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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades i senyors diputats, començam
el plenari d’avui i 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. 11897/21, ajornada a la sessió
anterior, presentada per la diputada Sra. Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantia de la formació adequada i adaptada a la demanda
dels principals sectors econòmics.

La primera pregunta és la RGE núm. 11897/21, ajornada a
la sessió anterior, relativa a garantia de la formació adequada
i adaptada a la demanda dels principals sectors econòmics de
les Illes Balears i la formula al diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president, molt bon dia diputades i diputats.

Considera el Govern que fa els esforços suficients per
garantir la formació adequada i adaptada a la demanda dels
principals sectors de l’economia de les Illes Balears? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. 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. El Gobierno considera que hace
esfuerzos, que ha puesto recursos, que ha pactado con los
principales sectores y organizaciones sindicales cómo dirigir la
demanda de FP, pero está claro que en los momentos que nos
ocupan toda la demanda que se pueda poner, si se puede poner
más demanda, por supuesto, tendría más oferta, pero estamos
mucho mejor que en el año 2015, como usted bien sabe.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Permítame, Sr. Conseller, que yo me centre en la actualidad.
En el mes de octubre, Baleares registró casi 52.000 parados y
de ellos 5.000 son jóvenes menores de 25 años, pero el otro
dato que preocupa y debería ocupar al Govern, dato que
podríamos ligar con la formación adecuada y adaptada a la
demanda de los principales sectores económicos, también los
emergentes, es el de los parados de larga duración, en el tercer
trimestre del año 2021 es el 50% del total de los empleados; es
decir, la mitad de las personas desempleadas llevan como
mínimo más de 12 meses sin realizar una actividad remunerada.

De ahí que los sindicatos, como Comisiones Obreras, que
denuncian el empeoramiento de esta situación, pidan una
solución urgente para que estas personas desempleadas de larga
duración puedan calificarse y recalificarse.

Mientras, la oferta de la formación profesional, tanto básica,
grado medio y grado superior, por ejemplo de hostelería y
turismo, se encuentra totalmente estancada. Y ante la falta de
plazas de formación, nos encontramos con el requerimiento del
sector de más profesionalización, personal de cocina, pero,
sobre todo, personal de sala de hostelería, jefes de rango, jefes
de sala, camareros.

Por el contrario, no ha habido por parte del Govern
Armengol, en seis años, una apuesta decidida por la
profesionalización de este sector y una formación y una
inversión acorde a las necesidades de nuestra comunidad.

En el sector de transportes en Baleares no se encuentran
conductores formados para una solicitud de conductores de
camiones, furgonetas repartidoras, camionetas, minibuses, etc.
Es un grave problema que ya nos ha transmitido el sector, sin
que hasta ahora se haya hecho nada para paliarlo.

Ante el mismo problema, Castilla y León implantará una FP
de grado medio en conducción de transporte por carretera y se
financiará el coste de la obtención del permiso de conducir a
través de diferentes convenios. ¿Tiene pensado hacer lo
mismo?

Faltan cada vez también más mecánicos para vehículos con
electrónica avanzada, falta formación básica, también cursos
del SOIB para demanda de adaptación al mercado digital, ya no
hablaremos de la formación marítima. Estaría bien, Sr.
Conseller, que, por una vez, nos contestara y no se remitiera al
pasado.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cladera. 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. Estará conmigo, yo no voy a hacer
referencias al pasado, usted conoce mejor que yo el pasado
porque viene de ahí, por tanto no le haré ninguna referencia al
respecto, lo que sí le puedo decir es que para entender el
presente hay que ver la planificación que se hizo en el pasado.

Cuando hablamos de infraestructuras educativas, se le
puede preguntar a la Sra. Riera, que lo conoce tan bien como
usted, no es por hablar del pasado, pero está ahí, por tanto, sabe
de qué estoy hablando, hay que planificar centros, hay que
construir centros, hay que dotar a los servicios de empleo de
personal necesario para mejorar la oferta.
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El SOIB empezó en el 2015 con 40 millones de euros y
totalmente desmantelado por ustedes.

Que ustedes hablen ahora de la formación de desocupados
y de informes de Comisiones Obreras, es la mayor alegría que
me da hoy que el PP cite a Comisiones Obreras, ojalá lo cite
también para hablar de la reforma laboral, que tanto se
empeñan en no actualizar.

(Alguns aplaudiments)

Ojalá descubran el mundo del trabajo, si todas estas
preguntas sirven para que ustedes conozcan el mundo del
trabajo, de los desempleados y de la preocupación por ellos,
bienvenidos sean. Hemos pasado de 40 millones de euros a más
de 100 millones de euros, precisamente en materia de empleo.
Se están planificando las infraestructuras educativas necesarias,
ayer se aprobó, como saben, la creación de los estatutos para la
educación reglada y a distancia; sabe que se están construyendo
y se están proyectando más centros; estamos a punto de poder
inaugurar la Escuela de Hostelería en la isla de Eivissa que se
planificó en la pasada legislatura; estamos a punto de poder
inaugurar el Centro de Educación del Mar que se planificó en
la pasada legislatura. ¿Sabe por qué se planificó en la pasada
legislatura y se construye en esta? Porque en la anterior no
había nada, había el vacío, es fácil hacer oposición cuando hay
cosas.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

¿Puedo hablar? Es difícil hacerle oposición a ustedes desde
la nada, ustedes eran la nada, se crece, se duplica el
presupuesto y por supuesto estamos centrados en mejorar la
formación de nuestros trabajadores desocupados, gracias a las
políticas que se están implementando, a los recursos que hay y
desde luego no gracias a la herencia que recibimos en su
momento.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 12033/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dimissió del director de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears.

Segona pregunta, RGE núm. 12033/21, relativa a dimissió
del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears, que havia de formular el Sr. Juan
Manuel Lafuente, la formularà el Sr Antonio Fuster i
Zanoguera, en funció de l’article 174.4, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Uno de los muchos mantras
que este govern ha intentado fabricar desde el año 2015 es su
gran apuesta por la transparencia, incluso crear una conselleria

con ese nombre, que, la verdad, duró bastante poco, tan poco
como su supuesta transparencia.

Otro ejemplo es la Oficina Anticorrupción, un organismo
prescindible, pues está duplicado con Fiscalía, con
Intervención, con la Sindicatura de Cuentas y también con la
Agencia Tributaria, que nos cuesta más de 1 millón de euros a
los ciudadanos de Baleares.

La semana pasada conocimos la noticia de la dimisión del
director de la oficina y por eso le pregunto al Govern: ¿qué
valoración hace de la dimisión del Sr. Far? Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Fuster. Des del
Govern de les Illes Balears agraïm i valoram la tasca feta pel
director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
a les Illes Balears, ell la passada setmana va presentar la seva
renúncia al càrrec perquè retorna al seu lloc de feina i, pel que
hem pogut veure a distints mitjans de comunicació, retorna per
poder accedir a una plaça a una altra institució.

Per tant, valoram la seva tasca, valoram la feina que ha
feina el Sr. Far al front de l’oficina en posar en marxa de bell
nou una institució que servirà precisament perquè en aquesta
terra no es pugui repetir el que vostès varen fer i va ser dur-nos
al top ten de la corrupció a Espanya.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Garrido, la realidad de
esta dimisión no tiene nada que ver con lo que ustedes han
intentado vender a lo largo de esta semana, la realidad es que
a ustedes les incomoda mucho el Sr. Far, y la pregunta es ¿por
qué les incomoda tanto o ha incomodado tanto el Sr. Far?

Pues porque ustedes querían un director de la oficina
anticorrupción que estuviera bajo sus órdenes y siguiendo sus
directrices. A ustedes no les ha gustado nada que
anticorrupción investigara la compra de material sanitario de un
exalto cargo socialista a China o que se investigara el motivo
del por qué se vacunaron los altos cargos del PSOE, saltándose
todos los protocolos establecidos, no les ha gustado nada. O
cuando se investigó el plus para los altos cargos que no tenían
residencia en Mallorca, tampoco les gustó nada. De ahí las
presiones que ha recibido, a las que se ha visto sometido y que
ha denunciado, así actúa este govern cuando hay alguien que no
les gusta.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112033


5830 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 99 / 9 de novembre de 2021 

¿Se acuerdan del jefe de la Abogacía? Cesado.

Ustedes deben aclarar, sin falta, quién ha presionado al
director de la oficina y por qué lo han presionado.

Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos pedido la
comparecencia urgente del Sr. Far para que aclare estas
cuestiones que merecen respuesta. Esperamos el voto
favorable, Sra. Garrido, de toda la izquierda, aunque también
es verdad que con los precedentes que tenemos no estamos muy
esperanzados.

Señores del Govern, la oficina anticorrupción ha sido un
gran fracaso porque a ustedes solo les interesa esta oficina si es
sumisa y hace lo que ustedes quieren. Ustedes querían una
oficina anticorrupción...

(Alguns aplaudiments)

... para hacer marketing y titular contra la oposición y les ha
salido simplemente el tiro por la culata. Acaben con este sin
sentido que cuesta más de 1 millón a los ciudadanos de las Islas
Baleares y no solo lo opina el Partido Popular, hay algún nuevo
líder de MÉS que también opina lo mismo.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Fuster, amb la seva formulació és
totalment contradictori, vostè ve aquí a fer una espècie de
defensa, -una espècie de defensa- de l’oficina per a després dir
que no serveix absolutament de res.

Miri, li recordaré una cosa i escolti’m bé, en lloc de parlar,
li recordaré quina és la gènesi,...

(Remor de veus)

..., quina és -escoltin- la gènesi d’aquesta oficina, perquè la
gènesi d’aquesta oficina es diu Túnel de Sóller, es diu Nóos, es
diu Rasputín, es diu Andratx, aquesta...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... és la gènesi d’aquesta oficina; es diu Son Espases, es diu Sr.
Matas, aquesta és la gènesi. Aquesta comunitat autònoma es va
veure obligada a crear una oficina precisament perquè vostès
havien convertit aquesta comunitat autònoma...

(Remor de veus)

... havien convertit aquesta comunitat autònoma...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

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

... en la primera, en el top ten de la corrupció a Espanya.
L’oficina anticorrupció s’ha creat fa poquíssim temps, s’ha
posat en marxa, té un pressupost de més d’1 milió d’euros, té
un pressupost suficient que anirà creixent per fer la feina que ha
de fer i tot el que comença és costós que es posi en marxa.

Li he dit, agraïm la tasca que ha fet el Sr. Far i el Sr. Far ha
fet la tasca des d’una absoluta independència i sense rebre cap
tipus de pressió...

(Remor de veus)

I després tengui en compte una cosa i és que el que vostè ha
enumerat s’ha arxivat també, s’adoni d’això. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 12019/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a pla d’extracció d’arena a la costa de Banyalbufar.

Tercera pregunta, RGE núm. 12019/21, relativa a pla
d’extracció d’arena a la costa de Banyalbufar, que formula la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula la Sra.
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, molt bon
dia. Sr. Conseller, va sortir a la premsa que l’Estat havia fixat
una zona d’extracció d’arena per regenerar platges dins el Pla
d’ordenació de la costa del llevant i balear, que estava situada
davant la zona de Banyalbufar.

En una visita a la nostra comunitat la ministra de Transició
Ecològica, la Sra. Ribera, va assegurar que en cap cas no es
volia extreure arena per regenerar platges, però la sorpresa va
arribar quan al pla sí que sortia aquesta zona d’extracció a
Banyalbufar.

Coneixem l’existència d’un informe preceptiu, però no
vinculant, per part de la Comissió Balear de Medi Ambient,
que exigeix la retirada d’aquesta zona del pla pels perjudicis
ambientals que suposa i recorda que encara no s’ha recuperat
la biodiversitat de les extraccions que es feren allà mateix en
els anys 2002 i 2009.

És important recordar que l’exconseller d’aquest govern, el
Sr. Marc Pons, és el cap de Gabinet de la ministra i crec que
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val la pena recordar-ho perquè ell és conscient de la situació
que es va crear amb l’extracció d’arena feta i amb el que pot
suposar aquest nou atac a la zona.

La setmana passada va sortir una altra notícia i en aquell
moment haguéssim pogut retirar aquesta pregunta, però vàrem
considerar important que la tractàssim i que en parlàssim aquí,
al Parlament, i així ho hem fet, idò, com dic, a aquesta notícia
sortia que el senador de les Illes, el Sr. Vidal, va du una
iniciativa que, entre d’altres coses, demanava eliminar la zona
d’extracció que va ser aprovada per la majoria de cambra, cosa
que ens alegra i que esperam s’executi i, per tant, la zona de
Banyalbufar quedi totalment exclosa del pla. Però també li he
de dir que ens preocupa que no s’acompleixi perquè no seria la
primera vegada que succeeix i d’aquí la pregunta que al final li
faig.

Si al final no acompleixen des de l’Estat, quines actuacions
tenen pensades impulsar des del Govern davant d’una possible
extracció inacceptable i desproporcionada d’arena a la costa de
Banyalbufar?

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. 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. Sra.
Sureda, jo crec que vostè ha fet un relat molt nítid dels fets,
entenc que vostè fa referència a la proposta del Pla d’ordenació
de l’espai marí que ha elaborat el Ministeri per a la Transició
Ecològica i que certament contempla en aquesta proposta una
zona de possible extracció d’àrids davant la costa de
Banyalbufar.

Bé, en aquest sentit, vostè ja hi ha fet referència, des del
Govern de les Illes Balears hem comunicat oficialment,
mitjançant un dictamen elaborat per la Comissió Balear de
Medi Ambient i aprovat en el seu ple, on precisament demanam
dues coses al ministeri: en primer lloc que elimini aquesta
prescripció i aquesta zona de potencial extracció d’àrids i, en
segon instància, que ho contempli a tota la tramitació de
l’avaluació d’impacte ambiental que ha de fer el mateix
ministeri.

I a instàncies també d’aquesta formulació oficial per part
del Govern, com bé vostè també comentava, el senador Vicenç
Vidal, mitjançant una iniciativa pròpia, va aconseguir aprovar,
per unanimitat, en el Senat, o per una àmplia majoria en el
Senat, una moció que precisament també reafirmava aquests
dos punts, i fins al moment aquesta és la posició formal i oficial
del Govern 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. Sr. Conseller, des d’El Pi donarem
suport a qualsevol acció que faci el Govern perquè aturi
aquesta proposta. Ja n’hi ha prou que Madrid no escolti les
consideracions que es fan des de la nostra comunitat, un espai
com la Serra de Tramuntana, patrimoni de la humanitat per
paisatge cultural, on es reconeix la simbiosi entre l’acció de
l’ésser humà i la natura, realitzada durant segles, pot quedar
malmès.

Ens omplim la boca de la consideració de la UNESCO, del
paisatge de la tramuntana, de crear noves reserves marines i
d’ampliar les existents i tot perquè després s’actuï així des de
l’Estat. Pensam i coincidim que no es pot permetre, per tant, li
repetesc la pregunta...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Sureda, agraesc d’una
manera sincera que se sumin a aquesta preocupació i al consens
sobre els efectes nocius que poden tenir aquestes pràctiques
sobre el nostre medi marí i també sobre la necessitat
d’abandonar aquestes pràctiques.

Miri, a les Illes Balears tenim experiències passades que
han demostrat una notable ineficiència, no només l’extracció
d’àrids, sinó també la regeneració artificial de platges demostra
que té unes conseqüències molt negatives per a la biodiversitat,
tant marina com terrestre, però també unes conseqüències molt
negatives des d’un punt de vista geomorfològic, en alterar les
dinàmiques sedimentàries dels sistemes platja-duna i també les
dinàmiques litorals. Tendim a entendre que la platja només és
el que veiem, quan certament, els sistemes platja-duna són
sistemes molt més complexes que necessiten d’una cura
addicional.

A més, a les Illes Balears s’ha demostrat que aquestes
actuacions, a part de tenir un cost molt important, són totalment
ineficients.

Som davant d’un procediment que maneja i que pivota a
l’Estat, òbviament les competències en aquest sentit són
estatals, el que li puc assegurar és que el Govern de les Illes
Balears seguirà vigilant en aquest sentit i seguirà reivindicant
que d’una vegada per totes i d’una manera taxativa el Govern
de l’Estat deixi de plantejar aquestes actuacions a les nostres
costes.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 12022/21, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pla possible
per a la gran apagada.

La quarta pregunta, RGE núm. 12022/21, relativa a pla
possible per a la gran apagada, presentada pel diputat Sergio
Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
que és ajornada mitjançant l’escrit RGE núm. 12122/21.

I.5) Pregunta RGE núm. 12023/21, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a creuers i el seu paper en el
model turístic de Palma.

Cinquena pregunta, RGE núm. 12023/21, relativa a creuers
i el seu paper en el model turístic de Palma, que formula la
diputada Idoia Ribas Marino, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados, muy
buenos días. Sr. Negueruela, hace dos semanas el secretario
autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática
nos sorprendió afirmando que los cruceros no forman parte del
modelo turístico de Palma, ¿está usted de acuerdo con esta
afirmación de su compañero del sector "podemita" en el
Gobierno balear?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Estoy de acuerdo y así lo hemos
firmado los partidos que hemos firmado los Acuerdos de
Bellver, en qué tenemos que regular los cruceros, como
también lo cree una gran parte del sector turístico, para que sea
más ordenado, llegue en las mejores condiciones y desde luego
tenga una regulación como está haciendo gran parte del
Mediterráneo -como usted sabe-, como está haciendo Venecia,
como está haciendo Dubrovnik, como se plantea en Barcelona
y como se plantea aquí y es un debate que se ha abierto y que
desde luego nosotros cumpliremos los acuerdos que hemos
firmado.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Mire, Sr. Negueruela, el problema es
cómo va a regular usted este tema porque a finales de febrero
de 2020 cuando el virus chino era ignorado negligentemente
por el Gobierno nacional de Sánchez y por el de Armengol
resulta que tuvo usted la brillante idea de vetar los cruceros a
partir del año 2022, y tal y como le dije entonces le repito hoy
que su turismofobia no tiene límites porque todo parece indicar
que remontan su disparatado plan demonizando los cruceros
para acabar con ellos.

Ya le advertí entonces a principios de marzo de 2020, justo
antes de que el presidente Sánchez nos confinase a todos
mediante un ilegal estado de alarma, le advertí que prescindir
de los cruceros sería una medida nefasta para la economía de
estas islas, que nos haría perder millones de euros. Le pregunté
entonces cuál sería el impacto económico de prescindir de los
cruceros, le pregunté si tenían algún estudio de impacto
económico, no me contestó, por supuesto. 

Ahora ya no hace falta ni siquiera un estudio económico, lo
hemos padecido en nuestras propias carnes. La pandemia ha
adelantado dos años su peculiar experimento y ya sabemos lo
que pasa cuando falta el turismo: caída del PIB de un 23,7%,
ruina, pobreza, depresiones, ansiedad, suicidios, colas del
hambre kilométricas y desesperación de miles de familias que
ven truncados sus planes de vida.

¿Y después de haberlo constatado siguen ustedes
empeñados en matar esa parte tan importante del sector
turístico que supone perder 256 millones de euros anuales? 

Queda demostrado que su turismofobia no tiene límites. Los
turistas no son el problema, Sr. Negueruela, el problema son
ustedes que provocan el caos adrede para luego implantar sus
soluciones ruinosas y progres.

Eliminan carriles de acceso a Palma, limitan la velocidad en
las autovías a 80 km/h, no invierten en infraestructuras
necesarias, las depuradoras están obsoletas, las aguas fecales se
desbordan en las playas, el transporte público en Baleares es
impracticable. Ustedes provocan el colapso para luego decirnos
que el turismo es malo y que hay que cambiar a su modelo de
ruina donde acabaremos todos malviviendo de las migajas que
ustedes quieran darnos en forma de subsidios sociales, ¡en
manos de quienes estamos!

(Algun aplaudeix)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. No sé ni qué contestarle ante todo
el panorama que usted acaba de presentar, ante una comunidad
autónoma que conjuntamente con organizaciones sindicales y
empresariales ha conseguido en la EPA del tercer trimestre que
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uno de cada ocho empleos se creen en nuestras islas, que
tengamos una de las tasas de desempleo más bajas de nuestra
serie histórica y todo eso gracias al esfuerzo en la reactivación
económica. 

Desde luego de turismofóbico me acusa..., me acusa muy
poca gente de ser turismofóbico porque creo que hemos
demostrado la importancia y la reactivación del sector turístico
este verano. Esto no quiere decir que no haya que plantear
medidas como plantea el propio sector, el propio sector -y
usted lo conoce también bastante bien- ya ha dicho que el
sector de los cruceros puede y debe ser regulado, debe ser
ordenado para que no coincidan a la vez un número
indeterminado de cruceros, y eso usted lo sabe.

Por tanto, no sé todo el discurso que ha hecho mezclando la
COVID con los cruceros, con la gestión de la izquierda creo
que... menos mal que estamos en estas manos y no en las suyas,
porque si fuese por sus manos las empresas de esta comunidad
autónoma, los comerciantes de esta comunidad autónoma, que
dependen del turismo de cruceros, o la restauración, que
depende del turismo de cruceros de Palma, no tendrían ni un
euro de ayudas porque ustedes dijeron que no a las ayudas para
el sector del comercio o para el sector de la restauración.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

A usted le sorprende porque ustedes querían que estas
ayudas fueran más intensas en otras comunidades autónomas,
no querían que las ayudas de comercio y restauración llegasen
aquí, por eso votaron en contra del decreto ley de las ayudas de
los 855 millones.

Si por usted fuese, no habría prestaciones por desempleo,
no habría sistema de pensiones porque en su programa electoral
hablan de reducir los costes, hablan de las paguitas cuando
hacen mención a las prestaciones sociales que los trabajadores
y los empresarios cotizan cada mes, ridiculizan el sistema de
protección, ridiculizan el sistema de atención, todo para hacer
unas proclamas que menos mal que desde luego ustedes no
gobiernan y espero que no gobiernen en muchos, muchos,
muchos años.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 12034/21, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a repartiment aprovat per
la Conferència Sectorial d’Agricultura per a mesures de
desenvolupament rural i digitalització.

La sisena pregunta, RGE núm. 12034/21, el Partit Popular
demana ajornar-la per motius de salut de la Sra. Pons, els
portaveus estan d’acord en ajornar-la per a la setmana que ve?
Entenc que sí.

I.7) Pregunta RGE núm. 12021/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a actuacions programades per
a Formentera en matèria de mesurament i millora de la
qualitat de l’aire.

Setena pregunta, RGE núm. 12021/21, relativa a actuacions
programades per a Formentera en matèria de mesurament i
millora de la qualitat de l’aire, presentada pel diputat Antonio
Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt és ajornada
mitjançant l’escrit RGE núm. 12122/21.

I.8) Pregunta RGE núm. 12024/21, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a noves propostes del
Govern per a la pròxima temporada turística 2022.

Vuitena pregunta, RGE núm. 12024/21, relativa a noves
propostes del Govern per a la pròxima temporada turística
2022, que formula el diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del
Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. El sector del turisme, la societat civil, els
polítics, tots, tots tenim clar que les decisions que el Govern
prengui en els propers mesos afectaran el desenvolupament, la
prosperitat i la sostenibilitat de l’activitat turística dels propers
vint anys.

És important prendre les decisions correctes i comunicar als
països emissors les nostres propostes per mantenir així el nostre
lideratge. Sr. Conseller, quines noves propostes planteja
implementar el Govern de cara a la pròxima temporada turística
2022?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Pérez-Ribas, como
usted sabe dentro del pacto por la reactivación y dentro de los
planes estratégicos del Govern está la reconversión y la
remodelación de zonas maduras. Desde luego el Govern el que
se plantea para la temporada que viene es ya recuperar toda la
agenda de transformación que se tenía antes de la pandemia
con, ahora sí, la ayuda y la implementación de los fondos
europeos, de los fondos Next Generation que, como sabe, en
materia turística tienen una cantidad importante en esta
comunidad autónoma.

Para eso planteamos conjuntamente con el sector privado
hacer un planteamiento de transformación en las principales
zonas maduras de nuestras islas, acelerar y adelantar
determinadas transformaciones, implementar una mejor
economía circular en el sector turístico para ir transitando
desde luego en materia de sostenibilidad mediambiental y
también implementar mejoras en materia de sostenibilidad
social.
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Creemos que son cambios que es el momento de plantearse
ahora que se planifica la temporada de 2022 teniendo también
en consideración las perspectivas positivas del sector para el
año que viene como conocimos en la World Travel Market
pasando por los principales touroperadores y aerolíneas al
señalar que recuperaríamos el cien por cien del turismo
británico. 

Por tanto, en ese escenario, en ese escenario de
recuperación del turismo es cuando creemos que hay que
empezar también a acelerar las transformaciones que con el
propio sector hay que trabajar de manera conjunta y con los
fondos europeos desde luego aceleraremos esa materia ahora
que se están comenzando a resolver las primeras convocatorias
del Ministerio de Turismo al respecto.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. Conseller, si la bandera de 2021 ha estat destinació
segura, quina serà la bandera de 2022?, més del mateix? Vostè
ho diu ara, zones madures, sostenibilitat, bé. 

Ara que les competències de turisme ja estan transferides
als consells insulars, al Govern, a vostè, Sr. Conseller, només
li queda la responsabilitat de definir estratègies, sostenibilitat,
economia circular, eficiència energètica, gestió de l’aigua,
descarbonització, desplastificació, digitalització, turisme de
qualitat..., estratègies que han de sortir del consens, de la
col·laboració publicoprivada real, d’escoltar tothom, de
respectar i empatitzar amb tota la cadena de valor del sector
turístic econòmic de les Illes, i el consens i la col·laboració no
només s’ha de dir, s’ha de constatar i no hi ha mitges tintes. 

El que no pot tornar passar és, com va passar el 2019, que
el Grup Parlamentari PSIB, així com els altres grups que donen
suport al Govern, es neguin a firmar, es negaren a signar en
aquest parlament una declaració institucional a favor del
turisme el dia que se celebrava el Dia Mundial del Turisme,
una declaració institucional que va proposar precisament el
Grup Parlamentari Ciutadans.

I ara el PSIB ha descobert l’economia digital en el turisme
i vol fer una fira, i vostè diu que ja hi ha moltes fires. Ja en el
2014 en feien jornades sobre l’economia circular a les Illes
Balears, on per cert jo els veia assistir, i el que no pot tornar
passar és que quan un ministre digui que el turisme no dóna
valor afegit, el Govern calli. El turisme és una font de valor
afegit, un valor afegit i transversal. Tregui pit del valor afegit
del turisme, de les nostres empreses turístiques, faci una bona
estratègia i presenti bones propostes per al 2022 ...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, creo que si todo el problema
que han cometido los partidos que dan apoyo al Gobierno es no
firmar una declaración institucional, creo que si ése es el
único..., uno de los principales problemas que tenemos, no
vamos tan mal, porque creo que hay que demostrarlo con
hechos, no sólo con palabras ni con declaraciones y creo que
este año 2020 y 2021 la apuesta por la reactivación del sector
turístico está fuera de toda duda para el conjunto de la sociedad
de nuestras islas y creo que además hay que agradecerles en
este caso su colaboración más con hechos que con palabras.

Creo que también se han hecho actuaciones ya aquí en
materia de circularidad, se han hecho congresos, por supuesto
estudiaremos qué tipo de actuación en materia de economía
circular en el sector turístico haremos y por supuesto
respetaremos las decisiones de esta cámara, no lo hemos puesto
en tela de duda.

Las líneas principales que ha dicho hacia donde tienen que
ir en materia turística las comparto. Hemos compartido
distintas jornadas en las últimas semanas, es cierto que usted se
suele proliferar en escuchar al conjunto del sector, por eso
coincidimos, es cierto que no se ve a otros grupos escuchando
al sector turístico del que tanto hablan, pero en los foros en los
que  hemos coincidido...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 12026/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a projecte del centre
terapèutic per a menors amb mesures de justícia juvenil.

Novena pregunta, RGE núm. 12026/21, relativa a projecte
del centre terapèutic per a menors amb mesures de justícia
juvenil, que formula el diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola,
del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Consellera, el
gener de 2018 el Govern anunciava la construcció d’un centre
terapèutic de menors i aprovava la via de declaració d’interès
autonòmic per la qual cosa reduïa el termini de tramitació.

Aquesta nova infraestructura realitzaria una parcel·la
annexa al centre socioeducatiu Es Pinaret i era una bona notícia
atès que no hi existia un centre únic d’aquests característiques
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especialitzat i per això els menors s’havien de desplaçar a la
península per rebre aquesta atenció i a més a més s’havien de
distanciar de les seves famílies.

Aquesta atenció terapèutica s’ha hagut d’assumir
internalitzada dins aquest, d’una llar habilitada en el mateix
centre Es Pinaret, una ubicació del tot desaconsellada des de
l’àmbit terapèutic pels mateixos professionals.

El director de l’OBIA a l’informe de 2020, i reiterat també
el 2019 ja ho posava, manifestava que resultava urgent posar en
marxa aquest projecte de detenció com a centre terapèutic atesa
l’elevada taxa de menors amb mesures de justícia juvenil que
tenien problemes de salut mental i d’addiccions i lamenta que
no s’hagi executat atès que hi havia un projecte arquitectònic
i la disponibilitat d’uns terrenys.

El defensor del Menor demanava que s’iniciés el més aviat
possible la construcció atès que els centres socioeducatius fan
funcions de centre terapèutic i sense reduir les condicions
d’instal·lacions ni de suficients professionals especialitzats per
donar aquesta atenció.

A la seva compareixença fa dues setmanes Ciutadans li va
demanar com es trobava l’execució d’aquest projecte i el
perquè de la demora, vostè va contestar que el centre terapèutic
és dels temes que té pendent aquest govern i que no hi ha en
aquest moment una previsió de futur immediat de crear aquest
centre malgrat és una necessitat detectada des de Serveis
Socials i des de Salut.

Per tant, la nostra preocupació i la nostra pregunta és, quina
previsió té el Govern davant aquesta prioritat de posar en
marxa el centre terapèutic?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. 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. Sr. Diputat, més o manco
ja li vàrem contestar això fa escassament quinze dies, vostè ha
fet un resum de la pregunta, de la seva pregunta i de la meva
contestació. 

El centre terapèutic teníem un projecte..., teníem un...,
diguem, un solar, teníem el projecte arquitectònic realitzat,
teníem el pressupost i quan vàrem començar a iniciar
l’execució d’aquest centre terapèutic el Pla Hidrològic ens va
prohibir construir aquest centre perquè era a una zona
d’inundació d’alt risc. Per tant, ja li vaig contestar a la
compareixença que cercam un nou solar per poder construir
adequadament aquest espai.

No és un centre terapèutic per als menors amb mesures
judicials, és un centre terapèutic per a menors majors de 12
anys o 14 anys, dependrà una mica del que diguin els tècnics,

que tenguin diagnòstic de salut mental. Per tant, no està destinat
exclusivament a menors amb mesures judicials. És un centre
que hem de construir, és una necessitat de la comunitat
autònoma.

En relació amb la pregunta que vostè també formula que
són els menors amb mesures judicials li puc dir que l’augment
de ratios generals de professionals educatius des de l’any 2015,
la presència periòdica de psiquiatre en els centres de mesures
judicials, les places concertades amb el Projecte Home perquè
un dels problemes que tenim associats a salut mental és l’abús
de drogues per part dels menors, per tant, aquestes places
concertades al Projecte Home, la llar especialitzada i la ratio
d’un psicòleg cada vint interns, la més alta de l’Estat, ha fet que
des de l’any 2015 no haguéssim de derivar a cap centre
terapèutic de la península cap menor amb mesures judicials.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Consellera, qui fa aquesta valoració és
el defensor del Menor, eh?, que visita els centres, no la fa
Ciutadans, és a dir, d’un informe 2019-2020 i vostès varen
anunciar amb gran anunci i fotografies un projecte fa cinc anys,
i aquest govern presumeix, presumeix i nosaltres també li
donam suport, el tema de la salut mental com a prioritària per
als joves. Per tant, nosaltres li demanam i li exigirem que el
2022 vostès faci tot el possible perquè l’ajuntament o qui sigui
li aporti un solar en condicions abans de donar-li el solar i
pugui saber què li envia, que està devora d’Es Pinaret, està
devora Es Pinaret.

Per tant, nosaltres li demanarem des del nostre grup
parlamentari i li farem esmenes a la seva compareixença la
setmana que ve o la següent perquè ho prioritzi en el pressupost
de 2022 en l’àmbit de la salut mental i del benestar emocional
dels menors i sobretot li recomanen els especialistes i el
defensor del Menor. Nosaltres donam suport a aquest informe
del defensor del Menor i li vàrem traslladar a la seva
compareixença.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Coincidim en la necessitat d’aquest centre i hi treballam des
de fa anys. Vàrem localitzar un espai devora Es Pinaret, però
tenim dificultats, i vostè també ho sap, perquè ens cedeixin
espais públics per a aquest tipus de centres. Per tant, treballam,
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feim feina per aconseguir un espai públic i poder construir
aquest centre, vostè això també ho sap. Són temes delicats que
es treballen no amb un ajuntament sinó amb tots els
ajuntaments de Mallorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.10) Pregunta RGE núm. 12032/21, relativa a augment
de la partida destinada a la producció de continguts d’IB3
i altres per a l’any 2022, que formula el diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular. 

Desena pregunta, RGE núm. 12032/21, relativa a augment
de la partida destinada a la producció de continguts d’IB3 i
altres per a l’any 2022, que formula el diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Garrido, hace tres
semanas debatimos en esta cámara una interpelación sobre el
sector audiovisual, también la semana pasada aprobamos por
amplia mayoría una moción con cinco puntos de apoyo
específico a este sector. Uno de esos puntos, concretamente el
punto 2, establecía “aumentar la partida destinada a la
producción de contenidos de IB3 así como también a Film
Commission Palma 365 y otras partidas destinadas a la
producción propia”. Una moción aprobada por casi unanimidad
donde el Parlamento, incluido el Partido Socialista Obrero
Español, insta al Govern a toda una serie de compromisos. Por
ello, le pregunto al Govern, ¿piensa aumentar de verdad la
partida destinada a la producción de contenidos de IB3 y otros
para el año 2022?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Fuster, com vostè bé ha
explicat, fa dues setmanes es va veure una interpel·lació, la
setmana passada -o tres-, la setmana passada es va veure una
moció on es plantejava el suport al sector audiovisual de les
Illes Balears. IB3 és un dels eixos fonamentals d’aquest suport
al sector audiovisual, no és l’únic. I sí, hi ha un compromís
d’increment de la partida que hi hagi per a producció externa
a IB3.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Garrido, ayer pudimos
ver el proyecto de presupuestos que ustedes van a llevar a la
tramitación parlamentaria, y en estos presupuestos podemos ver
un ligero aumento en la partida de producción de contenidos de
IB3, que es, como hemos dicho, lo que va destinado a nuestras
productoras.

Primero de todo quiero decirle que me alegro y me alegro
de verdad, aunque sea tímidamente que se aumente esta partida.
El Govern debía aumentar, sin duda, esta partida y dejarse de
excusas por dos motivos: primero, porque tiene la obligación
y el mandato de este parlamento y, segundo, porque era de
justicia hacerlo. Un aumento, pero, Sra. Consellera, que está
lejos de los 10 millones de euros en este capítulo que viene
reclamando el sector audiovisual y que son claves para su
futuro, pero sin duda también es verdad que es un pequeño
paso y puede significar un punto de inflexión gracias a la
presión que han hecho los partidos de la oposición.

Pero, Sra. Garrido, como usted sabe, una cosa es lo
presupuestado y otra cosa es lo ejecutado, y le digo esto porque
lo ejecutado en este año, en el año 2021, lo que va destinado a
nuestras productoras no se corresponde con lo que estaba
presupuestado, es mucho menor, con el perjuicio que ello
supone para el sector audiovisual.

Por eso, le digo, después de decir lo que me alegro de que
se haya aumentado, también le digo que desde el Grupo
Parlamentario Popular estaremos atentos a cómo se va a
ejecutar esta parte del presupuesto para el año que viene,
porque no sería la primera vez que ustedes, los del Partido
Socialista, hacen “trilerismo” presupuestario, de hecho nos
vienen siendo acostumbrados, últimamente lo hemos visto con
ejemplos muy claros, y, por lo tanto, esto sería un gran
perjuicio para el sector. Por eso le digo que me alegro de que
se haya aumentado, pero estaremos muy atentos porque ustedes
no es la primera vez que engañan al sector audiovisual y a esta
cámara.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Fuster, “trilerismo
presupuestario” crec que són vostès experts a fer-ne i, si no,
demani-ho a aquell que dirigia IB3 en el 2016 que va reduir la
partida a la meitat o demani-ho a aquell que en el 2012, a una
senyora del seu partit que presidia el Consell de Mallorca, que
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va tancar Televisió de Mallorca i avui encara es deuen 9
milions d’euros a les productores de Mallorca i de la resta de
les Illes Balears.

(Remor de veus)

Per tant, escoltin una mica, es posen massa nerviosos, si es
posen nerviosos deu ser per qualque cosa, no?, allò que diuen
de quién se pica...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Escolti, IB3 incrementarà el pressupost aquest any per fer
producció amb les productores d’aquesta terra, l’aposta per les
productores de les Illes Balears és ferma, l’aposta per les
productores no únicament la farà IB3, sinó que es farà també
des de la Conselleria d’Educació i es farà des de la resta
d’institucions públiques, perquè entenem aquest sector com a
un dels sectors cabdals per a la contribució econòmica
d’aquesta terra. I intentar fer de nou partidisme, intentar estirar
i que, escolti, quan es va fer el pressupost d’IB3 vostè encara
ni havia fet la interpel·lació ni havia presentat la moció, per
tant, es pot posar les medalles que vulgui, però no és així.

