulació, ni per buidar de contingut la Llei
d’habitatge, ni per restar la capacitat inspectora a
l’administració autonòmica, ni per desmuntar el complex però
eficient sistema de tempteig i retracte i de comunicacions de
moviments dels grans tenidors. Nosaltres mantenim la vigència
de la Llei d’habitatge i per això no podem considerar cap de les
esmenes plantejades.

Ja ha dit també el conseller en la seva intervenció, de quina
manera abunda el nou projecte de llei en la millora dels
instruments per canalitzar l’acció de control de l’administració
pel que fa als grans tenidors.

Pel que fa a MÉS per Menorca. Nosaltres insistim, el fons
ens agrada, nosaltres estam d’acord amb aquesta qüestió, de fet,
avui es treballa per part del Consell de Ministres d’aquest
avantprojecte del qual s’ha parlat en aquest faristol, però
nosaltres no podem acceptar-les pels motius que ja s’han
exposat abundantment.

Pel que fa VOX, avui VOX novament ens demostra que fa
una oposició frontal i a la totalitat no sols a un model
d’habitatge, perquè abans parlava de models d’habitatge, ens fa
una confrontació total a un model de societat i, per ser més
precisos, a un model d’Estat, del qual ens vàrem dotar amb la
Constitució del 1978, perquè en aquest text fonamental, que el
seu partit VOX empra cada vegada com una arma cada vegada
que entreveuen que s’avança en una política que a vostès no els
agrada, posen la Constitució per davant. Avui ja els han llegit
l’article 47, llegiré el trosset del començament i en castellà,
perquè m’entenguin: “Artículo 47. Todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

El que fa la Llei d’habitatge del 2018, el que fa el projecte
de llei que avui tramitam és abundar en aquesta responsabilitat
que tenen les administracions de garantir aquest dret a
l’habitatge, però, vostès, en canvi, ho veuen com una amenaça
a un statu quo que volen seguir defensant i que concretament
radica en seguir considerant l’habitatge com a un bé accessible
només per a uns quants. En cap cas no veuen que l’habitatge ha
d’avançar, com nosaltres proposam, i ha de consolidar-se dins
el nostre entramat de l’estat del benestar i falcar-lo com a una
pota més del qual nosaltres volem seguir sustentant.

Jo no vull cansar a aquest auditori explicant novament com
d’enfora queden vostès de la democràcia, ho demostren cada
dia amb els seus missatges d’odi sempre malintencionats. El
que vull posar de relleu, i crec que tampoc no és nou, com
d’enfora queden vostès de les necessitats de la societat a la qual
diuen voler representar. Només m’agradaria que anassin llar
per llar, a totes les famílies, a cadascuna de totes les famílies i
persones que han gaudit i que seguiran gaudint de les ajudes de
lloguer a l’habitatge a partir dels més de 9 milions d’euros que
es posen enguany a la nova convocatòria, i els diguessin

realment el que diuen a aquesta cambra i el que s’escuda rere
les seves esmenes a la totalitat, que és el que realment sabem,
que vostès estan en contra d’aquest model que beneficia a tots
i que permet a la globalitat poder accedir a aquest dret a
l’habitatge, que, com deia, reconegut a la Constitució que
vostès suposadament defensen.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. Començam el torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula
la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Un parell
d’aclariments amb referència a les nostres esmenes. 

Sr. Jiménez, si els títols de la llei parlen del dret de tempteig
i retracte entre grans tenidors en el seu desenvolupament no
s’haurien de canviar i exposar-ho entre els particulars, que és
el que fa la llei, i d’aquí les esmenes que nosaltres vàrem
presentar. 

També m’ha dit que és una llei de lloguer i no de nova
construcció i ja li vaig dir que la nostra voluntat és ajudar a
ampliar els habitatges per posar a disposició d’aquestes
famílies que els necessitin, i d’aquí les nostres propostes. Per
tant, és una ampliació i, ja ho he dit, un ventall de nous
habitatges. 

També li vaig dir que podem entendre la necessitat de
construcció d’una escoleta, un IES i un equipament esportiu,
però això sí que no té res a veure amb habitatge, i és l’esmena
que vàrem proposar des dels grups que donen suport al Govern.

Al Sr. Mas li diré que vostè ens parla de la llei estatal i que
és necessari ser ambiciós i valent, ha dit, i jo li dic que accepti
les nostres esmenes i serà vostè ambiciós i valent.

I al Sr. Ferrer, no volem buidar en cap cas el contingut
d’aquesta llei, volem que quedi clara, que tenga seguretat
jurídica i millorar-la i sobretot poder ajudar que el dret a
l’habitatge sigui una realitat el més aviat possible.

Amb referència a la nova esmena que el Grup Parlamentari
Popular ens ha presentat, no ens oposarem que es voti, però ja
li dic que, si fos així, ens hi abstendrem i vull explicar-li el
motiu, ja li vaig comentar. Pensam que ha d’haver-hi
promocions d’habitatge aptes per a famílies nombroses, és clar
que sí, però també n’hi ha d’haver aptes per a joves, per a gent
amb discapacitat, per a dones que han sofert violència
masclista, per a majors i a totes les promocions posar-ho tot
creiem que no ha de ser obligatori, ja que ha de dependre de les
necessitats de la zona, de la grandària de les promocions, del
nombre d’habitatges que hi hagi a aquella promoció, etc., i
pensam que evidentment hi ha d’haver uns criteris
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d’adjudicació, però no es pot obligar que totes les promocions
les tenguin.

