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EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia, senyors i senyores diputats. El primer que els volia
comunicar és que ha tengut entrada al registre un escrit de la
consellera de Presidència pel qual es comunica l'absència al
Plenari d'avui del conseller de Mobilitat i Habitatge, per motius
de salut. Per tant, les preguntes número 4 i número 7 seran
ajornades per a la setmana vinent.

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. 12022/21, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, ajornada a la sessió
anterior, relativa a pla possible per a la gran apagada.

Primera pregunta, RGE núm. 12022/21, ajornada a la sessió
anterior, relativa a pla possible per a la gran apagada, que
formula el diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula senyor
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados. Sr. Yllanes, ¿está estudiando el Govern un plan de
contingencia para afrontar un posible gran apagón? 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a totes i a tots. No, no
tenemos ningún plan de contingencia. Le voy a explicar por
qué. Nuestra verdadera preocupación es combatir con eficacia
la emergencia climática, combatir con eficacia los problemas
que nos plantea el cambio climático.

Verá, las posibilidades de que exista un apagón en Baleares,
en España y en Baleares, es muy poco probable. ¿Por qué?
Pues porque somos un sistema poco conectado con Europa.

(Remor de veus)

Por tanto, así como hay países en el continente europeo,
como pueden ser Austria o Croacia, que, efectivamente, sí
tienen un riesgo serio de apagón, en nuestro caso no ocurre así.

El sistema eléctrico de Baleares, concretamente, porque
usted me pregunta por Baleares, es un sistema mucho más
aislado aún que el sistema peninsular, y esto hace que un gran
apagón a escala europea difícilmente nos puede afectar, sin
perjuicio de que esto suponga abandono por parte del Gobierno

de la necesidad de seguir conectados con la península y mejorar
también los sistemas de interconexión entre las diferentes islas.

Lo que estamos haciendo desde el Govern es apostar por la
soberanía energética impulsando el desarrollo de renovables,
que son la vía más eficaz para evitar que cualquier apagón, por
circunstancias de dependencia de combustibles fósiles que han
de ser traídos, bien del norte de África, en nuestro caso Argelia,
o bien desde los países del este de Europa, no se pueda
producir en Baleares.

Gracias, Sr. Presidente. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, Sr. Yllanes, usted sabe
perfectamente cuál es nuestra dependencia energética, de una
parte, del suministro de gas de Argelia, que nos han cortado el
suministro, han cortado el gaseoducto y ahora lo tenemos que
traer en barcos, y, por otra, de la importación de energía que
hacemos de terceros países, porque mucho hablamos de
soberanía alimentaria y muy poco de soberanía energética,
aunque supongo que usted y yo no coincidiríamos en la manera
de alcanzar esa soberanía, la nuestra estaría mucho más
próxima a la realista de Francia.

Pero es que los responsables de las grandes eléctricas, que
nos han intentado tranquilizar durante todo este tiempo sobre
la posibilidad de ese gran apagón, ninguno ha dicho que sea
imposible: poco probable, nos han hablado de la falta de
conectividad de España, que es como una isla energética con
respecto al resto de Europa, etc., pero, dada la experiencia que
tenemos con el Gobierno de España y sus predicciones de que
algo no va a suceder, entienda usted que no estemos muy
tranquilos.

Por otra parte, Sr. Yllanes, yo había dirigido esta pregunta
a la Sra. Garrido y no a usted, no porque quiera ningunearle,
como le hace la Sra. Presidenta, sino porque yo pensaba más en
un tema de planificación de emergencias, porque para eso está,
para eso está la Sra. Garrido, para eso está la Dirección General
de Emergencias, para planificar cosas que es posible que no
sucedan pero que pueden suceder, como sí ha dicho algún
experto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o
como dijo la propia ministra de Defensa austríaca que dijo: no
dudamos de que se va a producir ese gran apagón, sino cuándo
se producirá.

Tengamos en cuenta que sin luz, nosotros nos quedaríamos
sin agua, sin suministros básicos, por supuesto sin electricidad
en los hogares y, además, sin televisión, sin internet, sin
posibilidades del Gobierno de transmitir instrucciones a los
ciudadanos para su tranquilidad. 

Entonces, nosotros seguimos insistiendo, tienen ustedes el
Gobierno con más asesores de la historia de esta comunidad,
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¿no pueden dedicar a alguno de estos asesores, si es que alguno
tiene el bachillerato, a preparar este plan de contingencias y de
emergencias?, porque para eso están esos planes, se guardan en
un cajón y se usan cuando se tengan que usar.

Yo espero, espero, que estén más preparados para esto que
para la pandemia, porque conociendo lo que conocemos,
sinceramente tranquilos, no estamos.

(Algun aplaudiment) 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

La edad me vuelve ingenuo, pensé que se preocupaba usted
realmente, por el tema de la emergencia climática y en la
transición aquí, en Baleares, pero ya veo que no.

 (Alguns aplaudiments)

Verá, primero hay que ser riguroso, cuando uno actúa en
sede parlamentaria hay que ser riguroso. Argelia ha cerrado,
Marruecos ha cerrado uno de los gaseoductos que nos
suministraban gas de Argelia, pero el otro, el que va
directamente a Almería, sigue funcionando y, evidentemente,
eso se completará con el transporte en barcos oportunamente
aptos para precisamente ese tema.

Verá, todo lo del apagón se está convirtiendo en un inmenso
bulo y además le doy garantías absolutas, porque he tenido
oportunidad de comentarlo con la consellera de Presidencia, de
que tenemos un plan de protección civil activado que, si se
diese, este muy, muy improbable supuesto, pues actuaría y
adoptaría las medidas absolutamente necesarias.

Seguimos apostando por el desarrollo de renovables,
seguimos apostando por cambiar el sistema energético de
Baleares y esa será la mejor medida, sin duda, para evitar
cualquier tipo de contingencia que pueda afectar a la
ciudadanía de Baleares... 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller...

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 12034/21, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, ajornada a la sessió anterior,
relativa a repartiment aprovat per la Conferència sectorial
d’agricultura per a mesures de desenvolupament rural i
digitalització. 

Segona pregunta RGE núm. 12034/21, ajornada a la sessió
anterior, relativa a repartiment aprovat per la Conferència
sectorial d'agricultura per a mesures de desenvolupament rural
i digitalització, que formula la diputada Maria Assumpció Pons
i Fullana del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Pons. 

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies Sr. President, bon dia senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, la Conferència sectorial d'agricultura ha
aprovat la distribució de 145 milions d'euros per al sector
primari i cofinançar programes autonòmics. Balears és la
comunitat que rebrà menor aportació: només 1.365.000 euros.

Quina valoració fa d'aquest repartiment? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Sra. Pons, creía que
era una pregunta retórica, porque usted conoce la respuesta de
los criterios que se aplicaron para este reparto, debería
conocerlos ya que los pactó su partido. Entonces, esa es mi
valoración. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. PONS I FULLANA: 

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Idò miri, consellera, la
nota difosa pel ministeri no diu res del que diu vostè, no diu res
del que diu vostè. Miri, dia 5 de maig, a la Comissió
d'Economia, amb el vot a favor de tots els grups -també del seu
partit- vam aprovar una proposició del Partit Popular per
manifestar el desacord amb el repartiment de les ajudes del
Ministeri d'Agricultura.

Vam denunciar que la mitjana d'ajudes que reben els
pagesos de Balears és inferior a la del conjunt d'Espanya, 1.963
euros manco, que açò suposa una reducció d'un 33,8%. Per
unanimitat es va acordar demanar al ministeri uns criteris que
com a mínim garanteixin per a Balears el cobrament de la
mateixa quantitat mitjana d'Espanya.

Dia 21 d'octubre, consellera, quan es va reunir la
Conferència sectorial vostè tenia una molt bona oportunitat per
defensar els pagesos de les nostres Illes i demanar que no tornin
quedar els darrers de tot Espanya. Una magnífica oportunitat de
reclamar al govern de Pedro Sánchez que comenci a compensar
els sobrecosts d'insularitat i que deixi de penalitzar d'una
vegada l'activitat agrícola de Balears, però una vegada més
vostès no han sabut defensar els pagesos.
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Miri, consellera, finques de Balears que tanquen, el camp,
i vostè ho sap, s'enfonsa, li recorden els pagesos cada dia; els
pagesos que cerquen feina a altres sectors perquè no se'n fien
ni de vostè ni de la Sra. Armengol. 

Consellera, posi’s les piles d'una vegada que ja és ben hora,
els pagesos li ho agrairan. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, presidente. Mire, Sra. Pons, ustedes tienen una
sospechosa tendencia a  olvidarse de su pasado en muchísimos
temas, y en ése también. Aquí tengo el acuerdo de la
conferencia sectorial de desarrollo rural..., me extraña,  de 21
de enero de 2000..., perdón,  de 21..., sí, de enero de 2014, que
es donde se decidieron los criterios que se iban a emplear para
el reparto de estos fondos durante el período PAC hasta 2020
y prorrogados en el período de transición. En este momento
Europa había ofrecido unos criterios de reparto que hubieran
permitido que aquí en Baleares tuviéramos el 1,47% de los
fondos, pero resulta que gobernaban ustedes, teníamos al
conseller Company, teníamos al presidente Bauzá, ya sé que ya
no es suyo, pero lo era en aquel momento, teníamos a la
ministra Tejerina y a eme punto Rajoy y en ese momento su
gobierno, su gobierno, de su partido, decide utilizar otros
criterios porque tiene que hacer según que componendas con
según que comunidades y ese 1,47 % que nos hubiera
correspondido resulta que se queda en un 0,8%. 