(Remor de veus)

Per una altra banda, -és endevinaire, sobretot, deu ser això,
que és molt endevinaire, sobretot el que té divino endevinaire!
Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Remor de veus)

Gràcies, senyors diputats, però els pregaria silenci.

I.11) Pregunta RGE núm. 12027/21, presentada per la
diputada Sra. Virgínia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació actual de les
barques d’arrossegament de les Illes Balears.

Onzena pregunta, RGE núm. 12027/21, relativa a situació
actual de les barques d’arrossegament de les Illes Balears, que
formula la diputada Virgínia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, diputados, diputadas,
todo el personal de la casa e invitados.

Sra. De la Concha, ¿es usted consciente de la situación
actual de las barcas de arrastre de las Islas Baleares, actual?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, president, bon dia a tothom. Por supuesto que soy
consciente de la situación de las barcas de arrastre, pero si
usted me trae aquí esta pregunta supongo que es que está
deseando comunicarme alguna novedad y yo deseando
escucharla.

(Algunes rialles i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Estamos divertidos hoy, Sra. De la Concha, no le vengo...,
le vengo a decir la realidad, nada más, ¿vale?

Sra. De la Concha, titular: “Las barcas de bou de Ciutadella
agotan su cupo y dejan de faenar”, esto es del 28 de octubre.
Sra. Consellera, estos son los resultados de su maravillosa
gestión sobre el Plan de demersales del que tanto hemos
hablado durante estos tiempos en el Parlamento. La realidad es
que ya hay una barca, Vicenta, y una pescadería (...) que han
tenido que cerrar. Además, dos barcas de pesca de arrastre de
Menorca tendrán que parar a lo largo de noviembre.

En cuanto a Eivissa la situación no difiere mucho, pues
están al 90%, les quedan 45 días a repartir entre tres barcas, o
sea, nada. En Sant Antoni la única barca que hay también
agotará el cupo ya entre tres semanas.

En Formentera están haciendo como pueden para ir
sorteando y poder llegar.

Esta y no otra, Sra. De la Concha, es la realidad a fecha de
hoy de la pesca de arrastre en Baleares, todas y cada una están
intentando entrar en el bolsín, en la bolsa general, para poder
salir aunque sean los dos días. Pero esto no compensa ni paga,
ni compensa los días de amarre ni el mantenimiento.

Yo le pregunto, Sra. De la Concha, ¿qué pescado local
vamos a tener en estas navidades en nuestros mercados? ¿El
nacional, el de Canadá? ¿Usted qué piensa? Sabe usted que el
pescado de aquí no lo vamos a tener.

Las consecuencias de esta situación, debido a la nefasta o
nula gestión que han hecho ustedes, es muy grave, muchos de
los pescadores se van a tener que ir al paro.

Para colmo, el Sr. Mercant, el otro día, el 4 de noviembre,
en visita sorpresa a Eivissa, con usted, declaró que es
prácticamente imposible conseguir una medidas especiales para
el caladero de Baleares. Si él mismo no cree, que es el director
general de Pesca, vamos apañados, ¿no? ¡Qué ánimos le da al
sector! ¿Qué vamos a hacer, Sra. Consellera?

La avisé en muchas ocasiones de que esta situación iba a
provocarse, ¡eh! Y ¿ahora qué, Sra. Consellera? ¿Qué
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soluciones se le ocurren para poder ayudar al sector? Y más
teniendo en cuenta que si este año eran 170 días, el año que
viene, en 2022, serán 150.

Sinceramente, me gustaría, por una vez, oír una
contestación sensata y lógica para que el sector esté tranquilo. 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, presidente. Ayer, en la reunión que tuvimos con el
ministro, se habló mucho del tema de la encrucijada en la que
está el mundo, en general, pero, por supuesto, el sector
primario, por supuesto el sector primario que incluye la pesca,
porque de lo que se trata es de tres patas fundamentales que
existen para estos planes de futuro del sector, cuidarlas de
forma que no se desequilibren.

Una es la pata medioambiental, se trata en el caso de la
pesca de cuidar del mar, de que el mar siga teniendo vida, algo
que, por supuesto, los pescadores tienen mucho interés en que
sea así.

Una segunda pata es la renta, es decir, que la vida sea
posible para un pescador, para un agricultor, para un ganadero,
una vida digna, con una renta digna.

Pero otra pata también es la cuestión del abastecimiento, la
cuestión de que los productos de cercanía, de calidad, lleguen
a los consumidores y que los consumidores apoyen el consumo
de estos productos y los fomenten. Esto que parece muy
sencillo no lo es.

En el caso de la cuotas pesqueras que tenemos actualmente
y que, como sabe, estamos peleando para que en el próximo
período no se disminuyan, en el caso de Menorca, que ponía
usted, los pescadores son autónomos a la hora de distribuir los
días de pesca que quieren salir. Ha habido barcas que han
decidido utilizar todo su cupo y ahora no tienen cupo; hay otras
que han decidido guardar un cupo para las fiestas de navidad.
Es cierto que el tiempo a veces es difícil de prever y hay barcas
que han preferido utilizar su cupo antes.

Yo creo que el abastecimiento también tiene que ser básico
a la hora de tomar estas decisiones, que le digo que vienen de
unos cupos dados por Europa y que los pescadores administran
como ellos quieren, y que tenemos que seguir con un trabajo
que estamos haciendo de que las pescas que se producen
aprovechen todo lo que cogen y un pescado que ahora ha caído
como un desuso, en desconocimiento y está poco valorado,
vuelva a estar a disposición de los consumidores. Muchas
gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.12) Pregunta RGE núm. 12029/21, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reforma de la reforma
laboral.

Dotzena pregunta, RGE núm. 12029/21, relativa a reforma
de la reforma laboral, 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. La setmana passada PSOE i Podemos
varen anunciar que derogarien, varen tornar anunciar que
derogarien la reforma laboral. A la vegada, la setmana passada
varen tornar dir també que tècnicament era impossible la
derogació de la reforma laboral, dialèctica, retòrica, jo crec que
al final si arriben a fer res serà fer alguns canvis no substancials
a la reforma laboral del Partit Popular, que va funcionar i que
segueix funcionant, la flexibilitat salarial de la reforma va
permetre salvar 910.000 llocs de feina que s’haurien perdut a
partir del 2012.

La reforma laboral es va haver de fer, s’havien destruït des
del 2008, amb el Govern de Zapatero, més 2 milions de llocs de
feina a Espanya. La reforma laboral va permetre també
incrementar la contractació indefinida un 13% i la indefinida a
jornada completa un 18%. La reforma va augmentar un 24% la
probabilitat que els desocupats trobassin feina indefinida i la
destrucció de llocs de feina es va reduir un 24%. O també, per
exemple, els acomiadaments col·lectius varen disminuir un
32% arran de la reforma laboral del Partit Popular.

Jo crec que no fa falta ser cap linx per entendre que per
millorar les condicions de feina dels treballadors primer és
necessari crear feina per als treballadors i això és el que va
aconseguir la reforma laboral del Partit Popular en crear i que
segueix creant 3,5 milions de llocs de feina, quan amb el PSOE
se n’havien destruït més de 2 milions.

Consellera, està segur vostè de la reforma laboral que pensa
fer el Govern de l’Estat?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras, té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
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EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Que el Partido Popular venga a
reivindicar la reforma laboral del Partido Popular la verdad es
que cuando ustedes hablan del pasado siguen en el pasado,
viven en el pasado y no entienden los cambios que tiene que
hacer este país para adecuarse a una Europa más social,...

(Alguns aplaudiments)

... más democrática y más de derechos.

La reforma laboral del Partido Popular supuso el mayor
número de despidos que ha habido en este país; facilitó los
expedientes de regulación de empleo; quitó las bonificaciones
en ERTE; facilitó la contratación temporal modificando el
artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, no le hablo de
argumentario, como usted tiene que leer; el artículo 12 del
Estatuto de los Trabajadores, contrato a tiempo parcial, para
flexibilizar la utilización en fraude de ley del contrato a tiempo
parcial en contra del tiempo completo; quitó todas las
bonificaciones; quitó las prestaciones a los mayores de 52 años;
quitó las bonificaciones en ERTE, ¿sabe para qué? Para que, en
vez de hacerse ERTE, que era la solución europea, en este país
se hicieran ERE, y se facilitase el mayor número de despidos
que ha habido en la historia de este país.

La reforma del Partido Popular ya empezaba a corregirse,
¿sabe en qué? En los ERTE, los ERTE es el mecanismo que ha
permitido parar el mayor número de despidos en este país; no
diga que no porque usted no lo sabe, ¿sabe que se prohibió
despedir en ERTE?

(Remor de veus)

¿Usted sabe que se ha prohibido despedir en ERTE? Eso no
estaba en la reforma laboral del Sr. Rajoy, ¿verdad? Usted sabe
que se prohibió despedir, ¿lo sabe? Porque eso no estaba en su
reforma. ¿Sabe que se han incluido las bonificaciones en
ERTE, lo sabe, con más de 40.000 millones gastados? ¿Sabe
que se han recuperado prestaciones que ni existían como en los
fijos discontinuos para aguantar el nivel de empleo?

Eso es lo que nos ha permitido que en vez de tardar 10 años
en recuperarnos ahora mismo tengamos ya 610.000 empleos,
frente a los 619.000 del 2019, porque el 2015 está muy lejos,
que era cuando ustedes gobernaban. Y sabe que también en los
últimos datos de paro estamos ya en 51.900 personas
desocupadas, que son muchas, pero en el 2019 teníamos
50.586, un número desde luego muy diferente al que dejaron
ustedes.

No pongan en valor la reforma laboral que ni siquiera
Europa defiende, hay que hacerla, hay que ponerla en marcha
y hay que desterrar los mecanismos que ustedes introdujeron en
el mercado laboral de este país.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sembla mentida que vostè sigui conseller de Treball, vostè
no s’assabenta de res, Europa ha dit que no es toqui la reforma
laboral,...

(Alguns aplaudiments)

... que, si no, es posaran en perill els fons de reconstrucció que
seran importants per a les Illes Balears, i vostès els volen posar
en risc.

Em sap molt de greu que vostè vengui motos en matèria
laboral, vostè juga amb els treballadors, vostè ja ha vengut aquí
a bravejar mil vegades que augmenten el salari mínim als
treballadors, de què serveix que pugin un parell d’euros el
salari mínim als treballadors si amb un govern del PSOE i de
Podemos puja la llum, puja el butà, el gasoil, puja la benzina i
pugen els imposts.

I què em parla vostè dels ERTO? Els ERTO, que han salvat
l’economia de les Illes Balears, els empresaris i els
treballadors, es varen implementar precisament amb la reforma
laboral del Partit Popular.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Negueruela, vostè és el conseller de Treball, és un
càrrec de molta responsabilitat, amb les coses del menjar no
s’hi juga i, per tant, faci arribar a Madrid que és necessari fer
un repensament quant a la derogació de la reforma laboral
perquè hem de mantenir els llocs de feina i més encara després
d’una crisi com la de la COVID.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

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

La verdad es que la normativa y la parte escrita está frente
a la ignorancia, usted lea lo que dice la reforma laboral en
materia de ERTE y no juegue con las cosas de comer, como
dice usted. ¿Sabe cuánto cobraban los trabajadores de SMI
cuando ustedes gobernaban? 600 euros, ahora más de 965, no
le veo muy cerca de los trabajadores ni a usted ni al Partido
Popular que siempre votan en contra de los derechos de los
trabajadores...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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..., en contra de los convenios colectivos, en contra de igualar
los derechos de traba...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Remor de veus)

Senyors diputats. Senyors diputats.

I.13) Pregunta RGE núm. 12030/21, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a traspàs d’ordenació
turística al Consell Insular de Mallorca.

Tretzena pregunta, RGE núm. 12030/21, relativa a traspàs
d’ordenació turística al Consell Insular de Mallorca, que
formula la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señoras y señores
diputados. Sr. Conseller, no se enfade.

El 1 de enero de 2022 anuncian ustedes que será efectivo el
traspaso de ordenación turística al Consell de Mallorca, siendo
ésta la última isla que lo asume, puesto que Menorca, Eivissa
y Formentera fue hace ya 25 años; 25 años en los que las leyes,
las funciones, las obligaciones en esta materia se han
modificado y ampliado durante los cuales el Govern ha
incrementado recursos humanos y materiales para el
cumplimiento en Mallorca de esta competencia.

Ahora el Govern realiza este traspaso con unas condiciones
que están generando preocupación expresa a los consejos
d’Eivissa y de Formentera pero que en realidad generan
inquietud a todas las islas.

Por tanto, Sr. Conseller, ¿qué valoración hace de este
traspaso de ordenación turística al Consell de Mallorca?

Gracias, Sr. Presidente.

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. Con una valoración positiva, este
gobierno culmina el proceso de transferencias, transferencias
que se iniciaron también en la pasada legislatura en otras
materias, como en materia de promoción, y, por tanto, siendo
las dos legislaturas donde más transferencias se han puesto en
marcha frente al período anterior y, por tanto, culminando lo
que establece el Estatuto de Autonomía.

Y ahora, por supuesto, buscando analizar las distintas
alegaciones que han hecho los distintos consejos,
efectivamente, de algo que se produjo hace más de 25 años, y
donde, por tanto, los medios que puso el Govern para hacer la
inspección en Mallorca empezaron prácticamente a crearse
cuerpos nuevos solo para esta isla, que era donde estaban las
competencias, de la misma forma que lo hacían el resto de
consejos en el ámbito de sus competencias.

Se están revisando, se está trabajando y desde luego
buscaremos un acuerdo en esta materia, como usted bien sabe.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Conseller, aquí de lo que
se trata es de que este traspaso llegue correctamente dotado a
Mallorca, tal como le exige el PP en el Consell. Y que Eivissa,
Menorca y Formentera reciban un justo trato.

El Consell d’Eivissa hizo alegaciones al decreto hace ya
unos meses, pidiendo que se igualara al resto de consejos con
esas funciones que se daban de más, supuestamente, a
Mallorca, alegaciones que usted no ha contestado. El Consell
de Formentera se sumó a estas alegaciones y además pidió un
estudio para que todo este traspaso fuera equitativo, cosa que
tampoco ha hecho.

La presidenta del Consell de Menorca, la Sra. Mora, optó
por desentenderse y no defender los intereses de los
menorquines, pero el PP de Menorca sí se ha preocupado y está
exigiendo también igualdad de trato con Mallorca.

La Ley de financiación del Consell, del PP, que se demostró
muy necesaria y positiva, establece precisamente la
actualización en estos casos. 

En definitiva Sr. Conseller, lo que se le pide es que esto no
se convierta en un nuevo atropello del Govern. Le pedimos que
cambie de criterio, que no se tape la nariz y diga que va a ser
que no, que primero se traspasa Mallorca y luego ya si eso, se
hace una comisión para estudiar si toca algo al resto de islas.
Hay que hacerlo antes, Sr. Conseller, y usted lo sabe.

Mire, si en una cosa tan evidente no es usted sensible a las
peticiones de todas las islas, difícil esperar que cuando se
ponga a revisar la Ley turística por ejemplo, sean capaces ni
siquiera de pensar que hay vida más allá del búnquer del
Consolat, o de pensar que antes de contentar a sus socios de
gobierno, usted a quien se debe es a los ciudadanos de
Baleares. Rectifique, Sr. Conseller, todavía está a tiempo.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENTA:

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):

Que ustedes hablen de cerrazón y de falta de diálogo esta
temporada me parece muy sorprendente. Los que no están en
el Pacto por la reactivación hablan de los que no vemos más
allá. Los que no vieron que fueron los que dijeron que no
habría temporada turística en estas islas y se situaron frente a
los empresarios y trabajadores de estas islas. Los que se
abstuvieron para darles las ayudas. Eso son ustedes, los del no,
los de nos encerramos en nosotros mismos y no queremos que
las cosas mejoren en estas islas, por eso decían que no habría
temporada turística. Por eso dijeron que no habría vacunación,
por eso se opusieron a las ayudas de los 855 millones,
abstuviéndose...

(Remor de veus)

...porque creían que tenían que tener más dinero Madrid y
Andalucía, como se recogen en el Diario de Sesiones del
Congreso.

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

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

Fíjese, usted me dice a mí que no me enfade y no paran de
gritar y enfadarse ustedes. No sé en qué mundo viven, parece
que les molestan estas cosas.

(Alguns aplaudiments)

Parece que les molestan estas cosas. Parece que les molesta.

Si puedo hablar, es difícil hablar, usted acusa
permanentemente. Vaya al Diario de Sesiones y mire lo que
ustedes decían de esta temporada turística.

Habrá acuerdo en materia de transferencias, no habrá una
comisión posterior, tiene que ser en la misma, como dice el
propio reglamento de las transferencias. Estamos trabajando en
ese sentido desde el diálogo y desde la cooperación, como se
ha hecho en todos los procesos de transferencia. Por cierto,
¿por qué pudo usted hablar de proceso de transferencias?,
porque se hace, no como en la legislatura anterior que se
paralizaron todos.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.14) Pregunta RGE núm. 12121/21, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reivindicació davant el
Govern central, en relació amb els fets que es produïren
divendres dia 5 de novembre a l’aeroport de Palma. 

Catorzena pregunta, RGE núm. 12121/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 12031/21, relativa a reivindicació
davant el Govern central, en relació amb els fets que es
produïren divendres dia 5 de novembre a l’Aeroport de Palma,
que formula la diputada Margalida Durán i Cladera del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies president. Té previst plantejar el Govern de les Illes
Balears alguna reivindicació davant el Govern central, en
relació amb els fets que es varen produir el passat divendres a
l’aeroport?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bon dia, Sra. Durán. Sí, de fet ja s’ha fet. Divendres quan
varen succeir els fets, vàrem estar en contacte en tot moment
tant amb l’aeroport, com també amb la Delegació de Govern.
Dissabte de la mateixa manera i aquest dies també. Com vostè
pogué escoltar ahir en el Consell de Ministres, la ministra
portaveu ja va anunciar que es revisarien els protocols, perquè
el que va passar divendres no torni passar. I sí, ho hem
reclamat.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Tard, Sra. Garrido, sempre arriben tard i reclamacions amb
la veu molt baixeta. Divendres es produí per un nou mètode,
una entrada d’immigrants de manera irregular. 23 passatges
d’un vol de Casablanca, corrent a la fugida per les pistes, que
va provocar el tancament de Son Sant Joan durant més de 4
hores, 47 vols cancel·lats i 13 desviats, deixant en evidència
una falta de rigor amb les mesures de control i seguretat de
l’aeroport, bé per errades del compliment dels protocols i
coordinació dels implicats, o directament aquests, els protocols,
eren erronis.

Fins ara tant la presidenta Armengol com la delegada del
Govern s’han limitat a dir que els protocols s’hauran de revisar
i reforçar i que segueixen les investigacions. Nosaltres esperam
que també es depurin les possibles responsabilitats. Els fets són
molt greus. L’ocorregut és inadmissible, per la falta de
seguretat aèria, per l’arribada irregular d’immigrants, ara també
per l’aire, però també per la imatge que donàrem com a
destinació turística internacional que som. 
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A principis d’any, veient que s’havia triplicat l’arribada de
pasteres, evidència que la ruta de Balears s’estava consolidant,
així com ho advertien tots els professionals i cossos de
seguretat i com ho advertien i que a més, per cert el Sr.
Marlaska i la seva Delegada de Govern negaven, des del Partit
Popular vàrem reclamar una estratègia, presentant una proposta
que es va aprovar. Demanàvem primer més mitjans personals
i tècnics per a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Segon,
sol·licitar a Europa la declaració de Balears com a zona de
primera línia, amb l’efecte de frontera europea, per aconseguir
que arribin recursos suficients per al control i la gestió de la
immigració. 

Ara la Sra. Armengol diu que no pot tornar succeir. Clar
que no pot tornar passar, això ho pot dir qualsevol ciutadà de
les Illes Balears, però dit per la presidenta és una mostra de la
seva incompetència. El Govern té l’obligació de fer el possible
perquè això no passi i hauria d’haver exigit l’aprovat en aquest
parlament, en lloc d’acotar el cap i mirar cap a un altre costat,
que és el que fan quan sempre. 

Ja que vostès no ho fan, ho faré el Partit Popular. La
presidenta, la presidenta..., Marga Prohens ha demanat en el
Congrés dels Diputats ja una bateria de preguntes i ha demanat,
ella sí, que es revisin els protocols.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Durán, qui arriba tard és
la presidenta del seu partit, demanant que es revisin els
protocols. Nosaltres ho vàrem fer divendres, tard per a vostès.
El Consell de Ministres i la ministra portaveu ahir va dir que es
demanaria la revisió dels protocols, tard també per a vostès.

Vostès l’únic que intenten..., miri, Sra. Durán, aquí el que
ha passat va ser que una sèrie de persones varen fingir una
malaltia i varen aterrar a l’Aeroport de Palma, perquè és un
dels...

(Remor de veus)

... Vol escoltar? Perquè és un dels aeroports medicalitzats, com
hagués pogut passar a qualsevol altre. Els protocols que s’han
aplicat no se’ls inventa l’Aeroport de Palma, ni són d’Espanya,
sinó que són protocols que s’activen a tots els aeroports
internacionals que estan medicalitzats de la mateixa manera.
Per tant, el Govern d’Espanya ja ha dit que aquests protocols
es revisaran i així es farà.

Que vostès intentin de nou treure una altra vegada rèdit
polític amb tot el plantejament que fan sempre de la
immigració. Vostès el que haurien de pensar és a ajudar una

mica, a aportar, a no crear alarmisme, que és el que fan cada
vegada. I si tant els interessa i vostès diuen que hem fet el
ridícul a nivell turístic, el que fan vostès...

(Remor de veus)

Això és el que ha dit vostè, miri el Diari de Sessions perquè
ho ha dit

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

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

Per tant, el que han de fer vostès és intentar remar una mica
a favor, perquè encara ara no els hem vist remar a favor, l’únic
que fan cada vegada és intentar aprofitar qualsevol
circumstància per posar pals a les rodes i aprofitar qualsevol
circumstància per dir que vostès ho farien bé i la resta tard,
quan aquí el que s’ha demostrat és que qui arriba tard són
vostès. 

Estam davant d’un nou paradigma?, no ho sabem, no sabem
si estam davant d’un nou paradigma. Però si estam davant d’un
nou paradigma, ja s’han previst les actuacions perquè no torni
passar, perquè ja s’ha previst la revisió dels protocols.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.15) Pregunta RGE núm. 12035/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a oportunitats laborals per
als joves.

Quinzena pregunta RGE núm. 12035/21, relativa a
oportunitats laborals per als joves, 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. Uns dels més afectats per la manca de
polítiques públiques són els joves, un 77% de joves estan molt
preocupats per la precarietat laboral i l’atur i un 67% estan
preocupats per la manca d’habitatge. De veritat pensa el
Govern que està donant totes les oportunitats que es mereixen
els joves?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
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EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Que pregunte usted esto en esta
cámara, usted que gestionó el Servicio de Empleo, usted que no
fue capaz de poner en marcha la garantía juvenil, usted que no
hizo ni una política para jóvenes, que despidió a los
trabajadores públicos del Servicio de Empleo y se jactaba de
ello y usted viene aquí a preguntar esto.

Usted tuvo 1.900 personas inscritas en el programa de
garantía juvenil y no fue capaz de gastar ni un euro de ese
programa para los jóvenes en esta comunidad autónoma. Usted
y el Sr. Antoni Costa.

Ustedes hicieron eso en esta comunidad autónoma y hablan
de oportunidades para jóvenes. En el 2016, 9.000 inscritos; en
el 2020, 49.000 inscritos. Presupuesto público de 40 millones
de euros en Servicio de Empleo, a más de 100 millones para
este año, más apuestas públicas que nunca, jóvenes
cualificados, programas de empleo para jóvenes en primera
oportunidad, formación dual; un número enorme de..., una
oficina de empleo exclusivamente para jóvenes, mientras
ustedes cerraban oficinas de empleo ahora se abren específicas
para ellos; orientación especializada para jóvenes; acuerdos con
el sector privado para su incorporación. 

Y, efectivamente, estamos muy lejos del objetivo que nos
gustaría y de lo que marca la OCDE, pero con ustedes en el
2015, usted que gestionaba... que gestionó el servicio de
empleo también, y así fue, dejó el paro juvenil en el 42%, en el
2019 estaba en el 29,18 después de cuatro años de políticas
progresistas en favor de los jóvenes y la media en el 2021 es
del 34%. 

Esa es la diferencia entre apostar por los jóvenes de la
izquierda a lo que ustedes hicieron: desmantelar todos los
servicios de empleo y ni siquiera gastar los recursos que venían
de Europa porque despidieron al personal para hacerlo.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Conseller, continue con el triunfalismo
que yo le voy a dar los datos de 2021. 

(Alguns aplaudiments)

A Balears el 23% de joves menors de 20 anys estan
desocupats; a Balears els que fan feina avui en dia necessitarien
un 110% de la seva nòmina per pagar-se un habitatge, i a
Balears només un 20% dels joves, 1 de cada 5, es poden
emancipar dels seus pares. En els darrers anys, Sr. Conseller,
se li ha oblidat dir que hem passat d’un 34% a un 20% només
de joves que es poden independitzar. 

Què vol dia això a 2021? Que les polítiques d’ocupació
juvenil no funcionen, que les polítiques d’habitatge no
funcionen, que les polítiques de menors els han fugit de les
mans i que no tenen cap full de ruta per ajudar els joves.

Han tengut sis anys per adoptar mesures, i què han fet?,
anuncis, com continua vostè avui, anuncis que canviaran el
model econòmic, que fa sis anys que se’l repensen; anuncis que
faran una llei de joventut que encara no hem vist; anuncis d’un
pla estratègic de formació mentre els programes del SOIB,
d’aquests ques vostè presumeix, són totalment insuficients i han
estat incapaços -incapaços- d’apostar per la formació
professional dual, o anuncis de programes de retorn de talent de
la Sra. Armengol quan encara hi ha joves que continuen anant-
se’n a l‘estranger per poder cercar feina.

Tot això, anuncis, tornen vostès als anuncis, als dels brots
verds del Sr. Zapatero que ens varen cnstar 5 milions d’aturats
a Espanya i que tornam tenir una altra vegada amb el Sr.
Sánchez.

De veritat, Sr. Negueruela, pensa vostè que el que
necessiten els joves són anuncis, anuncis de treball temporal,
anuncis d’habitatges socials o anuncis de bons de 250 euros
que no els basten per a res? No. 

Els joves necessiten oportunitats, oportunitats laborals,
rebaixes d’imposts, avals hipotecaris per comprar el seu primer
habitatge, necessiten bonificacions fiscals als seus contractes i
ajudes per als seus lloguers i necessiten també mesures de
conciliació per si volen tenir fills i no els retards de la Seguretat
Social que tenen vostès.

I tot això que necessiten els joves està al Pla nacional
d’emancipació que presenta el Partit Popular i que nosaltres
aplicarem, Sr. Negueruela, així que surtin del búnquer del
Consolat, deixin els anuncis i les pancartes i posin-se a fer feina
l’any i mig que els queda que el temps del triomfalisme s’ha
acabat, Sr. Negueruela.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riera. 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. Riera, no mienta, intente no
mentir, no diga que hay 6 millones de parados en España
porque no es cierto, hay 3,4; ¡3,4 y ha dicho 6! No mientan
aquí...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No mientan. Sí dijo Sánchez como va fer com Zapatero y
no es así, no mientan...
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Usted desmanteló el servicio de empleo...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... usted no puso en marcha ni la garantía juvenil de Europa
porque despidió a la gente. Hoy en día hay más recursos para
jóvenes que nunca,...

(Remor de veus)

... el problema son ustedes. Ustedes nunca han apostado por los
jóvenes, ustedes votan en contra del SMI que perciben los
jóvenes...

(Remor de veus)

... y que pasa de 600 euros a 965. Ustedes votan en contra...

(Alguns aplaudiments)

... de que se les suba los salarios a los jóvenes, han votado en
contra y seguirán votando en contra. Ustedes no quieren que se
reforme la temporalidad en este país, como decía antes el Sr.
Sagreras, que es uno de los graves problemas y que Europa
dice que hay que reformarla y que la sufren todo todos los
jóvenes y esa es su reforma. 

Ustedes no apostaron nunca por empleo. Usted desmanteló
el servicio de empleo, de 40 millones a más de 110 millones
que habrá este año con políticas para jóvenes, un ejemplo en
formación dual para Comisiones Obreras, UGT y...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.16) Pregunta RGE núm. 12025/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a pressupost de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció, derivada de la pregunta
d’iniciativa ciutadana RGE núm. 7652/21, del Sr. Josep
Lluís Cardona i Enrich. 

Setzena pregunta, RGE núm. 12025/21, relativa a
pressupost de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
corrupció, derivada de la pregunta d’iniciativa ciutadana RGE
núm. 5652/21, del Sr. Josep Lluís Cardona i Enrich, que
formula el diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, bon dia,
Sra. Consellera, com deia el Sr. President, formulo aquesta
pregunta que és una pregunta d’iniciativa ciutadana del Sr.
Josep Lluís Cardona que per cert és aquí present i, per tant,
aprofito per saludar-lo i també agrair-li la seva iniciativa.

El Sr. Cardona posa en coneixement dels grups
parlamentaris l’acumulació de denúncies que ha anat
experimentant l’Oficina de Lluita contra la Corrupció. Se n’han
presentat 14 el 2018, 50 el 2019, 76 el 2020 i 88 fins al
setembre de 2021, un nombre creixent de denúncies que no ha
anat acompanyat d’un creixement en els mitjans d’aquesta
oficina de manera que s’està produint un endarreriment
gravíssim.

Concretament el Sr. Cardona, posa en el nostre coneixement
que una denúncia que ell va presentar, una alerta que ell va
presentar porta ja més d’un any i mig d’endarreriment i
l’Oficina li ha notificat que simplement no es pot tramitar per
manca de recursos.

Davant aquest panorama la meva pregunta és: quin és el
compromís del Govern a dotar de més recursos l’Oficina?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Castells, l’Oficina -com he
pogut dir en la intervenció anterior- s’ha anat posant en marxa
aquests darrers anys i per tant, és lògic que el coneixement de
la gent de l’Oficina i de les seves tasques s’ha anat
incrementant i per tant, és lògic que s’hagi anat incrementant el
nombre de denúncies que va rebent.

Al mateix temps l’Oficina ha anat incrementant el seu
personal de manera gradual i amb el pressupost de 2022
l’Oficina creixerà en pràcticament 400.000 euros, amb aquests
400.000 euros es dotaran quatre places que ja té dins la seva
RLT i després es faran... també serà per cobrir una sèrie de
despeses d’acord amb el que va demanar el director de
l’Oficina en el seu moment a la consellera d’Hisenda a l’hora
d’elaborar el pressupost. 

Per tant, es va fent la dotació de manera gradual de les
places que es varen crear a l’RLT, també de manera gradual
l’assumpció per part... o el coneixement per part de la
ciutadania de les tasques de l’Oficina, de la feina que fan. 

Esperem que amb aquestes quatre persones que en aquest
moment..., supòs que a partir de dia 1 de gener es podrà
començar la seva dotació, esperem que es pugui reduir el
termini de resposta de l’Oficina a les distintes denúncies que
s’han anat presentant. Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, per
la seva resposta. Jo crec que és una decisió encertada, la
d’haver incrementat el pressupost i la veritat és que ha estat -
diguem- encertada i també a la vegada sorprenent, perquè una
de les informacions que va aparèixer fa uns dies quan va dimitir
el Sr. Far és que un dels motius era el desencontre del Govern
respecte a l’actualització del seu pressupost. No sé si era una
notícia fiable o no, però va sortir publicat a la premsa.

Nosaltres creiem, al contrari del que han manifestat altres
portaveus avui mateix en aquest parlament, que l’Oficina de
Lluita contra la Corrupció és essencial perquè les Illes Balears
-i vostè ha contestat al Sr. Fuster- són tristament famoses pels
temes de la corrupció.

Diuen que l’Oficina Anticorrupció té un cost d’1 milió
d’euros a l’any i jo pregunto: i quin cost ha tingut la corrupció
per a les Illes Balears? Quin cost ha tingut per a la reputació de
les nostres illes?, però no només per a la reputació, per a la
butxaca dels ciutadans, quin cost ha tingut?

Hi ha qui diu també que l’Oficina anticorrupció ha fracassat
perquè no ha destapat grans casos de corrupció. Jo crec que
precisament obliden que la feina d’aquesta oficina no és
destapar casos de corrupció, sinó evitar-los. Per tant, aplicant
aquest criteri tal vegada l’èxit de l’Oficina, la valoració sobre
el seu èxit seria diferent.

Crec també, Sra. Consellera, que la independència, garantir
la independència de l’Oficina anticorrupció és essencial i si una
virtut... ningú no pot discutir al Sr. Far, que és cert que ha rebut
crítiques, és que precisament era un perfil clarament
independent. 

Nosaltres, i ja aprofito també per comentar-ho aquí, només
donarem suport un nom en substitució del Sr. Far que també
garanteixi aquest perfil d’independència perquè només des de
la independència, Sra. Consellera, es pot lluitar eficaçment
contra la corrupció.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, com vostè ha dit és
evident que la renúncia del Sr. Far de la setmana passada no té

absolutament res a veure amb el pressupost de l’Oficina, al
contrari, el pressupost de l’Oficina fa estona que està parlat,
pràcticament des de l’estiu que està parlat amb Hisenda que el
pressupost creixeria en aquestes quanties. I quant a la demanda
concreta que havia fet el Sr. Far i això és el que s’ha reflectit en
el pressupost que es va presentar ahir.

Totalment d’acord amb el que vostè planteja. Aquesta
comunitat autònoma necessita una Oficina de Lluita contra la
Corrupció que sigui forta, però sobretot que sigui independent
i que pugui fer feina i que pugui lluitar contra allò que ens
vàrem trobar per desgràcia durant altres legislatures, on el cost
del que s’embutxacava moltíssima gent, i és evident, perquè
fins i tot hi ha gent que ha pagat la seu del seu partit a costa de
la corrupció en aquesta terra, és molt, però molt, però molt més
car que no una oficina, primer a nivell econòmic i segon a
nivell reputacional.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.17) Pregunta RGE núm. 12120/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a objectius de la Comissió de les Illes de la
Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes d’Europa. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 12120/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 11889/21, ajornada a la sessió
anterior, relativa a objectius de la Comissió de les Illes de la
Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes d’Europa, que
formula el diputat Josep Castells i Baró del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Presidenta. Des
de l’abril de 2021 vostè és presidenta de la  Comissió de les
Illes de la Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes,
que es va reunir ara fa uns dies, altra vegada, anava dir a
Palma, però bé, telemàticament però vostè com a presidenta era
a Palma i, per tant, podem dir que la reunió va ser aquí.

Quan vostè va accedir al càrrec, va plantejar un programa
d’objectius, que sincerament li he de dir, estic absolutament
d’acord amb el que plantejava, ambiciosos i necessaris. Voldria
saber com avancen la consecució d’aquests objectius.

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 fer aquesta
pregunta, perquè és molt important per a la ciutadania de les
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Illes Balears, poder defensar les singularitats que té el fet de ser
illes. Vostè sap que aquesta és una de les estratègies que hem
fet amb el Govern d’Espanya, per això hem pogut aconseguir
el factor d’insularitat i per això hem de seguir reivindicant
moltes altres qüestions, i també ho hem fet a nivell de política
europea. Hem treballat durant molt de temps amb aliances amb
illes específiques, com Còrsega, Sardenya, Gozo i ara tenim
l’oportunitat sens dubte, que és una oportunitat, de poder
presidir aquesta comissió a dies de la Conferència Regional de
Regions Perifèriques i Marítimes.

El Pla de treball que vàrem traçar des de la presidència
d’aquesta comissió va en dues línies molt específiques. Una és
aconseguir que la Unió Europea flexibilitzi tots els seus
projectes quant als territoris insulars i puguem accedir a molt
més suport financer. Aquesta és una de les línies de treball
concretes. I l’altra línia de treball és precisament fer entendre
que les illes i les regions perifèriques i marítimes són molt més
susceptibles davant la situació del canvi climàtic i que, per tant,
hem d’apostar en polítiques fortes i valentes de transició
ecològica i d’economia circular, que és el plantejament que
feim des de les Illes Balears.

Com vostè deia, fa pocs dies vàrem tenir de nou l’assemblea
telemàtica aquí, amb seu a Palma, vàrem poder tenir
l’oportunitat que vengués un eurodiputat que està fent el treball
de la ponència sobre les regions insulars en el Parlament
Europeu. I la idea final, que vostè em diu l’objectiu final, és
poder tenir un estatut d’illes pactat durant aquests anys que
vénen, sobretot ho fixam que pugui ser possible durant la
presidència espanyola i per això també estam fent molta feina
amb el Ministeri d’Afers Exteriors.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, i gràcies, Sra. Presidenta, per la seva
resposta. No hi ha dubte que un estatut europeu de les illes
seria una excel·lent notícia, perquè això és el que necessitam,
que es reconegui dintre del marc europeu, l’especificitat i la
problemàtica de les illes.

Tot i així, Sra. Presidenta, vostè ja sap l’escepticisme que
tenen els ciutadans respecte de la Unió Europea. Tenen la
sensació que és una superestructura, que es parla molt i al final
hi ha poc impacte de les decisions en la vida quotidiana dels
ciutadans. Jo com a europeista convençut, crec que tenim
l’obligació de revertir aquesta imatge que es té de la Unió
Europea i jo per això li proposo una idea que està dins del que
vostè ha plantejat, que, com sap vostè, és la flexibilització de
les ajudes que rep el transport marítim, que avui en dia estan
topades per la clàusula de mínimis. Jo crec que aquesta
problemàtica segur que la comparteixen la resta de les illes i
per tant, les que no són ultraperifèriques, perquè les que són
ultraperifèriques no tenen aquest problema, però evidentment

n’hi ha moltes que no són ultraperifèriques que segur que ho
comparteixen.