Com he dit a la meva primera intervenció, mantenim el vot
que férem a les comissions de la resta de grups parlamentaris
que han presentat esmenes, 14 d’aquestes esmenes les votarem
a favor, a 13 ens abstendrem i a la resta hi votarem en contra. 

I ja per acabar, i breument, reiterar la necessitat de posar
damunt la taula diferents opcions per possibilitar un habitatge
digne i a un preu assequible als ciutadans de la nostra
comunitat i d’aquí les dues opcions que els hem proposat:
primer, posar en marxa la nova categoria d’habitatge a preu
màxim, amb una col·laboració publicoprivada, i aquí li diria al
Sr. Sanz que convidi a votar-nos aquesta esmena 6820 a favor,
perquè a l’any 2008 ja es va fer a aquesta comunitat una
normativa autonòmica de preu taxat; i, en segon lloc, permetre
un canvi d’ús a aquells establiments d’allotjament turístic a
zones madures o saturades o a zones on hi hagi emergència
d’habitatge per poder donar aquesta garantia al dret d’habitatge
de molts ciutadans de la nostra comunitat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Vamos a ver, es gracioso que
ustedes, diputados de la ultra izquierda, hablen de que tratamos
la vivienda como bien especulativo, y lo dicen ustedes que son
los que con sus medidas provocan la máxima especulación. Es
curioso.

Miren, yo, por poner un ejemplo, han hablado ustedes
varios de fijar el precio de la vivienda, el precio del alquiler, yo
les digo que eso es destruir el mercado del alquiler, es así.
Porque ¿qué pasaría? Pues se retirarían miles de los inmuebles
del mercado porque ya saldrían con una rentabilidad negativa
para el arrendador y, por tanto, se produciría la consecuente
escasez de vivienda. 

Yo entiendo que pueda ser difícil comprender lo de la ley
de la oferta y la demanda, porque además la mayor parte de
ustedes no han trabajado nunca en el sector privado, pero...

(Algunes rialles i remor de veus)

... pero si se disminuye la oferta y aumenta la demanda se
produce escasez y altos precios. Esto en el mercado privado es
lo que pasa, cuando salgan de aquí vayan por ahí por la calle y
lo preguntan, verán que funciona, es la ley de la oferta y la
demanda, y es lo que ustedes provocan con las medidas que
quieren llevar a cabo. 

Esto además ya ha pasado en ciudades que han pretendido
fijar el precio del alquiler, por ejemplo, en Berlín y en París,
¿cuál ha sido la consecuencia? Largas esperas para acceder a
la vivienda y aumento del precio. O ha pasado aquí en Ibiza -

usted, Sr. Consejero, que es ibicenco-, con la famosa tomadura
de pelo de estos que ustedes querían parecer Robin Hood
expropiando a los grandes bancos y a esos que llaman fondos
buitre y tal, las 56 viviendas famosas que realmente no era
expropiación, porque ya le dije a la Sra. Armengol, -que nunca
está- que ustedes más que Robin Hood son el sheriff de
Nottingham, realmente lo que hicieron ustedes es pagarle 2
millones de euros a grandes bancos y a fondos buitre, esos que
ustedes tienen tan criminalizados, les dieron 2 millones de
euros sobre viviendas que no les producían ningún rendimiento,
para que las tuvieran siete años y después devolverlas. ¡Oiga!
Ibiza sigue siendo el lugar de España donde el precio de la
vivienda es el más elevado, y usted es ibicenco, se lo digo, a
ver si se entera de lo que pasa en su isla.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Mire, sí, después si quiere lo hablamos fuera.

Mire, vamos a ver...

(Remor de veus)

... ustedes, ustedes..., -le digo lo hablamos fuera porque no
tiene derecho de réplica...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

..., no por nada más, ya que está aquí hablando, no sé si lo
oyen.

Vamos a ver, ustedes, la izquierda, lo que pretenden es
volver a trasladar el problema a los ciudadanos, y si realmente
quieren favorecer, por ejemplo, el mercado de alquileres, lo
que deberían hacer es liberalizar el suelo y facilitar la
tramitación de licencias, y ustedes no lo hacen.

Miren, no lo hacen porque realmente todo esto que han
venido a contarnos no se lo creen ni ustedes mismos, de hecho
la mejor política de vivienda es la del gran gurú de la ultra-
izquierda de Podemos, el Sr. Pablo Iglesias, aquel hombre que
ya no está, que era..., esa es la política de vivienda correcta, yo
quiero la misma: pasar de Vallecas a tener un casoplón en
Galapagar. Ésa es la política de vivienda correcta.