Usted dice que qué hago yo, pues yo lo que hago es
negociar la siguiente PAC y en la siguiente PAC, de momento,
ya se ha conseguido por primera vez que se considere la
insularidad de estas islas, y usted, como menorquina, como
balear, como mujer, como persona que dice que le interesa la
pagesía, debería estar muy contenta y debería estar apoyando
y no viniendo aquí a minar la confianza de un sector que lo que
necesita es esperanza.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 12021/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup
Parlamentari Mixt, ajornada a la sessió anterior, relativa
a actuacions programades per a Formentera en matèria de
mesurament i millora de la qualitat de l'aire. 

Tercera pregunta, RGE núm. 12021/21, ajornada a la sessió
anterior, relativa a actuacions programades per a Formentera en
matèria de mesurament i millora de la qualitat de l'aire, que

formula el diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Sr. Vicepresident, en
diverses ocasions hem parlat sobre les possibilitats de
mesurament de la qualitat de l'aire a Formentera, a més, vostè
mateix crec que ve de la COP26 en la qual s'ha arribat a acords,
no molt forts, sincerament m'agradaria que haguessin estat més
valents els acords que s'han pres a nivell internacional referent
òbviament a les emissions i les emissions han de ser també
mesurades, com s'exposa aquí.

En aquest sentit s'ha de posar en relleu que el 2020 es va fer
una campanya molt intensiva per mesurar tres zones importants
de Formentera: Sant Francesc, a principi de l'any, després Sant
Ferran durant tota la pandèmia, tot i la pandèmia es va poder
fer una bona campanya, i a la central de Ca Marí, de la qual
també hem parlat aquí al plenari del Parlament sobre la seva
descarbonització.

En aquests mesuraments es va veure que hi havia nivells
que sobrepassaven una mica el diòxid de sofre així com també
l’ozó, l’ozó és un component secundari. També aquí, al
Parlament, la diputada anterior que estava a l’escó de
Formentera també va fer una pregunta sobre possibles
actuacions que es feien envers les possibilitats de mesura de la
qualitat de l'aire a Formentera. 

És per això que, com hi ha un compromís i sabem que serà
aquest compromís, quines són aquestes actuacions que es fan
o que estan programes per fer en mesures de qualitat de l'aire
a Formentera?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Sanz, i gràcies per la
seva pregunta. És evident que la millora de la qualitat de l'aire
a les Illes Balears és un compromís i és una preocupació de
primer ordre per a aquest govern i per aquest motiu tenim un
full de ruta molt clar consistent en la reducció d'emissions. 

Efectivament, he estat a la COP26, la COP26 no ha arribat
a acords especialment agosarats, però sí que és veritat, sí que
és veritat que amb dues potencies com Xina i l'Índia, que són
potències molt contaminants que utilitzen el carbó per produir
energia, resulta molt complicat arribar a acords que finalment
són acords de principis i que esperem que tenguin evolució en
els propers anys. 
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Efectivament, com vostè molt bé ha dit, s'han efectuat
campanyes de mesura de la qualitat de l'aire a Formentera, a
Sant Ferran, a Sant Francesc, a Ca Marí, però també al port de
La Savina, hi va haver una instal·lació de mesurament de la
qualitat de l'aire al port de La Savina i en tots els casos mai no
es varen superar mínimament aquells límits que ha dit vostè de
diòxid de sofre, però en principi el nivell de gasos no era
preocupant per al Govern. Això no vol dir que el Govern no
segueixi fent feina, perquè ens preocupa la qualitat de l’aire de
Formentera, especialment d’una illa sotmesa a una pressió
humana molt alta i que per tant és lògic que ens preocupi i ens
preocupa perquè el principal factor emissor és la producció
d’electricitat, parlam de la instal·lació de Ca Marí, i també el
transport terrestre o la mobilitat a l’illa de Formentera.

Per tant, el que farem serà continuar amb la feina que feim
de descarbonització progressiva de l’economia de les Illes
Balears tancant o reduint les hores de feina de les unitats més
contaminats de les nostres centrals tèrmiques i seguir
desenvolupant la Llei de canvi climàtic i transició energètica,
que creim que és la millor eina precisament per millorar la
qualitat de l’aire de les Illes Balears i especialment, i per la
seva pregunta, de Formentera. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Sí, Sr. President. Gràcies per les explicacions. Sí que és cert
que..., vostè sap que en la meva etapa com a conseller de Medi
Ambient del Consell de Formentera he estat en contacte amb
els directors generals d’Energia i Canvi Climàtic, tant Aitor
Urresti com Pep Malagrava, als quals s’agraeix el treball, però
sí que és cert que creiem que l’estació que, per exemple, hi ha
a La Savina, de la qual s’ha parlat moltes vegades, és una
estació que depèn de la UIB, però sembla que aquesta estació
no està homologada com les altres que sí fan servei a
Formentera.

Una proposta que li feim, i que tal vegada es podria fer dins
d’aquesta partida pressupostària que estava pactada i que
s’havia de coordinar amb el Consell de Formentera, és que
aquesta estació s’homologàs perquè així les dades que surten a
l’informe de la qualitat de l’aire, aquest informe parla, com bé
ha dit vostè, parla de la mobilitat, veiem que un dels problemes
es va viure a Sant Ferran era que la mobilitat terrestre genera
contaminants primaris i després secundaris, com l’ozó, que al
final és un problema que podem tenir que aquesta mesurament
que arribés a La Savina estigués també dins de l’informe de la
qualitat de l’aire.

Considerem necessari que aquesta estació es canviï de la
manera que sigui, ja sigui amb aquest pressupost o amb un altre
pressupost, però que sigui un canvi perquè el mesurament dins
del port de La Savina es pugui també contemplar dins de
l’informe de la qualitat de l’aire.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula el conseller de Transició
Energètica.

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

El que sí farem serà arribar a un acord amb el Consell
Insular de Formentera precisament per al tema de cercar un
emplaçament per a una estació de mesura fixa a l’illa de
Formentera, confirmarem la partida pressupostària i també
proposarem un instrument jurídic per arribar a aquesta solució.
I també tenim una eina molt important que és el tema de les
hores de baixes emissions als territoris insulars abans de 2023
que ens dóna la Llei de canvi climàtic estatal i que crec que
també pot ser una solució molt interessant per millorar la
qualitat de l’aire de l’illa de Formentera. Seguirem fent feina
conjuntament...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 12206/21, presentada pel
diputat Sr. José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a acord per a l’adquisició de l’antic
quarter de Son Busquets.

La quarta pregunta, RGE núm. 12206/21, queda ajornada
per a la propera sessió plenària.

I.5) Pregunta RGE núm. 12207/21, presentada per la
diputada Sra. Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions per reduir les
llistes d’espera als hospitals de Can Misses i Son Espases. 

Cinquena pregunta, RGE núm. 12207/21, relativa a
actuacions per reduir les llistes d’espera als hospitals de Can
Misses i Son Espases, que formula la diputada Isabel Maria
Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades. Consellera,
jo avui no havia previst fer-li cap pregunta, la volia deixar
descansar un poc, però des de principis d'octubre li vaig fer una
pregunta i era sobre les llistes d'espera i el full de ruta de la
nova oficina d'admissió corporativa i encara no ens ha
contestat.  

Ens agradaria molt que davant les notícies que han sortit
d'aquest caos de les llistes d'espera de Son Espases i de Can
Misses ens ho explicàs un poquet.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades, gràcies,
Sra. Diputada, per la seva pregunta, vostè sap que des de l'any
2015 s'està fent moltíssima feina des del Govern per reduir les
demores, per reduir les llistes d'espera. Li puc donar algunes
dades tant de Son Espases com de Can Misses. 

A Son Espases l'any 2020 es varen realitzar 330.000
consultes de gener a setembre. Pensi que gener i febrer no eren
mesos de pandèmia encara, de l'any passat; en canvi enguany
sí, de gener a setembre de 2021 tenim... han fet 330.000
consultes, és a dir, un 2% més.

Quant a intervencions quirúrgiques a Son Espases l'any
2020 més de 12.900  intervencions; de gener a setembre del
2021, 13.500, un 4,4% més. 

A l'Hospital de Can Misses, a consultes han fet un 28,8% de
consultes més, de 89.700 el 2020 han passat a 115.600 l'any
2021. Les intervencions quirúrgiques de gener a setembre del
2020, més de 3.100; de gener a setembre del 2021, 4.280, és a
dir, un 35% més.

Les dades milloren, sabem que tenim molta feina a fer,
sabem el que suposa una pandèmia, la pitjor pandèmia dels
darrers cent anys, però el camí està traçat, la voluntat també.
Hem posat en marxa diferents mecanismes: una oficina
centralitzada que coordini tota l'activitat, la unitat d'admissió
corporativa, la major inversió, la major contractació de
professionals, els concerts amb les privades i sobretot poder
fomentar l'activitat extraordinària.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BORRÁS I ROSELLÓ:

Consellera, el que sabem és que hi ha 14.269 malalts que
esperen per ser operats, 2.000 més que l'any passat, 2.000 més,
consellera; que a Son Espases hi ha 5.000 malalts, 4.900 i
busques, 5.000 malalts que esperen amb una demora mitjana de
cinc mesos; que a Can Misses són 2.300 i tenen quasi sis mesos
de demora, que ens diguin que les intervencions quirúrgiques...
i que estan fent feina ho sabem, però és que el problema que
hauria de preocupar per damunt de qualsevol altre és ètic i està
relacionat amb la justícia i amb les desigualtats i les
discriminacions entre malalts. 

Ens trobam davant un fet que per damunt de l'equitat del
sistema sanitari posa en dubte la garantia del sistema sanitari de

la salut... de la protecció de salut, perquè, sap qui espera,
consellera?, ho hem llegit aquest cap de setmana, esperen les
dones, els migrants i la gent de barriada de renda mitjana baixa.
Aquesta gent espera.

Esperen els nostres majors que perquè els operin i els posin
una pròtesi de maluc han d'esperar cinc mesos i perquè els
llevin unes pedres de la vesícula han d'esperar més de cent dies.