Jo, per tant, li propòs fer força en aquest element perquè
seria un element que a més a més el vam recollir en el REIB, el
Govern de l’Estat és conscient d’aquesta problemàtica, el
Govern de l’Estat s’ha compromès a treballar amb aquesta
problemàtica i seria una consecució, un element, un guany, un
triomf que podríem presentar davant de la ciutadania com un
resultat de la política.

Per cert, vostè m’ha fet referència també a les aliances amb
Còrsega i Sicília, no?, vull dir, record la darrera pregunta que
jo li vaig fer a vostè la legislatura passada sobre illes era per
congratular-me d’aquesta iniciativa, aquesta aliança entre
Balears, Còrsega i Sardenya, però no se n’ha tornat a sentir
parlar més, aleshores, aprofit aquest segon torn perquè vostè
ens digui si això també ha passat, això que jo dic que passa als
ciutadans que tenen la sensació que es parla molt, es parla molt,
però després es concreta poc, saber si aquesta aliança està en
marxa perquè evidentment és una aliança molt potent de tres
països de la Unió: Espanya, França, Itàlia, tres illes a la
mediterrània occidental, i per tant seria molt potent que aquesta
aliança funcionés i donés fruits.

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. Si començ pel darrer, sí,
efectivament, segueix en marxa, de fet el document, el
dictamen que vàrem fer al Comitè de Regions que vàrem
presentar des de les Illes Balears va ser preparat també amb
aquesta aliança d’illes i és una de les qüestions que ha fet
possible que les Illes Balears després presidíssim aquesta
comissió d’illes de la Conferència de Regions Perifèriques i
Marítimes. Per tant, sí, segueix en marxa i seguim en aquesta
línia de treball.

És veritat que hi ha euroescèptics, però també és veritat que
crec que la COVID i la força que ha fet Europa per prendre una
altra decisió davant d’aquesta crisi ajuda a creure en Europa a
moltíssima gent, si no fos per aquesta aliança no tendríem els
fons europeus, no hauríem tengut la possibilitat dels recursos de
les vacunes i, per tant, crec que també hem d’aprofitar aquesta
oportunitat que en aquests moments tenim i seguirem defensant
aquest plantejament del decret de minimis que les ajudes
COVID han destopat. 

Per tant, també ja tenim una iniciativa prèvia d’haver-ho
pogut fer possible i esperem que l’Estatut de les Illes pugui ser
pactat i pugui ser una de les garanties que es doni destopar
aquest decret de minimis. 

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.18) Pregunta RGE núm. 11890/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a immigració il·legal. 

Divuitena pregunta, RGE núm. 11890/21, ajornada a la
sessió anterior, relativa a immigració il·legal, que formula el
diputat Jorge Campos Asensi, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿siguen
manteniendo que la inmigración ilegal no está vinculada a la
delincuencia?

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. Sí, Sr. Campos, ho seguesc
mantenint i no només ho seguesc mantenint sinó que afirm que
aquell que relaciona delinqüència amb immigració està mentint
i a més és un xenòfob.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sra. Armengol, sólo sabe mentir e insultar. Mire, tiene
usted, la verdad que..., tiene usted bastante mala suerte,
precisamente hace unas semanas cuando le pregunté por la
última avalancha argelina me dijo: “sólo quedan dos”, y al día
siguiente la Policía Nacional detiene a una peligrosa banda de
doce argelinos “okupas” cuyo cabecilla traía gratis a sus
compatriotas a cambio de que robaran en Mallorca. Le pasa
igual que a su colega la delegada del Gobierno la Sra. Aina
Calvo que afirma que el aterrizaje del avión patera y fuga de 23
marroquís no era una acción organizada y a continuación nos
llega un video que demuestra la perfecta organización y la
policía confirma que estaba planeado. 

Mire, Sra. Armengol, estamos sufriendo una invasión
inmigratoria ilegal por tierra, mar y aire de la que usted y el Sr.
Sánchez son responsables por el efecto llamada de sus políticas
y esta inmigración está directamente vinculada a que Baleares
sea una de las comunidades con mayor tasa de criminalidad.

Fíjese sólo en las últimas semanas, “el detenido por robar 26
veces en Formentera es uno de los acusados de violar a una
joven mallorquina de 18 años”, marroquí; “cuatro detenidos
por drogar y abusar en Magaluf de una menor tutelada que se
fugó”, senegaleses; “detenido un menor fugado del centro
Norai por atacar a una joven mientras hacia running”, argelino.

Mire, Sra. Armengol, en reiteradas ocasiones le he dicho
cuál es la solución: ley y orden. Y su respuesta es mentir e
insultar. ¿Va a tener la desfachatez, va a seguir teniendo la
desfachatez de decir que el mío es el discurso del odio,
repugnante, racista y xenófobo mientras en Baleares y en
España hacemos el ridículo internacional con la llegada de
aviones patera, mientras podemos ser víctimas de un atentado
terrorista por la incompetencia de los gobiernos socialistas?,
que estamos en alerta 4 antiterrorista y aquí aterrizan aviones
marroquís del que se fugan sus pasajeros, Sra. Armengol, que
ya nos han llegado este año 2.053 inmigrantes ilegales
argelinos y la delincuencia está disparada.

Mire, usted y la Sra. Aina Calvo son letales para Baleares,
cuanto antes se vayan las dos mejor, porque de las desgracias
que nos pasen ustedes serán las responsables.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, el seu discurs no només
és fals, és demagògic, és vomitiu, sinó que a més és d’una
irresponsabilitat absoluta. Per tant, jo crec que el seu discurs es
desmunta amb les dades, vostè vagi-se’n a llegir el que trobi
que ha anunciat avui aquí, jo li donaré dades oficials del
Consell General del Poder Judicial, de l’Institut Nacional
d’Estadística i del Ministeri d’Interior. 

L’any passat 3 de cada 4 delictes comesos a Espanya varen
ser comesos per persones de nacionalitat espanyola. Aquesta és
la realitat, Sr. Campos. Els delictes comesos pels menors
estrangers, inclosos els menors no acompanyats, als quals vostè
i el seu partit criminalitzen habitualment, l’any passat només
varen suposar un 1,05% del total de delictes comesos. La taxa
de criminalitat a les Illes Balears, una vegada passada la
pandèmia, continua per sota de l’any 2019. I ara vostè
expliqui’m, si la taxa de criminalitat que tenim ara, en xifres
oficials, és menor que la de l’any 2019 i vostè ens diu que des
de 2019 a 2021 han arribat, segons les seves paraules, un allau
d’immigrants il·legals que són els qui produeixen la
delinqüència, alguna cosa no quadra, Sr. Campos, perquè la
delinqüència ha baixat. 

Li diré la realitat, la realitat és que aquí quan ve un
immigrant il·legal s’extradita al seu país o es retorna a la
península, no queden a les Illes Balears. Per tant, deixin de
mentir i deixin de dir coses que no són certes a la població
d’aquesta comunitat autònoma.
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(Alguns aplaudiments)

El seu discurs d’odi, el seu discurs de xenofòbia, Sr.
Campos, tanmateix no colará perquè aquesta comunitat
autònoma, la societat d’aquestes illes, és una societat
compromesa, és una societat valenta, és una societat solidària,
és una societat que sap distingir perfectament una cosa de
l’altra. 

Per tant, Sr. Campos, vostè segueixi en la mentida, nosaltres
seguirem treballant en benefici de la ciutadania d’aquestes illes
i col·laborant amb Delegació de Govern, col·laborant amb les
forces i cossos de seguretat de l’Estat i col·laborant amb totes
les institucions per fer possible una vida digna i de cohesió
social a les nostres illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.19) Pregunta RGE núm. 11901/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a impuls a
l’emprenedoria a les Illes Balears.

Dinovena pregunta, RGE núm. 11901/21, ajornada a la
sessió anterior, relativa a impuls a l’emprenedoria a les Illes
Balears, que formula la diputada Patrícia Guasp i Barrero, del
Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. La recuperación económica y la
reactivación de nuestra comunidad pasa en gran medida por el
fomento del emprendimiento, es necesario apoyar a los
autónomos, a los emprendedores, a las PYME y también a
nuestras empresas, es la única manera de asegurar un
crecimiento económico sostenible a largo plazo, aumentar la
competitividad y garantizar la creación de puestos de trabajo.

Presidenta, ¿cree que el Govern está impulsando
suficientemente el emprendimiento en Baleares?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per la seva
pregunta, que efectivament compartim l’estratègia que hem
anat entrellaçant també en el Pacte de reactivació econòmica
sobre la política dedicada a l’emprenedoria a les nostres illes i
als autònoms i a les petites i mitjanes empreses, com vostè
apuntava, de fet algunes de les esmenes que vostès han

plantejat al passat pressupost s’han aplicat per part del Govern
de les Illes Balears. 

Des del Govern aquesta és una visió transversal de diferents
conselleries, li citaré aquí la Direcció General de Promoció
Econòmica i també l’Institut de Desenvolupament Industrial
sobre els que pivoten molta part de les ajudes que es fan
directament als autònoms i a l’emprenedoria de les nostres illes
i sens dubte també hem de seguir apostant, com vostè crec que
comparteix, per la diversificació econòmica a les nostres illes
i l’aposta pel nostre sistema productiu.

Per tant, aquest és un repte transversal que complim des del
pressupost aprovat, durant aquest temps de pandèmia s’han
pres mesures excepcionals que vostè coneix perfectament, s’ha
complit el Pla d’emprenedoria i d’autoocupació que es va
aprovar fa quatre anys i que després li’n puc seguir parlant en
el torn de rèplica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, presidenta, no es suficiente y gracias a que
Ciudadanos está en ese pacto hemos conseguido cosas, pero no
es suficiente, porque la realidad es que su gobierno tiene en el
cajón del olvido a los autónomos y a los emprendedores.
Sánchez, no, desde luego que no se olvida de ellos porque se
acuerda mucho para ahogarles con su hachazo fiscal y subida
de cuotas. Hay que echar mano a los autónomos, pero no a su
cuello ni a su bolsillo, como hacen, y encima su situación se
agrava ahora con la subida del 30% de los precios de la
electricidad y los combustibles. No se puede cargar más a los
autónomos y a los emprendedores con mayor presión fiscal,
porque este no es el momento de presionar a los que emprenden
y a los que generan empleo.

¿Qué medidas va a poner en marcha su gobierno para
contrarestar el maltrato de Sánchez a los autónomos y a los
emprendedores? Tarifa plana, bonificación de cuotas de
afiliación, bonificación del 100% para las cuotas de autónomos
para nuestros jóvenes de 35 años que empiecen su actividad,
como vamos a pedir en la moción de después. ¿Cómo van a
fomentar el autoempleo y el emprendimiento desde su
gobierno? Desde luego subiendo impuestos y poniendo más
trabas no, presidenta. Con el alivio fiscal se amplía la base de
cotización, se aumenta la riqueza a repartir y permite repartir
más recursos al estado del bienestar. Pero ustedes no quieren
ese modelo.

Baleares es una tierra de talento y valentía, donde la gente
trabaja y lucha por sus proyectos. Desde Ciudadanos queremos
aprovechar ese espíritu emprendedor. Por eso le pido hoy tres
compromisos con los autónomos y los emprendedores de
nuestras islas: uno, la puesta en marcha urgente del plan de
autoempleo y fomento del emprendimiento, que hicimos desde
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Ciudadanos y se aprobó el 19 de octubre; dos, un papel
protagonista del fondo Next Generation, e impliquen a la
Fundación Impulsa, a la UIB y a las cámaras; y tres, que su
Govern contrarreste con bonificaciones el maltrato de Sánchez
a los autónomos y a los emprendedores de estas islas.

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. A veure, per
primera vegada en la història d’aquestes illes i d’Espanya, hi ha
hagut ajudes directes als autònoms i molt important a tot
Espanya i també en aquesta comunitat autònoma. Jo li parlaré
de la política de les Illes Balears, que és la que em competeix
com a presidenta de les Illes.

Fa quatre anys -li deia- vàrem aprovar aquest primer Pla
d’autoocupació i foment de l’emprenedoria, dotat amb 8
milions d’euros, que tenia eixos específics per implementar la
cultura emprenedora, per orientar i captar les persones
interessades en projectes d’autoocupació i diferents altres
qüestions.

Des de la implantació d’aquest Pla d’autoocupació, li diré
una qüestió, per exemple només des de l’IDI l’any 2020 aquest
servei va fer més de 1.500 assessoraments que varen ajudar a
fer realitat el seu projecte, a 815 persones emprenedores a les
nostres illes. També s’ha posat en marxa el servei Reempresa,
que treballa per donar continuïtat a empreses viables
econòmicament, que estaven a punt de tancar per manca de
relleu. 

Per tant, s’ha fet feina en aquest pla d’emprenedoria i li diré
una qüestió, el pla durava fins el 2020, el 2020 entram en
pandèmia, ara estam treballant amb el segon pla
d’autoocupació i li puc anunciar que a final d’aquest mes de
novembre aprovarem aquest segon pla i que inclourà una línia
d’ajudes i d’acompanyament per a persones físiques que es
puguin acollir a la Llei de segona oportunitat.

Per tant, aquestes propostes que fa Ciutadans i que alguna
ja l'havien presentat al pressupost de l’any 2021, sí que seran
complides i sí que seran aprovades per part del Govern de les
Illes Balears, perquè compartim aquesta aposta per
l’emprenedor a les nostres illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.20) Pregunta RGE núm. 12020/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a aprofitament de
tots els recursos disponibles en favor de les PIME en
matèria d’innovació industrial. 

Vintena pregunta, RGE núm. 12020/21, relativa a
aprofitament de tots els recursos disponibles en favor de les
PIME en matèria d’innovació industrial, que formula el diputat
Josep Melià i Ques del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sra.
Presidenta, convendrem que hi ha un ampli suport, un ampli
consens a les Illes Balears en relació amb la necessitat de
diversificar el nostre model econòmic, vostè mateixa hi feia
referència ara a la pregunta anterior. 

El que succeeix és que molt sovint, més enllà de les
paraules, més enllà de les intencions, més enllà de la voluntat,
hi ha els fets, i els fets de vegades no acompanyen aquestes
paraules. Per això nosaltres li volem demanar què pensa, com
explica, com valora que l’entitat Construïm, l’entitat PIMEM,
digui que lamenta que s’estiguin perdent doblers per a
innovació i investigació industrial per falta de funcionaris
qualificats i que diguin que és preocupant que només hi hagi
una persona a la Direcció General d’Innovació dedicada a
gestionar les ajudes als projectes innovadors industrials i que
de 1.500 milions d’euros que ha donat el Centre per al
Desenvolupament Tecnològic Industrial del Govern de l’Estat,
a les Illes Balears només hagi arribat 1 milió d’euros. Com ho
explica?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, per la seva
pregunta. Vostè en el seu plantejament fa una reflexió que jo
compartesc plenament i que a més, és una de les potes del Pacte
de reactivació, on El Pi hi participa i que sempre hi hem
apostat. La reflexió va sobre innovació, necessària a les nostres
illes i efectivament, tenim un deute històric a la nostra
comunitat autònoma, tant de la part pública, com de la part
privada i hem augmentat cada any, com vostè coneix
perfectament els pressuposts en innovació per part del Govern
de les Illes Balears des que nosaltres governam. I després ha fet
referència a les petites i mitjanes empreses de la nostra
comunitat autònoma. 

Efectivament, és una de les prioritats del nostre govern, el
nostre teixit empresarial està format en més del 90% per part de
la petita i mitjana empresa. Li puc anunciar que molt
properament aprovarem la Llei de la ciència. És una llei que ha
estat participada evidentment per clusters, per la Universitat de
les Illes Balears, per tota la comunitat científica, que ha de
donar un impuls enorme a la innovació a la nostra comunitat
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autònoma. I per part de les PIME hi seguirem treballant
específicament amb els fons que s’han impulsat tant des del
Govern de les Illes Balears, com dels fons estatals, com dels
fons europeus que es puguin començar a repartir o invertir 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. Sra. Presidenta, vostè és una
mestra de no contestar-me les preguntes concretes que jo li
formul i vostè em fa una explicació teòrica, molt guapa, molt
polida, molt ben travada, però al final no em diu què està
succeint perquè de 1.500 milions d’euros d’ajudes per a
projectes innovadors industrials, només hagi arribat 1 milió
d’euros a les Illes Balears i perquè els empresaris estan
enfocant que la Direcció General d’Innovació i que no hi ha
capacitat de gestió per part del Govern de les Illes Balears, de
totes les ajudes que podrien arribar a les petites i mitjanes
empreses que són les que més ho necessiten per fer aquesta
innovació.

Aquesta és la pregunta que jo li vull formular, perquè
parlam molt de fons europeus, però el gran risc dels fons
europeus no és només que no tenguin una orientació
transformadora, que això és molt important, sinó que després
hi hagi capacitat de gestió, perquè si no, com vostè sap
perfectament, molts d’aquests doblers per ventura ni arribaran
o hauran de ser retornats. Per tant, això seria un drama per a les
Illes Balears. 

Jo el que li reclam és que hi hagi una capacitat de gestió per
part del Govern de les Illes Balears, que totes les ajudes que
puguin arribar per innovació siguin una realitat a les Illes
Balears, perquè si no, han passat sis anys i continuam depenent
del turisme absolutament. Per tant, no hem millorat ni hem
avançat el que tocaria en aquesta qüestió.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies Sr. Melià, efectivament jo
compartesc amb vostè que les Illes Balears i que el Govern de
les Illes Balears, i per això hem fet una aposta pel personal
públic de la nostra comunitat autònoma, necessitam reforçar
plantilles en àrees clau i això és el que estam fent des del
Govern. 

Però també li he de dir que referides a les empreses
industrials de construcció, mai no s’havien posat tants de
recursos a disposició a través del Pla d’indústria que vostè
coneix perfectament, que hi ha partides específiques per a la
modernització industrial que s’han executat íntegrament a la
nostra comunitat autònoma; les mesures de digitalització per
passar les indústries 4.0, que també s’han donat totes les ajudes
que s’han demanat i no hi ha hagut problemes de crèdit per
poder-ho fer possible; una línia de finançament de l’IDI i
ISBA, evidentment de crèdits blancs per fer realitat les
inversions i també la formació i l’ajuda als clusters de la nostra
comunitat autònoma.

A part d’aquests finançaments autonòmics, totes les
indústries de les Illes Balears poden acudir al Ministeri de
Ciència i Innovació, que va dotar amb 85 milions d’euros les
convocatòries de projectes d’R+D+I i, efectivament, també les
convocatòries del CDTI, que a les Illes Balears, que és al que
vostè feia referència, s’invertiran 12 milions d’euros, que
empreses de les Illes Balears s’hi poden adherir.

També, amb les ajudes directes, 77 milions d’euros han anat
directament a les indústries de la nostra comunitat autònoma.

Què queda molt de camí per recórrer? Queda molt de camí
per recórrer i esperem que el puguem recórrer junts. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.21) Pregunta RGE núm 12037/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a oficina anticorrupició
eficaç i independent a les Illes Balears.

Vint-i-unena pregunta, RGE núm. 12037/21, relativa a
oficina anticorrupció eficaç i independent a les Illes Balears,
que formula la diputada Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. La semana pasada conocíamos la
renuncia del Sr. Far y, mire, no me sorprendió en absoluto,
hemos visto trabas y ninguneos por parte del Govern con el
informe, cuestionando la legalidad del plus de insularidad de
altos cargos, la investigación por la contratación de mascarillas
o el caso de cargos VIP saltándose la cola de vacunación. Y el
propio Far ha hablado de presiones en sus declaraciones.

La oficina anticorrupción tiene su sentido desde la máxima
independencia e imparcialidad, no caben presiones ni trabas,
solo eficiencia y transparencia en la lucha contra el fraude y la
corrupción política.

Presidenta, ¿hasta qué punto apuesta su govern por la
oficina anticorrupción? Gracias.
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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. A veure, perquè
quedi clar, qui va fer possible aquesta oficina anticorrupció a
les Illes Balears són els partits que formen part d’aquest
govern, allà on governen vostès no hi ha oficines anticorrupció,
aquesta és la realitat, per tant, Sra. Guasp.

(Alguns aplaudiments)

Aquí, qui ho va defensar i qui ho va fer possible vàrem ser
nosaltres, i no només hi hem apostat, sinó que hi hem seguit
creient i seguim impulsant aquesta oficina anticorrupció, crec
que els fets ho demostren.

Miri, Sra. Guasp, tot el respecte absolut pel Sr. Far i li
agraesc moltíssim la seva feina i el seu treball a la nostra
comunitat autònoma, ara, ell dimiteix per motius absolutament
personals i professionals, com ell ha explicat.

Efectivament, la base de l’oficina anticorrupció és ser
independent i aquesta independència és la que ha garantit el
Govern de les Illes Balears. Aquesta oficina depèn del
Parlament de les Illes Balears, el Govern del que s’ha
preocupat és de poder donar-li el pressupost necessari per
poder tirar endavant les seves tasques.

I jo crec que la demostració, Sra. Guasp, més clara és que
en el pressupost de l’any 2022, l’oficina anticorrupció
augmenta un 40% el seu pressupost en passar de 918.000 euros
a 1.300.000 euros. Per tant, el Govern no només hi creu, sinó
que hi dona suport.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, presidenta, hoy se ha equivocado de lleno, de hecho,
donde gobierna Ciudadanos hemos impuesto una oficina, en
Andalucía, aprobada en julio, y ¿quienes la vetaron? Ustedes,
el Partido Socialista. Y en Castilla y León también la hemos
aprobado, porque ha sido mi partido, Ciudadanos, porque si
fuese por el PP no existiría.

(Remor de veus)

Y, mire, la pregunta no es oficina sí u oficina no, la
pregunta es más bien: ¿quiere el Govern luchar debidamente
contra la corrupción política y el fraude en la gestión pública o
solo cuando están en oposición?

Popular aquí no la quiere y no la ve necesaria y ustedes,
como digo, en Andalucía la vetan. No llego a acostumbrarme
a esta incoherencia política y a esta falta de principios en
política, y se lo digo en serio.

(Remor de veus)

Y con el bipartidismo, con el bipartidismo y la corrupción
hemos topado...

(Petita cridòria)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

LA SRA. GUASP I BARRERO:

..., hemos topado, sí. Reconozca que en su día esta oficina fue
una imposición de su socio, igual que nosotros donde
gobernamos.

La corrupción destruye la confianza de los ciudadanos en
las instituciones y sigue siendo percibida como uno de los
problemas más graves por los ciudadanos, después del paro. Y
nuestra postura siempre ha sido clara, tolerancia cero con la
corrupción; acabar con los privilegios de los políticos y un
compromiso firme con la regeneración y la transparencia.

Y claro que esta oficina es necesaria, tiene que ser
imparcial, objetiva, pero también eficiente y eficaz, con las
funciones de prevención, detección, investigación, control y
protección de denunciantes. Y esto no se solapa ni con la
Fiscalía ni con la Sindicatura, como dicen otros, no es cierto, el
perfil del director debe ser independiente y con trayectoria
profesional, aunque ya sabemos cómo les gusta a los que llevan
36 años repartiéndose los jueces apañar y repartirse la
“partitocracia”. Desde Ciudadanos exigimos “meritocracia” y
capacidad.

Y, mire, la regeneración, la eficiencia, el gasto, la lucha
contra el fraude, la transparencia, garantiza que los recursos
públicos se desti...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Guasp, puc compartir
una part important del seu discurs i del que vostè ha dit, però és
que nosaltres som els que ho hem aplicat, aquesta és la
diferència, i ja molt abans que vostès existissin en aquesta
comunitat autònoma, a l’any 2011, la comunitat autònoma de
les Illes Balears, un govern progressista, va ser la primera que
va aprovar una llei de bon govern a iniciativa del Govern de les
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Illes Balears, en aquell moment presidit per Francesc Antich,
aquesta és la realitat.

I per què ho vàrem fer? Perquè era una comunitat autònoma
en què el Partit Popular ens havia condemnat a tenir la imatge
pública de la corrupció, hem de recordar que aquí només fa una
setmana s’ha tornat condemnar a presó a un expresident del
Govern de les Illes Balears del Partit Popular. Per tant, Sra.
Guasp, amb segons quines coses no juguem, perquè el Partit
Socialista sempre ha estat compromès amb la lluita contra la
corrupció, així com ho han estat els meus socis de govern, i
això és definitori de la nostra trajectòria dins aquesta comunitat
autònoma.

No només hem aprovat l’oficina anticorrupció i l’hem
dotada pressupostàriament i té una independència absoluta del
Govern de les Illes Balears, sinó que dins del Govern hem estat
el Govern que més ha aplicat una llei de transparència, que ha
aplicat i ha modificat la Llei de bon govern i l’ha actualitzada,
que ha publicat totes les declaracions patrimonials i totes les
qüestions referents als càrrecs del Govern de les Illes Balears;
que hem publicat tota la contractació pública, perquè creiem
fermament en la transparència, perquè creiem fermament en la
rendició de comptes, perquè creiem fermament que cada euro
públic s’ha de justificar específicament com s’inverteix i com
es gasta en benefici de la ciutadania de les Illes Balears.

Per tant, Sra. Guasp, no posi en dubte la lluita contra la
corrupció i l’honestedat dels membres del Govern i dels partits
que li donen suport. Jo no li pos en dubte la seva, però vostè no
posi en dubte la nostra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.22) Pregunta RGE núm. 12036/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pujada generalitzada de preus a les Illes
Balears.

Vint-i-dosena pregunta, RGE núm. 12036/21, relativa a
pujada generalitzada de preus a 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 diputats. Sra.
Armengol, molts ciutadans d’aquestes illes, cada vegada més,
comencen a estar cansats que vostè, sistemàticament, ens parli
d’una situació idíl·lica que, desgraciadament, no es correspon
amb la realitat.

És evident que vostè passa moltes hores al búnquer del
Consolat, fonya molt poc el carrer i escolta només aquells que
li diuen el que vostè vol sentir, però la realitat, la que viuen els

ciutadans i les empreses d’aquestes illes, és prou diferent de la
que vostè percep.

Miri, durant les darreres setmanes hem sabut que Balears té
l’habitatge més car d’Espanya i el que més incrementa el preu;
que el preu de la llum s’ha disparat per sobre dels 200
euros/megawatt, més d’un 400% més que fa un any; que
Balears és la comunitat més cara d’Espanya per fer la cistella
de la compra; que més d’un 40% de les empreses constructores
han cancel·lat o paralitzat projectes com a conseqüència de
l’increment de les matèries primeres; o que la pujada del gasoil
posa contra les cordes el sector del transport.

Sra. Armengol, la inflació s’ha disparat fins a un 5,5% en el
darrer mes, a Espanya, a Balears encara més, una xifra que no
havíem vist fa 30 anys.

Com valora la pujada generalitzada de preus que incideix
directament sobre les rendes mitjanes i baixes? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa. A veure, Sr.
Costa, és cert que la inflació el mes de setembre va ser del 4%
i la pujada de preus generalitzada, és un tema que no només ens
preocupa sinó que ens ocupa, la resposta nostra al pressupost
general de la comunitat autònoma per a l’any 2022 després diré
algunes qüestions.

Aquesta pujada de preus, vostè ho lligava també a la seva
intervenció, té una derivada molt clara o té una causalitat molt
clara mitjançant la pujada de l’electricitat d’una forma molt
especial a nivell global, però d’una forma molt especial a nivell
europeu. Com vostè sap, el Govern d’Espanya ha pres
iniciatives per fixar preus de l’electricitat i el seu partit s’hi ha
oposat, Sr. Costa, em demana a mi i jo li dic: el Govern
d’Espanya pren mesures valentes per fixar preus de
l’electricitat i vostès s’hi oposen.

Després, em parlava de l’habitatge, de la política
d’habitatge, nosaltres som els que fem política d’habitatge
públic, qui s’oposa que agafem habitatge dels grans tenidors i
els donem als joves, com ahir podíem ja començar a presentar
el bloc d’habitatges que van dels grans tenidors a l’especulació
als joves amb lloguer social, nosaltres. Qui s’hi oposa? Vostès,
Sr. Costa, per tant, no em vengui aquí a dir amb les
contradiccions.

Una altra qüestió important que té a veure amb l’índex de
preus al consum, qui lliga les pensions a l’índex de preus al
consum que vostès varen deslligar? El Govern d’Espanya, per
tant, Sr. Costa, nosaltres tenim molt clar que, efectivament,
davant d’això un pressupost social, davant d’això un pressupost
de creixement econòmic com el que presenta el Govern de les
Illes Balears.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, president. Deuen prendre moltes mesures, però no
deuen tenir molt d’efecte, perquè és un fracàs total, increment
brutal dels preus, per tant, deu fracassar estrepitosament, Sra.
Armengol.

(Alguns aplaudiments)

Miri, la inflació és el pitjor impost que pot existir, l’impost
més injust i un impost que destrossa el poder adquisitiu de les
famílies, empobreix la població i arruïna les empreses. Vostè
mai no se’n recorda dins els seus discursos triomfalistes, però
cada vegada que els ciutadans van al supermercat se’n
recorden, quan s’aturen a les benzineres se’n recorden i quan
arriba la factura de la llum se’n recorden encara molt més. I no
em digui que no és cosa seva, vostè, bé, i és que és una cosa
generalitzada a tot el món, que és el que em dirà dins un
moment, perquè no és cert, vostè pot prendre mesures i pot
prendre mesures eficaces, Sra. Armengol, s’han de prendre, de
fet, les mesures per compensar aquests sobrecosts.

Per exemple, ajudi’ns a aprovar el Règim fiscal especial de
les Illes Balears per reduir els costs a les empreses i als
autònoms. Es tramita en el Congrés dels Diputats, vostès hi
varen votar en contra, però es tramita, podria entrar, ha d’entrar
en vigor immediatament, ara és més necessari que mai. Faci la
seva part de l’esforç, no ens digui que no.

Compensi la pujada de preus a la qual s’enfronten les
famílies i abaixi’ls els imposts, per exemple, IRPF, ISE,
transmissions. Ah, sí, demani a Sánchez, per favor, que no
apliqui el seu sistema i apliqui el del Partit Popular, perquè el
seu sistema ha fracassat estrepitosament.

I Sra. Armengol, posi’s les piles, quedar-se de braços
creuats no és una opció. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. El que em faltava, quedar-nos de
braços creuats, i qui s’ha abstingut en els 855 milions d’euros
d’ajudes directes a les empreses de les Illes Balears? Vostès,
Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments)

I qui no està d’acord amb que el salari mínim
interprofessional el 2021 sigui de 965 euros? Vostè, Sr. Costa.

I qui no ha ajudat en res? Durant aquesta crisi s’ha posat de
perfil i no ha donat ni una proposta, ni un suport, ni una ajuda
a la societat de les Illes Balears, vostès, Sr. Costa, i això els
perseguirà sempre,...

(Alguns aplaudiments)

..., perquè, davant el pitjor moment de la nostra comunitat
autònoma vostè s’ha posat de perfil, vostè no ha volgut
participar del Pacte de reactivació, vostè no ha volgut posar ni
una proposta d’ajuda a les Illes Balears.

Nosaltres presentam un pressupost general de la comunitat
autònoma que augmenta ni més ni manco que un 51% en
inversió en medi ambient, en política de transició energètica, en
política industrial, en comerç, per tant, en diversificar el nostre
model econòmic i en apostar pel nostre creixement econòmic,
un pressupost que augmenta un 56% en despesa social en
despesa social a la nostra comunitat autònoma, que té
deduccions fiscals i que ajuda els més vulnerables.

Sr. Costa, és molt sorprenent que vostè, que va ser el
director general que va llevar totes les deduccions fiscals en
política d’habitatge a les nostres Illes em vengui a fer aquests
sermons. Per tant, comenci a tocar de peus a terra, comenci a
veure la realitat, aquest govern ha traçat un escut social a la
nostra població i lluita per la reactivació econòmica, comenci
a fer feina seriosament i comenci a fer-la en benefici de la
ciutadania de les Illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 9714/21, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria d’habitatge.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 9714/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
matèria d’habitatge.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Camps.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, Sr. Conseller. Dels
últims 14 anys vostès n’han governat 10 i creiem necessari
recordar-li que quan pugi aquí tengui molt present i se centri en
el present i futur, perquè voler del període 2011 a 2015, amb
les circumstàncies que vostès ens van deixar les
administracions, no seria seriós per la seva part, així com ha fet
la Sra. Armengol fa uns minuts. I als ciutadans el que realment
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els interessa és el que es fa avui, el que es farà demà i el seu
futur.

Per al Partit Popular la deriva que du aquest govern en
matèria d’habitatge és molt preocupant i la urgència de disposar
d’una bona oferta en circulació d’habitatge públic o privat,
principalment, i no és fa, essent bàsic per als ciutadans, ho hem
manifestat sempre, que des de l’administració hem d’apostar
per la construcció d’habitatge públic, però amb seny; un seny
que no utilitzen vostès, perquè només aposten exclusivament
pel model públic, i tothom ja sap que és molt lent, perquè és
insuficient, perquè no és sostenible econòmicament, perquè no
resol les llargues llistes d’espera de l’IBAVI, perquè no resol
el preu del mercat, perquè no resol a la majoria dels ciutadans
les seves necessitats que pateixen a dia d’avui.

Vostès es creuen que comparant les ajudes que donaven fa
dues legislatures amb les que donen arranja moltes coses, i jo
li dic: és clar que sí que vostès donen més ajudes en aquest
moment, però vostès també han de tenir molt present que el
creixement exponencial de les necessitats d’aquests ciutadans
de les Illes Balears, que creen vostès, que han passat de 785
persones a l’any 2015 a més de 8.000 persones en sis anys.

Vostès, em pot dir després que atenen, en temps i forma, les
necessitats reals dels ciutadans amb una llista d’espera de més
de 8.000 persones? Vostè em pot dir que atenen bé els
ciutadans quan, a dia d’avui, són incapaços de pagar el lloguer
de l’habitatge de l’any 2020? Un lloguer d’habitatge al qual
vostès es van comprometre a fer-ho efectiu dins el mateix
exercici 2020.

I què en pensa, Sr. Conseller, que en els darrers cinc anys
hagin passat de 7.900 persones o famílies a casi 30.000 que han
de compartir habitatge, Sr. Conseller? És un caprici, és una
moda o és una necessitat?

I què pensa, Sr. Conseller, que amb 77 mesos només han
estat capaços d’entregar, a dia d’avui, 9 pisos, 4 a Sant Lluís i
5 a Palma? Si açò diu que és funcionar correctament, doncs
nosaltres li diem que no ho és.

O la mateixa Llei d’habitatge fracassada, incapaç de
resoldre la realitat social, com és l’ocupació il·legal dels
immobles públics o privats, una llei que no dona més que ales
als infractors i penalitza legalment els propietaris en deixar-los
desemparats. S’enganen vostès mateixos en no voler introduir
a la llei aquest delicte i perseguir-lo, però els ciutadans ho
veuen, Sr. Conseller, perquè si no és un problema, com diuen
vostès, digui’m perquè han de contractar seguretat privada? Si
no és un problema digui’m per què han de contractar alarmes?
Si no és un problema per què instal·len portes de seguretat? Si
no és un problema per què tapien els pisos que per la via
judicial recuperen? És per donar feina a les empreses de
Balears?

Una llei que s’oblida i deixa gairebé al marge la
participació privada, que és la majoritària, que és la que
realment pot avançar de forma àgil per poder treballar i
resoldre la greu situació de l’habitatge que patim. Així pretén
aquest govern solucionar el dret bàsic amb tants d’erros?

Pel que fa als anuncis estavellats, quants anys duen
anunciant els 800 habitatge de Son Busquets, que no es posen
ni d’acord amb els seus socis, ni amb el Govern central? Es
troba en subhasta a dia d’avui, no es troba en subhasta, ens ho
explicarà, Sr. Conseller?

Encara pitjor el que passa a Can Escandell, a Eivissa,
perquè el mateix govern sigui incapaç de desbloquejar i cercar
una solució al problema que fa tants i tants anys que
arrossegam.

També el mes de març, just vostè va arribar, va fer una bona
estrena, els 56 habitatges dels grans tenidors, que al final van
ser 33, que ahir van anunciar que una part d’aquests aniran
destinats als joves menors de 35 anys; nosaltres, des del Partit
Popular, ho veiem bé, felicitam que per fi, després de tants de
mesos, i que encara n’han d’esperar dos mes, en puguin
disposar aquest nombre de joves que necessiten aquests
habitatges.

Per cert, què passa amb la promoció de Fornells, que fa dos
anys que la pressuposten i ni tan sols han estat capaços de
licitar-la? Què passa amb la promoció de Sant Lluís que fa anys
que anuncien una nova promoció a l’escorxador i no són
capaços de signar el conveni?

Què passa amb altres solars, Sr. Conseller?

I ens pot explicar, seguint amb el torn de titulars: “dia 14 de
maig del 2020, el Govern permetrà reconvertir hotels HPO i
obres sense llicències”. Un any i un mes més tard, “Zero
peticions per reconvertir hotels en habitatges HPO”. Quin
fracàs més absolut, no, Sr. Conseller? I a dia d’avui, dia 9 de
novembre, què hi ha qualque petició de cap hotel, m’ho dirà?

En tots aquests bluf, anuncis de fum, hi hem d’afegir una
realitat sobrevinguda, els increments en les matèries primeres,
els sobrecosts que vostès, de forma irresponsable, no van voler
reconèixer ni donar suport a una iniciativa que, una vegada
més, ens vam anticipar des del Partit Popular per poder cercar
una solució sobrevinguda, ningú no acusa aquest govern, és una
situació sobrevinguda, i vostès, una vegada més, deixen els
empresaris, els constructors, tirats a la seva sort.