(Algunes rialles i remor de veus)

Pero, señores socialistas, Sr. Ferrer, a ustedes les pasa lo
mismo, no sé si se acuerdan de los áticos esos millonarios de
casi 2 millones de euros de su exministro socialista José Bono,
o sea, yo, esa es la política de vivienda que quieren los altos
mandos de la izquierda en este país, acabar con esos
casoplones, supongo que será eso cuando hablan de
especulación y demás, porque al final los beneficiados son
también ustedes. Sr. Ferrer, ésa es la realidad, entonces, no
venga aquí intentando vender un producto, un mensaje que no
es, realmente quien está mirando precisamente para que los más
necesitados tengan acceso a la vivienda somos los de VOX, y,
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si no, y si no pregúntenles a aquellos antiguos votantes de los
barrios obreros que hace tiempo les votaban a ustedes y ahora
nos están votando a nosotros.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Primer vull aclarir el sentit del nostre
vot a la resta d’esmenes i és que votarem en contra de les
esmenes de l’oposició i ens abstindrem a l’esmena del Govern
RGE núm. 6887/21. No han de sorprendre aquests vots en
contra, ja que tenim models contraposats, tal i com ja he
explicat ràpidament en el primer torn d’intervenció.

Respecte dels grups del Govern, crec que podrem coincidir
que no ha ajudat gaire haver establert un debat sobre un text
d’una llei, la d’habitatge estatal, el qual encara no coneixem ni
vostès ni nosaltres. I és evident que entenem la confiança que
dipositen tant Unides Podem com el PSIB en aquesta llei, però
de la mateixa manera han d’entendre les nostres suspicàcies i
la nostra insistència en les nostres esmenes.

I és que tant de bo tengui raó el Sr. Mas i acabi sortint una
llei estatal molt ambiciosa, tant de bo!, Sr. Mas, açò esper.

Votarem a favor de gairebé tot el text, tant articles com les
disposicions perquè, tot i que pensam que cal més valentia a
l’hora de legislar sobre aquesta qüestió, és evident que sempre
donarem suport a aquelles iniciatives sobre habitatge que el
reconeguin com a dret. I és que fins que l’habitatge no sigui vist
com el dret bàsic que és no serem capaços de donar resposta a
aquest enorme problema, no podem seguir anteposant el mercat
per davant de les persones, no podem seguir vulnerant un dret
recollit àmpliament a les diferents legislacions nacionals i
internacionals, es tracta, senzillament, d’acomplir el manament
de la Constitució Espanyola i lluitar contra l’especulació,
perquè la desmesura que vivim és fruit de la cobdícia de dita
especulació.

Gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bien, llegados a este punto, anunciar
nuestro sentido de voto a los diferentes artículos de este
proyecto de ley: votaremos en contra de los puntos en los que
nosotros hemos presentado enmienda; nos abstendremos en el

resto, excepto en la disposición adicional única y en el anexo,
que votaremos a favor.

Es verdad que este decreto ley, en principio, iba destinado
a ayudas a la vivienda y que se ha incorporado una serie de
agilidad para los equipamientos de Ibiza, pero, bueno, ha
pasado una tramitación y vamos a votar a favor de este punto.

Sobre lo que han comentado diferentes portavoces de los
diferentes grupos parlamentarios, bueno, lo que he dicho antes
sobre El Pi, que nosotros no vemos mal y votaremos a favor de
su propuesta de vivienda con un precio tasado, pero nosotros
más o consideramos que es más productivo que casos puntuales
tengan un convenio de colaboración entre la administración y
la empresa que finalmente ejecute la promoción de las obras, en
línea con lo que se está haciendo más o menos ahora en lo que
yo he venido a decir un proyecto piloto que se está haciendo en
Calvià. De todas maneras, ya anunciarles que les votaremos a
favor.

Al Partido Popular, al Grupo Parlamentario Popular pues
también votaremos a favor de prácticamente todas sus
enmiendas.

Al Grupo Parlamentario VOX, anunciarles que vamos a
votar en contra de sus enmiendas porque los puntos a los que
nosotros hemos enmiendas consideramos que eren mejorables
y que había por lo menos que presentar enmiendas para
mejorarlos. Y en el resto, nosotros, bueno, como ya nos
abstenemos en el resto de los puntos, pues sería incoherente
que votáramos a favor de sus propuestas, bueno, que no son
propuestas, es directamente anular artículo a artículo.

Pero me gustaría comentar dos temas, uno, bueno, varios al
Sr. Jiménez, de Unidas Podemos, que le tengo que agradecer el
debate que habitualmente tenemos entre usted y yo,
respetándonos en todo momento, aquí le querría decir un par de
cosas: usted habla de una situación actual, no, perdón, habla de
que en la anterior crisis las personas desahuciadas se
encontraron con que no había vivienda social que les pudiera
acoger, lo ha dicho así en estos términos. Y ¿qué pasa ahora?
Exactamente lo mismo, las personas que, por lo que sea,
desahuciadas o en tema de vulnerabilidad, tampoco tienen
viviendas que las puedan acoger. Por tanto, aquí viene cuando
nosotros decimos que la situación actual no es tan idílica como
los grupos que dan apoyo al gobierno manifiestan o pretender
hacernos creer, la situación actual es mucho peor, pero mucho
peor de la que había cuando en el 2015 entraron en el gobierno.

Por tanto, algo habrán hecho mal, por mucho que lo quieran
rebatir, normalmente con argumentos que no se sostienen.