Aquests són els que esperen i notícies com les que surten
que no els operaran si no es volen operar a la privada, que
sortiran de la llista d'espera i que els criteris no estan
consensuats amb els seus metges, això els preocupa i no ajuda
gens a recuperar la confiança de la població, de la ciutadania i
sobretot dels professionals. 

Consellera, hi ha moltes altres comunitats autònomes que ja
diuen les inversions, que posen el full de ruta amb Madrid,
l'altre dia va dir que ara ja tenia xifres de llista d'espera com
preCOVID, Andalusia ha posat mesures i nosaltres posam una
oficina i ens pugen les llistes d'espera.

Consellera, han de fer feina.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Borràs, té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

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

Gràcies, president. Tant de bo que quan són a l'oposició els
preocupa l'equitat perquè el primer que varen fer és suspendre
el Decret de garantia de demora...

(Alguns aplaudiments) 

... o suspendre el defensor de l'oficina de l'usuari, cosa que
nosaltres hem recuperat o vàrem recuperar tot d'una que va
començar aquest govern.

Hem demostrat que ens preocupen les llistes d'espera; hem
demostrat que som capaços de baixar la demora, de baixar la
quantitat de persones que estan en espera. Hem passat per una
pandèmia i tenim un pla i ens hem compromès a disminuir les
llistes d'espera un 20% cada any. Em pot fer la pregunta cada
setmana, però el 20% serà any rere any. 

I per una altra banda, Sra. Diputada, tenim la plantilla
coberta d'anestesistes a Eivissa. Miri, lliçons, poques, perquè
quan vostès varen governar el 2015...

(Remor de veus)

... tenien més llista d'espera de la que tenim avui després d'una
pandèmia. Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 12187/21, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a valoració de les necessitats de la
Cambra de Comerç de Menorca. 

Sisena pregunta, RGE núm. 12187/21, relativa a valoració
de les necessitats de la Cambra de Comerç de Menorca, que
formula el diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula, el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, Sr. Presidente. Señores diputados, Sr.
Vicepresident, permítame comenzar con la lectura de un
extracto de la exposición de motivos de nuestra propia Ley
1/2017, de cámaras oficiales de Comercio, Servicios y
Navegación... Industria, Servicios y Navegación: “Conscientes
de la importancia de les cámaras y del desarrollo económico y
empresarial de nuestra comunidad como valioso instrumento de
colaboración con las instituciones públicas la presente ley
consagra” -el verbo es bonito y está bien elegido- “su
naturaleza como corporaciones de derecho público con la
finalidad de seguir desempañando las funciones público-
administrativas que han contribuido a revitalizar el tejido
económico, el desarrollo empresarial y la generación de
empleo”.

Bajo este amparo legal, que realmente debía parecer
suficiente, pusimos a unos responsables a llevar a cabo las 24
funciones, además, que le asigna la ley, los dotamos con muy
pocos medios, los tenemos en una situación muy precaria y
especialmente en la isla de Menorca aunque los problemas se
reflejan también en Ibiza, están colapsando, están en una
situación casi agónica.

Su carácter, su naturaleza publico-privada, su especial
importancia en estos momentos, tanto en la asignación de
fondos como en la preparación de proyectos, como su
capacidad y representatividad internacional, su credibilidad -
digamos- ante... hacen de ellos... un montón de puntos, por
ejemplo en Menorca no hemos conseguido implantar la FP dual
y ésta sería sin duda la herramienta además con el carácter de
estas asociaciones...

Así que nos preguntamos, porque nuestra portavoz pedía un
compromiso claro con el reforzamiento de estas cámaras y con
su papel, y yo más humildemente, sin atreverme a pedir este
compromiso claro, sí que querría saber cuál es su opinión,
cuáles son sus previsiones, cuál es el plan que pueden esperar
estos señores.

Gracias, Sr. Vicepresidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. Méndez, gracias
por su pregunta. Resulta enormemente estimulante que alguien
se lea el preámbulo de las leyes porque resulta muy importante
leérselo, lo que ahora llamamos exposiciones de motivos, pero
que históricamente se ha llamado preámbulo. 

Las cámaras de comercio son órganos esenciales para la
política comercial por parte del Govern de las Illes Balears y
precisamente cada año en los presupuestos de la comunidad y
en los presupuestos de la conselleria se prevé una serie de
subvenciones nominativas para cada una de las cámaras de
comercio que funcionan en nuestro territorio, lo cual tampoco
es un mérito especial, sino que no es ni más ni menos que el
cumplimiento de esa ley cuyo preámbulo usted ha leído al
principio de su intervención. 

Concretamente, en lo que se refiere a la Cámara de
Comercio de Menorca, llevamos trabajando para mejorar su
situación desde que hace cuatro años recuperó... digamos que
su actividad económica y lógicamente este proceso, pues se ha
visto afectado, como prácticamente todo lo que ha ocurrido
durante los últimos dos años, por una pandemia que
lamentablemente ha tenido efectos en todos los sentidos. 

Sí le puedo decir que como ente tutelante que somos y en
colaboración con otras direcciones generales del Govern hemos
desarrollado un plan específico que permita a las cámaras de
comercio continuar con su actividad. Tenemos muy claro que
está lastrada todavía por una situación financiera enormemente
complicada, dificultada aún más por poner el impacto que tuvo
la pandemia especialmente en sectores productivos que están
directamente vinculados con la tarea de estas cámaras como
son el comercio y las aportaciones que el comercio hace
financieramente a la cámara. 

Por tanto, la voluntad del Gobierno es seguir manteniendo
el carácter insular de cada una de las actividades de cada una
de las cámaras, pero manteniendo siempre los principios de
rigurosidad y de utilidad en el gasto público. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Yllanes, muy interesante además este aviso de
que permanecerán las cámaras por islas, que además Ibiza
incluya la de Formentera, incluso que... un técnico delegado
allí, y le... El planteamiento es la recuperación, es la
recuperación de cámaras, de la Cámara de Menorca del 18...,
tenemos que acompañarles en esta reimplantación hasta que
consigan -digamos- funcionar por su propia cuenta. Debería
ejercerse una especie de tutelaje, porque además estamos ante
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una herramienta histórica que es del 86, del primer Gobierno de
Sagasta, el primer Gobierno de la Regencia de María Cristina.
O sea, estamos ante una dimensión que nos procura
responsabilidad. 

Gracias, Sr. Vicepresidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez Té la paraula el conseller de Transició
Energètica.

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

Ya le digo, Sr. Méndez, que seguirán recibiendo el apoyo
del Govern y que hemos previsto un incremento presupuestario
de apoyo precisamente a las cámaras de comercio y, como no
puede ser de otra manera, la de Menorca también se verá
afectada. No obstante, hemos estado impulsando proyectos con
la Cámara de Menorca, el proyecto Dona impulsa dedicado a
las a las actividades emprendedoras en la isla o la formación,
el tema de la formación profesional dual, que sin duda es
enormemente importante, una iniciativa del plan de mejora de
los puntos de venta, en donde ocho comercios menorquines han
podido mejorar en su competitividad y garantizar su
continuidad. 

Por lo tanto, seguiremos trabajando, seguiremos dando
apoyo. Intentaremos también que los fondos europeos puedan
servir como un instrumento de financiación de las cámaras, y
no le quepa la menor duda de que somos conscientes de la
importancia...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 12210/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a aplicació i desplegament de
la Llei d’habitatge de les Illes Balears.

La setena pregunta, RGE núm. 12210/21, queda ajornada
per a la propera sessió plenària.

I.8) Pregunta RGE núm. 12189/21, formulada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a previsió d'augment de preus d'un 20% dels productes, a
causa de l’apujada dels combustibles. 

Vuitena pregunta, RGE núm. 12189/21, relativa a previsió
d'augment de preus d'un 20% dels productes, a causa de
l’apujada dels combustibles, que formula la diputada Catalina
Pons i Salom del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, Sr. Conseller. Bon dia, senyores i
senyors diputats, bon dia a tots i totes. Com valora la previsió
d'augment de preus dels productes d'un 20% a causa de
l’apujada de combustibles?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. 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. Nosotros lo que valoramos es la
inflación del mes de octubre, que es del 5,6%, lejos de la
cantidad que usted ha señalado, es coyuntural. Estamos
atravesando momento complicado a nivel mundial, a nivel
energético y desde luego una valoración de la subida de 5,6,
desde luego no puede ser positiva porque afecta a las rentas de
las familias. Por eso se ponen en marcha mecanismos para
corregir, por eso se sube el salario mínimo interprofesional, por
eso se intentan subir y hacer una política de subir las rentas del
trabajo para intentar paliar en la medida de lo posible. 

En todo caso, estamos en un debate europeo, estamos en un
debate mundial donde lo que puede hacer un gobierno, como
el nuestro, es estar muy sujeto a las políticas que se hagan a
nivel europeo.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, Federació Empresarial
Balear de Transport, Navegació i Indústria de Mallorca,
Cambra de Comerç, en definitiva 20%; aquest és el càlcul que
fan que els preus a les Illes pujaran els propers mesos. Això
sent optimistes i amb la foto fixa d'avui per culpa de l’apujada
del combustible i també del gas. 

Ho publicava el company Ruíz Collado, segur que vostè
també ho ha llegit i nosaltres també hem tengut converses sobre
aquestes qüestions. És una radiografia de la situació, creim que
és una bona radiografia pel que fa a la feina feta, però també
una trista fotografia del que pot passar. Territoris insulars;
torna-m’hi torna-hi, patir molt i les apujades de preus que a la
resta de l'Estat, concretament a la península i no parlam
d'alguns productes, sinó que parlam de tots, inclosos els de
primera necessitat, aquells que donam de menjar als nostres
fills

No volem pensar, però és així, que plou damunt banyat, no
només a la meteorologia, sinó també els preus que pagam els
habitants de les Illes. Transport de mercaderies, paguen més i
això repercuteix també en el que pagam els consumidors.
Diguin-me que tenen un pla, contin-nos, quin és, i no és just
que a finals d'any les butxaques dels habitants de les Illes,
també torna-m’hi torna-hi, siguin més petites, siguin més i més
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buides. En lloc de millorar una mala situació històrica, sembla
que anam a pitjor, perdem poder adquisitiu, crisi, pandèmia,
apujada de combustibles i gas. Aerolínies apujaran preus abans
de Nadal, ja a les portes. Què hem de fer? Digui-m’ho,
conseller.