I una mostra més de no voler estar a l’alçada, de no ser
responsables, passa per donar solució a les 100 famílies dels
apartaments Don Pepe, perquè vostès saben que és possible una
solució amb el text refós de la Llei d’urbanisme, es tracta d’una
voluntat política, com van tenir, i nosaltres res en contra no hi
tenim, de reconèixer la necessitat de construir un camp de
futbol i un centre educatiu, Sr. Conseller, només es tracta
d’oportunisme ideològic.

Un altre exemple, si no, haguessin pogut resoldre el solar
del municipi d’Alaior, o és per què governa el Partit Popular,
un solar del que vostès en són propietaris, que té una figura
urbanística que també haguessin tingut aquest interès de
construir habitatge públic, a Menorca tenien aquesta
oportunitat; o deu ser perquè està tacat amb el cas Multimedia,
que tal vegada convé no parlar d’aquest solar, Sr. Conseller, ja
ens ho explicarà.
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Balears, 22 del 10 del 2021, “Balears lidera l’increment
anual del preu de l’habitatge, tant nou com de segona mà,
segons TINSA”. El preu de l’habitatge, segons el Col·legi
d’Aparelladors, una notícia que sortia a un mitjà de
comunicació aquests dies, preveu un increment entre el 10 i el
15% a l’any 22, què pensa fer, Sr. Conseller?

Sr. Conseller, la situació és greu, quantes promocions
d’HPO privades durant aquests sis anys han posat en marxa?
Quantes promocions han acabat durant aquests sis anys?

També un altre tema que ens preocupa, Sr. Conseller, són
les concentracions de les promocions que fa, és un mal vici que
té aquest govern, ho van fer amb el transport públic, ja ho vam
veure i tots els ciutadans sabem com va acabar, amb la
concentració i amb aquests models de licitacions van fer fora,
no van donar oportunitat a les empreses de Balears perquè
poguessin tenir una oportunitat i, per tant, han de venir grans
empreses multinacionals de fora, les que vostès persegueixen
en el que els convé, per donar aquest servei.

Van anunciar fa uns mesos amb l’ib-salut que també
centraran aquests 9 projectes en 1 i també ho fan amb les
licitacions per a habitatge públic, una altra mostra més de la
falta de sensibilitat i de la falta d’atenció que han de rebre les
nostres empreses de Balears, Sr. Conseller.

No han pensat en cap de les diferents intervencions en
aplicar incentius fiscals, com els reclamam des del principi de
legislatura, perquè els joves puguin accedir a un habitatge
públic? Perquè puguin veure’s beneficiats amb bonificacions de
l’IBI els joves menors de 35 anys? Què esperen a començar a
incentivar? Què esperen a començar a incentivar d’una vegada
per totes les promocions privades perquè si algú ha d’ajudar a
resoldre el problema de l’habitatge a Balears ha de ser amb
seguretat jurídica, amb seguretat en avals bancaris el sector
privat, l’administració, per molt que vulgui fer serà impossible
poder arribar en temps i forma a les necessitats.

I li record una vegada més, Sr. Conseller, hi ha 8.000
persones que esperen un habitatge, si vostès a dia d’avui, en sis
anys, només han tingut la capacitat de construir-ne 9, amb tot
el que tenen en marxa i amb tots els problemes sobrevinguts
que ara venen, entre la falta d’abastiment, entre l’increment de
preus, entre que no venen les matèries primeres, no sé com
acabaran aquestes promocions que tenen en marxa.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Ara té la paraula el representant del
Govern, el conseller de Mobilitat i Habitatge.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Camps,
per aquesta interpel·lació que supòs que amb les ganes que té
de fer-me preguntes habitualment ha fet un resum de tot allò

que em volia preguntar i ha decidit ajuntar-ho aquí en una
intervenció i mira que me n’ha fet, de preguntes, que jo crec
que algunes ja estaven contestades, algunes oralment, algunes
per escrit com vostè habitua a fer i nosaltres crec que li
contestam correctament.

Vaig fer una compareixença abans de l’estiu, anava una
mica sobre el mateix, però jo de totes maneres li vull dir que és
un plaer tornar ser aquí a explicar les polítiques d’habitatge, a
mi m’agrada, aquest govern se sent molt orgullós de les
polítiques d’habitatge que fa.

És clar, jo tenia una intervenció preparada una mica més
genèrica i, és clar, llavors si em diu que no li he contestat les
preguntes igual em renya. No sé si m’atreviré a fer una resposta
una mica a allò que vostè m’ha plantejat o si faré una mica de
tot, no?

Nosaltres apostam per la política d’habitatge. El pressupost
de l’any 2021 tenia suficient partida pressupostària per fer un
total de 600 habitatges que estam construint en aquests
moments. Per tant, això que em diu que nou contractes i nou
claus i no sé què, vostè sap que hi ha en aquests moments 600
habitatges en construcció a les Illes Balears producte de la
política decidida d’aquest govern de posar pressupost a l’any
2021 de la mateixa manera que n’hem posat al 2022 per seguir
fent polítiques d’habitatge, de construcció d’habitatge nou i
també, si surten oportunitats, de fer tanteig i retracte com hem
fet, perquè ens ho permet una llei aprovada a l’any 2018 que
ens permet incorporar al parc per altra vies que no és només
l’habitatge nou, com és el tanteig i retracte sobre les operacions
de grans tenidors o altres temes d’ocupació temporal.

Nosaltres estam molt contents amb la política que feim. És
clar, vostès vénen aquí a qüestionar-la perquè efectivament ahir
entregàvem o presentàvem la possibilitat d’entregar 25
habitatges a joves d’un primer paquet de 44 habitatges que hem
pogut obtenir pel tema de tanteig i retracte i 25, la meitat tal
com vàrem dir, tal va acordar el Consell d’Administració de
l’IBAVI, els ha duit als joves directament.

Vàrem autoritzar també una despesa ahir mateix al Consell
de Govern per poder pagar ja també 22 habitatges d’ocupació
temporal, que n’hi ha a Eivissa, a Mallorca i a Menorca i que
podrem tenir també ben aviat a disposició de la gent i, per tant,
vostè em diu que la llei ja està fracassada, que la llei no ha
funcionat i jo crec que la llei demostra que hem pogut fer tot
això i hem pogut fer política d’habitatge.

Què és el que passa? Vostè..., que efectivament les Illes
Balears tenim una situació molt complicada: el repte
demogràfic és gros, la pressió del sector turístic damunt els
habitatges construïts també és gros, molta gent s’estima més
llogar-los al mercat turístic que no al mercat residencial, diríem
-entre cometes- normal, i això provoca segurament aquestes
dificultats de zona tensionada com s’ha demostrat.

I la llei estatal d’habitatge el que ens permetrà és fer
possible aquesta regulació de preus i aquesta confirmació que
podem actuar davant els pisos buits dels grans tenidors i amb
les mesures també d’ocupació temporal.
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Amb les ajudes que hem donat, escolti, efectivament, vostè
ja m’anticipa que no li parli de l’any 2015, efectivament no li
parlaré de l’any 2015, parlarem de futur, però haurà de
reconèixer amb mi que des de l’any 2015 cap aquí s’han
augmentat moltíssim les ajudes i s’han pagat les ajudes.

Sap per què encara estàvem pagant ajudes de l’any 2021 de
la convocatòria del 2020? Perquè vàrem haver d’augmentar la
partida dues vegades per les peticions que hi havia, la vàrem
haver d’augmentar perquè hi havia més peticions i vàrem
passar d’una partida inicial a una partida més grossa que arribà
quasi als 9 milions que és el que tenim pressupost per enguany.
Per això és important.

Llavors parlava..., intentaré respondre’l, perquè com que
tenc..., al final així mateix el temps passa i tenc poc temps,
intentaré respondre’l, però no em digui que hi ha una llei
d’habitatge fracassada perquè l’estam utilitzant, l’estam
aplicant i amb unes conseqüències importantíssimes per a
aquesta comunitat. Per primera vegada la gent ho entén i la gent
ha entès la necessitat de tenir aquesta llei i ha estimulat també
que els pisos sortissin al lloguer, que era l’objectiu una mica de
la llei.

Hem recuperat també molts de pisos. Vostè ho sap i ho ha
fet en les preguntes i li hem contestat en les preguntes amb
llistats d’estadístiques i de... És clar, hem de..., de vegades quan
desocupam pisos després hem de posar portes de seguretat,
efectivament, fins que els tornam entregar, però això és
absolutament normal.

Parlava també dels grans projectes que tenim. Jo vull
intentar donar-li resposta. Son Busquets -com vostè sap- està
pendent que ho compri el SEPE al Ministeri de Defensa i tenim
la seguretat, el convenciment i el compromís que serà així i es
comprarà i es faran aquestes operacions d’habitatge públic, que
és en el que vostès no creuen, perquè vostè em diu que hem de
fer habitatge privat, fins i tot em fa una pregunta i em diu:
“quantes HPO privades han promogut?”

Escolti, nosaltres no les promovem les privades, les
privades són perquè els operadors privats, quasi sempre perquè
la llei els obliga a un tant per cent, han de fer aquestes
operacions i n’hi ha, però efectivament ens agradaria que n’hi
hagués moltes més.

La seva proposta és habilitar més terreny, habilitar més sòl
perquè es pugui construir de tot i en aquestes illes aquesta és
una fórmula que vostè no m’he l’ha plantejada avui, però és
una fórmula amb la qual nosaltres no estaríem d’acord per
moltes raons urbanístiques que ara no vénen al cas.

Torn al que m’ha preguntat, Ca N’Escandell, efectivament
a Ca N’Escandell ja estan en tràmits tots els mecanismes, les
comissions -i vostè segurament ho sap- que han de fer possible
l’aprovació del pla especial de Ca N’Escandell, tant el SEPE,
l’Ajuntament de Vila, la Comissió Balear de Medi Ambient i
el mateix govern. Per tant, ja s’han fet dues o tres reunions
d’aquestes comissions. Per tant, seguim avançant en això.

Em parla..., a Sant Lluís hi aniré segurament aviat a firmar
aquest conveni d’habitatge. Ja he estat en contacte amb la seva
alcaldesa.

A Fornells, em penso que hem tengut la llicència d’obres
aquests dies, no fa molt. Per tant, si vostè ho demana a
l’Ajuntament de Fornells, segurament a l’Ajuntament d’Es
Mercadal segurament li ho podran confirmar.

I em parla també d’un solar de l’Alaior que potser hauria de
demanar al seu partit si em pot aclarir la classificació d’aquest
sòl, que em digui la classificació del solar d’Alaior quina és,
funció, perquè pel que tenim entès i havent tornat Alaior al pla
general de l’any 1994 aquest solar no era residencial. Això és
el que tenc entès. Per tant, vostè que pertany al partit que crec
que va tenir alguna cosa a veure amb aquest tema del pla
general hauria d’aclarir-ho vostè, però com que no som jo qui
l’interpel a vostè, sinó vostè m’interpel·la a mi no vull fer... no
vull canviar els papers seguiré amb el que em demanava.

Efectivament té raó en una cosa, en la reconversió dels
hotels ha estat una qüestió que no ha funcionat, haurem de
revisar aquest qüestió perquè no hi ha hagut projectes de
reconversió d’hotels tal com preveia la llei. El que no pot fer
tampoc, crec, és donar-me la culpa de tot el tema dels materials
de construcció o posar en dubte tota aquesta qüestió de si
s’acabaran o no les obres. Les obres per ara no s’han aturat, les
empreses afortunadament empreses de Balears crec que són
molt professionals, estan avesades des de fa molt de temps a
treballar en condicions de fer reserva de materials i de saber
quan es comprometen a una obra què és el que podem fer i el
que no poden fer i almanco en les obres que nosaltres tenim no
hem tengut grans dificultats, tal vegada les tendrem a partir
d’ara perquè pot haver-hi un encariment. Si vostè em demana
si les promocions d’HPO futures es poden veure afectades per
aquesta pujada o per aquesta dificultat de materials jo li diré
que probablement sí, però per això estan els contractes i per
això estan les condicions que haurem de mirar.

Vull dir-li per acabar que nosaltres seguim, en fi, havia
preparat una intervenció molt distinta de la que he fet al final,
però dir-li que seguim sent optimistes davant d’això. Tendrem,
tenim un pressupost important per a l’any 22, tenim ajudes de
fons europeus, tenim la confirmació de 12 milions d’euros que
ens ajudaran a construir habitatges amb aquesta part de
l’eficiència energètica que nosaltres ja garantim als nostres
projectes i que és una de les condicions que posen els fons
europeus per donar-nos aquestes partides per cofinançar les
promocions que puguem fer. Això per a l’any 21 i per a l’any
22 també 12 milions més que són els que esperam. També hi ha
una partida de 40 milions d’euros destinada a la rehabilitació
residencial en matèria energètica d’habitatges públics, que
també ho hem fet nosaltres amb els que són nostres, però també
sobretot amb els habitatges privats per fer un parc d’habitatge
molt més eficient.

Per tant, Sr. Camps, si li havia deixat alguna cosa per
contestar li puc fer a la segona intervenció, però reiterar-li una
vegada més l’efectivitat de les mesures, crec que tenim un
mercat absolutament complicat a aquestes illes per l’especial
configuració de la nostra societat que és temporal, que ve molta
gent a treballar, que se’n torna i tenim aquesta necessitat de
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tenir un mercat, però l’única manera que hem trobat fins ara per
regular-ho era la construcció de més habitatges públics, de més
habitatges públics...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, per favor, Sr. Conseller.

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

... vostès creuen en una altra cosa, però nosaltres creim que s’ha
de fer via la cosa pública.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara en torn de rèplica donam la
paraula al Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè em contesta
correctament, amb els terminis no acabam de compartir perquè
vostè des de la seva conselleria, i ja no només d’habitatge, hi ha
coses que duen un retard de quasi un any i a mi em sembla que
no és ni just ni elegant ni legal que vostès abusin amb aquests
terminis perquè dificulten la feina de l’oposició. Per tant,
m’agradaria que s’hi esforcés.

Construir habitatge públic, nosaltres li hem dit a cada
intervenció, el Partit Popular hi creu en l’habitatge públic,
faltaria més, però no creu en aquestes formes desgavellades,
perquè no fa falta haver fet una llei d’habitatge per construir
habitatge públic, com han fet. Vostès si en lloc de dedicar
aquesta llei a penalitzar, a perseguir, a dificultar i a donar
inseguretat al sector privat, haguessin fet polítiques de
garanties, de seguretat, d’avalar que si una persona que té
llogada la casa i tengui problemes doncs que l’administració
tengui un salvavides per poder donar resposta als propietaris,
segurament hi hauria en circulació molta més propietat que a
dia d’avui.

Quan vostè em parla de Can Escandell és que duen sis anys
vostès aquí governant, Sr. Conseller, en sis anys quan és una
cosa tan important com és l’habitatge em sembla que s’han
d’escurçar tots els terminis i el govern del Sr. Sánchez, els
compromisos i les paraules amb què va venir aquí el Sr. Ábalos
ja no hi són. 

Vostè m’ha dit que estan forçant la màquina amb els SEPI
per poder tirar endavant, a mi m’agradaria que el més aviat
possible donin aquesta informació pública perquè els ciutadans,
principalment els eivissencs, puguin veure que açò serà una
realitat. 

El mateix amb Son Busquets, fa anys i anys que en parlen
i no són capaços i tots sabem que hi ha dificultats dins els

mateixos equips de govern, tant del Govern balear com de
l’Ajuntament de Palma. 

El solar d’Alaior, li ho comentava, Sr. Conseller, si vostès
han fet una acció extraordinària per construir un camp de
futbol, per construir un equipament educatiu, també poden fer
una acció extraordinària, per exemple, per al solar i quants
solars de titularitat d’aquest govern han construït habitatge
públic, Sr. Conseller?, aquells solars que vostès set mesos
abans de 2011 varen rehipotecar? M’agradaria que ens ho
digués, Sr. Conseller.

Una pregunta que li vaig fer de la qual vostè es va
sorprendre, el tema dels pàrkings de l’IBAVI. A dia d’avui no
ha anunciat ni ningú no sap res sobre el que passarà amb els
pàrkings, uns pàrkings que si sumam tots els pàrkings de les
Balears a l’any rallam d’un import, ni més ni manco, d’un milió
i mig, un milió i mig que no arriba els doblers que vostès
destinen per rehabilitar les promocions d’HPO que
desgraciadament la gran majoria no estan en les condicions que
els ciutadans que hi resideixen es mereixen.

Quant als locals també, ara vàrem veure per premsa que
l’acord pensa reconèixer l’ús per a habitatge als locals públics.
El Partit Popular fa un any va presentar una PNL i vostès varen
dir que no. Ja sabem que hi ha les administracions locals que
han de reconèixer i facilitar aquesta tasca, però és voluntat
política i vostès que sempre hi destinen tot l’esforç en la cosa
pública a mi em sembla que és una pena que tinguem tants i
tants locals repartits a les Illes Balears propietat de l’IBAVI
que puguin reunir les condicions mínimes per poder ser
considerades com a habitatge, que vostès perdin aquesta
oportunitat quan tenim més de 8.000 persones que esperen un
habitatge. 

Quant als preus, Sr. Conseller, ja li he dit fa un moment,
vostè deu ser conscient que aquest increment salvatge dels
preus, aquest increment i falta de matèries primeres perjudica
l’obra normal, l’obra diària de qualsevol de les promocions que
ja tenen licitades i estan en marxa. Vostè és conscient que
l’Associació de Constructors estan molt preocupats perquè
necessitam cercar solucions per aquest fet sobrevingut, en cap
moment en aquest moment el Partit no imputa aquesta
responsabilitat al Govern, l’únic que diu el Partit Popular és
que hem de cercar solucions entre tots, i vostès de forma
irresponsable fa poques setmanes a una PNL varen votar que
no, però a nosaltres com que ens preocupen tant les empreses
com els ciutadans, que són a qui ens devem tots els que som
aquí dins aquesta cambra, seguirem insistint, tornarem a
presentar via moció, via PNL perquè entenem que és just que
puguem defensar. 

I li ho torn reiterar, Sr. Conseller, en lloc d’apostar per les
prohibicions i no voler reconèixer quan una persona, quan un
ciutadà de forma irregular ocupa un habitatge, incentivin, donin
garanties perquè pugui ser una realitat que la propietat privada
amb garanties pugui posar a disposició dels ciutadans aquests
habitatges que puguin estar tancats.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Algun aplaudiment)

 



5858 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 99 / 9 de novembre de 2021 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. En torn de contrarèplica té la paraula
el conseller de Mobilitat i Habitatge.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, hem insistit una
mica en el mateix, en fi. El tema dels pàrkings és una cosa de
què efectivament vostè m’havia parlat a l’altra interpel·lació
que em va fer, efectivament té raó, és un tema que miram de la
mateixa manera que tota l’ocupació, l’ocupació dels habitatges
ha baixat un munt també, hem recuperat 60 habitatges ara fa
poc amb tot aquest tema, encara en tenim uns 62 d’ocupats,
també li he de dir, però hem baixat molt i hi fem feina i per
això podem recuperar-los i podem donar-los a gent que ho
necessita i estam contents amb aquesta nova línia també i, per
tant, reduïm aquesta cosa.

Son Busquets, em tornava parlar de Son Busquets i
efectivament dir-li, per informar una mica més o per parlar una
mica més d’informació que ens consta que hi ha un acord de
compra, un acord de compra, i s’està pendent d’un informe de
Patrimoni de l’Estat per acabar de comprar-lo. Esper que
puguem aviat anunciar que això és una realitat i tant
l’Ajuntament de Palma, que és qui du una mica aquest tema,
com nosaltres puguem estar contents d’aquesta qüestió.

Torna a criticar molt la Llei d’habitatge, supòs que la nostra
i l’estatal perquè vostès, fins i tot el Partit Popular, han dit que
no l’aplicarien allà on governa quan resulta que vostès, que
parlen sempre d’incentius fiscals i de..., és una llei que en bona
part té algunes coses que deixa a les comunitats autònomes que
les zones tensionades puguem limitar el preu del lloguer, però
per altres bandes el lloguer de particulars té uns incentius
fiscals molts grans, molt importants i no sé per què caram no la
volen aplicar vostès als llocs on governen perquè, efectivament,
jo crec que és una bona..., jo crec que és una bona cosa perquè
permet moltes deduccions fiscals en matèria de lloguer.

Llavors, quant a la nostra llei també o a les nostres
normatives que són tan nefastes, vostè ho ha llegit això que
sortia l’altre dia i que parla que la llei balear evita que 95
famílies es queden sense habitatge? Això vostè avui no ho ha
dit, la Llei d’habitatge..., clar, vostès tenen una concepció
distinta, el que fa el Govern, el que fa un govern és
intervencionista, és..., no, en fi, no hi hauria d’haver govern,
no?, que anàs cadascú per ell, qui tengui més que se salvi i el
qui no, no. No, és que aquesta llei ha evitat, aquesta llei nostra
ha evitat que 95 famílies fossin segurament enviades cap a casa
seva i fossin desnonades, això ho ha evitat aquesta llei, i vostè
això no ho diu, efectivament, i n’hi ha a Mallorca, a Menorca
i a Eivissa. Per tant, jo llavors, si no té aquesta informació, la
hi passaré perquè em pareix molt important aquest tema.

Vull dir-li que nosaltres pensam que des de l’administració
pública s’ha d’intervenir en aquestes coses perquè el mercat al
final per molt que vostè digui no ho regula tot. Hi ha
promocions d’habitatge públic privades? Molt poques, per què?
Perquè quan poses sòl a disposició de la gent poses sòl a
disposició de la construcció se’n van a la construcció

residencial, se’n van al mercat turístic, etc., si no els obligues.
Doncs això passa i per això feim nosaltres habitatge públic, per
això estimulam que aquest habitatge públic no estigui buit, que
no sigui producte de les operacions especulatives de fons
d’inversions de bancs i de fons d’inversió, que estigui a
disposició de la gent, que es posi i que es garanteixi aquest dret
social de l’habitatge que ha de tenir, segons el nostre entendre,
segons l’entendre de vostès, doncs no.

Per tant, nosaltres seguirem fent feina en la línia que feim,
donant suport a les polítiques públiques d’habitatge donant-ho
també per als joves que és molt important que es puguin
emancipar i pugui tenir aquest quota de pisos, aquesta
discriminació positiva per a joves, de la mateixa manera que ho
hem fet amb una quota per a la gent que ho necessita, per a
associacions de caire social que també ho necessiten, però
sobretot perquè els joves tenguin dins del paquet d’habitatge
públic una llista separada per poder-los donar un tracte
diferenciat i destinar-hi d’entrada el 50% dels pisos que
obtinguem per tanteig i retracte i el 15%, tal com reflectirà la
futura llei de joventut, el 15% de tots els habitatges nous que es
construeixin. 

Així seguirem fent-ho perquè nosaltres creim en la
necessitat que hi hagi un govern fort, responsable, que es
preocupi de les necessitats de la gent.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

III. Moció RGE núm. 11969/21, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a polítiques destinades a la població
juvenil de les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 9633/21. 

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i la votació de la Moció RGE núm. 11969/21, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a polítiques destinades a la
població juvenil de les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 9633/21. Intervenció del Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUAPS I BARRERO:

Gràcies, president. Señoras y señores diputados, buenos
días de nuevo a todos. Esta moción, como saben, nace fruto de
la interpelación que hice hace dos semanas a la consellera
Santiago, porque la situación actual de nuestros jóvenes es
alarmante, con un futuro hipotecado por el abandono escolar,
un sistema educativo cada vez más alejado de las realidades y
la demanda del mercado laboral, las tasas tan altas, estamos
liderando el desempleo juvenil de la Unión Europea, la
precariedad y la temporalidad laboral y la imposibilidad de
acceder a una vivienda asequible.

Miren, voy a compartir con ustedes una reflexión, el pasado
viernes tuve la oportunidad de asistir al V Foro del Económico
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y me sorprendió muy negativamente que ni la ministra Yolanda
Díaz ni ninguno de los representantes de los agentes sociales y
económicos de nuestras islas habló de desempleo juvenil,
ninguno, ninguno lo hizo. 

Los jóvenes, los jóvenes son los grandes olvidados del
mercado laboral, de la transformación, los grandes olvidados
del diálogo, de la construcción de futuro de nuestras islas y de
nuestro país, y creánme que me llamó muy negativamente la
atención. Lo lamento y lo denuncio hoy en esta tribuna. 

Por eso Ciudadanos los pone en el centro de la agenda
política, urgen políticas integrales, políticas 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 políticos y públicos
estamos con ellos en esa primera etapa del camino. 

Tenemos unas tasas de desempleo juvenil del 43%, un
tercio de los jóvenes está en paro o buscando trabajo y unas
tasas de precariedad y temporalidad elevadísimas. La tasa de
escolarización entre 18 y 24 años en Baleares es sólo del 10%
cuando la media española es del 32% y un abandono escolar
del 21% en Baleares. Estas cifras yo creo que a ustedes les
deberían lanzar una señal de alarma, los jóvenes nos lanzan un
SOS claramente y hacen estas cifras que la emancipación sea
misión imposible para la inmensa mayoría de nuestros jóvenes. 

Y lejos de entender estos problemas el Govern sigue
instalado en medidas cosméticas, en parches y anuncios
populistas que siguen hipotecando el futuro de nuestros jóvenes
y el futuro de nuestra sociedad. 

El problema de los jóvenes es que no es una prioridad para
este gobierno, por eso la moción que hoy les trae Ciudadanos
a esta cámara. 

Miren, el grave problema de la emancipación de los jóvenes
es consecuencia no sólo de los altos precios de la vivienda, que
también, sino de unas políticas de empleo que no funcionan, de
la alta temporalidad y de la precariedad de los contratos de
nuestros jóvenes. 

Los puntos 1 y 3 de esta moción son constatar estas malas
cifras, constatar que las políticas del Govern son insuficientes,
pero sobre todo que no han sido coordinadas, lo
suficientemente coordinadas, e integrales. Creo que todos
coincidiremos en que los jóvenes deben ser nuestra gran
prioridad y no acordarnos de ellos sólo en campaña electoral.

El punto número 5 de esta moción ya lo expliqué en mi
interpelación, es urgente un plan estratégico de juventud porque
el último fue de 2010 a 2012 y ustedes llevan gobernando seis
años y por supuesto que no voy a aceptar la enmienda que me
proponen los partidos del Gobierno que es esperar a una nueva
ley de juventud que ni siquiera ha llegado a esta cámara. Hay
que buscar soluciones a corto plazo.

Miren, con los dramáticos datos de paro vemos también que
hay que impulsar el emprendimiento juvenil y el autoempleo,
por eso los puntos 7 y 8, y le pedimos al Govern que bonifique
la cuota de autónomos para los jóvenes de 35 años a dos años.

Los puntos..., también el punto 6 importante, con medidas
sensatas para facilitar el acceso a la vivienda de los más
jóvenes, porque hay que buscar soluciones a corto, pero
también a medio y largo plazo y por ejemplo medidas como la
anunciada ayer por la presidenta, junto al conseller de
Movilidad, son completamente parches y anuncios que no
sirven absolutamente para nada. Por eso nuestro punto 6, con
medidas detalladas donde espero encontrar el apoyo de todos. 

También en los puntos 9, 10 y 11, en los que ahondo en las
políticas activas de empleo y de ocupación. Llevo mucho
tiempo pidiéndole al conseller Negueruela que planifique
políticas activas específicas para uno de los sectores y
colectivos más dañados, que son nuestros jóvenes menores de
35 años, con un 43% de paro.

Desde Ciudadanos exigimos al Govern que aborde con
valentía, pero sobre todo de forma urgente y coordinada, los
problemas de los jóvenes y esperamos contar con el apoyo de
todos los grupos parlamentarios de esta cámara para nuestra
moción, porque los jóvenes merecen que les pongamos en el
centro de la agenda política, en el centro de la acción política
del Govern y debemos actuar ya, porque si no, sus problemas
se convertirán en estructurales y seguiremos hipotecando su
futuro e hipotecando el futuro de nuestra sociedad.

Gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Correspon ara les intervencions dels
grups parlamentaris que han presentat conjuntament les
esmenes RGE núm. 12138, 12139, 12140, 12141 i 12142/21.
Començam per la intervenció del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula el Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots i a totes, senyors i
senyores diputades. Avui, Sra. Guasp, tenim l’oportunitat de
parlar d’una política, d’una qüestió vital per a aquesta
comunitat autònoma i per al conjunt del nostre país, parlam de
polítiques de i per a la joventut, parlam de participació,
d’educació, de formació professional, d’ocupació, d’habitatge.
I podríem parlar també de femenisme o de l’emergència
climàtica, que són qüestions absolutament lligades i prioritàries
per a la nostra generació.

Sobretot parlar de joventut és parlar ja no de futur sinó de
present i l’element principal és que les polítiques de joventut
han d’anar encaminades a lluitar contra un enemic: la incertesa.
Aquests anys la sensació constant entre el jovent ha estat la
incertesa i la pèrdua d’expectatives, una incertesa social, vital,
econòmica i laboral marcada per l’anterior crisi econòmica i
pels anys de govern del Partit Popular, que amb les seves
polítiques neoliberals i d’austeritat, varen tallar les ales a una
generació obligada a viure en la precarietat o a anar-se’n del
seu país.
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Però en aquests anys també hem sentit l’esperança,
l’esperança de comprovar que és possible gestiona una crisi
amb solidaritat i inversió, com estan demostrant actualment els
governs d’esquerres, tant a Espanya com a les nostres illes;
l’esperança de tenir un govern que té les persones en el centre
i que no fuig dels grans dilemes de la nostra societat, que
acompleix amb el seu deure i els afronta amb polítiques. Avui
gestionam el futur, avui posam límit a aquesta incertesa amb
lleis, com la futura Llei de joventut i amb polítiques que
cerquen un demà més just.

Què volem els joves per a aquest futur i per a aquest
present? Volem respostes, volem que no se’ns criminalitzi,
volem parlar de la dificultat que ens suposa encetar un projecte
vital propi, volem parlar de l’accés a l’habitatge, de la
precarietat laboral, dels privilegis i de les desigualtats
encardinades segons el lloc de naixement. Volem parlar de la
brutal disrupció que significarà el canvi climàtic si no deixam
ja de contaminar. I hem de parlar també que viure no és només
sobreviure i dels problemes de la salut mental que es deriven
d’aquest fet.

Mirin, la situació és veritablement molt complexa i per això
des del nostre grup parlamentari li estenem la mà, Sra. Guasp,
li mantenem la mà estesa per fer un exercici de diàleg i de
consens, per, des de la discrepància sana i política que tenim,
poder sumar. 

Nosaltres per tant, li donarem suport a molts dels punts que
presenten en aquesta moció i a altres li hem presentat esmenes
que cerquen millorar o matisar algunes qüestions.

Tendrem una comissió interdepartamental, Sra. Guasp, que
faci feina i ajudi a la culminació de l’acció política del Govern
de les Illes Balears en matèria de joventut, que ha de ser una
política transversal i que ha de comptar amb el Consell de la
Joventut de les Illes Balears. Tendrem una Llei de joventut que
s’adaptarà per abordar els problemes que vivim dia a dia els i
les joves, una llei que perdurarà en el temps i que també
desenvoluparà un pla estratègic de joventut que estarà garantit
per llei i que donarà respostes de forma integral.

Però també li he de dir que al marge de plans, ja s’estan
desenvolupant moltes accions i crec sincerament que també és
hora de posar-les en valor i que per això votarem alguns punts
directament a favor, perquè ja es duen a terme. 

Podem parlar del major pressupost de la història en
polítiques de beques per part del Govern de l’Estat. Podem
parlar d’un increment molt significatiu de l’oferta de Formació
Professional, un 46% més des de l’any 2015. Podem parlar de
l’aposta clara i inequívoca en matèria de la garantia juvenil,
1.900 persones inscrites l’any 2014, 49.000 inscrites l’any
2020, un pla de xoc per a l’ocupació, dels quals uns 72 milions
d’euros, un 25% van dirigits directament a joves. Podem parlar
dels plans de joves qualificats, SOIB Reactiva. 

I en matèria d’habitatge, aquesta política no es fa en dos
dies, Sra. Guasp, i això crec que ho podem compartir, però
podem dir que a finals d’aquesta legislatura tendrem més de
1.100 habitatges de protecció oficial, allà on no hi havia
gairebé res. Amb la Llei de joventut tendrem un 15% dels nous

habitatges per a joves reservats o el 50% per als joves també
dels habitatges adquirits per tanteig i retracte. Ahir mateix i ho
comentàvem abans, s’anunciaven 25 pisos que passen
directament d’estar buits a mans de fons voltor, a estar en mans
de persones joves.

Hi ha mesures en matèria d’habitatge que vostè incorpora
a la moció, que nosaltres compartim i altres que evidentment
no, ho hem parlat en moltes ocasions també. Incentius fiscals
sí, HPO amb reserva a joves també, ajudes de lloguer també.
Nosaltres també pensam que no és de rebut que hi hagi
habitatges buits en mans de fons voltor, que juguen a
l’especulació amb l’habitatge que ha de ser un dret efectiu. I
tampoc no és de rebut que l’administració no pugui intervenir
en la regulació dels preus de lloguer, quan un jove en aquesta
comunitat autònoma ha de destinar més del 100% del seu salari
a tenir un habitatge. Vostè em pot dir que és intervencionista,
però és que aquest govern ha de donar respostes i no es pot
posar de perfil, perquè en aquesta comunitat autònoma, com
tantes altres vegades, en lloc de rescatar bancs, s’han rescatat
persones.

En definitiva, Sra. Guasp, li demanaria que acceptés la
votació separada, ja li he dit que votarem a favor de la majoria
dels punts, si la presidència d'aquesta cambra no hi té
inconvenient, també demanaríem votació separada dels
subapartats del punt sisè. 

I li deman, ja per acabar, que accepti les nostres esmenes
per fer un esforç d’arribar al major consens possible, perquè els
joves d’aquesta terra ho necessiten, perquè no està escrit que la
nostra generació visqui pitjor que els seus pares. No som una
generació perduda i molt manco serem una generació que es
resigni. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sr. Fernández. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Guasp, compartim amb
vostès gran part de la reflexió de precarietat de la joventut,
joves que no poden independitzar-se o formar una família per
falta de recursos, principalment per la inestabilitat dels seus
ingressos i dels preus de l’habitatge. La precarietat per a una
persona jove és no saber si trobarà treball. La precarietat és
treballar a dos o tres llocs per poder arribar a final de mes. La
precarietat és fer pràctiques laborals sense cobrar una
retribució. És també no saber si podrà pagar el lloguer de
l’habitatge o l’habitació en el pis compartit. És voler estudiar
i no poder pagar matrícules o material escolar. La precarietat,
senyores i senyors diputats, és voler emancipar-se i no poder-ho
fer abans dels 25, els 30 o els 35 anys si hi ha sort.

Els joves, una generació que no ha conegut un món sense
crisi, les dades demostren com la joventut va pagar la sortida de
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la crisi de 2008, patint atur, precarietat laboral, temporalitat,
abaixada salarial i tot això a inicis dels seus projectes vitals.
Mentre, els poders polítics van mirar cap a altres costats en la
gestió de la crisi, deixant a la joventut abocada a la precarietat,
sense possibilitats de projecte de futur i una vida vital plena.

I quan començaven a recuperar-se ha arribat la pandèmia,
que ha posat encara més de manifest la situació de precarietat
que han patit les persones joves. La mancança durant dècades
de polítiques de joventut ha dut a dia d’avui un gran problema
estructural, des d’Unides Podem pensem que el que realment
precaritza la joventut és, per exemple, el model educatiu i el
model econòmic que tenim, que necessita mà d’obra
qualificada i barata que atengui un major benefici per a les
empreses.

A Balears el model econòmic, basat principalment en el
turisme, aboca a la precarietat de les persones joves, per això
és necessari un canvi de model econòmic i abordar l’ocupació
jove des de l’enfocament del relleu generacional, la retenció de
talent i el foment de l’emprenadoria. El que realment precaritza
la joventut és estar sotmesos a les reformes laborals, amb la
seva temporalitat en els contractes i la misèria salarial, no
podem permetre que les persones joves, ser un mileurista no és
un punt de partida, sinó que és objectiu, és la seva meta; la
solució passa per un salari mínim interprofessional digne i la
derogació de la reforma laboral.

I ja diem des d’aquí que tenim intenció de recuperar tots els
drets laborals perduts per la reforma laboral del Partit Popular,
on treballar no signifiqui ser pobre.

La precarietat de la joventut és no poder accedir a un
habitatge digne, és haver d’esperar als 25, 30 o 35 anys per
emancipar-se. L’especulació de la bombolla immobiliària fa
que les persones joves de Balears que vulguin independitzar-se
hagin d’invertir el 111% del seu salaria, el 111%, i fer
polítiques com la de limitar el preu del lloguer o destinar als
joves el 50% dels habitatges adquirits per tempteig i retracte,
amb aquestes mesures podem començar a minvar aquesta
precarietat.

El que precaritza les persones joves és que quan
s’atreveixen a organitzar-se i reaccionar per defensar els seus
drets es troben amb una llei mordassa que els persegueix i
criminalitza, o mentre en el passat tancaven espais socials i
augmentaven la implantació de cases d’apostes.

Com he dit anteriorment, la mancança durant dècades de
polítiques de joventut ha dut a dia d’avui a un gran problema
estructural, com és el model econòmic, el laboral i l’accés a
l’habitatge. Des de la comunitat autònoma i des dels consells
insulars i els ajuntaments, s’han fet polítiques valentes per
revertir el problema estructural, però no ens enganyem, el
Congrés dels Diputats té potestat per fer aquests canvis de
manera contundent per revertir la precarietat de la joventut.
Veurem la bancada de la dreta treballar per tenir un salari
mínim interprofessional digne? Per derogar la reforma laboral
que acabi amb la temporalitat de l’ocupació? Per limitar els
preus de lloguer?