Porque hay un mantra, el argumento este típico del mantra,
el gran mantra de determinados grupos parlamentarios:
vivienda vacía de grandes tenedores, esto lo hemos oído
constantemente. Por lógica de mercado, si un fondo de
inversión o una empresa adquiere diferentes inmuebles para
sacarles un rendimiento económico, lo normal es que los ponga
en alquiler, si no los pone en alquiler está perdiendo dinero; no
entiendo este gran mantra de viviendas de grandes tenedores
vacías, que las hay, que las hay, porque en el listado de
inmuebles vacíos de grandes tenedores hay viviendas, hay 800,
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pero normalmente son porque tienen determinados problemas
que les impiden alquilarlos, que ya se ha visto, cuando el
Govern intentó conseguir 57 viviendas de ellos, y usted lo ha
dicho, no sé si ha sido (...), que en una semana ya 26 habían
desaparecido, no porque los grandes tenedores las hubieran
puesto en alquiler, sino porque no deberían estar en esta lista.

El Sr. Ferrer habla de que los grupos que presentamos
enmiendas de la oposición queremos desregular, la
desregulación; bueno, más desregulación que ha habido en el
decreto ley 3/2020, que le daban la potestad al Consell de
Govern a conceder licencias de obra, esto no se ha visto en los
últimos períodos legislativos; el Consell de Govern, ahora, en
una reunión puede conceder licencias de obra para que el lunes
siguiente la Sra. Armengol o el Sr. Conseller se puedan hacer
fotos delante de terrenos, diciendo que ya iban a construir,
cuando realmente no ha pasado ningún trámite de control por
parte ni del ayuntamiento ni de ningún organismo que tiene que
velar por la seguridad de la construcción.

Finalmente, la agilidad, ¿ha mejorado la agilidad en la
tramitación de las licencias de obra en la Ley de la vivienda?
Los promotores dicen que no, que siguen estándose sus años
dándole vueltas para conseguir una licencia de obras. Por tanto,
una situación legislativa que no ha conseguido que se pueda dar
salida a las personas vulnerables ofreciéndoles una vivienda
social, que no ha solucionado el problema de la agilidad
administrativa,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez-Ribas, finalitzi per favor.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... que no ha solucionado el acceso a la vivienda asequible por
parte de la mayor parte de la sociedad de las Islas Baleares ¿ha
sido exitosa? Pues, permítanme decirles que realmente ha sido
una chapuza.

Gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Ferrer, el que no ens ha quedat
clar al Partit Popular és si els ERO d’Andalusia, aquests que
tenien la trama clientelar de 700 milions d’euros...

(Remor de veus i petit aldarull)

... no té res a veure amb vostès, o tampoc té res a veure amb
vostès el model que proposen, el palacete de la Sra. Armengol,
1 milió d’euros...

(Remor de veus i petit aldarull)

..., el Galapagar dels seus socis de govern de Podemos, els 12
ministres que viuen a cases públiques o el ministre Castells,
chalet de lujo...

(Remor de veus)

..., és aquest model que vostès defensen, senyors de l’esquerra?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Ja veiem que només es fixen a ca els altres i vostès tenen
molta cosa a fer net.

Esmena 6912 i 6913, ocupes, és clar que ens preocupa,
encara que sigui un 1% o que sigui un 0,1%, per què diem
això? Ara, si vostès miren les xarxes socials, veuran que
l’Ajuntament de Rivas ha denunciat l’ocupació de forma
escandalosa, sense cap tipus d’escrúpols, d’un pis que es
trobava llogat per persones amb TEA, per tant, aquesta gent no
té cap tipus d’escrúpols i han de ser denunciats, perseguits i
davant la justícia...

(Alguns aplaudiments)

..., faltaria més!

La propietat privada és inviolable, ha de ser un dels valors
de qualsevol ciutadà de bé, qualsevol ciutadà que vulgui i
accepti les normes democràtiques, les lleis i les ordenances
municipals, ha de ser l’eix principal de tots nosaltres. Per tant,
insistim en la necessitat que es reculli en aquesta llei,
l’ocupació irregular ha de ser denunciada i ha de ser
contemplada, vostès, si no, donen ales a aquesta gent sense
escrúpols.

6917 i 6918, tema d’ajudes, ho tornarem dir per si no havia
quedat aclarit als senyors de l’esquerra, el Partit Popular vol
que les ajudes es donin, faltaria més, però hi ha altres sistemes,
hi ha el sistema que el Govern doncs ampliï aquestes ajudes, hi
ha el sistema que els consells insulars millorin les ajudes, hi ha
sistemes perquè els ajuntaments millorin les ajudes, hi ha les
entitats, etc. El que passa és que a vostès els és molt més fàcil
criticar una esmena que aportar solucions, vostès són més fàcils
prohibir que negociar, per a vostès és més fàcil deixar-ho així
com està per al seu públic, nosaltres volem millorar el dia a dia
dels nostres ciutadans.