 En definitiva cada vegada més pobres i més aïllats els
habitants de Mallorca, Menorca Eivissa i Formentera. Digui’m
que té un pla i conti’m quin és.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sra. Pons. 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. Yo creo que con unos temas que se
tratan, decir que va a haber una subida de un 20% de los
productos de primera necesidad no es cierto. No va a haber una
subida del 20 % en los productos de primera necesidad...

(Remor de veus)

No, no lo es. De la misma forma que antes escuchábamos
que iba a haber un cierre de luz o tantas cosas. Es un problema
a nivel europeo, que se está buscando una solución que sea
coyuntural. No es un aspecto que afecte sólo a nuestras islas, no
estamos en esa situación. Es una situación generalizada en todo
el continente, donde afecta a todos los países y donde la
previsión, según el INE para la inflación de alimentos y
bebidas, es del 1,9, de bebidas alcohólicas; bebidas no
alcohólicas y alimentos está en el 1,9 la subida de la inflación. 

Por tanto, creo que hay que trasladar un mensaje de
confianza y de que no se hagan según qué prácticas. Como
también salió justo después de ese informe Cámara de
Comercio, muchas de las principales distribuidoras a decir que
no habría un problema de abastecimiento y que no se mandasen
según qué mensajes porque pueden hacer precisamente un
efecto contrario. Por tanto, es un tema que creo que hay que ser
claros y dar señales de confianza al respecto, no generar
alarmismo en esta situación, sabiendo que es una situación
compleja. 

Las medidas a corto plazo que ha tomado el Gobierno de
España en su momento, ha sido subir el salario mínimo
interprofesional, a lo que se opone la derecha que ahora
vocifera y, en todo caso, esperar a que el combustible en los
primeros meses del año que viene empiece a bajar, que es lo
que dicen todos los analistas. 

En todo caso es una situación complicada y compleja para
las familias. Nosotros estamos haciendo seguimiento y estamos
en contacto con el resto de administraciones, con la
Administración del Estado, que es quien puede hacer medidas,
si fuese el caso de una subida como la que usted dice en estos
momentos, es una subida del 5,4%.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 12199/21, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a proposta de República
confederal balear independent. 

Novena pregunta, RGE núm. 12199/21, relativa a proposta
de república confederal balear independent, que formula la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Disculpe, presidente, ha habido un cambio de pregunta y
creo que está equivocado el orden del día.

EL SR. PRESIDENT:

Ho sent molt, Sra. Ribas, però no en tenc coneixement.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Esa pregunta se había retirado, se había presentado otra.

EL SR. PRESIDENT:

A l'ordre del dia figura aquesta pregunta. Si no la vol
formular doncs passam a la següent pregunta.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

No la formularé.

EL SR. PRESIDENT:

I.10) Pregunta RGE núm. 12190/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a increment de la
demora en les consultes amb especialistes i les cirurgies no
urgents en el Servei de Salut de les Illes Balears. 

Desena pregunta RGE núm. 21190, relativa a increment de
la demora en les consultes amb especialistes i les cirurgies no
urgents en el Servei de Salut de les Illes Balears, 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,
lamentablement per a vostè, però sobretot per la preocupació
de la ciutadania, li hem de fer avui novament aquesta pregunta,
donat que a les Illes 14.000 pacients esperen per a una
cirurgia...

(Remor de veus)
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A mi em perdonaran, però em costa concentrar-me en
formular la pregunta a la consellera. Gràcies, president.

61.500 persones esperen una consulta amb l’especialista i
d’aquestes, 19.000 esperen més de 60 dies. Sobretot l’alarmant
és la preocupació que hi ha a la ciutadania d’Eivissa per la
situació de Can Misses, 2.300 pacients esperen una intervenció
amb una mitjana de 169 dies, la més elevada a la comunitat
autònoma, 800 d’ells amb més de 180 dies.

Quina és la valoració que fa el Govern, consellera?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Doncs miri, Sr. Diputat, un poc ho
estava explicant abans, una cosa que no he dit i que crec que és
important per tranquil·litzar la població és que evidentment una
persona que no es vol operar a la privada, s’operarà a la
pública, només faltaria, només faltaria!, o sigui, jo crec que és
una mala interpretació pel que sigui. Però puc garantir que les
persones que no acceptin aquesta oferta d’operar-se a la
privada o anar una consulta, es farà a la pública. 

El que els comentava abans, després d'una pandèmia és
molt difícil recuperar una normalitat en llistes d'espera quan
l'activitat s'ha hagut d'aturar en diferents ocasions, no? Però el
que sí és cert és que des de l'any passat a enguany, en un any
s'ha aconseguit baixar la demora i això és important, no tant el
nombre de pacients que hi ha, que em preocupa cada un dels
que es troben en llista d'espera, això li ho puc garantir, però és
la demora el que és important, és ser capaç de resoldre el
procés el més aviat possible. I tant en consultes com en
quirúrgiques s'ha pogut davallar aquesta demora i el compromís
és continuar davallant-la.

El 30 de setembre del 2020, demora era 64,7 dies per a una
consulta, és molt, és clar que sí. El 30 de setembre del 2021
havia baixat a 49,4 dies, són demores mitjanes, sé que hi ha
especialitats que tenen més demora que d'altres, però són
mitjanes.

Després, en llistes d'espera quirúrgica la demora en el 2020,
el 30 de setembre era de 150 dies i ara ha baixat a 132 dies,
gairebé de 8 dies manco. És molt, és clar que sí, però també sé
que hi havia aquestes persones, 4.700, que esperaven més de
180 dies, que un any després són 3.289, s'ha reduït en un 1.446
persones; és a dir, els professionals fan moltíssima feina,
s'entreguen al màxim en el moment que es pot recuperar
l'activitat per tractar de resoldre el més ràpid possible tots
aquests processos.

Gràcies

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Si, miri, consellera, nosaltres sabem que els professionals
han fet tot el possible, fan més cirurgia els matins, l’horabaixa,
els caps de setmana, fins i tot, i fan tot el que poden, però estan
esgotats, i els d’Eivissa estan molt més esgotats, tenen la ràtio
més elevada, a part de la targeta sanitària assignada mes
elevada per facultatiu i infermeria consellera.

Per tot això, nosaltres li hem demanat, no ara, li demanam
un pla de xoc, una estratègia específica que augmenti, per
exemple, els pressuposts, si té vostè una oportunitat, sempre
ens diu que és suficient quan nosaltres li fem esmenes
d’augmentar Salut, com a un pilar bàsic.

Li hem demanat que torni aixecar la suspensió, que aixequi
la suspensió del decret de garanties. Sap la quantitat de gent
que es podria acollir a aquest decret de garanties? Sap vostè
que, a més a més, ho pot concertar amb la pública i amb la
privada perquè triar? I això l’ajudaria també.

Però miri, sobretot el que li falta és contractar més personal,
contractar més personal facultatiu, i sobretot també, consellera,
destinar el pressupost a aquestes partides.

Miri, l’altre dia la notícia ja no era de l’oficina del
consumidor, no era de les associacions professionals, era la
nostra Radiotelevisió pública de les Illes Balears, que deia i que
trasllada l’angoixa que un retard en el diagnòstic afectava la
salut i la qualitat de vida de les persones, una cosa que vostè
sap que en aquest Parlament, a la Comissió de Salut, tots els
grups parlamentaris, tots, eh?, els de vostès també, presentam
iniciatives per resoldre-ho.

Per tant, li demanam que apliqui immediatament aquest pla
de xoc, té una oportunitat ara mateix en el pressupost, nosaltres
donares suport a un augment de partida que vagi a contractar
facultatius, a fidelitzar els que tenim, a dotar d’aquestes unitats
que encara no són suficients i, sobretot, que concerti amb
aquesta unitat, amb els directors de la intervenció quirúrgica de
tots els hospitals públics, concerti aquesta derivació amb
criteris de prioritat i doni a explicar aquest tipus de criteris.

Crec que això ajudarà moltíssim, però sobretot un pla de
xoc ara mateix a Can Misses d’Eivissa.

Gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies president. El pla de xoc està en marxa, Sr. Diputat,
i fa mesos que els ho explic i els ho dic, la solució no és
immediata, no serà tan ràpida com per poder resoldre’l en un
any. Ara mateix ni pública ni privada tendrien capacitat per
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resoldre, a la vegada, no tenim aquesta capacitat, és que no la
tenim. Per tant, evidentment que s'ha de fer feina, s'han de
depurar llistes d'espera, hem augmentat el pressupost un 50%,
ja tendrem oportunitat de parlar aquesta setmana de
pressuposts, més de 2.000 milions d'euros, Sr. Diputat, un 50%.
La voluntat d'aquest govern és clara: incrementar inversió,
incrementar professionals, disminuir demores i atendre millor
la població.

Gràcies president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.11) Pregunta RGE núm. 12201/21, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a plantilla de professionals sanitaris a
Menorca.

Onzena pregunta, RGE núm. 12201/21, relativa a plantilla
de professionals sanitaris a Menorca, que formula el diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, una vegada
coneguda la no-admissió a tràmit del recurs de cassació que va
plantejar el Govern contra la sentència del Tribunal Superior,
que declara nul el decret que regulava l'acreditació dels
coneixements de català per al personal sanitari, les reaccions a
Balears dels diferents sindicats, CSIF, SIMEBAL, no van
esperar.