Viure dignament no és un privilegi, és un dret i Unides
Podem estem compromesos amb els joves i el futur de les
pròximes generacions. A la nostra comunitat, tal i com va
explicar la Sra. Consellera, i avui en el debat de les preguntes,
com a la interpel·lació que li han fet al conseller d’Habitatge,
s’ha explicat que s’han fet polítiques en matèria de joventut de
manera transversal. Insuficients? Estam d’acord. Revertir
aquesta precarietat de dècades no se soluciona només amb una
legislatura o amb unes poques mesures, però una mostra que sí
es fan polítiques de joventut és la Llei de joventut la qual,
previsiblement, entrarà en tràmit parlamentari en el curs vinent;
una llei que permet, per primera vegada i contempla la realitat
de la joventut a les Balears i les problemàtiques l’afecten, com
és l’ocupació, la sanitat, l’educació, l’habitatge, i garanteix una
participació directa en la presa de decisions, no són voluntats
polítiques, sinó que estaran marcades per llei.

És per aquest motiu que hem presentat esmenes en positiu
a la moció de Ciutadans, perquè estam d’acord amb el
plantejament, però no amb algunes mesures de les que proposa,
la majoria de les propostes ja van en la línia que treballa el
Govern i, per això, votarem a favor. La resta, esperem que
s’acceptin les esmenes, perquè aquesta moció s’aprovi per
unanimitat, perquè, com a societat, no avançarem amb una
joventut sense futur.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mayor. Intervenció del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, president, molt bon dia, diputats i
diputades. Sra. Guasp, compartim un cert rerafons o una certa
diagnosi respecte de totes aquestes qüestions que vostè ha
plantejat, però tampoc sense l’afany de voler estigmatitzar la
joventut i sempre vincular-la a aspectes que són totalment
negatius; cert és que la joventut d’avui en dia té tota una sèrie
de reptes, una sèrie de dificultats, com la va tenir la nostra en
el moment que érem joves. I és cert que per ventura la
complexitat en aquest sentit és molt gran i que moltes vegades
tenim tendència a parlar d’una certa joventut o d’un cert
col·lectiu i no parlam de la joventut en el sentit més ample de
la paraula.

Parlam molt, per exemple, de la fuga de talents de tot els
nostres joves que han hagut d’emigrar a altres parts, però no
parlam mai, per exemple, dels que sí han hagut d’emigrar i han
hagut de venir aquí fugint, precisament d’un món o d’un espai
on no hi ha futur. Avui mateix, dins aquesta cambra hem parlat
d’uns fets que varen tenir lloc a l’aeroport de Son Sant Joan,
eren joves i fugien d’un estat, d’un país on no hi ha futur i es
varen aventurar a cercar un futur millor. I fixa’t què hem fet
nosaltres, els hem tancat a la presó i els hem acusats de sedició,
que també evidentment hi ha qüestions que ens han de fer
reflexionar, perquè al cap i a la fi les fronteres no són més que
fal·làcies moltes vegades, i el món avui en dia està globalitzat.
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Dit això, hem presentat una sèrie d’esmenes, entenent que
estam d’acord amb una certa diagnosi que vostè ha presentat,
evidentment no estarem d’acord amb determinats plantejaments
que vostè ha fet aquí, que sembla que ha inventat la pólvora, és
a dir que no s’havia fet mai política de joventut i hem hagut
d’esperar que vengui Ciutadans perquè ens plantegi tota una
sèrie de qüestions en termes que no són per a res, per a res, la
realitat del que fa aquest govern i, especialment, en coordinació
amb altres administracions.

I precisament per aquest mateix motiu, i crec que la
consellera ja a la interpel·lació de la setmana passada,
sobradament li va demostrar que no tenia raó amb determinats
postulats i, precisament per això, hem presentat tota una sèrie
d’esmenes. I concretament, amb referència a la integritat de les
polítiques de joventut, aquesta integritat que han de tenir i que
nosaltres hi estam totalment d’acord, que s’ha de fer feina des
de tots i cadascun dels àmbits de gestió, tant del Govern de les
Illes Balears, però també evidentment sobretot amb aquelles
administracions que en són competents directament, que és el
cas, evidentment, dels consells insulars i també dels
ajuntaments. Per tant, en aquest sentit, diem que han de ser
integrals, però també evidentment en coordinació amb totes
quantes administracions en tenguin competències.

I després una qüestió que ens sembla fonamental és que
sempre parlam de fer polítiques de joventut; bono, no és el
mateix fer polítiques per a joves que fer polítiques amb els
joves, jo crec que, una vegada més, hem de reivindicar el paper
fonamental que té el Consell de la Joventut de les Illes Balears,
precisament com a instrument de participació, almanco d’una
part important d’aquests joves, que són els que estan
organitzats, els que estan associats, i com a Consell de la
Joventut aquest és representatiu evidentment del món associatiu
del jovent dins el conjunt de les Illes Balears.

Una administració, el seu company de bancada fa molts
d’anys, quan érem joves, vaig tenir l’oportunitat de compartir
moltes hores i moltíssimes reflexions en aquell Consell de la
Joventut que era important, però qualcú, a un moment donat, va
considerar que era prescindible, i de fet va desaparèixer, no
vull dir que el varen suprimir, sinó senzillament el varen deixar
morir, senzillament el varen deixar sense finançament i tots els
treballadors que hi havia, fins i tot el local, primer varen haver
de deixar de pagar la llum, després el corrent, després el telèfon
i gent que va estar més de dos anys sense cobrar la seva
nòmina. Crec que això no fa tants d’anys i per tant és bo
recordar-ho, perquè especialment, una de les coses que va fer
aquest Govern de les Illes Balears va ser recuperar aquest
Consell de la Joventut de les Illes Balears, precisament com a
instrument de participació dels mateixos joves, i precisament
per implicar-los i perquè participassin de tot aquest conjunt de
polítiques des de les diferents administracions s’han de tenir en
compte.

I se m’esgota el temps, una qüestió, és vera que tal volta
n’hem parlat poc de joventut, més evidentment a les
comissions, no tant en aquest ple, però evidentment hi ha una
llei que em consta que no es torbarà molt a entrar dins el
Parlament i que, evidentment, serà un espai oportú per poder
parlar molt més enllà evidentment d’una interpel·lació o d’una

moció arran de la interpel·lació d’un tema que evidentment a
tots ens preocupa i ens ocupa.

Res més, moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sin lugar a dudas, los jóvenes
de nuestra comunidad autónoma son un recurso humano muy
importante dentro de nuestra sociedad, ya que actúan como
agente de cambio social de desarrollo económico y de progreso
y de ahí evidentemente su importancia, de ahí la importancia de
contar con una juventud preparada, pero, sobre todo -sobre
todo- motivada en participar en la construcción de un futuro
como sociedad, en definitiva, de nuestro futuro.

En la interpelación de hace quince días se dijeron toda una
serie de cosas con las que algunas estoy de acuerdo y con las
otras pues no lo estoy tanto. La Sra. Guasp afirmó que uno de
los principales problemas de nuestra juventud son el paro, la
precariedad laboral y el acceso a la vivienda y, evidentemente,
en eso, Sra. Guasp, estoy de acuerdo, coincido sin duda con el
diagnóstico. También coincido en que este govern y, sobre
todo, desde el año 2015, no ha tenido como eje central de su
política a los jóvenes, en eso también coincido, mucho eslogan,
mucha palabrería, muchas frases hechas, en definitiva, muchas
políticas progresistas de marketing y decorados pero sin
políticas reales que solucionen los principales problemas a los
que me he referido hace un momento.

Pero escuchando el debate de hace quince días, me llevé la
sensación de que, por una parte, con un plan estratégico de
juventud se solucionarían todos los problemas, tal como
expresó de alguna forma la Sra. Guasp, y, tal como decía la
Sra. Santiago, la Sra. Consellera, que lo importante era hacer
una llei de juventud, porque es más efectiva, que ella no creía
ni en planes estratégicos ni como política ni como ciudadana,
cosa que me sorprendió que lo dijera, con la cantidad de planes
estratégicos que ha elaborado a lo largo de su vida política.

En definitiva, me dio la sensación de que ustedes lo fían
todo o a un plan estratégico o a una ley de juventud, y en eso
no estoy de acuerdo. Y no lo estoy porque las políticas
eficientes de juventud son las políticas transversales, no me
malinterpreten, no estoy en contra de una ley de juventud ni de
un plan estratégico, pero creo que no és solo la única solución,
porque yo creo que el acento en resolver los principales
problemas que tienen los jóvenes, como hemos descrito antes,
se basan más en políticas económicas, en políticas fiscales y en
políticas laborales; políticas económicas y fiscales como el
Plan de emancipación presentado hace unos días por el Partido
Popular, o políticas laborales como la reforma laboral, que,
pese a lo que dice la izquierda, crea oportunidades para los
jóvenes y les abren unas oportunidades que antes de esa
reforma laboral no tenían.
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¿Qué uno de los principales problemas de los jóvenes sea
el acceso a la vivienda? Pues, desgraciadamente, es normal, el
Gobierno de la Nación tiene un suspenso enorme en esta
materia y, como bien sabemos, este gobierno es el alumno
aventajado de Sánchez en vivienda, aventajado, pero,
evidentemente, en radicalidad y en eficacia.

¿Qué los jóvenes tengan un futuro laboral desesperanzador?
Pues desgraciadamente también es normal, las políticas social-
comunistas del Gobierno de la nación y que aquí en Baleares
están aplicando pues no ayudan a que los jóvenes puedan tener
un futuro esperanzador en materia laboral, y eso hace que no
puedan planificar con optimismo su futuro.

En definitiva, y yo creo que eso es lo importante, es que no
hay mejor política de juventud que una buena política
económica, y esa evidentemente será nuestra prioridad cuando
volvamos a gobernar en Baleares y cuando gobernemos en la
nación.

Dicho esto, la Sra. Guasp ha presentado una moción de 11
puntos y unos cuantos subpuntos mallorquines en los que,
desde el Grupo Parlamentario Popular, vamos a votar a favor,
excepto en los dos últimos puntos, que nos vamos a abstener.
Votaremos a favor porque nos parecen correctas las
afirmaciones o constataciones que hace la Sra. Guasp, o que se
reflejan en la moción, como, por ejemplo, la bajada del 4% del
impuesto de transmisiones patrimoniales que, por ejemplo, a
nosotros esta propuesta pues nos suena mucho, pues la
llevábamos en nuestro programa electoral.

Y sobre los puntos 10 y 11 de la moción, relativos a instar
al Govern a realizar informes, como el resultado y la eficiencia
de la aplicación de los planes de retorno o los programas del
SOIB Reactiva y Joves Qualificats, pues nos vamos a abstener.
Y nos vamos a abstener porque yo creo que no hace falta, Sra.
Guasp, hacer ningún informe de lo que ya sabemos, para poner
en evidencia lo que es obvio, y es que han sido, sencillamente,
un fracaso, por eso nos vamos a abstener.

Sin más, muchas gracias a todos, buenos días.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Una vez más, nos encontramos con una
de estas iniciativas del Grupo Ciudadanos que no aporta nada
concreto: poner en marcha políticas integrales y eficaces para
abordar los problemas de los jóvenes, bien, pero ¿qué
políticas?, es que no lo dicen. Dar una respuesta integral y
coordinada a las necesidades de los jóvenes, pero ¿qué
respuesta es la que proponen ustedes?, es que no se sabe,
supongo que depende de cómo sople el viento y hacia adónde
apunte la veleta, algo que ni ustedes saben. Elaborar un plan
estratégico para ofrecer una respuesta integral a los jóvenes y
acto seguido una carta a los reyes magos sin especificar cómo

deben analizarse todas esas cosas que ustedes enumeran,
erradicación de la violencia, vida saludable, empleo estable y
de calidad.

Es que estamos otra vez ante una propuesta que en su mayor
parte solo tiene la finalidad de cubrir su cuota de agenda, sin
concretar nada para no molestar a nadie y buscar un consenso
sobre nada en concreto.

Parafraseando a mi compañero Sergio Rodríguez: “una
iniciativa que huele a Nenuco”.

Y todo esto es muy bonito, todos queremos erradicar la
violencia, que la gente tenga una vivienda, la inclusión de los
jóvenes con discapacidad, por supuesto, pero se trata de
alcanzar esos objetivos deseables, y si las políticas actuales no
están funcionando lo que hay que hacer es proponer las
actuaciones concretas que debe hacer el Gobierno balear para
conseguirlo. Pero ustedes no proponen nada concreto en la
mayoría de los puntos de su iniciativa.

Lo que si que no ayuda en nada a los jóvenes es que el
presupuesto público destinado a ello se dedique a pagar los
gastos que ocasiona tener en marcha, además de una dirección
general de Juventud, un Instituto Balear de la Juventud, un
Observatorio de la Juventud, un Consejo de la Juventud,
además de tener que sostener los diferentes niveles de
administraciones públicas que tienen atribuidas las mismas
competencias, la administración del estado, la administración
autonómica, la administración insular y la administración local.
Si no tuviésemos que mantener toda esa estructura política, el
dinero llegaría a los jóvenes, pero, desgraciadamente, la
mayoría de los recursos se quedan por el camino, en sueldos de
políticos, asesores, enchufados, y en propaganda y panfletos
que no sirven para nada.

Nosotros votaremos a favor de esta iniciativa, a pesar de
que la consideramos insuficiente, pero, claro, porque queremos
abordar los problemas de los jóvenes en el ámbito de la
formación, el empleo y el acceso a la vivienda, pero echamos
en falta un mayor compromiso y determinación, tanto por el
grupo proponente como por los grupos que apoyan al Gobierno
de Baleares que han demostrado su desidia o su incompetencia
en este ámbito.

Porque la situación de los jóvenes en esta comunidad
autónoma, tras ocho años de gobierno de la Sra. Armengol,
lejos de mejorar, no ha dejado de empeorar ante la ineficacia de
las políticas de izquierda en materia de educación y empleo,
que son los dos pilares fundamentales que permiten que los
jóvenes puedan mejorar su situación y desarrollar sus proyectos
de vida.

Y ¿qué pasa con la educación en Baleares? Pues que
lideramos las tasas de abandono escolar. ¿Qué pasa con el
empleo juvenil? Pues lo mismo, que en 2020 llegamos a liderar
la tasa de desempleo juvenil en España y, a pesar de que la tasa
de desempleo ha disminuido en 2021 lo cierto es que a día de
hoy tenemos una tasa de desempleo de más del 21%, según la
EPA del último trimestre publicado, más del 21% de
desempleo juvenil. 
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Debemos replantearnos una reforma en profundidad de
nuestro sistema educativo, que no puede seguir en manos de
diecisiete administraciones diferentes con diferentes sistemas
educativos en cada comunidad autónoma. 

Debemos plantearnos cuáles han sido los males crónicos del
mercado laboral español y desde luego las barreras lingüísticas
en el acceso al mercado de trabajo no son la forma más
adecuada de favorecer la movilidad laboral. Nada de esto
consta en esta iniciativa.

Reducir los costes de los impuestos para los jóvenes cuando
adquieren una vivienda está bien, pero el problema es que no
pueden acceder a esa vivienda. Para la mayoría de los jóvenes
de Baleares tener una bonificación en el impuesto de
transmisiones cuando compran una vivienda, que es lo que
ustedes proponen, es ofrecerles algo que ya es de por sí
inalcanzable. Hay que construir viviendas de protección oficial,
pero una vez más la izquierda provoca el problema para luego
vendernos su solución ruinosa, se gastan el dinero en sus fiestas
ideológicas en vez de construir vivienda y luego nos dice que
la culpa es del mercado inmobiliario y aplican sus soluciones
ruinosas embargando y arruinando a los propietarios con la
intervención en el mercado del alquiler, en los precios.

Es el modus operandi de la izquierda, pueden aplicarlo a
cualquier ámbito, tienen su mundo ideal en la cabeza y para
endosarnos sus delirios provocan el caos y el descontento. En
este caso hablamos de los jóvenes, pero pueden aplicarlo a
cualquier ámbito.

Debemos invertir los recursos públicos en lo importante, en
cubrir las necesidades más básicas de las personas en primer
lugar y después ya podremos dedicarnos a otras cosas, debemos
priorizar lo importante, pero a este gobierno le preocupa más
subvencionar el uso de un idioma para forzar a la gente a hablar
la lengua que ellos consideran prioritaria y colectivizar a la
gente en función de su sexo o de su orientación sexual,
demonizar nuestro sistema productivo basado en el turismo y
demás delirios ideológicos. 

Mientras todo eso no cambie, poco podremos hacer por
mejorar la vida de los jóvenes de estas islas y del resto de
ciudadanos de Baleares.

Gracias, presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades, bon
dia a tots i a totes. Nosaltres la veritat és que estam tan
preocupats com el grup ponent pel que passa amb la joventut
avui en dia, estam d’acord també amb què ha dit el Sr.
Ensenyat, de MÉS, que els hem de donar una oportunitat a la
seva capacitat de reacció i de tirar endavant i que, bé, a banda

de protegir-los i de donar-los ajudes i aconseguir polítiques per
a ells també hem de confiar una mica en la seva manera de
procedir.

És veritat, però, que la situació és complicada, la majoria
d’aquests joves, ja ho hem dit a qualque ocasió, varen haver
d’enfrontar la crisi de 2008 i ara n’enfronten una altra i molts,
crec que un 18%, segons les darreres dades que han sortit
publicades, són els que s’han pogut emancipar, però els altres
segueixen vivint a pesar de la seva llarga edat amb son pare i sa
mare sense capacitat, en moltes ocasions, ni de feina ni
d’habitatge ni de qualsevol perspectiva de tenir una vida o un
projecte de vida en condicions.

Com dèiem, estam d’acord que la formació professional
dual és important per donar una oportunitat als joves, conjugar
demanda i oferta, han de menester un impuls en forma d’ajudes
per poder començar a caminar cap a la seva independència
econòmica. 

Les dades d’emancipació del primer semestre de 2020 ja les
hem anomenades, el 17,8% dels joves, és quasi impossible
independitzar-se i les causes vostès les coneixen tan bé com
nosaltres: inestabilitat laboral, habitatge inassequible, entre
d’altres qüestions.

També es parla en aquesta proposició no de llei de moltes
de les qüestions que són urgents i que són prioritàries dins la
vida i aquest projecte dels joves, ara bé, també els diré una
cosa, crec que han pecat de genèrics en aquesta proposició no
de llei, és a dir, han demanat tantes coses, diria que han
demanat totes les coses, que és absolutament impossible que
això es pugui dur a terme en aquests moments. Comprenc que
han fet una bona radiografia, però tal vegada haguessin ajustat
més la punteria a l’hora de demanar perquè crec que això és
una carta als reis totalment justificada, però que no veurà els
seus resultats.

És cert que pel que fa als habitatges hi ha més de 30.000
llars compartides a les Illes Balears, 10.000 de les quals tenen
més de 48 metres quadrats, són conclusions de l’informe de
l’OBIA que vàrem conèixer ara fa unes setmanes.

Pel que fa al comerç, els petits negocis i els autònoms se
n’han duit una de les pitjors parts de la pandèmia que encara
vivim, milers de famílies, entre d’elles joves, depenen d’aquests
petits negocis, per tant, que ells puguin tenir un negoci propi
necessita de forts impulsos econòmics per part de
l’administració.

Pel que fa a l’educació també és cert que són molts els que
s’han despenjat del sistema educatiu, qui no està format també
ho té difícil, encara més difícil a la nostra comunitat. 

Són moltes les conclusions d’aquest informe que nosaltres
creim que s’han de traslladar a les polítiques que ha de fer
aquest govern. Per tant, vull recordar-los en relació amb
aquesta qüestió massa genèrica, pel que pensam des del Grup
Parlamentari El Pi que és aquesta proposició no de llei, que
haguessin pogut fer diferents proposicions i crec que haguessin
vist la llum més aviat que tota aquesta llista de necessitats que
tenen els joves, tot i estar-hi d’acord.
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Nosaltres, ja saben, vàrem presentar proposicions no de llei
per a la promoció de la formació professional dual, la lluita
contra l’augment dels trastorns de conducta alimentària, vostès
també parlen de salut mental, moltes relatives a la salut mental
de joves que s’han incrementat els darrers anys, també
proposicions no de llei que van en relació amb l’educació, igual
que esmenes als pressuposts i a la mateixa llei, i també una
proposició no de llei que acabam de registrar de lluita contra
l’obesitat. 

Pel que fa als habitatges el meu company Josep Melià la
setmana passada feia una pregunta a la presidenta, nosaltres
creim que la política d’habitatge públic que es fa a aquesta
comunitat autònoma és absolutament insuficient per respondre
a la realitat i a la necessitat dels nostres joves. Nosaltres creim
que s’ha d’incrementar el parc públic d’habitatge, nosaltres no
ho qüestionam, el que deim és que això és insuficient i que per
tant hem d’aconseguir donar molt més protagonisme a la
iniciativa privada.

I no m’allargaré més perquè veig que se'm posa el llum en
taronja i encara no he comentat la proposició no de llei en sí,
però vaig a dir-li, Sra. Guasp, que nosaltres demanaríem
votació separada perquè estam pendents si accepten o no
esmenes. Torn a dir, la diagnosi per a nosaltres és que és massa
genèrica, vol abraçar massa i per tant pensam que pot forçar
poc.

En el punt número 1 pensam que l’esmena que els han
presentat per part dels grups del Govern és adequada perquè és
més ampliada, nosaltres la veuríem bé si vostès la veuen bé, en
qualsevol cas, si no la veuen bé també hi votarem a favor. Al
punt 2 sí. He de dir que al punt número 3 ens abstendríem. Al
punt 4 votaríem a favor. I pensam que el punt 5 està bé que
s’ajusti a la Llei de la joventut del Govern de les Illes Balears,
ara bé, no sé si vostès volen esperar o no que s’aprovi aquesta
llei de joventut, però tal vegada els podria proposar una
transacció que digui: “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern que elabori un pla estratègic de joventut, a l’espera i
ajustada a la Llei de joventut que vagi en consonància amb
l’objectiu d’oferir una resposta integral a les necessitats”, si no,
ens hi abstendríem també. I a la resta de punt els votaríem que
sí, excepte el punt..., no, i al punt número 6 dir-los que
votaríem que sí, però si acceptem l’esmena votarem que no. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom.  L’extensa moció
que avui ens presenta Ciutadans és una iniciativa transversal
que toca diferents àmbits i problemàtiques que afecten els
nostres joves. He de dir-li, Sra. Guasp, que hem trobat a faltar
referències a l’autèntic problema del jovent i dels no tan joves
com és la crisi climàtica, a la qual no donam les solucions
radicals necessàries. Tenim prou en veure què passa amb la

COP26, una successió d’acords no vinculants sobre temes
minúsculs. 

La joventut és víctima d’un sistema econòmic i polític que
no la representa i a vegades crec que no en som prou conscients
escoltant segons quins discursos en aquesta cambra. 

Massa vegades ens passa que quan tractam problemes no
analitzam l’origen de dits problemes. Per què la nostra joventut
es troba en aquesta situació? Quines polítiques s’han duit a
terme al llarg d’aquests anys? La realitat a la qual ens
enfrontam és que la joventut d’avui en dia ha viscut dues crisis
gegantines: la passada crisi immobiliària i econòmica i l’actual
produïda per la pandèmia. 

La crisi de 2008 va suposar un fortíssim impacte del qual
encara pagam les conseqüències: un atur de més del 50%;
retard en l’accés al món laboral; i quan finalment hi
aconsegueixen accedir ho fan en un món laboral precaritzat. Dit
d’una altra manera, l’austeritat es va cebar amb joventut.

I tal i com ha dit el Sr. Ensenyat ens cal fer polítiques de
joventut amb els joves, els protagonistes d’aquesta moció. Ja
podem fer plans i tot el que vulguin que, si no solucionam el
problema sistèmic, les hipotètiques solucions no deixaran de
ser pedaços. I, si us plau, no caiguem en el “i tu més”, perquè
el més respectuós cap a la societat és assumir que les coses fa
massa temps que no s’han fet bé. 

Sí que em permetran que ressalti que els grups liberals tan
crítics amb la intervenció pública, com pot ser limitar els preus
de lloguer, no dubten a reclamar a l’Estat que assumeixi
despeses generades per un mercat absolutament desbocat. Sí,
no deixen de sorprendre’m. 

Entrant en el fons de la iniciativa, avançam un ampli suport
a la seva moció i ens afegim a la petició de votació separada.
Però permetin-me expliqui dos vots en contra en concret, com
són els punts tercer i cinquè. Si les esmenes són acceptades, les
votarem a favor i per mor d’aconseguir el màxim suport,
esperam que les puguin acceptar. Focalitzem-nos en el bé comú
que és el que reclama la ciutadania i que hauria de ser
l’objectiu de la política. 

Per què els vots en contra? Pel que fa al tercer punt,
l’abandonament escolar per desgràcia és un problema endèmic
d’Espanya. Estem a la segona posició a escala europea. Ara bé,
consideram totalment injusta l’afirmació d’aquest punt perquè
el Govern està fent passes per millorar dita situació:
augmentant (...) d’educació, els seus recursos... Per tant, a mi
m’agradaria que fóssim una mica honests, quin és el motiu
principal d’aquest abandonament?, un sistema econòmic basat
en el monocultiu turístic que permet que accedeixin a llocs de
feina precaritzats i que condemna el seu futur. 

Vaig acabant. L’aprovació de la nova llei de joventut ha
d’abordar, precisament, totes les problemàtiques que tracta
aquesta moció amb altres mesures que s’estan impulsant i
d’altres que caldrà impulsar. Ho va dir la Sra. Consellera durant
la interpel·lació i coincidim amb ella. 
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Consideram que la llei és la inadequada per sobre dels plans
estratègics. Perquè entenem que aquests plans estratègics han
d’emanar, han de derivar, d’aquest marc que donarà la llei de
joventut. I torn a insistir i seré molt cansada però és que si no
ens enfrontam de valent a l’emergència climàtica no hi haurà
futur possible. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Font. Ara donam la paraula al grup proposant.
Té la paraula la Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, president. Gracias a los grupos parlamentarios, a
casi todos los grupos que van a apoyar los puntos de esta
moción. Recordar que es una moción que nace de una
interpelación, no es una proposición no de ley que he visto
algunos portavoces confundidos. 

Mire, Sr. Fernàndez, es un orgullo poder llegar a acuerdos
con usted, de nuevo, y se lo quiero decir sobre todo pensando
en nuestros jóvenes, por eso le vamos a transaccionar tres de
sus enmiendas: al punto número 1, queremos en vez de..., que
ustedes ponen y sugieren “seguir trabajando”, no lo podemos
aceptar y le proponemos incluir “aumentar las actuaciones en
políticas integrales” y agradezco que haya incluido al Consell
de la Joventut, creemos que tiene que tener un papel
fundamental así como otras entidades juveniles y, con esa
transacción apoyaríamos su enmienda; también apoyaríamos la
enmienda al punto número 3 si la redacción fuera “deben ser”,
o sea “políticas y acciones dirigidas a los jóvenes deben ser”,
“han de ser una prioritat per al Govern de les Illes Balears”;
y aceptaríamos la enmienda al punto 10 si se incluye “dentro
del primer semestre” para acotar ese compromiso del Govern
para realizar un informe sobre todas las políticas activas de
ocupación y empleo. 

No puedo dar apoyo, mi grupo no puede dar apoyo a la
enmienda al punto número 5, el plan estratégico llevamos
exigiéndolo desde hace tiempo y creemos que es fundamental
que se haga antes de la ley porque, mire, es que un plan
estratégico lo que hace es recoger actuaciones abordando una
estrategia integral para su eficacia y donde se analiza, se
diagnostica y sobre todo se coordinan políticas, no hace falta
esperar a una ley. 

Celebro que haya dicho que se comprometen a votar a favor
de la comisión interdepartamental porque la consellera
Santiago me dejó preocupada y dijo que ya la comisión
interdepartamental no servía para nada porque había un Consell
de Govern. Y celebro también las 1.100 viviendas de
protección oficial que nos ha dicho, pero es que desde
Ciudadanos también llevamos años exigiendo el aumento del
parque público de vivienda social porque hay más de 8.000
personas en lista de espera.

Y ha hablado usted de las becas, pero es que las becas
Séneca llevan años suspendidas. También queremos impulsar
las Full Bright y en Ciudadanos, en el Congreso, hemos exigido
que al menos el 20% de los fondos europeos se destinen a la
mejora de la educación y la lucha contra el paro. 

Celebro también que su partido y su grupo vaya a votar a
favor de nuestro punto 6 y sí, por supuesto, que podrán votar
los subapartados también de forma separada. 

Y, Sra. Mayor de Unidas Podemos, la verdad es que
comparto tanto el diagnóstico que hace como muchas de sus
propuestas. Ha hablado usted de derogar la reforma laboral, es
que..., pero su ministra la vicepresidenta Yolanda Díaz negó
esta posibilidad y desde Ciudadanos estamos de acuerdo en una
reforma laboral que acabe con la precariedad, la temporalidad,
llevamos muchos años proponiendo modernizar el mercado
laboral con propuestas reformistas como la mochila austríaca,
el contrato único indefinido, no queremos contratos temporales
desde Ciudadanos. Pero también le pido a usted que hablan de
diversificar y del problema del abandono escolar, pero es que
no están impulsando ni el emprendimiento ni tampoco
ayudando a los jóvenes del sector primario de nuestra
comunidad. 

Y, Sr. Ensenyat, nadie ha hablado de estigmatizar, todo lo
contrario. La meva preocupació és que els joves ens estan
donant un missatge, enviant un missatge i hi hem de respondre
urgentment, i jo no he dit que no faci polítiques de joventut
aquest govern, he dit que no les fa coordinades, que no fa
plans i que no fan tampoc una coordinació d’aquestes
polítiques. I és que va ser el director general de l’IBJOVE que
li vaig dir a la seva consellera, que va dir textualment a un
Consell de la Joventut, va dir que ni aquest govern ni
l’anterior no han desenvolupat polítiques integrals de joventut.
Ho va dir el director general d’IBJOVE i no aquesta diputada. 

A El Pi, agrair-li, Sra. Pons, la seva preocupació però és
que això no és una PNL, és una moció que ve derivada d’una
interpel·lació i jo crec que no és genèrica, és que per a
Ciutadans, per al meu partit, la política de joventut ha de tenir
una visió global, integral, transversal i és el que jo estic
reclamant avui, per això hem de parlar d’habitatge,
d’ocupació i de tot. 

I, Sr. Fuster, mire, bueno, le acepto que me diga que no va
a votar en algunos puntos, pero en lo que no puedo estar de
acuerdo con usted es que la política de juventud solo tenga que
abordarse de una manera económica, no puedo estar de
acuerdo, Sr. Fuster, con usted. La política de juventud va más
allá, también es una política social importante que debemos
abordar. También me hablaba de que no hay propuestas
concretas, yo creo que hay propuestas mucho más allá de un
plan estratégico que solo es el punto número 5, hablo de
emprendimiento, hablo de una propuesta concreta que es la
bonificación del cien por cien de la cuota de autónomos que
espero que hoy el Govern se comprometa aquí también a
ayudar a los jóvenes autónomos que decidan emprender. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Guasp, hauria d’anar acabant. 
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LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Y, Sra. Ribas, es que la que hace el mismo discurso siempre
es usted y su grupo parlamentario, los que no aportan nada en
este parlamento son ustedes. 

Y creo que he contestado a todos los grupos. No, Sra. Font
del Grupo Mixt. Estic completament d’acord...

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

... -sí, vaig acabant-...

EL SR. PRESIDENT: 

No, acabi, per favor. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

... que l’emergència climàtica també s’ha d’abordar i tenim la
mà estesa per fer-ho i el diagnòstic no l’hem de fer nosaltres,
l’ha fet l’Observatori d’Emancipació del Consell de Joventut,
l’informe...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Guasp.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop finalitzat, procedirem a la votació. S’ha acceptat
votació separada. Per tant, començam amb el punt número 1,
els he de demanar si accepten la transacció que el Grup
Parlamentari Ciudadanos fa damunt l’esmena RGE núm.
12138. Tothom hi està d’acord?

Idò votam el punt número 1, amb l’esmena transaccionada
incorporada. Votam.

48 sí, 3 no i cap abstenció.

Votam el punt número 2. Votam.

50 sí, cap no i cap abstenció.

Ara els he de demanar si s’accepta la transacció a l’esmena
RGE núm. 12138. Cap grup parlamentari s’hi oposa?

Ara votam l’esmena RGE núm. 12139 transaccionada.
Votam.

50 sí, 1 no i cap abstenció.

Votam ara el punt número 4. Votam.

51 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 5, amb la redacció que té la
moció. Votam.

19 sí, 29 no, 3 abstencions.

Com que s’ha acceptat votació separada, procedirem a votar
els subapartats del punt número 6.

Votam ara el punt número 6.a). Votam.

51 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt 6.b). Votam.

51 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 6.c). Votam.

51 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 6.d), amb la redacció que du la
moció. Votam.

21 sí, 29 no i cap abstenció.

I ara votam el punt número 6.e). Votam.

23 sí, 28 no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 7. Votam.

51 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 8. Votam.

51 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 9. Votam.

51 sí, cap no, cap abstenció.

Dels punts 10 i 11, que hi ha l’esmena 12142, el Grup
Parlamentari Ciudadanos ha proposat una transacció. Deman si
tothom hi està d’acord? 

Si tothom hi està d’acord, passam a votar ara l’esmena RGE
núm. 12142 transaccionada, que representa la votació dels
punts 10 i 11. Votam.

38 sí, cap no i 13 abstencions.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 14628/20,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a inclusió de la clàusula de la responsabilitat
constitucional.

A continuació passam al quart punt de l’ordre del dia, que
correspon a les proposicions no de llei i en primer lloc
debatrem la proposició no de llei RGE núm. 14628/20, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a inclusió de
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la clàusula de la responsabilitat constitucional. Començam el
debat amb la intervenció del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Venimos hoy a recabar el apoyo de
esta cámara, algo que nos parece casi increíble tener que venir
a solicitar, pero por desgracia así es. Venimos a recabar el
apoyo y la defensa al estado de derecho y a nuestro
ordenamiento constitucional y sobre todo a impedir que el
dinero público sea desviado a aquellos que quieren atentar,
atentan y han sido condenados por ello, a este ordenamiento
constitucional.

Estamos muy acostumbrados a que nuestros contratos,
nuestras convocatorias de subvenciones, lleven una serie de
cláusulas, por ejemplo las de no subvencionar a aquellas
entidades que no cumplan con los requisitos de la Ley de
memoria democrática, aunque estas asociaciones fueran
completamente lícitas y legales. Entonces, han decidido
establecer esta serie de cláusulas, que impiden a estas
asociaciones o personas poder acceder a ayudas públicas o
contratos por parte del Estado.

Tuvimos que vivir, tuvimos que vivir en esta comunidad, la
vergüenza de que con el dinero público el Gobierno de las Islas
Baleares subvencionara, por ejemplo, en el festival MUR de
Felanitx la intervención del Sr. Valtònyc que ya estaba prófugo
de la justicia después de haber sido condenado. También se
subvencionaba en este marco al Sr. Pablo Hasél que, por lo
menos, por lo menos, tuvo la valentía de no huir y está
cumpliendo su condena. Éste fue más valiente que Valtònyc,
que además de ser un exaltador del terrorismo es un cobarde. 

Y todo esto, todo esto, con dinero público, con el dinero de
todos los españoles, con el dinero de todos los ciudadanos de
Baleares, porque hemos hoy hablado aquí de la necesidad por
ejemplo de la juventud, de apoyos a políticas juveniles, y sin
embargo gastamos el dinero en este tipo de cosas. Y lo único
que nosotros venimos hoy a proponer es que el Parlamento de
las Islas Baleares incluya en los pliegos de licitación de
contratos públicos y en las convocatorias de ayudas y
subvenciones una cláusula de responsabilidad constitucional
como se hace, por ejemplo, con cláusulas de género, con
cláusulas LGTBI, lo hacen ustedes constantemente. ¿Qué
problema hay? Nosotros, de verdad, nosotros esperamos..., o
sea, de los fugados estos de MÉS... Pero estos solo se fugan un
ratito, pero de los fugados de MÉS, no esperamos nada, pero
del Partido Socialista sí, del Partido Socialista sí, porque es un
partido constitucional. Y esperamos el apoyo del Partido
Socialista para este proyecto. Lo esperamos. La esperanza es lo
último que se pierde. 

Y lo esperamos por supuesto de los partidos de la oposición
porque no nos cabe ninguna duda de que ninguno de ellos es
partidario de que el dinero público se emplee en subvencionar,
apoyar y financiar a personas o a asociaciones que han sido
condenadas por delitos de terrorismo, de enaltecimiento de
terrorismo, de sedición, de rebelión o de delitos de incitación
al odio, a ustedes siempre les preocupa mucho el discurso del
odio, ¿qué problema hay en incluir esta cláusula de

constitucionalidad que incluya el no financiar a personas que
han intervenido en este tipo de actividades?

Nosotros pensamos sinceramente que el dinero público se
ha de emplear de otra manera y que en ningún caso, en ningún
caso, tenemos que hacer pasar a esta sociedad por la vergüenza
que supuso este tipo de subvenciones, que no solo se le dieron,
sino que salía en listados de recomendación de grupos o
personas a contratar, personas como Valtònyc -insisto- persona
condenada y fugada de la justicia. 

Esperamos, de verdad, el apoyo mayoritario de los grupos
de esta cámara a esta propuesta y me gustaría simplemente
recordarle al Partido Socialista que es de verdad de quien
espero el apoyo, una frase que dice: las ventajas de las
constituciones democráticas radican en su carácter abierto que
permiten su perfeccionamiento y su basamento en principios
igualitarios de justicia y de libertad. Como bien saben, la frase
es de Felipe González. 