Quant a l’esmena 6915, condonació, és clar que sí que hi ha
d’haver aquesta opció de condonar, quan un ciutadà, quan un
titular d’un immoble és denunciat per una irregularitat i aquesta
irregularitat es pot reconduir, doncs hi ha d’haver una part de
denúncia, però també hi ha d’haver aquesta part de perdó i hi
ha d’haver aquesta part, sempre i quan la infracció no sigui que
no es pugui torna enrera d’on era el seu estat original.

Quant a l’esmena 6920, ja s’ha pronunciat el Tribunal
Constitucional que vostès s’extralimiten, vostès no fan cas, tant
com els agrada fixar-se amb els governs de Catalunya, l’article
33 de la Constitució així ho recull, vostès fan un mal ús del seu
decret llei. Per tant, facin-s’ho mirar una vegada més, i ho torn
reiterar, Llei 17/2019.
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Quant a Eivissa, per als amics del conseller de Mobilitat i
Habitatge, institut sí, escola sí, però què passa amb Don Pepe,
que vostès, fins fa dos dies, donaven llicències per ocupació,
vostès facilitaven perquè poguessin fer rehabilitacions, aquestes
famílies que paguen hipoteques les deixarem abandonades o no
són iguals aquestes persones per a vostès? Can Escandell,
quants anys fa que ens prometen que faran 800 habitatges a Can
Escandell? Acabarà la legislatura i no hauran fet res, senyors
del Govern.

Quant a la foto, bé, el Sr. Ferrer ens parla de moratòria, el
Sr. Mas també ens parla de moratòria de deu anys del Partit
Popular, jo no sé vostès què pretenen, però si vostès són
incapaços, ara que rebran aquest finançament de la Unió
Europea, per poder en la sostenibilitat, prioritzar en el medi
ambient i no són capaços de tenir alternatives, ni acceptar ni
voler transaccionar les esmenes del Partit Popular, perquè la
urgència en aquests nuclis organitzables que freturen de
sanejament públic és una prioritat, ha de ser una opció damunt
la taula de cada dia de tots vostès.

O, si no, passa el que ocorre a l’Ajuntament de Maó,
l’Ajuntament de Maó, governat per l’esquerra, governat per
vostès, donen tres llicències i el GOB recurre las licencias
perquè considera que no es poden donar per la falta de
clavegueram. Maó, diari d’avui, açò va ser divendres, diari
d’avui: “Maó da nuevas licencias para Cala Llonga pese a los
recursos”. 

Jo no sé si vostès donen prioritat o no a la sostenibilitat,
vostès donen o no solució a les necessitats dels ciutadans, però
amb aquesta prohibició i amb aquesta totalitat és impossible
que els ciutadans de les Illes Balears puguin viure tranquils,
puguin reconduir totes aquelles necessitats urbanístiques que
fan falta i vostès tenen una oportunitat a l’hora de la votació
d’aprovar aquesta esmena i acomplir de forma responsable les
seves obligacions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. En torn de contrarèpliques, pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President. Bien, no se apuren, ya cuando me ponga el
tiempo me pongo a hablar, ya, gracias.

Le he dicho, a Proposta per les Illes, le he dicho antes en mi
intervención que nos parecía bien tal como planteaban las
cosas, está bien, hay unos planteamientos que están basados en
la cuestión, otra cosa es que no estemos de acuerdo en los
planteamientos, otra cosa es que sí que trabaja en una línea muy
concreta, lo cual podemos agradecer. Lo que pasa es que hay
unas cosas, la vivienda a precio tasado, le insisto, nosotros es
que no estamos de acuerdo con esta cuestión, por lo menos en
este momento; es decir, ahora mismo la prioridad es el alquiler

social, y en este sentido estamos trabajando. Esto es lo que yo
le quería expresar fundamentalmente ahí.

Con VOX, bueno, pues hablan ustedes de la oferta y la
demanda, es la economía de mercado y evidentemente usted la
defiende, ¿no? Hablamos, pero nosotros hablamos de que hay
que poner en el mercado toda la cantidad de vivienda vacía que
hay ahora mismo, hay más de 3 millones de viviendas vacías en
España, es decir que, no, no aquí, en España, el conjunto de
España, aquí no; entonces, esto es una cosa que habría que
movilizar para realmente poder optar la población de una
posibilidad de acceder a una vivienda.

Y usted habla de liberalizar el suelo cuando, curiosamente,
es decir, España es uno de los países europeos donde la
vivienda está más liberalizada, esto es un hecho que todo el
mundo conoce; es decir, ¿cómo que no? Esto es así, desde los
años ochenta el mercado inmobiliario español está liberalizado
absolutamente, es decir, hay unos problemas de fondo que
podemos debatir, pero no me diga que es que el suelo en
España... vamos.

En cuanto al Grupo Mixto, bueno, claro que confiamos en
esta nueva ley estatal de vivienda, cómo no vamos a confiar en
ella si hemos estado negociándola durante meses, tenemos que
apoyarla, por tanto, evidentemente. ¿Qué puede haber lagunas,
cuestiones imperfectas? Obviamente, com en todos estos
procesos normativos que se tratan de construir. Nosotros
tenemos que apoyarla y trabajar mucho más allá de este apoyo,
es decir, buscar nuevas soluciones para este problema.