Titulars com “Armengol exclou 576 auxiliars”; “El Govern
balear veta metges que no saben català, però els intenta captar
via Twitter en castellà”; “La socialista Armengol expulsa a 40
auxiliares de infermería en la sanidad balear por el catalán”;
“La socialista Armengol expulsa a 11 optometristas de la
sanidad balear”; “Salut rectifica i ara no demana el català als
metges exclosos per exemple a Eivissa”, Diari de Menorca;
“La sentencia del catalán afecta a 31 plazas de médicos por
adjudicar”. Falten 350 metges segons el sindicat SIMEBAL
d'atenció privada.

Considera que la plantilla actual per fer front a la població
a Menorca és l'adequada? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, i bon dia. Estam
convençuts que s'han d’adequar i dotar millor les plantilles i

així es fa al llarg de tots aquests anys. La plantilla del Mateu
Orfila és ara de 740 sanitaris i d'Atenció Primària de 268.

I convençuts que és important s'ha augmentat la plantilla
enguany d'un otorrino, un pediatre, un microbiòleg i un
psiquiatre. Així mateix, s'han contractat 15 nous especialistes
per cobrir places que varen quedar vacants per diferents motius
a serveis com anatomia patològica, laboratori, cardiologia,
endocrinologia, medicina interna, neurologia, oftalmologia,
cirurgia maxil·lofacial.

Està previst contractar un quart un metge rehabilitador, és
una ampliació de plantilla, i també un setè radiòleg, perquè
sabem que necessitam millorar quant a les demores de proves
diagnòstiques.

Per suposat s'han augmentat el nombre d'infermeres i el
nombre de tècnics en cures d’auxiliars d'infermeria a Menorca.

Per tant, jo crec que Salut demostra la voluntat de dotar
adequadament les plantilles amb fets, amb fets claríssims que
li explic.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, alguns exemples,
Menorca compta amb una plantilla de 9 cirurgians dels quals 3
estan de baixa, una baixa de llarga duració.

A Menorca disposaven de 4 digestòlegs, n'hi ha 2 que fa
molts mesos que, per diferents circumstàncies, estan de baixa.
Per tant, tots aquests pacients que estan en tractaments
oncològics, tots aquests pacients que estan pendents d'unes
proves que poden diagnosticar-los una malaltia greu no crec
que acceptin la contestació que m'acaba de fer vostè.

Es planteja crear una segona borsa, com sí fa Educació per
al requisit del català? Ens pot explicar per què fan diferències
amb les exigències als col·lectius? No hem de ser tots iguals en
aquesta comunitat autònoma, Sra. Consellera?

Queden vuit mesos per al proper estiu, jo ja li avanç que
serà un vertader caos el pròxim estiu si no es posen les piles,
perquè les imposicions lingüístiques que fan per poder tenir i
disposar tots els ciutadans d'aquestes illes d'uns bons
professionals no s'ho mereixen. El Govern ha d'adaptar la
política lingüística a les necessitats de la salut no al contrari,
com fan i pretenen vostès. Per què no faciliten que aquests
professionals en hores de feina puguin aprendre el català i
deixin ja el seu radicalisme ideològic? Per què no ho faciliten
açò en lloc de ser una exigència per poder atendre els ciutadans
d'aquestes illes?

Moltes gràcies, Sra. Consellera.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Facilitam els cursos i facilitarem encara
més, perquè evidentment l'aprenentatge dels idiomes ha de ser
amb la voluntat.

Miri, em parla de dades, jo li puc dir que a l'any 2015 hi
havia 200 professionals a Atenció Primària i avui n’hi ha 266
més; a l'hospital hi havia 616 sanitaris i avui n'hi ha 740 més;
és a dir, 124 més que quan vostès governaven, la voluntat és
clara.

Sap què passa, Sr. Diputat? Que és molt important per
augmentar una plantilla fer una sèrie de coses, i jo estic
contenta que se n’adonin quan són a l'oposició, però quan
governen no ho fan. Per exemple, fer oposicions que no varen
fer i fem; estabilitzar plantilles; fer contractes de llarga duració;
no deixar gent al carrer, que treien metges al carrer i se'n varen
anar molts de metges en aquell moment...

(Remor de veus)

... i ara s'han tornat a contractar tots aquests metges que vostès
varen fotre fora.

Per una altra banda, drets laborals que varen perdre s'han
recuperat; s'estabilitzen les plantilles; es fan oposicions;
s’inverteix molt més en salut. I aquesta és la manera, amb més
residents de família, de medicina, una altra cosa que varen
disminuir moltíssim la seva legislatura. Així s'augmenten les
plantilles, així s'estabilitza i així es millora la sanitat.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera.

I.12) Pregunta RGE núm. 12202/21, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou CEIP d'Inca. 

Dotzena pregunta RGE núm. 12202/21, relativa a nou CEIP
d'Inca, 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. Molt bon dia, diputades i diputats. Quan
pensa el Govern atendre les peticions dels pares i les mares
d'Inca en relació al nou CEIP?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sra. Durán,
moltes gràcies per la seva pregunta que em permetrà donar-li
informació de la situació actual d'aquest CEIP.

En aquests moments, ja el mes de juliol es va donar, es va
presentar a l'ajuntament d'Inca el projecte bàsic d'aquest CEIP,
que serà de 450 places amb un cost de 4,5 milions i que en
aquests moments estan acabant de redactar des de l'IBISEC el
projecte definitiu i ja estam en contacte i ja hem tengut una
relació directa amb l'ajuntament d'Inca a fi i a efecte que quan,
a finals d'enguany o a principis de l'any que ve, el projecte
executiu estigui acabat ja l'ajuntament pugui licitar de forma
clara aquest CEIP que és totalment una necessitat i que està
dins la política que està fent la Conselleria d'Educació d'invertir
en educació, i ja ha invertit més de 100 milions d'euros en
planificació, i fins al final de legislatura seran 150 milions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Sr. Conseller, els pares i les mares dels col·legis públics
d'Inca han acabat la paciència. Estan farts de les promeses
incomplides per part de la seva conselleria. 

Per aquesta raó l’AMPA del CEIP de Ponent i les AMIPA
d'altres centres d'Inca varen organitzar una marxa per
reivindicar el començament de les obres d'aquest centre, ja. El
motiu de la indignació és l'elevat nombre de ràtios dels
alumnes: tenen 28 alumnes per aula, la saturació i la falta
d'espai que pateix el CEIP de Ponent.

L'origen del problema ve del 2017, quan vostè i la seva
conselleria, decideixen crear a nivell organitzatiu un nou centre
a Inca, un centre imaginari, un centre sense solar, sense
projecte, i comencen a matricular en aquest centre imaginari
150 nins, 150 nins que, des de llavors, van al CEIP de Ponent.
Que, a més, varen haver de fer lloc a les seves aules i varen
haver de llevar les aules que tenien específiques de música i
altres pensant que seria una decisió transitòria i per molt poc
temps.

Cinc anys després el CEIP de Ponent, un centre pensat per
450 alumnes, en té 700. Tres anys per tenir un solar, dos anys
per signar un conveni amb l'ajuntament que a més finançarà
aquest projecte amb 5,1 milions d’euros. 

El 18 de febrer d'enguany, quan varen signar el conveni, el
batle d'Inca deia que molt aviat tendrien el projecte, que
començarien les obres al juliol i que estaria acabat el proper
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curs. Idò a hores d'ara, com vostè deia bé, a tan sols..., no hi ha
ni el projecte definitiu, projecte definitiu que ha dit que
tendrien a principis d'any, després vendrà la licitació, després
unes obres que duraran 18 mesos.

Sr. Conseller, no hi ha excuses i no importa que me les
doni. El Govern, vostès governen des de fa sis anys, han tengut
més doblers que mai i el que ha mancat ha estat una falta de
planificació, desídia i sobretot una incompetència. Vostè sap
que és impossible que estigui acabat per al curs 2022-2023. I
com que ja no enganen ningú també ho saben els pares, les
mares i les mestres, que ja han dit basta.

Sr. Conseller, a vostè li agrada molt parlar de qualitat
educativa i la imatge dels centres de Balears són barracons,
centres ficticis, cruis als edificis i saturació en els col·legis.
Aquesta és la realitat de l'educació a les Illes Balears, Sr.
Conseller.

(Alguns aplaudiments)

La realitat amb un govern d'esquerres.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Durán, faci visita a
centres, aquesta imatge patètica que vostè dona no és la realitat.

Miri, ara li diré exactament quina és la inversió feta a Inca.
A Inca hem invertit en el Llorenç i Duran, 80.000 euros; a
CEIP Ponent, 410.000 euros; al CEIP Llevant, amb un gimnàs,
750.000 euros; al Berenguer d'Anoia, 2 milions d'euros; el
CEIP Pau Casasnovas, en aquests moments hi haurà una
ampliació d’1.500.000 euros; en el model d'educació, 600.000
euros; al CEIP nou d'Inca hi haurà una inversió de gairebé 5
milions d'euros. Total, a final de legislatura, de 10 milions
d'euros. 

Sra. Durán, vostès varen governar vint anys a Inca i no
varen ser capaços de planificar un equipament...

(Alguns aplaudiments)

...tot això... I l'ajuntament actual i aquesta conselleria han fet
aquestes reformes.

 Li diré més, Sra. Durán. En aquests moments, la
Conselleria d'Educació té quinze projectes fets que estarà a
punt de licitar, sí, Sra. Durán. Sí, Sra. Durán, la comparació és
realment, seria odiosa amb el que vostès varen fer. La realitat
educativa de les Illes Balears està millorant en tots els sentits...
No faci així, Sra. Riera...! No faci així... Sra. Durán. 

(Rialles de l’intervinent)

Sra. Durán.