Gracias, Sr. Presidente. 

(Algun aplaudiment)

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Presidenta, gracias. Gracias, Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Presidenta, lo siento, es que no me había girado.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muy bien. Perdonado. Turno de fijación de posiciones. Por
parte del Grupo Parlamentario Unidas Podemos tiene la palabra
la Sra. ...

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Perdone, Sra. Presidenta. Primero viene el turno de la
señora...

LA SRA. PRESIDENTA:  

Sí, disculpe. Intervención del Grupo Parlamentario Popular,
que ha presentado la enmienda RGE núm. 12135/21, tiene la
palabra la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gracias, presidenta. Desde el Grupo Parlamentario Popular,
Sr. Rodríguez, le hemos presentado una enmienda a la totalidad
de su iniciativa, como sabe usted porque consideramos que es
más exhaustiva y más correcta desde un punto de vista jurídico
y además quizás tiene más efectividad práctica, desde el punto
de vista de lo que se pretende conseguir, y es instar al Gobierno
para que no financien con fondos públicos autonómicos
aquellas actuaciones que tengan como objetivo enaltecer o
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realizar apología del terrorismo, vulneración de derechos
recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
delitos de odio, sedición o de ultraje a las instituciones.

Y consideramos que es mucho más práctica y exhaustiva -
como le decía- porque en su propuesta propone en primer lugar
de forma literal que se establezca, como ha dicho usted, una
cláusula de responsabilidad constitucional no solo para
subvenciones y ayudas sino también para contratos y en ese
sentido no es que sea perjudicial en sí mismo el establecer una
cláusula pero ya tenemos una legislación reguladora de los
contratos del sector público, del año 2017, que en su artículo
71 ya fija prohibiciones para contratar, fija la prohibición para
contratar con condenados por sentencia firme por delitos de
terrorismo, organización criminal, asociación ilícita, falsedades,
etc., toda una serie de supuestos, y en ese mismo sentido
también la Ley General de Subvenciones 38/2003, fija también
en su artículo 13 unos requisitos para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones en la misma línea de la Ley
2/2005, de subvenciones balear en la cual se establece en el
artículo 10 toda una serie de prohibiciones para ser beneficiario
de una subvención. 

Dicho esto y teniendo en cuenta que todos estos requisitos
ya vienen fijados por ley, sí he de decir que también es verdad
que la ley establece la posibilidad de que se establezcan toda
una serie de cláusulas, incluso inter partes, siempre que no sean
cláusulas llamadas leoninas, en jerga jurídica.

Y, en sí, su petición no sería una mala medida. No obstante,
el resto de puntos que usted nos presenta genera más
inseguridad jurídica que garantías de constitucionalidad y le
diré porqué. Mire, en primer lugar, usted habla de personas o
entidades inmersas o envueltas en procedimientos judiciales,
ello genera gran ambigüedad porque, ¿qué serían personas
envueltas en procesos judiciales?, bastaría ser no solamente la
persona procesada, condenada, imputada, podría ser el
denunciante, el testigo o cualquiera que forme parte de ese
proceso judicial que se podría ver afectado por esa cláusula de
exclusión para poder participar o acceder a una ayuda, a una
subvención o a la licitación de un contrato y entonces,
realmente, generaría el efecto contrario de lo que quizás
pretenderíamos con esta petición. 

En el apartado tercero usted habla de excluir a personas o
a entidades con ideas anticonstitucionales. Realmente si uno se
para a pensar la literalidad de la redacción llegamos a la
conclusión que no se puede excluir a personas por ideas sino
por cometer delitos, condenados en firme aunque sea a resultas
de esas ideas, y ello viene a raíz de la libertad de expresión que
garantiza el derecho de cualquiera de poder tener las ideas que
quiera y no ser objeto por ello de represalias, es un derecho
fundamental de todos. Aunque, sí, no se debe confundir ello
con el hecho de ejercer acciones que pongan en práctica esas
ideas anticonstitucionales; se sancionan acciones: quemar una
bandera, incitar a un asesinato..., pero no el pensamiento de las
personas aunque no estemos de acuerdo con ellas. 

En el apartado cuarto propone usted que en caso de duda
resuelva el Parlamento. Este es el apartado que además nos
genera a nosotros más controversia. Sabe usted que el artículo
72 de la Ley de contratos del sector público ya atribuye

expresamente la determinación o apreciación de las
circunstancias que supongan prohibiciones para contratar
directamente a los órganos de contratación con lo cual, y
estableciendo diferentes supuestos, ya atribuye una
competencia a una parte del Ejecutivo, que es el que tramita el
procedimiento correspondiente a una licitación de un contrato
o a la tramitación de una subvención.

Al legislativo no nos corresponde sustituir al ejecutivo en
la toma de esas decisiones, nos corresponde controlar las
acciones o procedimientos que lleva a cabo el ejecutivo en el
desarrollo de esas competencias que le atribuye la ley, con lo
cual estaríamos dando lugar a una injerencia del legislativo en
el ejecutivo y, además, podría dar lugar a decisiones políticas,
el hecho de que el legislativo tuviera que decidir en caso de
duda, que no sabemos tampoco el concepto jurídico
indeterminado, ¿no?, que supone cuáles serían los casos de
duda y, por ejemplo, pues se podría dar la incoherencia de que
una mayoría podría incluso aceptar que se hicieran homenajes
a terroristas, que sería el efecto contrario de lo que realmente
queremos o pretendemos, con nuestra enmienda y con su
propuesta. 

Y, finalmente, al proponer usted un mandato parlamentario
que se aplique a consejos y a ayuntamientos imponiendo esta
cláusula contractual, aunque sea de forma indirecta, está
estableciendo obligaciones que exceden de la ley a unas
instituciones que tienen su propia autonomía, la autonomía
local, con lo cual nos genera una cierta duda. 

Por lo tanto, pensamos que si lo que pretenden es que no se
subvencionen actos que a nosotros, le he de decir, y a la
mayoría de la población, creemos que no les gustan, nuestro
texto pensamos que es más adecuado y generaría un mandato
parlamentario quizás más efectivo. 

Y para finalizar no quiero dejar de hacer un inciso para
comentar un ejemplo que nos ponen ustedes en los
antecedentes y al que usted ha hecho referencia, que es sobre
los requisitos de la Ley de memoria democrática que imponga
a los procedimientos públicos, nos parece un poco irónico.
Pero no por ustedes, quiero decirles, sino por el Govern, por el
Govern, porque él mismo incumple esa Ley de memoria
democrática, la que ha establecido toda una serie de requisitos
a los procedimientos, ignorando, por ejemplo, víctimas
reconocidas como tales en la propia ley, me refiero
recientemente a casos de víctimas de bombardeos, las cuales
fueron ninguneadas, a pesar de lo que establece la propia ley.

Es una anécdota, pero no quiero dejar de hacer un inciso,
porque ello nos permite volver a evidenciar cómo funciona la
izquierda, acostumbrada a vender titulares, cláusulas, leyes y
luego incumplirlas, una política más de postureo, de imposición
y más propia de gobiernos autoritarios que democráticos. Con
ello ¿qué quiero decir? Que quizás también un aspecto que sí
sería positivo si saliera adelante nuestra enmienda sería que se
establecería una cierta función didáctica para la izquierda, y es
que, gracias a esta cláusula o este mandato...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera, tiene que acabar, por favor.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

... -gracias, presidenta, enseguida acabo-, se les iría dando un
poco la idea, desde un punto de vista didáctico, de la necesidad
de cumplir las leyes, e incluso que tengan en cuenta la
necesidad de cumplir la Constitución.

Gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Riera. Abrimos el turno de fijación de
posiciones y por parte del Grupo Parlamentario Unidas
Podemos tiene la palabra la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. En realitat seré molt breu, el nostre
grup parlamentari votarem en contra de la iniciativa presentada
per VOX, principalment per dos motius: el primer ha estat
comentat per la diputada que m’ha precedit i és que la mateixa
Llei 9/2017, de contractes del sector públic, l’article 71 ja diu
clarament que no podran concórrer les persones que hagin,
“haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos
de terrorismo, constitución o integración de una organización
o grupo criminal”, entre d’altres qüestions que ja s’expressen.

També s’ha explicat ja la Llei de subvencions que també hi
fa una referència.

I després també, principalment, perquè la inclusió de
clàusules socials ja obre tot un paraigües en el qual es poden
englobar tota la protecció de drets humans, on es podrien
incloure totes les discriminacions i delictes d’odi, entre d’altres.

Però, és que, a més, vostès també proposen que ignorem el
dret a la presumpció d’innocència i avui vull aprofitar aquest
fet per reivindicar, precisament, l’acord al qual s’ha arribat en
el si del Govern de l’Estat per derogar la llei mordassa, que tant
de mal va fer als drets i a les llibertats dels ciutadans d’aquest
país i de la nostra ciutadania.

I el segon motiu pel qual li votam en contra és que quan els
grups proposants siguin una força política que no es dediqui a
difondre odi i crispació i que, per tant, sigui una força
democràtica, llavors doncs ja en parlarem.

De moment, com li dic, nosaltres sempre estarem davant per
recordar-los el que són, el mal que fan a la democràcia del
nostre país i recordar-los que l’únic que cerquen és botar-se el
poder per tornar-nos a un país fosc i que el nostre grup
parlamentari de cap de les maneres deixarà que això ocorri. I,
per tant, hi votam en contra.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Sans. Por parte del Grupo
Parlamentario Ciudadanos interviene el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Sr. Rodríguez, nos sorprende el título
ya, se lo he comentado antes, un poco haciendo una apuesta en
común, cuando valorábamos su iniciativa, todo y que
compartimos alguna parte del planteamiento, o sea, de la
inquietud que tienen, del por qué, porque hemos tenido casos,
casos que se han llevado en este parlamento y que se han
analizado, el procedimiento que ustedes eligen no, y no porque
ustedes pretenden, en una cláusula que le llaman cláusula de
constitucionalidad, de responsabilidad constitucional, cuando
ustedes mismos incumplen el marco jurídico y, sobre todo, la
no ingerencia en la independencia de los poderes.

Y en el punto 4, veo a la diputada Riera, que es jurista,
como algunos de los profesionales que usted tiene al lado, pues
se cargan, le dan competencias al legislativo que no permite la
Constitución, y espero que no lo permita nunca, ni tampoco al
ejecutivo en esa ingerencia.

Pero es que ustedes cuestionan, además, al cuerpo de
funcionarios en general, que, para cualquier actuación
preceptiva de una línea de subvención o de un contrato público,
hay un informe de los supuestos y un informe jurídico, y una
comisión evaluadora, donde, precisamente, no es el ejecutivo
el que tiene mayoría en esa mesa, lo cual es una contradicción
en sus medidas, y que no estamos de acuerdo en dar apoyo.

Y como hay una propuesta en una enmienda que sí recoge
o ajusta a inquietudes que hemos tenido, y que hemos apoyado,
que las han traído ustedes, han traído otros grupos
parlamentarios, en cuanto a más especificación en las
subvenciones y los contratos, pues le daremos apoyo, porque
creo que lo ajusta y contempla más, es más precisa y además no
se deja algunos supuestos.

Por otro lado, le diré que, fíjese, es que la primera
Constitución a la que ustedes amparan, ustedes y nosotros,
evidentemente, y creo que el conjunto de esta Cámara, sabe
usted precisamente que está pronunciado por el Tribunal
Constitucional, nadie dice que tenga la obligación de apoyar la
Constitución, eso usted no lo apoya, ustedes se cargan el título
VIII, de arriba a abajo, deberían estar al margen de cualquier
contrato de subvención,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., ¿vale?, y además lo ha manifestado: pedimos la supresión de
las comunidades; eso lo han manifestado ustedes aquí y en
mítines, pero, o sea, no tienen un por qué militar esa
Constitución pero sí hay que respetarla y el amparo de ese
respeto sí que lo vamos a dar, en la totalidad de su articulado.
Y ahí no solo hay cosas que hay mejorables de la Constitución,
pero desde luego el respeto es fundamental.

Según ese..., lo que le comentaba, el punto 4 nos preocupa
muchísimo y, desde luego, entiendo, espero que ustedes
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acepten la enmienda que ha planteado a la totalidad, nosotros
estaríamos de acuerdo en dar apoyo así como está planteada y,
si no, pues nos tendríamos que abstener en el conjunto de sus
puntos, entre otras cosas porque plantea una obviedad, aunque
usted la contradiga, que es el cumplimiento del marco jurídico,
todo, desde un decreto o un proyecto de ley aprobado por esta
Cámara, el marco jurídico de todo que tiene una tutela efectiva,
que es el amparo de los tribunales o de los procedimientos
administrativos, para una subvención o suponga un contrato
público.

Por lo tanto, ese control ex ante que ustedes pretenden, no
control, sino incluso veto, por parte del legislativo a un contrato
o a decidir sobre un contrato, la validez constitucional de ese
contrato o de esa subvención, es contrario a la ley, eso es un
principio básico, además, es contrario. Por lo tanto, nosotros no
podemos dar apoyo.

Insisto de todas maneras en que sí contemplamos y sí nos
preocupan muchas actuaciones que se han llevado a cabo, y
creo que, desde luego, se tiene que dar más rigor a la
administración, dar más herramientas a la propia
administración para tutelar, y en esos informes cuando haya
subterfugios que utilizan algunos para precisamente recibir
algunos contratos y subvenciones y manifestar actuaciones
contrarias a la Constitución y, por lo tanto, contrarias a este
Parlamento, a esta comunidad autónoma y hasta el gobierno,
que no es el que nos gusta a nosotros pero es el que ha elegido
esta Cámara y, por tanto, la representación de la ciudadanía;
pues hay subterfugios para hacer eso y evidentemente hay que
dar más garantía.

Las garantías son posteriores, por la presunción de
inocencia, pero sobre todo por la presunción de veracidad del
proyecto que se plantea, que es lo que llega a la mesa en un
contrato público, o lo que llega a la mesa una subvención, no
ha prevaricado la mesa de contratación o la comisión
evaluadora de subvenciones a un proyecto que en ningún
momento se le ha dicho que van a hacer apología contra el
terrorismo, apología del odio, claro, no lo pone, porque no
entraría ya ni siquiera a la mesa, por un informe desfavorable.
En lo que sí hay que dar herramientas es para ese control
posterior y, evidentemente, agilidad en ello.

Y en ese sentido, claro, sabe usted perfectamente que
nuestro grupo parlamentario estamos de acuerdo y damos
apoyo. Yo le planteo, si ustedes lo consideran aceptar, la
enmienda que le plantea el Grupo Parlamentario Popular y
nosotros, en ese sentido, daríamos apoyo. Porque también va en
la línea de la proposición no de ley que nosotros trajimos
también a esta Cámara, en octubre de 2019, en uno de los casos
que usted cita aquí también en la exposición de motivos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Gómez. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca no hay ningún representante
en la Sala, de manera que vamos al Grupo Parlamentario El Pi
Proposta per les Illes Balears, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
El Grup Parlamentari d’El Pi votarà en contra d’aquesta
proposició no de llei perquè és un compendi
d’inconstitucionalitats flagrants que van en contra de l’estat de
dret, encara que els seus promotors diguin absolutament el
contrari.

Van en contra de la presumpció d’innocència, article 24;
van en contra de la interdicció de l’arbitrarietat, article 9; van
en contra de la divisió de poders; van en contra del principi
d’autonomia; van en contra de l’article 103 el qual estableix
que l’administració serveix amb objectivitat els interessos
generals i sota el principi d’eficàcia. Van en contra de tot, es
passen la Constitució per l’arc del triomf, perquè, en realitat,
aquesta és una iniciativa que exclou idees i ataca idees i no vol
acceptar la pluralitat sobre la qual es fonamenta la Constitució.

I això és molt important, perquè vostès fan una comparació
absolutament tramposa, perquè una cosa és que hi hagi unes
sancions administratives fermes, el concepte ferm és
fonamental, perquè vostès no parlen de ferm, vostès diuen:
quan hi ha dubtes raonables ja farem el que voldrem. Bé, què
és això? Això és l’estat policial i l’estat inquisitorial, no té res
a veure amb una democràcia això, és absolutament el contrari
d’una democràcia.

I, és clar, arriben a l’absurd, en el seu punt 3, de dir: triarem
les idees que no ens agraden i aquestes seran associacions que
no podran participar. Però, és clar, vostès diuen: entitats que
tenguin idees anticonstitucionals. Com vostès son!, el paladí,
que dirien amb el seu argot!, el paladí de
l’anticonstitucionalisme, perquè anar contra l’estat autonòmic
és anar en contra de l’article 2 de la Constitució, és anar en
contra del principi d’autonomia, és anar en contra de l’essència
de la Constitució, de l’esperit constitucional el qual consistia en
intentar vertebrar i acabar amb el problema endèmic de l’Estat
espanyol, que és la vertebració de la pluralitat i la diversitat
territorial que té en el seu interior.

Però vostès tot això, pasando, eh! Aquí del que es tracta és
de senyalar amb el dit les entitats que no ens agraden i de dir
que aquestes no haurien de rebre res.

S’ha dit, amb encert, pels portaveus que m’han precedit en
l’ús de la paraula, que és evident, que ja hi ha unes previsions
a la normativa de contractes i a la normativa de subvencions
que garanteixen que determinades entitats, que hagin estat
condemnades per sentència “ferma” -ferma-, no puguin
participar en la contractació, però evidentment a la resta se’ls
han d’aplicar els principis constitucionals i, per tant, són
innocents mentre no es demostri el contrari i mentre no sigui
declarat per l’autoritat competent.

I en funció d’aquesta llibertat que a vostès, digué, els
agrada, en teoria, però que a la pràctica la volen esvair, en
funció d’aquesta llibertat, evidentment tenen tot el dret,
absolutament tot, de presentar-se a les licitacions i a les
subvencions que considerin oportunes i ser-ne beneficiaris,
perquè el contrari, ja dic, ens duria no a un règim democràtic,
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ens duria a una dictadura i a un règim totalitari que,
evidentment, és el que rebutja El Pi absolutament.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
Mixt intervé el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, bon dia a tothom, avui no
havia intervingut. Bé, senyores diputades i diputats, una vegada
més ens trobam amb la incoherència d’un partit que, per
desgràcia, ja ens té acostumats, i jo només duc dos mesos en
aquest parlament i ja estic acostumat a veure un munt
d’incoherències i un munt d’inconstitucionalitats o barbaritats
anticonstitucionals, masclistes, homòfobes, anti llei
democràtica, i es presenta una PNL sobre una clàusula
constitucional, és totalment una incoherència.

Ja s’ha exposat, la setmana passada i l’anterior, que la
Constitució de la qual parlem els partits polítics han d’estar
constitucionalment constituïts i l’article 6 expressa: exercir la
seva activitat lliurament, dins el respecte a la Constitució.
Aquest respecte s’expressarà de moltes maneres, la primera
d’aquestes quan parlen de l’espanyol, els he de dir que l’article
3 diu que la llengua de tot l’Estat es diu castellà, no espanyol,
primera de totes, pel respecte a la Constitució i aquestes coses
que sembla que se’ns obliden.

També s’expressa amb el respecte a la diversitat sexual,
amb el respecte a les lluites feministes i amb el que s’ha de
tenir sobretot a les decisions que es prenen en aquesta Cambra,
el respecte a les decisions que prenem els 59 diputats que
formem part d’aquí i que moltes vegades també es passen per,
com ha dit el diputat Melià, l’arc del triomf.

És una PNL que té un compendi d’inconstitucionalitats,
totalment d’acord, Sr. Melià, perquè parlen d’un article,
l’article 27, d’una llei i aquesta llei comença per l’article 1,
com la majoria, i en aquest article 1 es diu que s’ha de rebutjar
el punt 4, per si de cas, perquè comencem a llegir la llei
sencera: rebutjar o impedir qualsevol manifestació que suposi
un reconeixement del franquisme o una exaltació de la revolta
militar, dictadura franquista o el mateix dictador. Podrien dir
als seus companys que, per exemple, a Barcelona, el 2020,
abans de l’estat d’alarma, que, segons vostès, tenen tanta por
d’aquesta alarma, els record que el van votar a favor la primera
vegada, el 12 de gener del 2020 eren allà, en aquesta revolta en
la qual s’enaltia el moviment franquista.

També el seu secretari general, el Sr. Ortega Smith, que és
incapaç de condemnar el franquisme, però tal vegada podrien
reprendre aquest article 4 d’aquesta Llei de memòria
democràtica.

També quan es parla de treure les persones que tenen
problemes a les fosses, aquestes persones que van ser

assassinades a la dictadura franquista, i crec que la paraula que
va utilitzar la diputada Ribas va ser “necrofília”, això crec que
va contra l’article 6 de la Constitució, referit a..., sí, va ser la
Sra. Ribas, va parlar d’un tema de passió necròfila sobre treure
els morts i aquestes coses, ho dic perquè és una qüestió prou
curiosa.

Senyors, perquè tampoc no voldria esgotar el temps, perquè
crec que seria una pèrdua de temps per a tota la resta, hi ha una
noció de jerarquia parlamentària en la qual qualsevol plec de
condicions es troba sota la Llei de contractes públics, la qual no
està declarada inconstitucional. Llavors, si aquest plec de
condicions es troba sota la Llei de contractes ja es troba dins la
Constitució, és una qüestió de jerarquia normativa.

I també que quan fan una PNL i tracten de copiar el que ja
diu l’article 71 de la Llei de contractes del sector públic, que
transposa directives europees, igual també està en contra de la
Unió Europea i de totes les coses que no siguin el que vostès
diuen, ja diu que no podran fer contractes si estan
condemnades, mitjançant sentència ferma, subratllem això de
ferma, també, per delicte de terrorisme, constitució o integració
d’una organització o grup criminal, associació il·lícita,
finançament il·legal dels partits polítics; també haurien de
repensar quan s’enalteixen algunes coses que atempten contra
la diversitat de les persones.

Senyora i senyors de VOX, per favor, crec que respecte a la
Constitució en lloc de donar lliçons sobre la Constitució.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Sanz. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista interviene la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Som davant d’una
proposició no de llei que és populista i fal·laç i no deixa de
resultar paradoxal que una formació política, com la seva,
d’ultradretes, que no passaria la prova del cotó del respecte
constitucional, presenti aquesta iniciativa la qual és contrària a
l’esperit constitucional; si haguessin de passar el cotó a la seva
formació sortiria ben negre respecte del seu posicionament de
l’estat de les autonomies, hem escoltat aquí, en aquesta tribuna,
que s’han de tornar les competències en matèria d’educació i de
sanitat; la seva pobra visió sobre la diversitat o la pluralitat
religiosa o política, en pretendre il·legalitzar partits polítics; la
seva concepció respecte de la llibertat de les dones, en
pretendre que aquelles dones que avortin vagin a la presó; o
fins i tot en negar la desigualtat estructural entre dones i homes
que es manifesta de manera extrema amb la violència masclista
i que vostès també qüestionen, malgrat l’alt tribunal hagi,
després d’estudiar més de 127 qüestions d’inconstitucionalitat,
afirmat que la Llei de violència de gènere és raonable,
proporcionada i perfectament constitucional, ateses les elevades
xifres de violència cap a les dones.
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Si la seva intenció és evitar delictes d’odi, una intenció molt
lloable, idò no té sentit que vulguin derogar lleis que
protegeixen les minories LGTBI o les lleis que ens protegeixen
a les dones enfront del masclisme, això no és anar pel bon camí
de la lluita contra la discriminació.

Defensar, com defensen també la cadena perpètua, és
trencar amb principi constitucional fonamental com és el de la
reinserció social, i ens sorprèn de quina manera proposen
eliminar amb aquesta proposició no de llei ajudes públiques a
aquelles persones que per a vostè ja no són ni dignes de ser
considerades ciutadans o ciutadanes i els aboquen a la pobresa
i a la marginalitat, a ells i a les seves famílies, perquè, amb la
seva proposta, volen retirar rendes socials, subsidis,
prestacions, ajudes socials, beques menjadors a aquelles
persones que puguin haver comès un delicte, i això és anar molt
enfora, fins i tot -dic jo- que és apropar-se a règims totalitaris.

Miri, Sr. Rodríguez, no es pot comparar democràcia amb
dictadura i és el que vostès fan amb aquesta PNL, amb aquest
totum revolutum de mesclar també ous amb caragols, comparen
contexts que són incomparables, que són incommensurables i
ho fan des de la màxima demagògia.

I recordaré una cosa que és una obvietat, però, ateses les
circumstàncies, necessària: la dictadura és la negació de la
democràcia, la negació dels drets, de les llibertats. En sabem
molt en aquest país perquè la vàrem patir durant quaranta anys
després d’un cop d’estat a un govern legal, legítim com era el
de la Segona República.

(Alguns aplaudiments)

I encara hi ha milers de víctimes de la dictadura franquista
a fosses comunes i a les cunetes i el compromís del Grup
Parlamentari Socialista és seguir obrint fosses per tancar ferides
i restituir les víctimes de la dictadura, tant si es vol com si no
es vol, i allò que és gran de la nostra democràcia, del pacte
constitucional del 1978 que els socialistes reivindicam és que
tothom hi té cabuda, la Constitució permet qualsevol tipus de
posició ideològica, fins i tot d’aquells que hi estan en contra.

La dissidència és possible sempre i quan s’articula des de
l’estat de dret conforme a les lleis, mai des de la insurrecció, les
vies unilaterals, les revoltes o les armes, i la llibertat
d’expressió és una cosa molt seriosa que ha de conjugar els
valors del pluralisme polític i social amb la dignitat de les
persones i les institucions. I nosaltres consideram necessari
modificar el codi penal per garantir que una opinió, i més si és
una creació artística, per crítica i mordaç que sigui, no impliqui
una pena de presó o multa. Només han de comportar retret
penal aquelles expressions que incitin a la violència, que
impliquin una amenaça real contra persones o institucions o
menyspreïn la dignitat de persones i col·lectius especialment
vulnerables o d’aquells que siguin calumniosos o incorrin en
llenguatge d’odi.

Ja sabem que per a vostès la llibertat d’expressió és posar
a la diana nins i nines vulnerables que han hagut d’emigrar
sense els seus pares a la recerca d’un futur millor, fer por a la
gent gran perquè se sentin amenaçades quan l’única amenaça
cap a les persones grans és aquest partit d’ultradreta que vol

destrossar el sistema públic de pensions, aquesta és la veritable
amenaça per a les persones grans, la llibertat d’expressió i
recitar el Cara al sol en aquesta cambra o que la fundació
Francisco Franco pugui seguir falsejant la història amb les
suposades bondats del dictador, això sí mentre se rasgan las
vestiduras quan artistes com Zahara fan ús de la seva llibertat
d’expressió i proposen vetar-la als concerts.

Mirin, qualsevol ciutadà o fins i tot qualsevol administració
quan fa una cosa que no és conforme a la llei o a la Constitució
l’estat de dret té els seus mecanismes per salvaguardar-se. I
abans s’ha comentat, tenim la Llei de contractes i de
subvencions amb els seus mecanismes per tal de denegar
aquelles sentències fermes. Si alguna persona no respecte la llei
sent el seu pes a sobre, té conseqüències. Això és l’estat de
dret, i si s’han de canviar les coses s’ha de fer conforme a la
Constitució, com derogarem la llei mordassa que el PP va
aprovar per al control social de la població en èpoques de
retallades i malestar social.

Amb aquesta PNL es passen, com no, de frenada, essent
fins i tot més nacionalistes que els nacionalistes, arrogant-se el
paper del Tribunal Constitucional per dirimir què és
constitucional i què no ho és, amb una clàusula salvaguarda
absolutament dubtosa en cas jurídic i que té una...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabe, Sra. Cano, por favor.

LA SRA. CANO I JUAN:

... vocació contrària a l’esperit de la Constitució.

Per totes aquestes raons esgrimides votarem que no a
aquesta proposta inconstitucional, demagògica i populista.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Vol fer ús... ¿El Grupo VOX
quiere hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Sr.
Rodríguez.

(Continuen els aplaudiments)

EL SR. RODRIGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, me quería asegurar. A ver, empiezo
por el final, ha citado usted a la Fundación Nacional Francisco
Franco, no recuerdo cuál es el límite exacto de regalos que
podemos recibir los diputados, el importe, pero es que la
Fundación Nacional Francisco Franco debería regalarles a
todos ustedes como mínimo un jamón de Jabugo en Navidad,
porque si la memoria de Franco sigue viva en estos momentos
ochenta años después es gracias a ustedes que lo tienen
permanentemente en su boca y en su memoria.

Con respecto a una serie de falacias que yo no puedo
consentir, ahora que no llevo mascarilla léame los labios: no,
no estamos a favor de que ninguna mujer que aborte vaya a la

 



5874 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 99 / 9 de novembre de 2021 

cárcel, yo si quiere se lo explico, se lo pongo por escrito o se lo
bailo, ya no sé cómo explicárselo. No tiene nada que ver con
nuestra postura a favor de la vida, VOX no está a favor de que
ninguna mujer vaya a prisión por haber abortado.

Igual que es falso lo de la cadena perpetua, nosotros
estamos a favor de lo que pone nuestro ordenamiento jurídico
que es la prisión permanente revisable, pero es que ustedes
mienten cada vez que hablan de nosotros, o sea, ustedes se han
creado unos mantras que repiten una y otra vez, una y otra vez
y una y otra vez.

Con respecto al Partido Popular, aceptaremos su enmienda,
lo único, nosotros queremos mantener el punto 1 de nuestra
proposición, pero substituiríamos todo el resto por la enmienda
que ustedes han presentado porque nos parece adecuada y que
se ciñe exactamente al espíritu de la proposición que nosotros
queríamos traer aquí.

Con respecto a Ciudadanos y a El Pi, que siempre nos
acusan de que nosotros somos muy anticonstitucionales porque
pretendemos una reforma del título VIII de la Constitución, una
reforma utilizando los mecanismos constitucionales, los
mecanismos constitucionales de reforma, que ¡ojalá!... o sea,
¡ojalá! la hubieran empleado por ejemplo los que se lanzaron
al golpe de estado y a la sedición en Cataluña, no lo hicieron,
la Constitución tiene en su articulado la manera de ser
reformada, de hecho se ha reformado varias veces ya, y es a lo
único a lo que nosotros aspiramos, a una reforma constitucional
que garantice una descentralización administrativa del Estado
y no política. Y esto no tiene nada..., no nos convierte en
anticonstitucionales ni en inconstitucionales ni en nada por el
estilo, o sea que dejen de repetir eso que es una absoluta
falacia, una absoluta falacia.

De todas maneras de todo lo que he oído hoy en esta
cámara lo que más me ha asustado son las palabras de la
diputada de Podemos, a la que yo tengo por una persona más
o menos medio razonable, que ha subido a la tribuna y, aparte
de decir pues, esto, lo de siempre, fachas, extrema derecha,
bueno, eso ya... no nos afecta, pero es que ha dicho que no
dejará que lleguemos al poder, y es que me recuerda tanto a
aquellas palabras de la Pasionaria cuando dijo: “estas son las
últimas palabras que pronuncia usted en esta cámara” y se las
pronunció a Calvo Sotelo, y poco después Calvo Sotelo murió
asesinado y ese fue el origen de la Guerra Civil, que supongo
que ese es su concepto de la democracia...

(Remor de veus)

... ¿cómo que no dejará que lleguemos al poder? Que
lleguemos o no lleguemos al poder será una cuestión que
dependerá de los votos de los ciudadanos...

(Remor de veus)

... a no ser que usted pretenda eliminarlos por la vía de lo físico
como ya hicieron ustedes...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... que tanto les gusta hablar de su maravillosa república, ¿eh?,
en la revolución de Asturias por la que no han pedido ustedes
perdón, que causó más de 1.000 muertos, que ustedes
sufragaron, que estuvo detrás el Sr. Indalecio Prieto, que tiene
una calle en esta ciudad. ¿Cuándo van a pedir ustedes perdón?
¿Cuándo van a pedir perdón por todos los crímenes cometidos
por el Partido Socialista durante la Segunda República? Nunca,
¿verdad?, pero pretenden que nosotros pidamos perdón por lo
visto por algo con lo que no tenemos nada que ver que es el
régimen anterior, o sea, ustedes son el mismo partido, el mismo
que llevó a este país al enfrentamiento y a la Guerra Civil. Son
ustedes los que tienen que pedir perdón.

En definitiva y con respecto a lo que ha dicho el Grupo
Mixto, aparte de lo de homófobo, machista, extrema derecha,
etc., lo único que me gustaría es que..., también nos ha acusado
de que estamos en contra de la Unión Europea. No, nosotros,
también se lo reafirmo, no estamos en contra de la Unión
Europea, estamos en contra de algunas políticas, de algunas
políticas...

(Remor de veus)

... de la Unión Europea como, por ejemplo, el abandono del
pueblo polaco, al que hoy quiero enviar todo nuestro apoyo por
la defensa que están haciendo de sus fronteras contra el intento
de invasión por parte de las fuerzas que ha enviado Bielorrusia
contra ellos. Todo nuestro apoyo al pueblo polaco.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Finalitzat el debat, procedirem a la votació. Com que el
grup proposant ha emès el criteri que acceptava l’esmena RGE
núm. 12135/21, del Partit Popular, però entenem que ha fet una
transacció, perquè ha dit que volia mantenir el primer punt, he
de demanar si qualque grup parlamentari s’hi oposa o no.
Doncs, si ningú no s’oposa, farem dues votacions.

En primer lloc votam el punt número 1 de la proposta que
ha fet el Grup Parlamentari VOX. Votam.

16 sí, 31 no i 4 abstencions.

A continuació votam el text de l’esmena RGE núm.
12135/21, que substitueix els punts 2, 3, 4 i 5. Votam.

20 sí, 31 no i cap abstenció. 

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 9721/21,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a contractació per lots dels projectes
impulsats pel Govern de les Illes Balears i per la resta
d’administracions.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 9721/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
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les Illes Balears, relativa a contractació per lots dels projectes
impulsats pel Govern de les Illes Balears i per la resta
d’administracions. Per dur a terme el debat començam amb la
intervenció 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. Senyores i senyors diputades.
Avui a aquest plenari el Grup Parlamentari El Pi du una
proposició no de llei a debat i votació a fi i efecte d’afavorir les
empreses de les Illes Balears en relació amb la contractació
pública. 

Com és sabut i conegut, la normativa en matèria de
contractació en el sector públic permet i convida que, en la
mesura que sigui possible, els poders públics procedeixen a
fragmentar els contractes, facin licitacions públiques amb lliure
concurrència i així aconseguir el màxim de participació
possible de les empreses i els autònoms, a fi i efecte d’acabar
amb un dels defectes que s’han detectat al llarg del temps en
relació amb la contractació pública, que és una espècie
d’oligopoli o concentració de les licitacions per part dels grans
operadors de diferents sectors. Evidentment això, en el cas
espanyol, ha estat especialment denunciat per part de la Unió
Europea i, per tant, és absolutament necessari que les
administracions públiques de les Illes Balears es posin les piles
en aquesta qüestió.

El Pi ja ho ve reclamant des de fa estona, ja a la legislatura
passada vàrem fer una proposició no de llei en relació amb
aquesta qüestió, però la situació de l’evolució de les coses ens
convida absolutament a reiterar la idea, perquè el Govern de les
Illes Balears segurament el contracte més important que ha fet
els darrers anys és el del transport terrestre a l’illa de Mallorca,
amb més de 470 milions d’euros, i el Govern de les Illes
Balears, en lloc de fer lots i fragmentar el contracte, per donar
més participació i més opcions a les empreses de les Illes
Balears, el que va fer va ser concentrar lots, reduir la licitació
i afavorir els grans operadors.

Això és el gran contracte, però és que molt recentment el
Govern de les Illes Balears ha tret una única licitació per a 9
nous centres de salut a les Illes Balears, amb un import de 86
milions d’euros. Evidentment això, aquestes dues accions, el
transport terrestre i els centres de salut, van en la línia
diametralment oposada al que proposa El Pi amb la seva
iniciativa, i lògicament ens fa ser escèptics sobre el compliment
d’aquest manament de la Llei de contractes i sobre aquest
compromís expressat en el Parlament de les Illes Balears a una
iniciativa anterior del Grup Parlamentari El Pi.

La qüestió, però, és que s’ha anunciat per part del Govern
un pla d’inversions ambiciós, ja veurem si tendrà els recursos,
això és una qüestió, diguem, que no és objecte ara del nostre
debat, però, en tot cas, s’ha anunciat que en un termini de deu
anys hi haurà una inversió superior als 4.500 milions d’euros
per part dels poders públics de les Illes Balears i concretament
del Govern de les Illes Balears. 

Idò bé, de manera preventiva i a la vista d’aquest anunci, El
Pi el que fa és voler cridar l’atenció del Govern de les Illes

Balears i voler que existeixi un compromís polític i
parlamentari claríssim que aquests 4.500 milions d’euros
s’invertiran de tal manera que els seus beneficis repercuteixin
al màxim al teixit productiu de les Illes Balears i, per tant, que
la riquesa generada per aquest esforç inversor molt vinculat als
fons europeus es materialitzi també per a les empreses de les
Illes Balears, perquè no només es tracta de tenir un equipament,
una infraestructura concreta, sinó que també es tracta que
aquesta inversió repercuteixi al màxim al nostre sector
productiu.

La consellera d’Hisenda a un debat que vàrem tenir
recentment deia que la contractació pública és un mecanisme
de política econòmica, i hi estic totalment d’acord, com a
mecanisme de política econòmica un govern que realment
pensa i estima les empreses de les Illes Balears el que fa és
crear molts de lots, fragmentar la contractació i afavorir així la
participació de les empreses mallorquines, menorquines,
eivissenques i formentereres, que no és el que ha fet a les dues
experiències que he citat el Govern de les Illes Balears. 