Con respecto a, bueno, por cierto, aquí hago un pequeño
inciso, que antes me he equivocado cuando he dicho Gent per
Formentera, refiriéndome al Sr. Sanz, evidentemente el Sr.
Sanz es del Partido Socialista, y el grupo realmente se llama
Gent per Formentera, Partido Socialista-Esquerra Unida, por
tanto pido disculpas por el error cometido.

En cuanto a Ciudadanos, le agradezco el tono de debate
agradable, respetuoso y educado que mantenemos y que aunque
no estemos de acuerdo por lo menos tenemos este debate. La
cuestión que hago extensivo al grupo de Ciudadanos es el que
siempre discutimos con amabilidad, lo que pasa es lo que,
bueno, pues, aparte de..., no creo que estemos, yo con eso ya he
dicho que estemos en una situación idílica para nada, es decir,
los problemas son serios, vienen desde hace mucho tiempo y lo
que pretendemos es construir nuevas alternativas; es decir ¿que
no esté todo bien construido? Totalmente de acuerdo con usted,
evidentemente. ¿Qué hay que seguir insistiendo? Sí. Y ¿cómo
insistimos nosotros? Bueno, pues con nuestros propios métodos
¿no?, y ahora mismo trabajando sobre todo en el sector
público, el sector público; usted lo entiende de otra manera, yo,
como le decía antes, no puedo decirle nada en contra, es su
posición.

Yo solo hago un pequeño inciso, con respecto a la crisis del
2007 y actualmente hay nuevos actores, nuevos actores en el
mercado de la vivienda, hay toda una serie de fondos de
inversión que vienen de fuera que están negociando en la
vivienda como un negocio, no es que esté... está permitido
legalmente, yo no digo que no sea legal; otra cosa es que,
moralmente, teniendo en cuenta la situación del país, que esta
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gente tenga unos fondos de viviendas que van negociando y
especulando con ellos, eso a mí me parece ya bastante,
bastante, bastante mal.

Y, además, cuando, por ejemplo, desde la comunidad de
Madrid, se venden viviendas sociales (...) viviendas sociales a
fondos de este tipo, no, ustedes no, ya lo sé, le estoy contando
un poco la anécdota, esto es pura pedagogía, nada más, por si
alguien no se había enterado, que, por cierto, los tribunales
luego tiraron para abajo esta cuestión.

Y en cuanto al Partido Popular, ya para acabar, bueno, pues
ustedes siguen ahí en estas cuestiones, en su turno de réplica ha
vuelto a hablar de lo mismo, del sanctasanctórum de la
propiedad privada, todo eso está por encima de cualquier cosa,
los ocupas como lo peor que hay en este mundo; es decir, hay
cosas mucho peores, Sr. Camps, muchísimo peores, y son estoy
fondos de inversión que yo les cito, porque estos sí que roban,
roban y echan gente a la calle, ayer venía en un programa de
televisión,...

(Remor de veus)

..., ayer venía en la televisión un grupo, una persona, personas
que habían tenido este problema; es decir, todo el proceso
estaba muy bien contado, un programa en la televisión pública,
es decir, no era nada especial, hablando un poco de la manera
de funcionar de estos fondos, y eso sí que es tremendo, ¿no?

Y que no aceptemos sus enmiendas, bueno, este es el debate
democrático, si no estamos de acuerdo con lo que usted
presenta porque está actualmente en contraposición a nuestras
propuestas, pues lógicamente votaremos en contra, es así,
respetando, evidentemente, su posición.

Bien, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Com s’ha dit aquí, i ja ve d’enrera,
parlam de dos models completament contraposats, un, el de la
dreta, que cerca arreglar els problemes dels amics i seguir amb
el creixement sense fi, per tant, seguir amb les pilotades que
tant de suc li han tret, tant a nivell personal com a partit.
Nosaltres ja entenem que enyorin aquell temps, però la gent de
les Illes Balears aquelles pilotades les va pagar molt cares i
encara algunes les pagam, per tant, aquest model no és el bo
per a les persones, no és el bo per a les famílies i no és el bo
per a aquest país.

I a l’altra banda, el model de l’esquerra, model modern i
valent, que cercam a cada moment la millora constant de la
norma, per això aquesta llei que duem avui aquí, per això la llei
de la legislatura passada, per això, des de totes les institucions

treballam per seguir assegurant el dret a l’habitatge de les
famílies del país.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Miri, jo, sí i no, esperava
l’ocurrència del diputat del Partit Popular, que ve aquí a parlar
de no sé quin palacete; miri, jo me’n record d’un palacete que
es troba al carrer de Sant Feliu, que tenia una granereta model
platinium per torcar la paraula que no puc dir en aquest faristol
i que ens va després a tota la nostra comunitat autònoma a ser
la vergonya, la rialla de tota Espanya,...

(Alguns aplaudiments)

... vàrem acabar en els tribunals, que varen acabar torcant
també el que ens havia deixat el Sr. Matas a la seva campanya
electoral, sí, el del Partit Popular, processat per aquesta qüestió,
ens ve aquí amb la seva ocurrència, de veritat, és que no
esperava menys!