Per tant, el que li vull dir són dues coses. Vostès en aquests
moments tenen..., en tot cas, digui-ho a la batlessa de Santanyí,
en aquest moment fa sis mesos que té el projecte definitiu per
poder licitar, sis mesos, el projecte l'ha fet IBISEC, el
finançament el fa la Conselleria d'Educació. Digui a la Sra.
Batlessa, la seva gran competent, que té gran competència, que
ja d'una vegada per totes liciti el nou CEIP de Blai Bonet.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies Sr. Conseller.

I.13) Pregunta RGE núm. 12203/21, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a abocaments d'aigües
fecals a Eivissa. 

Tretzena pregunta RGE núm. 12203/21, relativa a
abocaments d'aigües fecals a Eivissa que formula la diputada
Virginia Marí i Rennesson del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, diputados y diputadas,
prensa, invitados. Sr. Mir,  la pregunta es muy sencilla:
¿cuándo se acabarán los vertidos fecales en el municipio y en
la isla de Ibiza?

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom. Sra.
Marí, vostè va ser batlessa i va ser batlessa de Vila, per tant
estic totalment convençut que vostè sap perfectament la
resposta a la seva pregunta: els vessaments d'aigües fecals no
tractades versen en aigua que ni tan sols ha arribat a la
depuradora i que, per tant, lliguen directament a la xarxa de
clavegueram, que és competència municipal. I aquí vostè té un
altre exemple de corresponsabilitat, que és amb el que està
treballant el Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Mire, Sr. Conseller, primero le diré que desde el 2015 ya no
he sido alcaldesa con lo cual no se preocupe de esto, llevamos
ya seis años que están ustedes perfectamente instalados, y la
verdad es que día sí y día no, los vecinos de la ciudad de Ibiza
vivimos un auténtico infierno fecal. Solo le voy a comentar los
últimos hechos porque si no, podríamos estar de aquí a final de
año.

El pasado días 13 y 27 de octubre se produjeron vertidos
fecales en el torrente de Sa Llavanera y curiosamente en
ninguna de estas dos ocasiones habían sido provocados por la
lluvia, sino que, según su conselleria, se había provocado un
fallo eléctrico. Para colmo, dos días después, el 29 de
noviembre, todavía no había sido limpiada la zona. ¿Usted sabe
lo que es vivir así?

Los vecinos y comerciantes de la zona ya están hartos de
sus promesas y de oler a residuos fecales. Sin ir más lejos, otra
vez, el pasado 9 de noviembre y el resto de la semana, esta vez
sí debido a la lluvia, se vuelven a producir los vertidos fecales
por toda la ciudad de Ibiza, desde el puerto de la Marina, Ibiza,
desde la zona antigua de la Marina, el torrente de Sa Llavanera
y toda la ciudad, algo que a pesar de que ya estamos
acostumbrados, sinceramente, es insoportable.

Además, yo misma lo padezco porque vivo justamente en
Es Pratet, zona que le debe sonar, zona que cada vez que llueve
se nos crea una piscina de heces, ratas muertas y restos de todo
tipo. No se puede imaginar lo que es vivir así, con este tipo de
aroma que entra por todas las rendijas en locales, comercios y
viviendas. Y ya no lo digo yo intentar sentarse después de
llover en una de las terracitas. 

Por otro lado, ABAQUA, empresa concesionaria, anuncia
la pasada semana una inversión de 677.600 euros para la
mejora de la depuradora de Vila, para garantizar que siga
aguantando ..., señores, ¡aguantando!, eso es lo que han dicho.
¿No se les cae la cara de vergüenza?

También informan que se ha producido una reducción en la
inversión para el año 2022 en Ibiza, pasando de 7 millones a 2
millones de euros. Y luego me dicen que Ibiza no es la gran
olvidada de este gobierno progresista, solo porque en Ibiza esté
un gobierno del PP y Ciudadanos. Y mejor no hablo del
gobierno progresista del ayuntamiento, que no baja a la calle
por no ensuciarse los zapatos, sinceramente.

Mire, Sr. Mir, solo le pido que me dé una fecha real:
¿cuándo se acabarán los vertidos fecales en nuestra ciudad? Y
le ruego que no me mienta ni me engañe porque si no, mentiría
y engañaría a todos los ciudadanos de Ibiza.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, vostè no té
vergonya, no té vergonya. Vostè, en nom del partit que manco
va fer pel sistema de sanejament d'aquesta comunitat autònoma,
ve aquí a donar lliçons amb la vehemència que la caracteritza.
Vostès, amb el Sr. Costa al capdavant, varen ser el partit que va
liquidar el sistema de finançament finalista que té aquesta
comunitat autònoma...

(Alguns aplaudiments) 

... vostès varen ser qui varen eliminar el cànon de sanejament
i les seves inversions...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... fins i tot les inversions de sanejament.

Miri, Sra. Marí, afortunadament la manera de fer feina
d'aquest govern ha canviat des de fa...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. 

(Remor de veus)

Silenci, per favor.

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

Hi ha molts de nervis que són els resultats de la veritat. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Afortunadament...

EL SR. PRESIDENT:

A veure, per favor -Sr. Conseller, un moment-, un poc de
silenci, cadascun té el seu temps per parlar, ara li correspon al
conseller de Medi Ambient i Territori. Continuï.

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

Moltes gràcies Sr.  President. Afortunadament, li deia, Sra. 
Marí, que la manera de treballar d'aquest govern ha canviat.
Aquest govern treballa des de la corresponsabilitat, des de les
seves competències pròpies i en col·laboració amb les altres
administracions. 

El pacte per l'aigua, subscrit a principi de legislatura, dóna
bons resultats d'anar cap a la direcció de solucionar els
problemes existents i ha de seguir treballant. El Pacte per
l'aigua ha de servir, entre d'altres coses, per facilitar la
finalització de les obres de la nova depuradora d'Eivissa. Aquí
té el seu president i potser el seu president la pot actualitzar
sobre les problemàtiques actuals quant a la depuradora

 



5906 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 100 / 16 de novembre de 2021

d'Eivissa i quant al consell insular. Per tant, abans de pegar una
galtada així com ha pegat, informi’s per no fer més el ridícul. 

Li deia que aquesta feina feta des del Pacte per l'aigua
també ha permès a la ciutat d'Eivissa acabar amb el tanc de
tempestes, un tanc elaborat pel ministeri gestionat per la
Conselleria de Medi Ambient i Territori i que, com bé sempre
ha dit la Conselleria de Medi Ambient i també el ministeri, no
servirà per posar solució definitiva fins que no hi hagi...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Senyors diputats, els pregaria silenci perquè el diputat que
ha d'intervenir pot veure interrompuda la seva capacitat, i ho
dic per tothom.

I.14) Pregunta RGE núm. 12204/21, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a implantació del turisme
sostenible. 

Catorzena pregunta, RGE núm. 12204/21, relativa a
implantació del turisme sostenible...

(Continua la remor de veus) 

... -gràcies, senyors diputats, pel silenci-, 12204/21, relativa a
implantació del turisme sostenible, 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. Sr. Conseller, ustedes
nos tienen acostumbrados a que hacen política a golpe de
anuncio. Hablan del cambio de modelo económico, turístico, de
la diversificación de la economía desde hace más de seis años
sin resultados palpables. En marzo, con la grave crisis del
coronavirus, anunciaron un plan de modelo turístico para
Baleares, del que tampoco hemos tenido noticia. Ahora se han
ido a la World Travel Market a  anunciar que basan su
estrategia turística en la sostenibilidad y la circularidad, pero no
hemos visto todavía que concreten medidas a aplicar, lo que sí
que hemos visto son anuncios de alargar la temporada, de
producto de calidad, naturaleza, cultura..., ¡hombre, sólo
faltaría! Eso es lo mínimo. 

Por tanto, explíquenos, por favor, Sr. Conseller, ¿qué
medidas va a aplicar para conseguir ese turismo sostenible? 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Yo creo que en estos seis años se
han hecho, desde luego, muchas, bastantes cosas, muchas cosas
para avanzar hacia ese turismo sostenible. Creo que se están
haciendo estrategias en ese sentido y lo que creo es que ustedes
siempre han dicho que no, no, no es que nosotros no tengamos
una estrategia, es que ustedes dicen que no a todo. 

Una estrategia para ir hacia un turismo sostenible en la parte
de la sostenibilidad medioambiental es la Ley de residuos, es la
Ley de cambio climático, es trabajar con hidrógeno para que
llegue a la planta hotelera. Eso es trabajar para un turismo
sostenible, y ustedes dijeron que no.

Una forma de caminar hacia una sostenibilidad no solo
medioambiental sino social son las subidas salariales a los
trabajadores del sector de la hostelería, y ustedes dijeron que
no, y subir el salario mínimo interprofesional. 

Otra forma de caminar hacia la sostenibilidad económica
son los fondos europeos Next Generation, en los cuales sí que
basamos una gran parte de la estrategia precisamente en esa
transición medioambiental y circular que tiene que llevarse a
cabo, y ustedes votaron que no. 

Por tanto, ustedes votaron en contra de la sostenibilidad
social por subir salarios a los trabajadores del sector, a los que
siempre, siempre están en contra; en materia económica
votando en contra de los fondos europeos que tienen que llegar
a estas islas para poder desplegar una estrategia de
recuperación; en materia medioambiental nunca se han
posicionado con las leyes de cambio climático y de residuos de
estas islas. 

Por tanto, aquí sí que hay una estrategia pactada en el pacto
de reactivación, al que ustedes tampoco quieren pertenecer y,
por tanto, yo creo que más bien deberían preguntarse ustedes
qué quieren hacer ustedes con el turismo cuando se oponen a
todo y cuanto cambio hay, a todo y cuanto pacto hay y a todo
y cuanto futuro hay. Es así como nosotros trabajamos, es así
como trabajan ustedes. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Vamos a ver si concretamos, Sr.
Conseller, porque usted habla del Partido Popular, pero habla
poco de ustedes. 