Per tant, pensam absolutament imprescindible aquesta
iniciativa i demanam el suport de la cambra i dels grups
parlamentaris.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Intervencions dels grups parlamentaris
que han presentat conjuntament l’esmena RGE núm. 12136/21.
Començam per la intervenció del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president. Bé, jo estic d’acord majoritàriament amb
el discurs, amb el relat que ha fet el Sr. Melià, evidentment les
PIME a les Illes Balears són més d’un 90% del total de les
empreses i, per tant, són el segment més ampli i que més
ocupació genera, és una realitat. Malauradament aquestes
únicament accedeixen a una petita part de la contractació
pública i la rigidesa del procediment d’adjudicació actua moltes
vegades com a principal barrera per dificultar aquest accés de
les PIME a les licitacions públiques, però la realitat és aquesta,
tenen una importància cabdal a la nostra estructura
socioeconòmica i empresarial de les nostres illes. Evidentment
en el conjunt de la Unió Europea també representen més de la
meitat de l’economia, però també continuen accedint poc a la
licitació pública. Per tant, la complexitat d’aquest marc
normatiu i la rigidesa, com he dit, continuen sent obstacles
recurrents i dificultosos per al seu accés. 

Crec que amb això, vull dir, l’objectiu aquest d’afavorir
l’accés de les nostres petites empreses i de les PIME és
essencial i hem d’intentar minimitzar aquestes dificultats de
participació i adjudicació dels contractes públics, i ara més que
mai, sobretot a l'hora d'accelerar amb la transformació del
nostre model econòmic i de les oportunitats derivades d’aquests
fons europeus de reconstrucció, que el Sr. Melià ja ha esmentat.
I per aconseguir aquest objectiu, es fa necessari actuar a totes
les fases, des que es prepara el contracte, des que se selecciona
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l’adjudicació i des de la mateixa execució, evidentment
acomplint totes les cobertures jurídiques i que això no suposi
tampoc ni una despesa addicional excessiva, ni per a les
empreses ni per a les administracions.

És per això que des de MÉS per Mallorca donarem suport
a la seva proposició no de llei, perquè crec que és important i
també hem presentat una esmena, que esperam que accepti
perquè volem encara millorar-la. Vull dir, evidentment hi
votarem a favor, però nosaltres hem trobat que hi ha llocs i
nosaltres el que proposam és que es faci una guia per ajudar a
totes les administracions públiques, per fomentar aquest accés
de les PIME a la contractació del sector públic.

Jo crec que aquest foment ha de ser positiu, perquè hi ha un
mandat legal com s’ha dit, hi ha un mandat legal d’unes
directives europees, fins i tot de la mateixa Llei de contractes,
que recull aquestes directives i que una part fonamental
d’aquestes i de la mateixa llei diu que és fomentar precisament,
l’accés de les petites empreses, però és veritat que la realitat fa
que siguin insuficients fins ara aquestes mesures que s’han
posat. És cert que es varen imposar mesures, sobretot en el
tema de la sots-contractació a l’hora d’intentar que realment les
empreses sots-contractades, assegurar que les administracions
es poguessin assegurar que eren pagades, que realment
cobraven els doblers i que realment no hi havia un abús
d’aquestes grans empreses que licitaven a preu molt baix, i que,
després, les que sortien malparades normalment eren les
empreses sots-contractades, que normalment solen ser aquestes
petites empreses que tenim a nivell local totes les
administracions i que realment formaven part d’aquest teixit
econòmic tan important.

Per tant, nosaltres creiem que aquesta guia que proposam
pot ser una mesura per ajudar a totes les administracions i
sobretot a aquests petits ajuntaments i a aquestes petites
administracions, que de vegades també tenen dificultats per
tenir en compte tots els recursos que són al seu abast i que, bé,
en aquest cas és en aquest sentit, perquè dins aquest marc de
bones mesures, de bones pràctiques, per fomentar i complir la
llei, hi ha un abast molt ampli, que pot ser des d’una bona
programació, una bona planificació, una bona difusió d’aquesta
planificació a nivell de les administracions, per què? Perquè
aquestes empreses es puguin preparar amb antelació i saber el
que vindrà i plantejar-se el que podrien oferir.

Evidentment la proposta de dividir en lots, com proposa
aquesta PNL, és una eina també fonamental i que també ha de
ser un instrument d’aquesta guia. Però creiem que també n’hi
ha d’altres, que realment facilitar que els plecs siguin més
entenedors, que els requeriments de solvència de les empreses
siguin necessaris i siguin suficients, però no excessius, perquè
això de vegades també dificulta l’accés de les nostres petites
empreses a segons quin tipus de licitacions i que evidentment
clàusules també que puguin afavorir que les nostres petites
empreses, les nostres PIME més innovadores i amb un caràcter
social, també hi puguin accedir.

I de vegades també qüestions com són els mateixos
terminis, terminis en el sentit de licitació, que de vegades són
terminis molt petits, que afavoreixen a les empreses que tenen
una gran estructura administrativa i de vegades també

licitacions que es fan en temporada de vacances, que en això
les empreses més grosses no tenen dificultats per fer ofertes,
però les empreses més petites de vegades en tenen. Per tant, es
tracta que nosaltres proposam un instrument que es pugui
elaborar per part del Govern per ajudar a totes les
administracions a quines bones pràctiques i quines mesures
poden ajudar i facilitar que les petites empreses i les PIME
puguin accedir-hi amb més facilitat, precisament a la licitació
pública i als contractes públics. Evidentment, la transparència,
la publicitat i la valoració no només del preu, sinó intentar
valorar més la qualitat de l’oferta al màxim possible, també són
eines fonamentals. 

Per tant, Sr. Melià, esperam que ens accepti la nostra
esmena i creiem que també pot ser una mesura per ajudar a
aquest objectiu que crec que compartim tots.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Intervenció del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, president, bon dia diputats i diputades. La divisió
per lots d’un contracte no és res nou, no és res nou i, a més de
no ser res nou, és una norma general, ho diu la mateixa Llei de
contractes del sector públic. La Llei 9/2017, que té quatre anys,
va transposar aquestes directives que comentava la Sra.
Campomar, la 23 i la 24 del 2014, per adaptar la normativa
espanyola a l’Estratègia europea 2020, aquella estratègia que
ja considerava la contractació pública un dels eixos clau per a
l’economia. 

De fet, un 14% del PIB europeu el sustenta la contractació
pública i a les Illes Balears roda més o manco a un percentatge
similar. Açò què vol dir? Que molts de llocs de feina i famílies
depenen de les inversions i dels serveis que treu l’administració
pública. Per tant, nosaltres creiem que és important tenir-ho en
compte.

De fet, molts de contractes ja es fan per lots, alguns grossos,
d’altres menys, i si no es fa per lots s’ha de justificar dins
l’expedient, perquè així ho diu la llei. Es fa per lots, sempre i
quan la naturalesa i l’objecte del contracte ho permeti, açò és
una obvietat perquè ho diu la pròpia llei, però no és qualsevol
cosa, perquè no és el mateix un contracte d’obres, que un
contracte de serveis, o un contracte de concessions públiques,
són conceptes molt distints. Per tant, si no es pot fer per lots,
s’ha de justificar, perquè la naturalesa i l’objecte del contracte
no ho permet i es justifica tècnicament.

Nosaltres li faríem una esmena in voce en el punt número 1,
que si ho accepta creiem que quedaria ajustat al que diu la llei;
és a dir que en el primer punt, després del que diu: “facin amb
el màxim de lots possibles”, posaríem una coma i posaríem:
“sempre que la naturalesa i l’objecte del contracte ho permeti”.
Si no ho accepta, li farem un vot favorable, perquè entenem el
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fons de la proposició, però aquesta esmena és exactament el
que diu la llei.

És cert que fas una visita al portal de contractació de l’Estat
i poses Illes Balears i es veu que es podria fer una volta de
rosca més a la contractació per lots i creiem que la demografia
de les Illes Balears, la demografia empresarial que quasi un
cent per cent són PIME, consideram que és important que es
faci aquesta volta de torca.

Per tant, farem un vot a favor, perquè així ho diu la llei i
perquè dividir per llei, significa que surten més contractes a
licitar. I també la mateixa llei permet que l’òrgan de
contractació limiti el nombre de lots que es presenta a cada
licitació, o també fins i tot a quants de lots pot ser adjudicatari
un mateix licitador. Per tant, la mateixa llei en el fons ja dona
moltes eines perquè els contractes quedin repartits, que és el
que creiem que necessitam.

Ara, amb la inversió que hi haurà amb els fons COVID i
tota la inversió europea que ha posat una resposta mai vista pel
que fa a temes de finançament i doblers públics, hi haurà més
contractació, que són més contractacions del que ja hi havia en
anys normals, i açò significa un gran repte, un gran repte per a
l’administració pública; però també un gran repte per a les
empreses, perquè bé ho deia la Sra. Campomar, no és fàcil
entrar en licitacions públiques, perquè són molts de criteris. 

Els criteris de contractació també entenem que nosaltres
sempre hem estat a favor que no sigui només el preu, perquè
açò també afavoreix les grans empreses, creiem que hi ha
d’haver criteris de valor, i a açò ja ho deia també l’Estratègia
20/20 de la Unió Europea, per tant, es van fent passes, es van
fent passes perquè les empreses més petites puguin tenir accés
a la contractació pública, i que són aquelles que tenen una
solvència tècnica i econòmica més petita, també, per tant,
donam opció perquè entrin i després ja vagin acumulant les
solvències.

Per tant, nosaltres farem un vot favorable a aquesta
proposta. Creiem que és important que les empreses de les Illes
i les empreses petites puguin entrar en els processos de
contractacions públiques i creiem que és important que tots els
doblers que s’aboquen en forma de licitacions públiques quedin
el màxim repartits possible. Per tant, fem un vot favorable.

Moltes gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Intervenció del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Ens trobam davant una iniciativa que,
donarem suport, l’arribada de grans quantitats de doblers a
través dels fons europeus s’ha de gestionar d’una manera que
asseguri la participació de les empreses de les nostres illes,
sobretot, aquelles empreses més petites, que moltes vegades

queden a un segon pla i des de les administracions públiques,
dintre del marc legal, hem de garantir la pervivència d’aquestes
empreses. 

El teixit empresarial de les nostres illes s’ha de preservar i
estimular i, com deia, l’arribada d’aquests fons ha de ser una
oportunitat per a les PIME i per als autònoms de la nostra
comunitat i de la resta del país, evidentment, perquè d’això
també va la recuperació de la nostra economia, que s’ha vist
copejada per la crisi de la COVID, de fer fortes totes aquestes
empreses que fan ciutat i poble, que generen proximitat, que
generen llocs de treball, que són un exemple d’emprenedoria i
que són un valor per a la nostra comunitat autònoma.

I, com deia al principi, avui votam a favor d’aquesta
iniciativa perquè, tot i que algunes de les propostes que es
recullen en aquesta iniciativa ja es recullen a la Llei 9/2017, de
contractes del sector públic, no sempre són d’obligat
acompliment, com per exemple el punt 3, que a la llei, l’article
217.2, parla que només es penalitza pels contractes de més de
5 milions.

Per tant, veiem bé incloure aquestes clàusules que proposen
que donin acompliment a la Llei 3/2004, de mesures contra la
morositat, que actualment com tots sabem resulta del tot
insuficient, aquesta llei, i que el pagament endarrerit a moltes
petites empreses, que normalment són sots-contractes, està a
l’ordre del dia i que, per tant, això és una tasca que des de les
administracions hem de treballar per tal d’evitar que quedin tots
aquests pagaments endarrerits i sobretot si aquestes
contractacions es produeixen des de l’administració pública idò
és totalment impensable que això pugui ocórrer des de
l’administració. 

Per tant, totes aquelles mesures que suposin incentivar la
petita i mitjana empresa de les Illes, fomentar l’acompliment
dels deures de cap a les sots-contractes, trobaran el suport
d’Unidas Podemos. 

D’altra banda, com ja ha explicat la diputada Campomar
que m’ha precedit, s’ha presentat una esmena on bàsicament el
que demanam és que el Govern elabori una guia de bones
pràctiques per fomentar l’accés de les PIME a la contractació
pública. Si bé és cert que al llarg dels anys s’han desenvolupat
diferents guies en diferents àmbits, com és la FEM o la mateixa
Comissió Europea per bones pràctiques per a la contractació
pública, és important seguir incidint des de les administracions
i fer guies accessibles i intel·ligibles per a tothom. I és que en
més d’una vegada és possible que petites empreses o fins i tot
autònoms hagin tengut problemes a l’hora d’afrontar tota la
burocràcia que suposa fer un d’aquests procediments; o fins i
tot hi ha un desconeixement que es pugui optar a participar a
totes aquestes licitacions que surten de les administracions
públiques. 

Per tant, com deia abans, és important que des de les
administracions facilitem aquest procés i donem tot el suport
necessari a les PIME, i en aquest sentit va l’esmena que s’ha
presentat. A més, ja vull aprofitar aquest tema per parlar que
per Unidas Podemos és important dur a terme una agilitació i
simplificació dels tràmits administratius que moltes vegades
hem parlat aquí, establir canals digitals que facilitin fer totes les
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tramitacions, i en aquest sentit els fons europeus també serviran
per fer un impuls a aquesta modernització de les
administracions públiques però que, sobretot, hem d’assegurar
que aquesta modernització suposi facilitats i no que suposi més
traves o traves diàries a tots els usuaris i, en concret, avui que
parlam de PIME i autònoms, principalment que els pugui
facilitar la vida. 

I, per tant, com he dit, votarem a favor. Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Sans. En torn de fixació de posicions pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Sagreras. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Sí, gràcies, president, bon dia a tots una altra vegada. Bé,
quasi, quasi, enhorabona Sr. Melià, crec que farà envant a
aconseguir, pel que he pogut sentir, la unanimitat a la seva
proposta, em sembla, a falta d’escoltar la resta de grups.

Fins i tot els partits que donen suport al Govern han dit
quasi, quasi, el que s’havia de dir, el que es toca dir maldament
després a la pràctica el que facin sigui una altra cosa de la que
han dit aquí des de la tribuna, però benvengudes siguin les
reflexions que vostè ha fet, Sr. Melià, i benvenguda sigui la
conformitat a les seves propostes. De fet, m’ha semblat sentir
que deien que començarien a fer una..., -com és que ho ha dit
la Sra. Carbonero?-, una volta de torca, és a dir que
començaran a fer el que proposava el Sr. Melià. Per tant,
enhorabona una altra vegada, Sr. Melià.

Nosaltres també compartim l’exposició que vostè ha fet i
tots els punts d’acord, també votarem a favor del punt d’acord
proposat en addició pels grups que donen suport al Govern,
això és una casuística que és una problemàtica que afecta totes
les administracions, l’autonòmica, la insular, la local; jo he
estat batle del meu poble i don fe que per a les petites
empreses, per les empreses locals, per a les empreses familiars
sempre és molt més difícil presentar-se a les contractacions que
a les grans empreses nacionals, per capacitat, per economia, per
recursos humans, per manca de gabinets jurídics, crec que ho
deien des de MÉS per Mallorca, sempre és més difícil preparar
i organitzar unes licitacions, per manca també de
qualificacions.

I després són, en canvi, les empreses locals, les familiars,
les que deixen doblers dins el poble, les que donen feina i
també don fe que són les que responen més aviat, les que
t’agafen el telèfon més aviat i les que tenen una reacció més
ràpida davant una queixa del veïnat o una queixa, per exemple,
d’un ajuntament.

Creiem, així com ha explicat el Sr. Melià, que amb les
incorporacions a l’ordenament jurídic que assenyala El Pi, de
qualque manera es pot fer feina amb seguretat jurídica, amb
aquestes licitacions per lots, més petites, amb les quals, com
dèiem, les empreses locals s’hi podran presentar o podran

començar a lluitar amb igualtat de condicions que les grans
empreses.

També és evident que com més empreses es puguin
presentar, més competitivitat es podrà aconseguir i millor per
a l’economia de les administracions que fan aquests plecs de
condicions. Com deia, crec també que és una iniciativa
oportuna, vostè ha posat els exemples de les pràctiques amb les
quals el Govern no acompleix aquestes propostes, vostè parlava
del transport terrestre, també ha parlat de 85 milions d’euros en
centres de salut, o per exemple també, en centres d’ocupació
agrupen en grans contractes coses que podrien separar amb més
garanties o per a les quals hi poguessin optar les empreses
locals, familiars, les petites empreses de les Illes Balears. 

Amb el tercer punt, com no pot ser d’altra manera, també hi
estam a favor, començar o penalitzar el pagament endarrerit als
sots-contractistes d’adjudicataris públics que també
normalment són petites empreses. Es tracta també,
senzillament, de complir la llei del Partit Popular d’interessos
de demora que regula els terminis de pagament a les sots-
contractes, i per tot això, Sr. Melià, votarem a favor dels tres
punts d’acord que vostè ha proposat i també dels punts d’acord
que han proposat els grups que donen suport al Govern.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, debatem, encara que és un debat en
què tothom està d’acord, però, bé, debatem avui aquesta
proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari El Pi,
titulada Per una contractació per lots dels projectes impulsats
pel Govern de les Illes Balears i per la resta de les
administracions, que, en definitiva, el que demana aquest
projecte de llei és el compliment de la Llei 9/2017, de
contractes en el sector públic, que és una transposició de
directives europees, ja de l’any 2014, les Directives 23 i 24.

Unes directives europees que, a més a més, s’ajusten a la
política europea dels darrers anys d’afavorir la presència de les
PIME en la major part dels projectes europees, en moltes bases
de projectes competitius es demana específicament que siguin
PIME les que es presentin i, a més a més, demanen que facin
col·laboració amb altres PIME d’altres regions europees, per
facilitar el creixement de les petites i mitjanes empreses.

Vull manifestar també que és una proposició no de llei
oportuna perquè, ara que es preparen ja els projectes europeus,
això significarà iniciació de tot el tràmit del procés de
confecció de plecs de condicions, i si ja el Govern té el mandat
del Parlament que realment es fragmentin els contractes amb el
màxim de lots possibles, sempre acomplint la Llei de
contractació del sector públic, idò ja és una bona notícia i, per
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tant, consideram que és realment oportuna aquesta proposició
no de llei en el dia d’avui.

I aquí ara voldria incorporar altres temes, perquè realment
tots els ponents que m’han precedit hem parlat pràcticament de
la problemàtica, que és vera, el 90% de l’economia balear està
formada per PIME, i al que ha de servir aquesta injecció
d’ajudes europees, aquesta injecció de projectes, de projectes
que han de ser tractors, tant per a l’economia, però és que
també han de ser tractors per a les mateixes PIME. Hem
d’aconseguir que quan hagi passat aquest període d’injecció
d’ajudes europees moltes d’aquestes PIME hagin crescut i
s’hagin convertit en mitjanes empreses.

Estaria molt bé que un pic hagi acabat tots aquests deu anys
d’ajudes europees el nombre de mitjanes empreses de les Illes
Balears hagi crescut, perquè realment en el dia d’avui és prou
inferior al que hauria de ser perquè la nostra regió fos més
competitiva. I aquí sí que considerem, des del Grup
Parlamentari Ciutadans, que s’haurien d’impulsar la creació de
PIME innovadores, s’hauria d’impulsar la compra pública
innovadora i s’hauria de redactar, dintre del proper pla
d’autoocupació o foment de l’emprenedoria, mesures perquè
les PIME poguessin col·laborar entre elles i, si fos possible,
créixer per convertir-se en mitjanes empreses.

Bé, sobre els punts de la proposició no de llei, evidentment
estam a favor del punt 1, que les licitacions es facin amb el
màxim possible de lots, a l’efecte d’afavorir, evidentment, la
lliure concurrència i que les empreses d’aquí puguin participar
d’aquestes ajudes que arriben ara.

Evidentment, el segon punt, tot el pla d’inversions
estratègiques ha de ser sí o sí repartit en lots perquè les
empreses d’aquí puguin beneficiar-se.

I evidentment, absolutament d’acord que en els plecs de
condicions dels contractes públics hi ha d’haver clàusules que
penalitzin el pagament endarrerit als sots-contractistes, un
drama que viuen moltíssimes petites empreses de la nostra
comunitat.

I evidentment, també votarem a favor del punt d’addició
que han presentat els grups que donen suport al Govern per fer
una guia de bones pràctiques de foment de l’accés de les PIME
a la contractació del sector públic, però també perquè des de
l’administració es donin les màximes facilitats i ajuda perquè
les PIME puguin competir amb projectes competitius europeus
i puguin millorar la seva presència i la seva activitat
econòmica.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. El Sr. Melià ha expuesto su iniciativa
explicando las bondades del fraccionamiento de los contratos,

pero yo echo en falta una diferenciación básica, que es que
tenemos que tener muy claro qué es el fraccionamiento en lotes,
que es algo regular, y un fraccionamiento irregular de los
contratos, claro, siempre y cuando se salve este
fraccionamiento irregular que pueda pretender que el objeto del
contrato sea más económico o por un importe inferior, y de esta
forma estaríamos burlando la Ley de contratos del sector
público en cuanto al procedimiento que tiene que seguirse para
su licitación.

Por tanto, entendiendo que ustedes están salvando esta
importantísima diferenciación entre el fraccionamiento regular
que permite la ley, la división por lotes del contrato, el objeto
y el fraccionamiento irregular, podríamos seguir discutiendo de
esta iniciativa, que lo que pretende es, entiendo, intervenir en
las decisiones que los órganos de contratación deben adoptar
ciñéndose a las necesidades del servicio y a lo prescrito por la
Ley de contratos del sector público.

Dicho esto, nosotros lo que creemos es que la
administración pública debe funcionar bajo criterios de eficacia
y eficiencia. Yo no dudo de las buenas intenciones de esta
iniciativa para ayudar a los pequeños y medianos empresarios,
pero la fórmula para ayudar a la economía es permitir que esos
agentes económicos puedan actuar en el mercado sin
impedimentos ni restricciones innecesarias a su actividad, y no
sosteniendo su actividad de forma artificial, a costa de un sector
público nutrido por los contribuyentes, que son las propias
empresas y las familias cada vez más arruinadas.

Es cierto que la contratación por lotes permite la
participación de más empresas, porque el importe económico
de cada uno de los lotes es inferior al total del contrato y, por
tanto, abre la posibilidad a la participación de empresas más
pequeñas que no podrían asumir la ejecución de todo el
contrato, por no tener capacidad para ello. Y también es cierto
que la Ley de contratos exige que se facilite el acceso a la
contratación pública de las pequeñas y medianas empresas. En
concreto, la ley nos dice que la contratación del sector público
debe ajustarse a una serie de principios que son la libertad de
acceso a las licitaciones, la publicidad y la transparencia de los
procedimientos, la no discriminación, la igualdad de trato entre
los licitadores, la eficiente utilización de los fondos públicos
mediante la definición previa de las necesidades a satisfacer,
todo esto en conexión con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y control del gasto y el principio de integridad.
También nos habla la ley de la salvaguarda de la libre
competencia y de la selección de la oferta económicamente más
ventajosa.

No dudo de la buena intencionalidad de esta iniciativa, pero
nuestro grupo se abstendrá en su votación, desde el
convencimiento de que la solución para ayudar a PYME y
autónomos no pasa por crear un tejido productivo dependiente
del sector público, sino por permitir que en el mercado se den
las condiciones idóneas para el crecimiento económico, que
pasa por rebajar drásticamente las cargas fiscales y las
cotizaciones, eliminar trabas innecesarias a la libertad de
empresa, flexibilizar el mercado laboral para permitir el
crecimiento de las pequeñas y medianas empresas que,
precisamente, no pueden crecer porque no pueden competir con
las grandes, asumiendo los riesgos que conlleva para cualquier
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PYME acudir al mercado laboral para incrementar sus
plantillas, en un sistema que estrangula a los empresarios cuyo
volumen de negocio no les permite asumir los riesgos que sí
pueden permitirse las empresas con un margen de maniobra
mucho mayor.

Cualquier propuesta en esa dirección tendrá, sin duda,
nuestro voto a favor. En esta ocasión echamos en falta este tipo
de medidas que son las que pueden favorecer de forma real y
efectiva la supervivencia de las PYME, y por ese motivo nos
abstendremos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, president, bé, bona tarda ja, de nou, diputades i
diputats. Ara debatrem una PNL, també relativa a contractació
pública, però en aquest cas en sentit constructiu, per proposar
coses que puguin ajudar el nostre teixit productiu, segons diu
la Llei de contractes del sector públic 9/2017.

Aquesta llei, a l’exposició de motius, ja expressa que s’ha
d’imposar una menor burocràcia per als licitadors i un millor
accés per a les PIME i tal i com s’indica a l’exposició de
motius d’aquesta PNL.

A Formentera la majoria d’empreses són PIME i per això
l’accés a les contractacions del sector públic pot ser una gran
forma d’injecció de fons per al teixit empresarial d’aquesta illa
i de la resta, si les condicions del contracte ho permeten. Ens
hem trobat que en el sector públic moltes vegades, quan les
quantitats són importants, només les grans empreses que tenen
un gran capital són les que poden accedir segons els requisits.

Sí que és cert que quan s’ha parlat, ho ha expressat la
diputada del Grup Socialista, la Sra. Carbonero, sobre els 86
milions per als nou centres de salut, exposar una cosa en aquest
punt: no és contracte d’obres, és un contracte de concessió
d’obres, per la qual cosa es reflecteix aquesta despesa en deu
anys i, a més, al licitador que se li adjudica també se li adjudica
l’explotació d’aquest servei; per la qual cosa, moltes vegades,
com es va contestar ja aquí, al Parlament, mirant el Diari de
Sessions és on he trobat aquesta resposta, per a moltes petites
empreses no és viable aquesta despesa per a deu anys, i és per
això que tal vegada en aquest cas no es va fer el contracte per
lots.

Sí que és cert que l’exposició de motius, perdó, la Llei de
contractes del sector públic sí que indica que és preceptiu que
sempre que pugui ser es faci mitjançant una contractació amb
lots, per la qual cosa, òbviament, el sí, votarem a favor.

Aquestes empreses locals són la majoria dels que tenen
coneixement propi moltes vegades dels llocs on es fan, les que
poden donar la resposta ràpida moltes vegades són les
empreses petites, no les grosses, moltes vegades també són les
grosses les que han de tirar de les empreses petites per poder

donar respostes més ràpides. I és per això que hem de fer un
esment perquè puguin accedir a aquesta injecció de fons.

4.640 milions d’euros que s’exposen per als propers deu
anys i que també tenen un repte, al Pla estratègic del 2030
s’exposa que també és per fer front a la crisi climàtic. Un incís,
també el passat divendres es va fer una jornada aquí, al
Parlament, sobre ciència al Parlament, en la qual quasi tots els
grups polítics hi eren, i un científic de prestigi del departament
de la UIB va expressar que aquells que neguen el canvi climàtic
potser tenguin un problema amb la ciència, perquè els
científics, la gran majoria, quasi tots, quan parlen d’emergència
climàtica, de crisi climàtica, tenen clar que és una realitat, sense
parlar d’ideologies polítiques.

Tornant al que ens suposa ara, fa falta una diversificació
productiva, fa falta una cohesió social i aquests fons ho seran.
Es donarà suport per la nostra part a aquesta iniciativa, així
com també hem vist una proposta de... una esmena, la qual
també creiem que és important perquè el que fa és plantejar una
guia de bones pràctiques. Les PIME moltes vegades es troben
que la burocràcia que tenen els contractes del sector públic és
molt complicada per a una petita empresa, i mitjana també, i
potser aquesta guia de bones pràctiques sí que els ajudi a
accedir a aquests contractes del sector públic.

No m’estendré tampoc molt més, en cas de ser acceptada
també la votaríem a favor, i per suposat donarem suport a
aquesta iniciativa.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Ara donam la paraula al grup proposant,
té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Bé, primer de tot, agrair el suport àmpliament majoritari dels
grups a la nostra iniciativa.

Segon, encara que tots els grups no han donat per fet, em
correspon a mi acceptar l’esmena, que l’accept, però tothom ja
ho ha donat com a una cosa evident, és evident que l’accept i
que no tenc cap problema i que evidentment em sembla
beníssim, l’esmena escrita.

Perquè l’esmena in voce no l’accept, Sra. Carbonero, i no
l’accept perquè vostès el que fan amb la seva esmena in voce
és diluir la pretensió de la nostra iniciativa, perquè la pretensió
de la nostra iniciativa és deixar molt clara una aposta de les
institucions de les Illes Balears a favor de les PIME, a favor de
les empreses de les Illes Balears i a favor que es faci un esforç
de fragmentació regular i conforme a dret dels contractes de les
administracions. I vostès ja comencen aquí a sí, però, sí, però...
No, cap però, una aposta decidida i ferma, això és el que volem
i això és el que defensam i per això no acceptam la seva
esmena de cap manera.
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I, bé, hi ha arguments que realment són rocambolescs,
nosaltres, evidentment, parlam d’un fraccionament regular i
absolutament conforme a l’ordenament jurídic, perquè la nostra
mateixa iniciativa emfatitza que sempre hi ha lliure
concurrència, si sempre hi ha lliure concurrència no ens trobem
en el supòsit que algun grup parlamentari feia volar sospites en
aquesta tribuna.

I evidentment no podem acceptar que es contraposi fer lots
amb que hi hagi manco eficàcia o manco eficiència, perquè fer
lots també és eficaç i també és eficient si l’administració fa els
deures com correspon i acompleix les seves obligacions.

I, Sr. Sanz, jo li vull agrair una cosa, que és que vostè ha
estat l’únic que ha intentat justificar l’injustificable, vostè ha
estat l’únic, es veu que vostè sí que sent molt els colors, no ho
han fet els seus companys, de defensar aquesta concessió
impresentable amb una única licitació de 9 nous centres de
salut, i vostès ens poden dir: la concessió administrativa, que és
un tipus de contracte, també ha d’estar subjecte a lots. I no em
val que em digui, bé, és que segurament les PIME haguessin
tengut dificultat; ho provin, ho haguessin provat! I si hi hagués
només una empresa capaç de fer aquests 9 nous centres i
aquestes concessions i aquesta prestació de servei, s’hagués
presentat a les 9 i hagués guanyat les 9 licitacions. Però vostès
no han donat ni l’oportunitat que les PIME es presentin, i
aquest és el problema de fons, i és el que vostès haurien de
reflexionar.

I aquest és el sentit, en el fons, de la nostra iniciativa.

I la Sra. Carbonero es capaç de veure, home, que l’Estat
s’hauria de posar un poc a reflexionar i a complir la Llei de
contractes i, per tant, a fer lots de les seves licitacions, però no
ho veu en el Govern de les Illes Balears. I jo som crític amb el
Govern de les Illes Balears per als casos que he citat, perquè
crec que en el tema del transport terrestre és escandalós el que
s’ha fet, hi ha hagut una concentració dels lots i no donar una
participació major a les empreses mallorquines, concretament
en aquest cas del transport terrestre, excloent moltes empreses
que han quedat fora d’aquest negoci i provocant que molta de
la riquesa que generaran aquests contractes se’n vagin mar enllà
per a no tornar a les Illes Balears. I evidentment aquest no és el
camí.

Per tant, crec que és imprescindible aquesta iniciativa i crec
que ara és el moment, en què comencen les inversions dels fons
europeus i el Pla d’inversions, de fer cas a aquesta iniciativa i
dur-la a la pràctica. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, doncs, un cop finalitzat el debat, entenent que el
Sr. Melià ha acceptat l’esmena RGE núm. 12136/21, que és una
esmena d’addició, i no ha acceptat l’esmena in voce al punt
número 1, ningú no ha demanat votació separada, per tant,
plantejam una única votació...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidente, nosotros solicitamos votación separada, VOX,
si es posible solicitarla ahora.

EL SR. PRESIDENT:

De tots els punts?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

No, 1, 2 y 3 por un lado y el nuevo punto por otro.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha cap problema. Votam en primer lloc conjuntament
els punts 1, 2 i 3. Votam.

47 sí, cap no i 4 abstencions.

Ara votam l’esmena RGE núm. 12136/21. Votam. 

51 sí, cap no i cap abstenció.

IV.3) Proposició no de llei RGE núm. 9511/21,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regulació de la ruta marítima entre Ciutadella i Alcúdia.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
9511/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació de la
ruta marítima entre Ciutadella i Alcúdia. Començam amb la
intervenció del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr.
Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputades. La proposició no de llei que avui els presentam
parteix d’una gran perplexitat, una gran perplexitat de constatar
com una llei promulgada fa 11 anys, la Llei de transport
marítim, no ha tingut el desplegament que seria d’esperar per
part del Govern de les Illes Balears, i aquí dic governs de tots
colors perquè evidentment des del 2010 hi ha hagut governs de
diferents colors.

I és perplexitat per què? Perquè, sent una comunitat
autònoma insular sembla que la regulació del transport marítim
hauria de ser un dels principals elements de preocupació i
d’atenció per part del Govern, perquè evidentment és un dels
àmbits on més sentit pot tenir la intervenció pública. 

Ens trobam que després d’11 anys de Llei de transport
marítim hi ha una manca de regulació, tot i que aquesta llei,
precisament, contempla tota una sèrie de dispositius per
intervenir en aquest dispositiu del transport marítim i per
establir una regulació. Per exemple, la llei diu que en el termini
de 12 mesos s’hauran d’establir unes condicions de freqüència,
de capacitat, de preu a totes les línies declarades d’interès
estratègic, que són totes. Lògicament, a les Illes Balears totes
les rutes marítimes interinsulars són d’interès estratègic. Per
tant, la llei diu: “en el termini de 12 mesos s’han d’establir
aquestes condicions mínimes per garantir un servei suficient”.
Això, per tant, fa 10 anys que estam fora de termini perquè
s’hauria d’haver fet, la llei es va fer 11 anys, en un any s’hauria
d’haver fet això i, perquè vegin la perplexitat, aquest grup
parlamentari va demanar al Govern fa uns mesos, escolti,
informi’ns de quines són les condicions, com les tenim les

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202109511


5882 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 99 / 9 de novembre de 2021 

condicions? I la perplexitat va ser que no hi havia condicions,
mai no hi havia hagut establertes aquestes condicions.

Aquest és un primer dispositiu que el Govern tenia, mínim,
dir com haurien de ser les coses, això no s’ha fet.

El segon són obligacions de servei públic, es preveu la
possibilitat d’imposar obligacions de servei públic a les
empreses que operen aquestes rutes i després també es preveu
fins i tot un altre dispositiu que són les obligacions singulars
que, fins i tot, tant les obligacions de servei públic com les
obligacions singulars poden donar lloc evidentment a
compensacions. Les obligacions singulars bàsicament estan
pensades per afavorir que es cobreixin determinats serveis, una
determinada ruta que pel motiu que sigui no es compleix, però
hi ha la possibilitat d’establir una obligació singular,
evidentment amb la corresponent compensació per part del
Govern.

Per tant, cap d’aquestes coses s’ha fet i nosaltres hem volgut
cridar l’atenció sobre una problemàtica, perquè aquí n’hem
parlat molt d’una que, nosaltres evidentment som absolutament
solidaris, que és la problemàtica de la ruta entre Eivissa i
Formentera, que tampoc cap d’aquests dispositius no s’ha posat
en marxa, amb la problemàtica que tenim i amb la insistència
que han tingut habitualment els diputats de Formentera en
exigir al Govern la regulació d’aquesta ruta.

Bé, nosaltres hem volgut crida l’atenció sobre una altra, que
és la d’Alcúdia i Ciutadella, aquesta ruta és fonamental per a
Menorca, el que passa és que els menorquins estam tan
acostumats a tenir problemes de connectivitat que si aquesta
ruta no funciona tampoc no li donam importància, però tenir
una alternativa de connexió amb Mallorca, a part del transport
aeri, és un molt important, perquè avui en dia gairebé una
persona que viu a Ciutadella pot arribar abans a Palma en
transport marítim que via aèria, tenint en compte que hi ha
molts de vaixells que ja fan aquesta ruta en una hora i mitja
d’Alcúdia a Ciutadella. Per tant, pujant amb el cotxe al vaixell
Alcúdia-Ciutadella és una alternativa vàlida i viable quant a
temps i, a més a més, quant a servei perquè evidentment si un
pot anar amb el cotxe o pot fer gestions a Mallorca que es veu
obligat a fer-les, ja siguin d’estudis, ja siguin de salut, ja siguin
judicials i, a més a més, pot aprofitar per cobrir altres
necessitats de tipus comercial, per exemple.

Per tant, no és un caprici que aquesta ruta marítima
funcioni, no tot se soluciona amb el transport aeri, és
fonamental a unes illes com les nostres que si hi ha una ruta
marítima que és competitiva, que dóna un servei i que és una
alternativa real al transport aeri, que aquesta ruta funcioni. I
això és el que fins ara el Govern no ha vist o no ha volgut
veure, i això és el que nosaltres intentam que ara vegi el
Govern, la necessitat de regular això.

Bàsicament nosaltres demanam tres coses, després parlarem
de les transaccions, vostès les tenen, les he donades a tots els
grups parlamentaris, que he presentat a les esmenes que m’ha
presentat el Grup Socialista, però, bàsicament, nosaltres
demanem uns horaris, és a dir que pugui haver-hi uns horaris
adaptats a les necessitats dels residents. Ara no es pot anar en
temporada baixa, mes de novembre, qualsevol setmana del mes

de novembre, no es pot anar de Ciutadella a Alcúdia anar i
tornar el mateix dia. Per tant, ja es veu que no està pensat,
aquests horaris no estan pensats per a les necessitats dels
residents.