Pel que fa als amiguets del Sr. Conseller, miri, si els amics
del Sr. Conseller són els alumnes d’una escola pública, els
alumnes d’un institut públic i els usuaris d’un recinte esportiu,
nosaltres estam molt contents de tenir aquests amics, perquè
vostès en varen tenir 100.000 d’amics que varen sortir al carrer
i els varen fer una festa de camisetes verdes perquè no els
podien suportar, i que vengui aquí a riure’s de les passes que fa
el nostre partit, en suport d’una esmena, perquè puguin
prosperar aquestes zones educatives, facin-s’ho mirar, de veres,
facin-s’ho mirar, perquè llavors ja no sabem on som!

(Alguns aplaudiments)

Avui de matí, el Consell de Ministres treballa amb aquest
nou avantprojecte de llei d’habitatge que recull el que des de
les Illes Balears ja hem reclamat des de fa temps, regular els
lloguers, especialment a les zones tensionades; evitar que els
preus se segueixin disparant; donar competència als
ajuntaments i comunitats autònomes per delimitar aquest mapa
de les zones tensionades i que ens donen competències per fer-
ho; adoptar mesures que afectin especialment els grans
tenidors, com ja fa la Llei d’habitatge i que s’intentava
desmuntar avui amb les esmenes; reafirmar la funció social de
l’habitatge; treure a la llum, al mercat, els habitatges actualment
tancats; i sobre els petits propietaris sobre els quals han volgut
infondre un temor sense fonament, les mesures s’assentaran
amb incentius fiscals, una cosa que sempre vol amagar la dreta
per fer aquesta por per a aquelles persones que tenen un
habitatge o dos o tres i que és el fruit del seu esforç i que en
volen treure un profit totalment legítim, no, no, aquestes
persones no es veuran afectades negativament, ans el contrari,
perquè seran les que gaudiran d’aquests beneficis fiscals quan
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treguin els seus immobles a preus raonables; augmentarà el
percentatge d’habitatge protegit, com ja impulsa el Govern de
les Illes Balears i, com deia abans, tot plegat amb una
corresponsabilitat entre comunitats autònomes i ajuntaments.

Vostès, abans que sortís el text d’aquest avantprojecte de
llei, ja anunciaven, i també els de VOX, un recurs
d’inconstitucionalitat, o sigui, ja només la idea ja els feia
esclatar totes les alarmes abans de veure-ho plasmat en el BOE.
Està clar que si parlam de BOE hem de comparar també com
s’han fet les polítiques d’habitatge: des del 2012 al 2017, amb
Rajoy de president, les Illes varen rebre un total de 22,1
milions d’euros; d’ençà que governa Pedro Sánchez, des del
2018, la xifra ha augmentat a 40,66 milions d’euros. Si fem una
mitjana per anys, es conclou que el model d’habitatge del Partit
Popular abans era de 3,67 anuals i ara, amb el nou model de
progrés, són 10,16 milions d’euros anuals.

Tot plegat posa de manifest el nul interès del Partit Popular
a fer de l’accés a l’habitatge un dret fonamental. I posa de
relleu, també, quina és l’aposta clara que fan unes tipologies de
govern i quines fan unes altres: l’increment de les ajudes de
lloguer s’ha multiplicat per sis des de l’any 2015, arribant
enguany a més de 9 milions d’euros. Per tant, reflexionin sobre
aqueixes dades abans de venir aquí i dir segons quines
barbaritats.

El que fan vostès, precisament, amb el seu discurs és falcar
també a VOX, que també avui ja ens ha donat la seva lliçó
magistral de cada setmana, perquè continuen atacant la
construcció d’un futur de progrés on les administracions i els
estats hi juguen un paper fonamental, amb intervenció també
per part de l’Estat, amb la regulació del mercat de l’habitatge
i que respon a mandats, entre d’altres, de l’Agenda 2030 de la
qual sabem que VOX en fuig com el dimoni, perquè realment
el que creiem que (...) volen és no retrotreure el nostre país a
una època prèvia a l’aprovació de la Constitució, sinó que jo
crec que ja ens volen dur directament als anys quaranta, previs
a l’entrada d’Espanya a l’ONU, a l’època de l’autarquia
econòmica on Espanya quedava completament aïllada.

(Alguns aplaudiments)

I és curiós, a més, que hagin dit en nombroses ocasions, i
aquí ho veiem també plasmat novament, que no vulguin cedir
sobirania a organismes internacionals, no vulguin cedir
sobirania al Govern, en aquest cas, de les Illes Balears per
intervenir en el mercat bàsic d’un bé bàsic, com és l’habitatge,
però sí que vulguin mercats completament desregulats i
desbocats, que és que tenim fins ara. Aquest és el model real
d’habitatge, és el model que és palès avui a les intervencions i
és el model que han palesat també a les seves esmenes, posant
negre sobre blanc, insistesc, cap on volen que anem.

I agafant les paraules que havia dit la diputada d’El Pi, no
podem acceptar nosaltres tampoc l’esmena in voce aquí
presentada, amb una absoluta informalitat i una absoluta
improvisació, nosaltres pensàvem que respecte de la comissió
avui milloraria el text, es delimitaria, però veiem que no hi
entren diversos models de família, com molt bé ha dit la
diputada, no hi entren condicions personals, no hi entren

condicions de zona, és imprecisa i poc treballada, per tant,
nosaltres tampoc no la podem acceptar.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Una vegada acabat el debat de les esmenes, passam a les
votacions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, si cap grup no demana votació
separada, votació conjunta de les esmenes RGE núm. 6813,
6818 i 6826/21. Votam.