Miren, la semana pasada, su director de la AETIB, donde
se fragua la estrategia turística sostenible supuestamente, fue
incapaz de concretarnos ni una medida concreta de su
departamento, no la de los demás, y veo que usted tampoco nos
ha concretado ninguna específica de su departamento. También
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se negó a contestar a las preguntas del ITS, y ya hemos visto
por qué.  

Da igual que ustedes tengan partidas presupuestarias si
luego ni ejecutan ni tienen proyecto turístico, porque ustedes
pasan de considerar una mala noticia que superemos las cifras
de 2019 de turistas a sacar pecho que en 2022 superaremos las
cifras de 2019. Se van a Londres a vender turismo sostenible y
aquí su vicepresidente teme que sea un brindis al sol, y a lo
mejor tiene algo de razón teniendo en cuenta que un año más
su impuesto de turismo sostenible no irá a inversiones
medioambientales y en un nuevo ejercicio de trilerismo se
carga nuevamente la comisión y quedan los 140 millones
previstos a su libre albedrío. ¡Qué vergüenza, Sr. Conseller!

¿Cuántos modelos turísticos tiene el Govern de la Sra.
Armengol? Porque la realidad es que sigue el abandono en las
zonas turísticas, los vertidos en las playas, las conexiones de
coches eléctricos en zonas turísticas no están, no saben qué van
a hacer con los cruceros y con una Ley 2/2020 que no ha
reactivado ni la inversión ni los cambios de uso. ¿De qué
modelo habla? 

El Partido Popular consiguió la mayor reactivación
económica y de empleo con medidas como La ley 8 para
modernizar, incrementar la calidad, el turismo responsable y el
empleo con incentivos fiscales, con agilidad administrativa y
uniendo sinergias con el mundo rural. La mayor recuperación,
Sr. Conseller. Por tanto, el Partido Popular sí tiene propuestas,
sí sabe cuál es el camino. Lo hicimos, Sr. Conseller, y lo
volveremos a hacer. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. 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. ¿Usted sabe que en 2019 no
gobernaban ustedes?...

(Algunes rialles) 

... porque usted habla de la recuperación, pero desde el 15 al 19
gobernó la izquierda y del 15 al 19 son las mayores cifras de
creación de empleo de estas islas de su historia. Usted debería
saber...

(Alguns aplaudiments)

... que en el 2019 ustedes llevaban cuatro años sin gobernar y
en el 2023 llevarán ocho y en el 2027 llevarán doce, porque
ustedes no tienen otro discurso.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors diputats. 

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

Es muy difícil, el Sr. Sagreras yo creo que necesitaría un
micro todo el rato, así es muy difícil intentar interpelar, están
muy nerviosos ustedes.

(Se sent de fons el Sr. Sagreras i Ballester de manera
inintel·ligible) 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sagreras, perdoni, no és que al conseller no li agradi, és
que a vostè no li correspon parlar. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Continuï, Sr. Conseller. 

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

Muchas gracias. Le puedo decir que los fondos COVID de
este año, al que usted ahora ha hecho mención, han ido, entre
otras cosas, a los hoteles puentes, han ido a asegurar un destino
seguro. La mayor parte de esos fondos de ITS que se
convirtieron en COVID han ido a Sanidad, han ido a conseguir
que seamos el destino, seguro que nos ha propiciado las cifras
que estamos, en contra de ustedes también. 

Por tanto, ¿sostenibilidad social?, los salarios que ustedes
se oponen. ¿Sostenibilidad medioambiental?, las leyes que han
aprobado sin su autoriza...

(Se sent el timbre de tall del micròfon) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments) 

I.15) Pregunta RGE núm. 12205/21, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració de la
reestructuració política del Govern. 

Quinzena pregunta, RGE núm. 12205/21, relativa a
valoració de la reestructuració política del Govern, que formula
el diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular. 

(Remor de veus)

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia,...
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Sagreras.

(Algunes rialles)

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Moltíssimes gràcies, president. Bon dia a tots. Sra. Garrido,
el febrer d'enguany la presidenta va fer una crisi de Govern,
evidentment va intentar vendre-la en positiu. Vostè precisament
és una de les conselleres noves que va entrar en la remodelació.
Vostè sap que jo sempre li he volgut bé, em va fer, per
exemple, em va acabar l’autopista cap a Campos i no pretenc
que vostè mateixa digui que ho fa pitjor que els que hi havia
abans de vostè. 

Així mateix parlant amb seriosament li he de dir que amb
posterioritat hi ha coses que poden omplir de dubtes els
ciutadans de cara a aquella remodelació. Es varen vincular en
setmanes posteriors els nom d'alguns consellers sortints en les
investigacions d'anticorrupció amb l'Autoritat Portuària, o
també aquestes darreres setmanes hem sabut que la reducció de
càrrecs que va prometre la presidenta Armengol ha quedat
pràcticament en un no-res. 

Per tant, Sra. Garrido, jo el que li deman és si vostè fa una
bona valoració de la reestructuració política que va dur a terme
el Govern. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula 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. Sagreras, un punt, el
febrer es va fer una remodelació de govern, que no una crisi de
govern, vostès vegin-ho com els doni la gana que és el que fan
sempre. En segon lloc, deixi de fer acusacions insidioses, si té
qualque cosa a dir faci-ho en el moment i en el punt i a l'espai
allà on ho ha de fer...

(Alguns aplaudiments)

... i no incidir sobre consellers que no han fet absolutament res
i que el que es deia era dins un pamflet. Tercer punt, la
remodelació que es va fer de govern ha estat una remodelació
amb quotes d'alta eficiència i eficàcia per a la gestió dels fons
públics d'aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sra. Garrido, jo a les intervencions que ens han precedit,
havia vist que els consellers tenien la consigna de no
enfadar-se, però vostè ja s’ha enfadat. Les mentides tenen les
cames curtes i les promeses de la presidenta Armengol de
reduir alts càrrecs, ha quedat demostrat que eren una pura
mentida amb la presentació dels pressuposts d'enguany. 

La presidenta Armengol va prometre que retallaria 15 alts
càrrecs i assessors i la realitat ha estat que ni la meitat. La
presidenta Armengol va prometre que aquesta reducció
suposaria un estalvi un estalvi de 800.000 euros i la realitat ha
estat que ni una quarta part. La presidenta va dir que
l'estructura del Govern s'havia d'adaptar a la realitat que viu la
gent i la realitat ha estat que tenim el Govern més car de la
història, amb més consellers de la història, amb més alts càrrecs
de la història, amb més assessors de la història, amb més sous
i nòmines de la història en temps de crisi més gran de la
història recent. En temps d'emergència social greu per als
ciutadans, el Govern gaudeix de 199 alts càrrecs i assessors,
que ens consten 14 milions d'euros a l'any, que s’autoapujaran
un 2%, quan el que apuja a la gent del carrer, a la ciutadania, és
el cost de la vida, amb la inflació més gran dels darrers trenta
anys. 

Els exigim que rectifiquin aquesta sobredimensió política,
és el moment de deixar d'enganar els ciutadans i és el moment
que el Govern i la presidenta Armengol comencin a sentir un
poquet d'empatia pels ciutadans de les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. 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. Sr. Sagreras, amb aquesta
solidaritat que el caracteritza, esper veure com renuncia a
l'increment del seu sou quan vengui als pressuposts d'aquest
parlament també.

Miri, en lloc de fer tanta comèdia aquí els dimarts, faci una
mica de feina i utilitzi els instruments que té al seu abast, i amb
els instruments que té al seu abast, com és la liquidació del
pressupost, com l'execució del pressupost, haurà pogut veure
que efectivament sí es varen reduir, s'han reduït o no s'han
ocupat les 15 places que es varen anunciar i que el cost que es
va anunciar també ha estat així i després també podrà veure
com aquest govern -i jo li he dit abans que hem arribat a altes
quotes d'eficiència i d'eficàcia-, aquest govern, en un temps
rècord, ha pagat 850 milions d'euros, als que vostès i la seva
presidenta en el Congrés dels Diputats, no hi varen donar
suport...

(Alguns aplaudiments)
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... i han enfortit el teixit productiu i econòmic d'aquesta terra.
Aquest govern, amb la dosi d'eficiència i eficàcia, el que ha fet
ha estat aprovar un pla d'inversions per impulsar la recuperació
econòmica en aquesta terra, pla d'inversions al qual hi ha donat
suport la Universitat, cercles d'economia, cambres de comerç,
tota la mesa de diàleg, totes les institucions, però el PP no hi és
ni se l’espera. 

Aquest govern ha aprovat un pla de conciliació també amb
el suport de tothom, i el PP no hi és ni se l’espera. I aquest
govern aprovarà el major pressupost de la seva història, amb un
increment de les despeses per a salut, per a educació i per a
serveis socials, i de nou el PP no hi és ni se l’espera, perquè
quan els ciutadans d'aquestes illes necessiten una oposició forta
i constructiva, el que troben és una oposició destructiva i dèbil,
que és el que són vostès 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.16) Pregunta RGE núm. 12328/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a protecció dels drets de les
menors tutelades objecte d'abusos sexuals. 

Setzena pregunta, RGE núm. 12328/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 12208/21, relativa a protecció dels
drets de les menors tutelades objecte d'abusos sexuals, que
formula la diputada Maria Núria Riera i Martos del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Aquesta setmana hem tengut
informacions noves sobre els abusos sexuals a menors
tutelades, una mostra més d'un gran escàndol, que tant la
presidenta del Govern, Francina Armengol, com la presidenta
del Consell de Mallorca, Cati Cladera, es neguen a investigar.
Considera, Sra. Santiago, que està protegint adequadament els
drets de les menors tutelades?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera d'Afers
Socials i Esports.