En segon lloc, uns preus màxims, creiem que hauria
d’haver-hi un preu màxim perquè, evidentment, amb els
descomptes del 75%, 50 que paga l’Estat més 25 que paga la
comunitat autònoma, hi ha una especulació de preus, hi ha uns
preus absolutament exagerats en algunes èpoques de l’any. Ara
també, ara també, perquè si vostès pensen que és normal que un
trajecte d’aquesta ruta valgui 76 euros, doncs, jo sincerament
trob que és absolutament exagerat. Per tant, preus màxims que
inclogui també el descompte de resident per al cotxe dintre
d’aquest paquet de preu màxim incloem aquesta necessitat. 

I per últim lloc, control del flux de passatgers a segons
quines èpoques, especialment durant la setmana de Sant Joan
en què la falta de (...) d’aquesta línia provoca un problema
d’ordre públic i un problema de seguretat pública perquè posa
en un espai limitat milers i milers de visitants que el destí no
pot absorbir. Per tant, aquí evidentment com a responsables
d’aquesta ruta marítima no podem rentar-nos les mans i dir que
aquest tema no va amb nosaltres. Tenim l’obligació
d’intervenir-hi per evitar aquests problemes d’ordre públic. 

Aquesta és la justificació, esper amb interès les seves
intervencions i els demano evidentment que votin a favor.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Intervenció del Grup Parlamentari
Socialista per defensar les esmenes RGE núm. 12143, 12144,
12145, 12146, 12147 i 12148/21. Té la paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. La connectivitat tant aèria com marítima
és un dret que dóna accés a altres drets, l’hem de tenir
garantida, açò està clar, per a les persones i també per a les
mercaderies, amb un preu just que compensi la insularitat i la
doble i triple insularitat, amb prou freqüències i amb una
capacitat suficient en horaris, d’acord amb les necessitats dels
usuaris. Hi estam d’acord, vagi dit per endavant i perquè consti.

L’article 14 de la Llei de transport marítim no diu allò que
el punt 1 de la proposta diu que diu, no obliga sinó que faculta
el Govern a declarar obligacions de servei públic. I l’article 16
diu que només s’ha de fer quan el sistema de lliure mercat,
cometes, no proporcioni un nivell o unes condicions de servei
adequats. L’article 9 del Reglament 3577/92 de la Unió
Europea, determina que per declarar obligacions de servei
públic abans s’ha d’elevar consulta a la comissió. 

La declaració, per tant, és un mecanisme discrecional, per
condicionar la lliure competència s’ha de poder justificar abans
la ineficiència del mercat. 
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A la seva motivació el Reglament 3577/92, de la Unió
Europea, ho deixa clar, la declaració, cometes, deberá estar
justificada con el fin de garantizar la suficiencia de servicios
de transporte regular con destino y procedentes de islas y
entre islas, siempre que no se hagan distinciones por motivos
de nacionalidad o residencia”, ho deixar clar, suficiència i
residència. 

MÉS per Menorca demana, punt 6, que es limiti l’arribada
d’embarcacions des d’Alcúdia quan més trànsit hi ha i sobretot
per Sant Joan i que es posi un sostre a l’arribada de passatgers
no menorquins al Port de Ciutadella a través d’aquesta ruta,
també per Sant Joan.

La declaració de servei públic està pensada per garantir la
suficiència de l’oferta, no per limitar aquesta oferta i no podem
discriminar entre ciutadans residents i no residents, per açò
convé abans de decidir res que se’n consensuïn, però no he
sentit res d’estudiar les possibilitats, si hi ha cap via possible
per a aquesta limitació que es demana i, en cas de ser possible
i sempre que convengui, que se’n consensuïn les condicions. 

Abans de prendre decisions el Govern hauria de conèixer de
manera formal el parer de l’Ajuntament de Ciutadella i del
consell, tant sobre el com, com sobre el perquè, sobre si convé,
perquè dia 22 de juliol el grup equivalent a Més per Menorca
a l’Ajuntament de Ciutadella i el meu partit van votar en contra
d’una iniciativa semblant.

MÉS per Menorca voldria limitar l’arribada de vaixells i
passatgers per Sant Joan, però voldria que la resta de l’any les
comunicacions incrementassin o això sembla deduir-se almanco
de la proposta. No sé si la Unió Europea entendria que en un
mateix acte administratiu el Govern de les Illes Balears li
demanés permís a través del Govern d’Espanya per condicionar
la lliure competència en sentit restrictiu, diguem, durant cinc
dies l’any i, a la vegada, volgués intervenir el lliure mercat per
tenir més vaixells durant els 360 dies restants.

La iniciativa en qualsevol cas pressuposa la necessitat de
declarar de servei públic la ruta entre Ciutadella i Alcúdia.
Entenem que s’hauria de valorar abans se’n donen les
condicions i per açò primer s’han de regular aquestes
condicions, quines són? Haurien de ser les condicions de
continuïtat, regularitat, freqüència, preu i capacitat necessàries
per disposar d’un servei suficient, i si s’acompleixen o no.
Abans hem de determinar el què i el com, abans de procedir a
la declaració.

No podem tampoc establir un preu màxim a ull. Convé
conèixer les factures de costs i el comportament de les tarifes
en funció de l’oferta i la demanda tant d’hivern com d’estiu.
Tenim dret, que quedi clar, a poder moure’ns entre illes a un
preu just, però abans de decidir una quantitat convindria que
determinàssim quin és aquest preu just. Si regulam la
competència i a la vegada posam una tarifa màxima que
impedeixi un marge de benefici raonable per la naviliera
concessionada i subvencionada, el dèficit haurà de ser
compensat pel pressupost públic i si, en canvi, la tarifa és
massa generosa amb l’empresa, engreixarem el marge de
beneficis de les companyies operadores en perjudici dels
usuaris.

No oblidem que a la tarifa sigui quina sigui se li ha
d’aplicar sempre el 75% de descompte per residència. Any
2019 gairebé 2.699.000 euros del pressupost autonòmic, més
de 8 milions en total només en aquesta ruta entre el Govern i el
Ministeri de Foment. 3 de cada 4 euros del preu pagat surten
dels imposts i està bé que així sigui, ho hem defensat tant o més
que ningú i d’ençà que és possible fer-ho i hem defensat i
defensam que el descompte s’apliqui també als vehicles de les
persones residents, però volem que ho compensi qui ho ha de
compensar que és l’Estat, si no, no seria una compensació, sinó
un greuge afegit per als ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears, és a dir, els que tenen el problema de la insularitat són
els que compensen el problema de la insularitat.

El fet d’estar políticament d’acord amb un objectiu no
implica de manera necessària l’haver de compartir la via per
aconseguir-lo, per açò hem presentat les esmenes. Els drets, si
més no des de la meva opció ideològica d’esquerres, no són
dels territoris, sinó de les persones. Els costs de la insularitat i
de la doble i la triple insularitat perjudiquen de manera sensible
i clara les ciutadanes i els ciutadans i la seva economia, per açò
mereixen ser compensats. Per açò hem de disposar d’una
connectivitat justa i suficient amb bons horaris, tarifes i preus
perquè hem de poder accedir a les oportunitats en igualtat de
condicions, dins la nostra illa respectiva entre les distintes illes
balears a Espanya i Europa. 

En la defensa d’aquest principi que no és altra que la
defensa de l’equitat els socialistes sempre hi he estat i hi som
i hi serem.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, debatimos hoy esta
iniciativa presentada por MÉS per Menorca para la regulación
de la ruta marítima entre Ciudadela y Alcúdia. En su exposición
de motivos argumenta la necesidad de nuestra comunidad
autónoma de disponer de una conectividad aérea y en este caso
concreto marítima que permita el correcto desarrollo
económico y social de nuestro territorio, que ayude a combatir
o compensar los efectos adversos de la insularidad con lo que
lógicamente estamos totalmente de acuerdo.

Habla de las herramientas jurídicas de que se dispone por
parte del Govern balear para trabajar en este sentido, establece
una serie de problemas que vivimos con la subida de precios o
la falta de desarrollo reglamentario de la Ley 11/2010.

Sin embargo también hemos observado que en su
exposición de motivos habla de declarar obligación de servicio
público parece que en todas las líneas declaradas de interés
estratégico, cosa que no acabamos de entender, si es así como
lo plantea, lo cual nos gustaría que nos aclarara. En cualquier
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caso en la proposición no de ley que presenta MÉS per
Menorca, con seguridad totalmente bien intencionada, no
vemos claro el planteamiento porque lleva a confusión.

Como bien dice la Ley 11/2010, de ordenación del
transporte marítimo balear, la regulación del transporte
marítimo exclusivamente entre puertos y puntos del litoral de
Baleares se establece bajo la libre prestación de estos servicios
con mera comunicación previa, como excepción se prevé la
imposición de obligación de servicio público dado que la
liberalización puede generar insuficiencia de estas
comunicaciones. 

Por tanto, esa necesidad de garantizar estas comunicaciones
regulares esenciales es la razón de interés general que,
excepcionalmente, legitima la restricción de la libertad de
prestación no la necesidad de limitar una afluencia.

De hecho la gerente de Ports de les Illes Balears declaraba,
a raíz de lo sucedido en Sant Joan, que estamos en un país
democrático en Europa con libre circulación, que no se puede
limitar la llegada de pasajeros o la oferta si todo se hace en
base a la seguridad y legalmente.

Por tanto, más allá de que podamos estar totalmente de
acuerdo en la búsqueda de soluciones a los problemas de la
conectividad en general y la marítima en concreto tenemos
serias dudas de si su propuesta de OSP es viable cuando está
cubierto por el libre mercado y revisadas estas frecuencias y
horarios observamos que así es.

Otra cosa son las circunstancias que se han vivido en
pandemia y postpandemia con la limitación de las frecuencias
y subida de precios que nuestra formación también ha
denunciado y presentado iniciativas y especialmente que el
Govern hiciera un seguimiento exhaustivo a estas subidas de
precios. Por tanto, en cuanto al punto 1 donde ustedes piden esa
OSP Ciudadela-Alcúdia la verdad es que no lo podemos apoyar
en los términos en que usted lo plantea y los puntos 2 y 3, pues
lógicamente van vinculados directamente a la existencia de esta
OSP e insisto, pues, tampoco lo vemos claro.

Por otro lado, decir que probablemente una modificación de
la ley o el desarrollo reglamentario podría ayudar a cumplir los
objetivos que se solicitan en el punto 3, pero como ya se ha
dicho el reglamento está sin hacer 10 años después de esta ley
11/2010, no se ha modificado para dar respuesta, y todo esto
después de más de seis años de pacto de izquierdas en lo que
MÉS per Menorca también ha tenido obligaciones,
responsabilidades de gobierno al igual que el Partido Popular
en los 10 años anteriores. Estamos todos en el mismo saco.

En el punto 4, que usted establece el 75% de descuento de
residente, nosotros ya hemos votado a favor de esto en otras
ocasiones. Por tanto, lógicamente estaríamos de acuerdo.

En el punto 5 pide usted incluir en el próximo presupuesto
de la CAIB una cantidad para dar cumplimiento al contenido de
la iniciativa, pero vemos que no se cuantifica, que no se
establece ningún tipo de estudio de ningún tipo de viabilidad ni
se mesura un poquito con qué criterio ni qué cantidad va a
establecer. Por tanto, insistimos en esta inconcreción.

En cuanto al punto 6, propone limitar la llegada de
embarcaciones al puerto de Ciudadela durante las semanas del
año con más tránsito de pasajeros en general, Sr. Diputado,
¿qué meses?, ¿qué semanas? La verdad es que ya hemos
expresado la dificultad de llevarlo a cabo, pero es que además
estamos hablando nuevamente de inconcreciones, de los
momentos..., usted pretende limitar en los momentos que
Menorca puede generar economía, puede generar empleo. No
estamos de acuerdo con estos planteamientos intervencionistas.

¿Han valorado ustedes las consecuencias para los
menorquines, para el tejido empresarial, para los negocios
turísticos o no turísticos, para los ciudadanos en general? ¿Les
ha preguntado?

Y especialmente con el tema de Sant Juan, efectivamente,
todos somos conscientes de la situación tan difícil que se vivió
en las no fiestas de Sant Joan, pero es que hubo una gran falta
de previsión de las administraciones de Menorca; no hubo
trabajo con las navieras; hubo una falta de gestión, en especial
del Ayuntamiento de Ciudadela, cuya alcaldesa que es de su
propio partido su inacción he de decir que fue escandalosa.

Por tanto, Sr. Diputado, le hemos presentado nuestra...
situación de estar a favor de buscar soluciones a la conectividad
y, en este caso, de la conexión Ciudadela-Mallorca, pero
nosotros, sinceramente, no creemos en la prohibición ni en la
intervención como única medida para buscar soluciones sino
que creemos, como ya le he dicho, en la ordenación y en la
gestión antes que, como digo, en la prohibición. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Cabrera. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. Jiménez. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

Sr. President. Diputades, diputats, bon dia a tothom. En
Baleares existe un problema antiguo en la movilidad interislas,
y no solo interislas, esto sería otra cuestión, que no permite la
vertebración integral del territorio. Existen varias disfunciones
a las conexiones de los distintos medios de transporte que
dificultan una visión común de la realidad balear, algo
necesario para la mejor comprensión de las peculiaridades
insulares. De esto habla la PNL, de esta dificultad entre las
conexiones entre las islas. 

La obligación de servicio público, de la que se habla en el
punto 1, garantiza o, que es lo que se pide, garantizaría las
condiciones de continuidad, de frecuencia, de capacidad y de
precios que se consideran los mínimos indispensables para
garantizar un servicio suficiente. Es decir, en esta idea que se
plantea aquí estaríamos de acuerdo en líneas generales, el
problema es que..., apoyándonos, en lo que recoge el artículo
14.2 de la Ley 11/2010, que ha citado.

Pero también es cierto que el punto 4 de este mismo artículo
indica que el establecimiento de las líneas que atienden líneas
de interés estratégico del transporte marítimo regular, no
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supone por sí mismo variación alguna del régimen de libertad
de prestación de la imposición de obligaciones de servicio
público. El artículo 16 expone que la OSP solo se puede
imponer si no se proporciona un nivel o unas condiciones de
servicio adecuados. 

Creemos por tanto que la OSP garantiza, como se dice,
determinadas condiciones de servicio pero lo cierto es que no
hay la obligación de hacerlo. Por lo tanto, nosotros entendemos
que a lo mejor habría un paso previo a esta OSP, un paso
previo para mejorar estas condiciones de las que hablamos, por
tanto, ahí sería interesante aceptar la enmienda propuesta o una
transacción al respecto que podría mejorar este texto. 

En cuanto al punto 2 que habla del descontrol de las tarifas,
eso también es algo bastante cierto, no solo ocurre ahí, estas
disfunciones entre islas, también como ya se ha citado hay
problemas entre Ibiza y Formentera. Compartimos lo expresado
en el punto 2 aunque lo que no tenemos muy claro es el marcar
una pauta concreta de precio, tal vez pues sea un poquito más
arriba o un poco más abajo, por eso entendemos que la
enmienda del Partido Socialista podría ser acertada también, en
ese sentido, aunque también se podría ver alguna posibilidad de
transacción que mejorara también ese texto.

En cuanto al punto 3, creemos que no hay ninguna duda en
cuanto a horarios y frecuencias, es algo que nos parece que es
tal cual se comenta, en esta PNL. Es prácticamente imposible
el viaje de ida y vuelta en el mismo día entre las dos islas. 

En cuanto al punto 4, compartimos el principio de
continuidad territorial del que se comenta, esto es una verdad
tal cual, es decir, en los lugares de la península esa continuidad
está garantizada, aquí no lo está porque hay un mar de por
medio, es decir, esto es algo que debería tratar de evitar. Lo que
no vemos adecuado es el uso del coche privado, nosotros
estamos a favor de un transporte que se mejore, evidentemente,
pero no facilitando el transporte exclusivamente privado.

Hay estudios que, además, dicen que las bonificaciones que
hay actualmente favorecen a sectores sociales muy concretos de
la población que son, precisamente, los que tienen mayor poder
adquisitivo, los que tienen menor poder adquisitivo, en cambio,
están más perjudicados con lo cual tampoco se van a beneficiar
-a nuestro entender- de lo que se propone en el punto 4.

Nosotros ahí intentamos... bueno, no es motivo de esta
PNL, obviamente, pero habría que buscar este tipo de
transporte particular solo en casos muy concretos de personas,
colectivos, muy determinados que sean más vulnerables, pero
no la generalización que, insisto, en un momento como el que
vivimos ahora mismo, con Glasgow en donde todavía se están
negociando cosas, favorecer más coches sería -entendemos-
perjudicial. 

Con respecto al punto 5 como está relacionado con el
anterior, pues nos remitimos a lo que estamos diciendo en este
mismo punto 4. 

Y en el punto 6, relacionado con las fiestas de Sant Joan, si
bien compartimos el análisis de que aquí ya no se puede
aguantar tanta presión sobre una ciudad concreta en unos días

determinados, creemos que no es la manera adecuada de
trabajar esta cuestión; es decir, es respetable, evidentemente,
pero nosotros entendemos que seguir a esa presión territorial,
ese modelo turístico de tanta presión territorial, habría que
analizarse de otra manera y no puntualmente en unas festes
como son las de Sant Joan. Entendemos que habría que, más
bien, tratar a través de otro mecanismo legal el estudiar la
presión territorial y ambiental que recibe la isla de Menorca en
la época estival para poner esas limitaciones del tráfico o
incluso de las personas, es decir, poner un cupo de entrada a la
isla como se hace en otros lugares, podría ser una solución, más
general, más adecuada al conjunto de la isla y no
exclusivamente en una ciudad y en unas fiestas determinadas. 

Moltes gràcies. 

(Algun aplaudiment) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Méndez. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores. Seis puntos,
seis enmiendas y ahora tres propuestas de transacción. Espero
que estén ustedes siguiendo el método hegeliano de tesis-
antítesis y lleguemos a una síntesis porque en este momento
creo que los diputados encargados de este tema andamos
relativamente confusos. 

Estamos de acuerdo, Sr. Castells, con su análisis de los
problemas, los consideramos bien señalados, bien localizados
y, desde luego, bienvenida sea su reclamación de soluciones.
Pero ahora lo que parece que en realidad lo que discutiremos,
lo que tendremos que tratar aquí, es de la idoneidad de las
herramientas a utilizar para resolver estos problemas. 

Cuando a una propuesta tan completa y detallada como esta,
Sr. Castells, la que somete hoy usted a la consideración de esta
cámara, se le presentan seis enmiendas a los seis puntos, previo
a estos tres posteriores, se pone a los miembros de esta cámara
en la tesitura de elegir casi digamos entre una propuesta y una
contrapropuesta para, eso sí, dar con la solución más correcta,
la más adecuada a los problemas ciertos, reales, concretos que
la exposición de motivos nos detalla: la insularidad y la doble
insularidad como característica, la conectividad, el propio
cumplimiento de la ley, aunque recordemos que lo que pide la
ley en su artículo 14, ya ha sido comentado bastante, sobre todo
en el 14.4 además lo detalla, pide la declaración estratégica de
línea estratégica, no la de obligación de servicio público. Es
más, en el 14.4 dice que no se requiere para esta declaración de
interés estratégico una variación en el régimen de libertad de
prestación ni la imposición de obligaciones de servicio público
en trayectos y sobre prestadores, es exactamente el punto 4, lo
que un poco se nos contradice. 

Sigue usted con las disfunciones en este servicio y termina
con la problemática de la ciudad con las fiestas de Sant Joan.
La problemática de las fiestas de Sant Joan se debe a que han
alcanzado estas fiestas de Sant Joan una resonancia, una
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sonoridad, una difusión, que las convierte probablemente en las
más reconocidas, en las más emblemáticas de las Baleares, en
el referente real de nuestras festes d’estiu.

Nuestro grupo municipal, de hecho, ha insistido
continuamente en el necesario cuidado de este modelo de éxito,
que comporta por otro lado la aparición de nuevos problemas
y peligros. Ha solicitado la creación de una comisión especial
de seguimiento de las fiestas de Sant Joan manifestando su
preocupación por un problema que se viene repitiendo en los
últimos años, que daña la imagen de una ciudad que vive del
turismo familiar y que crea quejas y frustración de un pueblo
que quiere disfrutar de sus fiestas. 

De acuerdo, pues, Sr. Castells, con su detección y
descripción de la situación actual y de los problemas que
suscita, pero en sus citas del articulado, y los artículos 14, 15
y 16, soslaya usted siempre y en cada caso las resistencias y
dificultades que tiene una obligación de servicio público. No de
las medidas derivadas del establecimiento de una linea de
interés estratégico y su despliegue, en cuanto a frecuencias,
tarifas, continuidad y capacidad, sino sobre la herramienta más
compleja, tal vez por eso la más inadecuada en este caso que es
la OSP.

En el artículo 14, la propia diferenciación de una y la otra.
En el artículo 15, la solicitud de un informe previo del Consejo
Económico y Social, el establecimiento de compensaciones, la
exigencia y causas graves para su determinación
medioambiental, de utilidad público y de interés social. Y en el
artículo 16, sobre petición de la insuficiencia de la capacidad
del mercado de proporcionar el servicio adecuado y las
condiciones de adjudicación objetivas, transparentes, no
discriminatorias y bajo la libre y leal competencia.

Así que compartiendo su análisis y su planteamiento de los
problemas en cuanto a tarifa máxima de 40 euros, servicio con
horario previo a las 8 horas y vuelta a las 6 de la tarde,
bonificaciones del 75% aplicable a vehículos por el tema de la
continuidad territorial y la cohesión de esta comunidad y la
necesidad de regular el tráfico de pasajeros en momentos
necesitados. 

Encontramos, compartiendo la preocupación por los
problemas expuestos, encontramos excesiva y superior a las
necesidades la herramienta que parece solicitar, y nos parece
más adecuada la que parece emanar o presentarse las
enmiendas solicitadas por el Grupo Socialista que desarrolle la
vía de solución por línea de interés estratégico, que es la que sí
que impuso la propia ley y solicitaba en un plazo de 12 meses
que se cumpliera, y que resulta de obligado cumplimiento para
nuestra administración.

Así que estaremos en ello y esperemos esta solución de esta
disquisición..., esperamos esta síntesis con curiosidad.

Gracias señores. He terminado.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. No en farem ús.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Desde VOX ya hemos declarado en
multitud de ocasiones que el estado debe hacer todo el esfuerzo
para compensar la insularidad y en el caso de la doble
insularidad o incluso en el caso de Formentera, la triple
insularidad, el esfuerzo debe ser mayor. Evidentemente, como
en todo, se debe respetar la legislación vigente y, en el caso que
nos ocupa, la legislación europea también. Porque si algo es
evidente es que todos los partidos que nos han gobernado hasta
el momento no han dado con soluciones efectivas desde hace
ya muchísimos años, incluso desde que se aprobó esa ley del
2010.

Por tanto, si tenemos que aplicar medidas concretas, ahí es
donde el estado y estoy de acuerdo con usted Sr. Castells, es el
estado el que debe hacer el esfuerzo económico para que no
haya perjuicio, ni para los residentes, en este caso de Menorca,
pero tampoco debería haber perjuicio ni para los de Ibiza, ni
para los de Formentera.

En cuanto a las frecuencias y a la conectividad, ya sea vía
aérea, pero en este caso marítima, que debería ser conforme a
que esa movilidad se puede llevar a cabo, de ahí los horarios
que ustedes proponen, pero también conforme al precio de los
billetes. Insisto, y ahí es donde debe hacerse el esfuerzo.

Yo también siento realmente interés por saber al final en
qué queda tanta enmienda y tanta propuesta de transacción,
porque podemos votar a favor de algunas de ellas, así como en
otras pues no podremos votar a favor. Por ejemplo, en la que
hace referencia a las restricciones de los barcos que llegan en
las fiestas de San Juan. Eso es difícil, más que nada porque si
de algo se quejan los ciudadanos de Ciudadela es que en
situaciones de fiesta, en San Juan, se producen altercados
públicos, y es verdad que eso es algo que preocupa, pero para
cuestiones de orden público no podemos poner como solución
que venga menos gente, o menso barcos, para problemas de
orden público lo que hay que hacer es que intervenga la policía,
como debe intervenir. Por cierto, policía que ahora podrá
intervenir menos gracias a la derogación de esa mal llamada ley
mordaza, con lo cual, ese orden público se debe garantizar por
la actuación de la policía.

Pero de ahí a limitar la llegada de los pasajeros, aparte de
chocar directamente con la libre circulación de las personas y
ser un nuevo ataque a la libertad, no tiene ningún sentido. Es
como si por ejemplo, en las fallas de Valencia, en los
sanfermines de Pamplona, pues se restringiera la llegada de
visitantes a esas fiestas. No, miren, si se producen altercados
públicos en esas fiestas, que son masivas, igual que la Feria de
Abril de Sevilla y otras fiestas que tenemos en toda España, es
la policía la que debe intervenir, pero no restringir los
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movimientos de acceso libres a esas celebraciones. Por tanto,
si hay problemas de orden público, la que tiene que intervenir
es la policía. 

Por todo lo demás, pues sí, estamos de acuerdo, se debe
compensar y además de manera efectiva. Ahora, la forma debe
ser conforme a la ley, en este caso además legislación europea
y por eso estamos muy interesados en saber al final en qué
quedan todas esas propuestas de transacción, esas enmiendas
del Partido Socialista, que tengo que decirle que, sin que sirva
de precedente, estábamos muy de acuerdo en las enmiendas que
había presentado el Partido Socialista, más incluso que las que
había presentado el grupo que propone esta proposición no de
ley. Pero estaremos atentos al final de cuáles quedan vivas,
cuáles no, cuáles se transaccionan, y así poder votar en
coherencia.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. 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. Ja que no
tenim un pont que uneixi les illes de la nostra comunitat, és
necessari millorar les comunicacions que podem utilitzar, que
són limitades, que són les aèries i les marítimes. S’ha
d’assegurar una bona comunicació per ajudar al teixit econòmic
de les illes, per a un foment del desenvolupament econòmic i
també hem de facilitar sobretot als illencs, poder traslladar-nos
amb el nostre vehicle a les diferents illes. Pensam que és el que
necessitam per conèixer bé la idiosincràsia de cada lloc i de la
cultura i tradicions tan semblant en algunes coses i tan diferents
en altres.

Així com comenta la proposta, la Llei 11/2010, de 2 de
novembre, pot establir obligacions específiques singulars a les
empreses navilieres per motiu de protecció ambiental, o per
altres causes greus d’utilitat pública, o d’interès social. De la
mateixa manera que parla d’establir per part del Govern balear
les obligacions de servei públic per garantir el transport regular
interinsular tant de passatgers com de mercaderies. Per tant, des
del nostre grup parlamentari, des d’El Pi, donarem suport als
diferents punts d’aquesta proposició no de llei. Pensam que és
necessari reglamentar l’obligació de servei públic a la línia
entre Ciutadella i Alcúdia, igual que marcar una tarifa màxima
i unes freqüències raonables mínimes que assegurin unes
jornades a l’illa, com es demana als tres primers punts de la
proposició.

Respecte dels punts 4 i 5, consideram necessari que la
bonificació dels vehicles de les persones residents sigui del
75% i que quedi reflectit en els pressuposts, si pogués ser als
del Govern de l’Estat millor, però si no que sigui assumit per
part del Govern de les Illes Balears.

Respecte del punt 6, que també li donarem suport, s’han de
poder estudiar els mecanismes legals que siguin possible per
regular el nombre d’embarcacions que puguin arribar a

qualsevol port. En aquest cas parlam del Port de Ciutadella en
alguns moments concrets i aquí es parla de les festes de Sant
Joan, és cert que tant de moviment d’embarcacions i a preus
molt assequibles poden produir en segons quines ocasions,
massificacions descontrolades que duen, o poden dur a
excessos i, per tant, poden causar desordres públics per no tenir
els efectius de seguretat suficients i rompre amb les tradicions
d’unes festes centenàries que són patrimoni cultural d’un poble,
entre d’altres coses.

També és cert que s’ha de tenir en compte que aquestes
dates suposen una gran injecció econòmica al municipi i a les
seves empreses i per això és importantíssim aquest estudi i
arribar a un equilibri entre l’excés i poder gaudir d’una festa
d’unes tradicions que molts volen conèixer i gaudir.

Amb referència a les esmenes presentades pel Grup
Socialista, sabem que hi haurà una sèrie de transaccions per
part del grup proposant, i des del nostre grup parlamentari
pensam que són coherents i, per tant, hi donaríem suport, si les
accepta el grup que ha fet les esmenes.

Res més, gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Ara donam la paraula al grup
proposant, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Volia començar primer
agraint a tots els portaveus que m’han fet veure que hi havia un
error tipogràfic a la meva proposició no de llei i en el primer
punt, quan parlam de l’article 14, havia de posar article 16, per
tant, la confusió simplement és un error tipogràfic i, per tant, si
cap grup no s’hi oposa, demanaria aquesta modificació en el
punt número 1, que quan parlam de l’article 14 parlam de
l’article 16.

El Sr. Borràs, una mica amb el seu estil, amb el seu estil
doncs que a mi m’agrada, una mica irònic, diu, escolti, d’una
banda, vostès demanen obligació de servei públic per limitar,
i d’una altra banda, per afavorir, i després demanen que per
Sant Joan es limiti; sí, efectivament, però alerta, això no ho fem
amb l’obligació de servei públic, amb l’obligació de servei
públic només limitam. Per tant, Sr. Borràs, quan vostè deia: no
sé què pensaran a Europa que vulguem una obligació de servei
públic per limitar, perdo, m’he equivocat, amb l’obligació de
servei públic només afavorim, limitam, si vostès miren el punt
6, no diu res d’obligació de servei públic; o sigui, quan diem de
limitar, evidentment la figura que fem servir no és la de servei
públic, i si vostès llegeixen bé la proposició fixi’ns que és molt
inicial el que diem: d’acord amb l’Ajuntament de Ciutadella, el
Govern ha de tenir un paper actiu i, per tant, es demana que
s’estudiï l’aplicació dels mecanismes prevists als articles 14 i
15, no parla de l’article 16 en aquest cas.

Per tant, quan diem Obligació de Servei Públic ens referim
a afavorir, a garantir un mínim, quan parlam de Sant Joan
parlam d’una altra cosa, diem que s’estudiïn els mecanismes
que tenim per veure si es pot limitar això.
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Aquest també és important perquè, és clar, com que molts
grups s’han referit que és impossible limitar el nombre de
vaixells per la lliure circulació, etc., a veure, hi ha un concepte
bàsic de sostenibilitat que és la capacitat de càrrega, aleshores,
evidentment aquí no es prohibeix a ningú circular pel territori
nacional, l’únic que diem és que posem el nostre granet d’arena
i limitem el nombre de vaixells. Escolti, amb això ja alleugerim
la pressió, aquesta capacitat de càrrega. Evidentment, això, com
diu el punt 6, previ un estudi, previ parlar amb l’Ajuntament de
Ciutadella, i no donam una solució tancada.

Per tant, per això m’ha sobtat tant l’afirmació de la Sra.
Cabrera, la Sra. Cabrera considera que no hi ha insuficiència en
el transport públic entre Ciutadella i Alcúdia. Sra. Cabrera li
recomano que vagi a Ciutadella i els ho expliqui, perquè fins i
tot crec que els seus companys de Ciutadella no estaran d’acord
amb vostè. És a dir, aquí partim d’una idea fonamental, i aquí
també replic al Sr. Borràs, quan el Sr. Borràs diu: aquesta
proposició diu una cosa... diu que la llei diu una cosa que no
diu, i parlava, és clar, era un error de la proposició no de llei,
diu l’article 14 i hauria de dir article 16, però, Sr. Borràs, quan
l’article diu: el Govern de les Illes Balears establirà obligacions
de servei públic només quan el lliure mercat no proporcioni un
nivell i unes condicions de servei d’aquests. Per tant, som al
moll de l’os.

És a dir, nosaltres pensam que després de deu anys, com
que el Govern no ha fet la seva feina, nosaltres ens sentim amb
el dret de dir: no s’acompleixen unes condicions de servei
adequades.

El Partit Popular considera que sí, ho ha dit clarament la
Sra. Cabrera, diu: escolti, no hi ha insuficiència de serveis; o
sigui, una connexió marítima que permet anar i no permet
tornar, segons el Partit Popular no hi ha insuficiència de
serveis. Nosaltres pensam que sí i per això hem fet aquesta
proposició no de llei i, per tant, Sr. Borràs, vostè, en lloc de
criticar els que posem en evidència que el Govern no ha fet la
seva feina, i dir-nos, ah, és que no sabem quines són les
condicions. És clar, d’això ens queixam, com que no sabem
quines són les condicions, per això que hem presentat aquesta
proposició no de llei.

Nosaltres creiem que les condicions no són adequades,
perquè poder anar i no poder tornar dins el mateix dia, si això
són condicions adequades en una ruta marítima ja m’ho
explicaran! Nosaltres considerem que no són adequades.

Llavors, tot i així, i ara vaig a les transaccions, jo, sempre
obert a acollir la saviesa que vostè atresora sobre els temes de
connectivitat, he presentat unes transaccions que van en la línia
d’acceptar les correccions que vostè em fa.

Punt número 1, escolti, d’acord, comencem per les
condicions, article 14, que s’estableixin les condicions (...), el
que passa que per fer això el Govern tal vegada no necessita l’1
de juny del 2022, jo proposo 31 de març del 2022. Per tant, no
parlem d’obligació de servei públic, parlem d’establir les
condicions.

Punt número 2, un cop establertes aquestes condicions, si
escau, ja veurem què diuen aquestes condicions, i d’acord amb

aquelles condicions, el Govern demanem que faci una proposta
que elevarà a la Unió Europea, abans de l’1 de juny del 2022.
I a més a més, per afavorir l’acord, estic disposat, encara que
vostè sap que de forma un poc dolorosa, a eliminar la frase que
fa referència al preu. Per tant, l’expressió “que de forma
orientativa no hauria de superar els 40 euros per persona i
trajecte, incloses les taxes” la llevaríem. Per tant, simplement,
el que demanem en el punt 2 és que el Govern, si l’estudi de les
condicions revela que el mercat no dona una resposta
adequada, faci una proposta d’obligació de servei públic que
l’elevarà a la Unió Europea.

Per tant, amb la transacció de l’esmena 12144
reformularíem totalment el redactat del punt 1 i el punt 2.

Respecte de l’esmena 12146, també els he proposat una
transacció, que donaria una nova redacció al punt 4, bàsicament
per acollir el tema del descompte del cotxe. És clar, en aquests
moments la comunitat autònoma assumeix el 25% del
descompte de resident, per tant, estic d’acord amb vostè, posem
també el 25% del cotxe, i mentre, treballem perquè l’Estat ho
acabi pagant tot, que és el que tocaria. Fins i tot el Sr. Campos
hi ha estat d’acord que l’Estat ho ha de pagar, per tant, escolti,
hem d’aprofitar aquesta unanimitat.

Jo crec que ha d’haver-hi una dotació -acab tot d’una, Sr.
President-, ha d’haver-hi una dotació als pressuposts de la
CAIB perquè crec que, escolti, si la CAIB paga el 25% dels
passatgers, de moment que mostri predisposició per pagar el
25% del cotxe. Per tant, jo mantinc el punt 5, però estic d’acord
amb vostè que també ha d’estar consignat als pressuposts
generals de l’Estat i per això li propòs, que és l’última
transacció que li faig, que s’afegeixi un nou punt 5 bis, que
seria la incorporació, amb les petites modificacions d’estil, de
la seva esmena 12147.

I amb totes aquestes transaccions, que hem vist amb la
màxima voluntat d’unificar posicions, espero rebre el vot
positiu a aquesta proposta.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, un cop conclòs el debat, procedim a la votació.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Passam a votació o..., perquè hi ha transaccions que
acceptaria que ha proposat el Sr. Castells, i d’altres que no.
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EL SR. PRESIDENT:

No, jo demanaré, com faig sempre, quan s’hagi de votar,
plantejaré si qualcú s’oposa a la transacció. No és això?

Per tant, segons ha expressat el Sr. Castells, dels punts 1 i
2 s’accepta, amb l’esmena 12144, transaccionada, i amb la
rectificació que en lloc d’article 14 és article 16. Per tant, he de
demanar si qualque grup parlamentari s’oposa a aquesta
transacció. No s’hi oposa ningú.

Doncs, aleshores, votam aquest punt, els punts 1 i 2 queden
amb l’esmena 12144, amb la transacció incorporada i la
rectificació del número 14 pel número 16 d’article. Votam.

34 sí, 1 no i 15 abstencions.

Votam el punt número 3. Votam.

34 sí, cap no i 16 abstencions.

Ara votam el punt número 4, on el Sr. Castells planteja una
transacció a l’esmena 12146, de l’esmena del Grup
Parlamentari Socialista. Per tant, en primer lloc, deman si el
Grup Parlamentari Socialista hi està d’acord.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

President, no acceptam la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Aleshores, Sr. Castells, entenc que vostè no
accepta l’esmena 12146?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Correcte, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Doncs votam el punt número 4, amb la redacció
que té la proposició no de llei. Votam.

20 sí, 26 no i 5 abstencions.

Ara la proposta és, per una banda, votar la literalitat del
punt número 5 i introduir l’esmena 12147 del Grup
Parlamentari Socialista, com si fos una esmena d’addició, com
a 5 bis. Hi està d’acord el Grup Parlamentari Socialista, tothom
hi està d’acord?

Doncs procedim a dues votacions: en primer lloc, votam la
redacció literal del punt número 5. Votam.

5 sí, 26 no i 20 abstencions.

Ara votam l’esmena 12147, com a punt 5 bis. Votam.

43 sí, cap no i 8 abstencions.

I ara, perdoni, Sr. Castells, l’esmena 12146 al punt 6 no l’ha
acceptada?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, votam ara el punt número 6, amb la redacció literal
de la proposició no de llei. Votam.

9 sí, 42 no i cap abstenció.

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