24 sí, 29 no, cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 6814, 6815, 6816, 6817 i 6820/21.
Votam.

7 sí, 33 no, 13 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació...

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. President, demanaríem votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passam a votar l’esmena 6819. Votam.

20 sí, 33 no, cap abstenció.

Ara votam l’esmena 6823. Votam.

16 sí, 33 no, 4 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 6821, 6822, 6824 i 6825/21. Votam.

7 sí, 46 no, cap abstenció.

Ara passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, si cap grup no demana votació separada,
votació conjunta de les esmenes 6852 a la 6861. Votam.

4 sí, 36 no, 13 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 6862 i 6872. Votam.

17 sí, 35 no, cap abstenció.

Ara passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt. En primer lloc, la 6876. Votam.

2 sí, 48 no, 3 abstencions.
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Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 6877, 6878, 6879, 6880 i 6881, 6883, 6884,
6885 i 6886/21. Votam.

2 sí, 51 no, cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 6882 i 6888/21. Votam.

2 sí, 47 no i 4 abstencions.

Votació de l’esmena 6887/21. Votam.

5 sí, 47 no i cap abstenció.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos,
si cap grup no demana votació separada, votació conjunta de
les esmenes 6890 i 6894/21. Votam.

4 sí, 33 no i 16 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 6891, 6892, 6893, 6900 i 6903/21. Votam.

17 sí, 33 no i 3 abstencions.

Votació ara de l’esmena 6895/21. Votam.

7 sí, 33 no i 13 abstencions.

Ara el Grup Parlamentari El Pi ha demanat una votació
separada d’aquestes que tenen vostès a la fulla de seguiment,
per tant, ara votam la 6898, la 6902, la 6904 i la 6908/21.
Votam.

19 sí, 33 no i cap abstenció.

Ara, Si cap grup no demana votació separada, votam la
6899, la 6901 i la 6907/21. Votam.

21 sí, 29 no i 3 abstencions.

Ara votació de l’esmena 6905/21. Votam.

7 sí, 46 no i cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 6896 i 6906/21. Votam.

4 sí, 36 no i 13 abstencions.

Ara votació de l’esmena 6897/21. Votam.

17 sí, 36 no i cap abstenció.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular, si
cap grup no demana votació separada, votació conjunta...

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, president, votació separada de la 6914.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, votam primer, conjuntament, les 6912, 6913,
6917, 6918 i 6919/21. Votam.

20 sí, 33 no i cap abstenció.

Ara votam la 6914/21. Votam.

17 sí, 33 no i 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta...

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

President, per favor, votació separada de la 6921/21.

EL SR. PRESIDENT:

Votam, en primer lloc, les 6915, 6916 i 6923/21,
conjuntament. Votam.

17 sí, 36 no i cap abstenció.

Ara votam l’esmena 6921/21. Votam.

13 sí, 36 no i 4 abstencions.

I ara votam l’esmena 6920/21. Votam.

14 sí, 35 no i 4 abstencions.

Finalment, passarem a la votació de l’articulat del projecte
de llei.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. President, crec que hi havia una esmena in voce, la (...)
que no s’ha votat.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta esmena nova del PP, per l’article 176 necessita
unanimitat per poder-la incorporar, i jo he tengut l’oportunitat
d’escoltar, si no m’he equivocat, el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Ferrer, que deia que no
l’acceptava. Per tant, no la podem sotmetre a votació.

És així?

(Remor de veus)

Idò, finalment, passam a la votació de l’article del projecte
de llei -per favor, un poc de silenci-, si cap grup no demana
votació separada, votació conjunta del títol del projecte, dels
articles 2 i 3 i de les disposicions finals cinquena i setena.
Votam.

32 sí, 4 no i 17 abstencions.
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El Grup Parlamentari El Pi ha demanat votació separada de
l’article 1. Per tant, passam a votar en aquests moments l’article
1. Votam.

29 sí, 11 no i 13 abstencions.

Ara votam, conjuntament, si ningú no demana més votació
separada, la disposició final segona i l’exposició de motius.
Votam.

29 sí, 8 no i 16 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de la disposició addicional única i de l’annex. Votam.

31 sí, 4 no i 18 abstencions.

Votació de la disposició derogatòria única. Votam.

29 sí, 21 no i 3 abstencions.

Votació de la disposició final primera. Votam.

29 sí, 24 no i cap abstenció.

Votació ara de la disposició final tercera. Votam.

29 sí, 11 no i 13 abstencions.

Votació de la disposició final quarta. Votam.

29 sí, 7 no i 17 abstencions.

Votació ara de la disposició final sisena. Votam.

29 sí, 4 no i 20 abstencions.

Es faculten els Serveis Jurídics de la Cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la
llei en qüestió tengui una redacció coherent.

Aquesta presidència, en conseqüència, proclama aprovada
la Llei per impulsar i agilitar la tramitació d’ajudes i altres
actuacions en matèria d’habitatge.

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