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

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Sra. Riera, el
primer de tot li he de dir que sí que s'ha d'investigar el cas de
les menors explotades sexualment en el Consell Insular de
Mallorca. Però vostès des del Partit Popular no varen voler
participar d'aquesta comissió d'investigació, però sí que s'ha
investigat. 

Com vostè molt bé sap, el Govern de les Illes Balears no té
la competència en aquests temes, per tant, aquesta informació
pública a què vostè fa referència, no tenim ni dret a poder
demanar l'expedient d'aquestes menors per saber si el que diuen
aquestes publicacions és cert. 
Per tant, Sra. Riera, jo estic absolutament convençuda que els
quatre consells, el d'Eivissa, el de Mallorca, el de Menorca i el
de Formentera, fan tot el que poden per poder garantir els drets
d'aquestes menors. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Denúncies de violència, abusos sexuals, violacions en
manada, amenaces per avortar, maltractament psicològic,
pastilles. Què més ha de sortir als mitjans de comunicació
perquè vostès reaccionin? Hem estat portada nacional d'un
escàndol sense precedents, mentre vostès miren cap a un altre
costat. 

Vostès, les feministes, les progressistes, les del Govern de
les dones, les que ens volen donar lliçons d'igualtat i drets
socials, on queda la sensibilitat quan apareix un escàndol
sexual si posa en perill les seves cadires? On és l'escut social i
la pancarta de color lila per defensar aquest col·lectiu de dones,
les més dèbils, les vulnerables, les menors que són
responsabilitat dels seus governs?

Sra. Santiago, vostè és tècnic de l'IMAS, a part de ser
consellera de competència transversal en serveis socials. No les
desatengui, perquè parlam de diferents centres públics amb
episodis similars de l'IMAS, d'Es Pinaret, de pisos ocupats a
l'IBAVI, ... O és que l'oposició no podem demanar res que
incomodi Francina Armengol? O és que han passat de la
supèrbia a l’autoritarisme? De què ha servit fer una comissió
política, si continuam igual amb un degoteig de casos
lamentables? 

Per què es nega a fer una comissió d'investigació en aquest
parlament? Ens pareix vergonyós que hagi de venir una missió
d'Europa a investigar el que vostès amaguen baix les estores del
Consolat. I casualment ara que vénen inspectors de fora, el
govern d'esquerres destitueix el president de l'IMAS i els
recol·loca a un altre lloc. Què sap el Sr. De Juan perquè l'hagin
de premiar amb un altre càrrec, després de dos anys
d'escàndols? 

Què opina el seu partit que col·loquin de presidenta la Sra.
Alonso?, una política socialista que es va botar la cua de
vacunació quan no hi havia vacunes per a la gent major i a qui
vostès la varen reprovar. És aquesta la seva ètica, Sra.
Santiago?, posar de presidenta de l'IMAS una política que ha
abusat dels seus privilegis? La Sra. Armengol se'n riu de vostès
i vostès se'n riuen de la gent, de les menors tutelades i de les
institucions, però sempre seran el Govern que va abandonar les
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menors que eren abusades i aquesta pancarta de la vergonya els
perseguirà sempre.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera d'Afers
Socials i Esports.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Riera, tots aquests temes que
vostè ha anomenat, que són temes que ens preocupen a tots,
supòs que ens preocupen a tots, i que realment són una
problemàtica brutal i que les víctimes d'aquestes situacions
queden absolutament danyades psicològicament de per vida i
que s'ha de treballar amb elles, es pot abordar des de dos
aspectes: un, des del rigor i l'altre, des de la demagògia.

Des del rigor, què es fa des del rigor? Primer, no confondre
termes. Vostè ha estat confonent termes tota la seva exposició:
abusos, explotació, menors que queden embarassades que no
volen quedar embarassades i que cada vegada és una
problemàtica més present. 

Vostè ha confós tot el tema institucional, qui en té
competència i qui no en té competència, ha mesclat en un tema
tan delicat com aquests temes de partits que estan pel mig i
temes d’institució. 

Culpant els professionals, Sra. Riera, qui es creu que té...
amb qui parlen aquestes menors?, amb qui parlen aquestes
menors, per exemple, en el cas que vostè ha exposat d'una
al·lota embarassada?, amb qui parlen?, amb els polítics sobre
si ha d'avortar o no ha d'avortar? Parlen amb els professionals;
vostè culpa els professionals des del no rigor. 

Des del rigor, Sra. Riera, formant els treballadors, fent
campanyes de sensibilització, creant un dels pocs protocols que
hi ha a nivell estatal i coordinant conjuntament amb els consells
insulars i hi ha aquí el president aquí d'Eivissa que ho pot
corroborar, fent feina contínuament. 

Sra. Riera, el Partit Popular és de dretes, vostè també és de
dretes, però ser de dretes no significa, no és sinònim de ser
demagògica. Per favor, no sigui demagògica en aquests temes,
en aquest tema perquè els professionals i les nines tutelades li
ho agrairan molt.

 Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.17) Pregunta RGE núm. 12211/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a problemàtica en les beques de menjador. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 12211/21, relativa a
problemàtica en les beques de menjador que formula el diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, bon dia,
Sra. Presidenta, com sap el retard en la resolució de les beques
menjador, els ajuts menjador, està causant una gran
preocupació a la comunitat educativa. 

El problema és greu perquè el retard en la resolució
d'aquests ajuts frustra en gran mesura la seva finalitat. Supòs
que deuen estar a punt de resoldre-ho perquè el retard ja és
dramàtic, però és que fa dos mesos que ha començat el curs,
Sra. Presidenta.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per aquesta
pregunta perquè efectivament les beques menjador són una
necessitat per a moltes famílies i per a molts d'infants. Vull
recordar que aquesta comunitat autònoma està assolint el
màxim històric de recursos en beques de menjador escolar que
crec que també és important explicar-ho. L'any 2015 es
donaven 800.000 euros en beques de menjador escolar, en
aquest moment estam en el major pressupost històric, 7 milions
d'euros per a aquest curs escolar. 

És cert que..., i en referència a la seva pregunta concreta, és
cert que aquest any respecte de l'any passat, i hem de recordar
que per a l'any passat per la situació COVID vàrem augmentar
de 3,5 milions d'euros a 7 milions, per tant vàrem doblar les
beques menjador, és cert que aquest any hem tengut més
sol·licituds que sobrepassen aquests 7 milions d'euros i que per
tant manca 1 milió d'euros, que el conseller ja ha fet una
resolució per, de seguida que es tengui crèdit poder... tenir
aquest crèdit del milió d'euros i poder arribar al cent per cent de
les famílies que han demanat beca escolar. 

Quin és el compromís d'aquest govern?, que el cent per cent
de les famílies que tenen dret a aquesta beca escolar la cobrin
el més aviat possible. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. És veritat, Sra. Presidenta,  jo vull
reconèixer l'esforç econòmic que s'ha fet, és històric, és
espectacular, jo crec que el compromís del conseller i de vostè
mateixa en aquesta línia de treball és digne de ser assenyalat.

La llàstima és que una mala gestió, probablement deguda a
massa pocs recursos, traslladi la idea a la ciutadania que un
esforç tan important no està donant el fruit esperat, perquè com
li deia, aquests ajuts si no arriben a l'hora, es frustra la seva
finalitat perquè acabem donant l'ajut a qui se l'ha pogut pagar,
a qui ha pogut avançar els doblers.

Jo per això li volia fer quatre propostes que crec que
haurien de servir per donar un impuls definitiu a aquests ajuts
i solucionar la rèmora històrica que tenim en la gestió tardana
d'aquests ajuts.

Primer és el termini, Sra. Presidenta. Aquests ajuts haurien
d'estar resolts el mes de juliol, això només es pot fer d'una
manera: permetent a les famílies que presentin una declaració
responsable respecte als seus ingressos, ho hem fet amb les
empreses per imports molt més elevats. Per tant, hauríem de
poder-ho fer també per a les famílies.

En segon lloc, no excloure els fills dels pares amb deutes a
Hisenda o a la Seguretat Social. Els deutes són dels pares, però
el menjar és per als fills, hi ha administracions a les nostres
illes que ja ho han resolt i, per tant, hauríem de ser innovadors
i agosarats en aquest tema i també resoldre aquesta limitació
que no té cap sentit en aquest tipus d'ajut, perquè aquests ajuts
i aquesta és la tercera idea que li vull traslladar, Sra. Presidenta,
varen néixer com uns ajuts de conciliació laboral i familiar,
però avui en dia ja són uns ajuts socials, són uns ajuts per
garantir un àpat a les famílies amb menys recursos de les
nostres illes. Té sentit fer dependre aquest ajut al fet que el
centre escolar on van tingui menjador o no tingui menjador? Jo
crec que no té cap sentit. Hauríem d'evolucionar i combinar
l'ajut directe amb la targeta moneder, com vàrem fer de forma
tan encertada i tan encomiable també durant la pandèmia.

I en últim lloc, Sra. Presidenta, la transparència. Amb l'ajut
i amb el suport de la societat civil es governa millor, les
associacions i federacions de pares i mares estan a la mesa de
famílies i se'ls nega repetidament informació segmentada per
saber qui rep aquest ajut, quines famílies el reben o no reben.
Crec que hauríem d'entendre que amb l'ajut i la col·laboració
de la societat civil farem uns ajuts molt millors. 

Deixin-se ajudar, per favor, i assessorar pels representants
de les famílies també en aquest aspecte.

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 Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, primer de tot,
totes les propostes són benvingudes i evidentment sempre les
coses es poden fer millor i sempre s'han de millorar. Aquest és
l'esperit que ens ha dut a governar durant aquests més de sis
anys i vàrem canviar el sistema de beques de menjador escolar,
perquè vostè recordarà que a part que només hi havia 800.000
euros, es cobraven quan es justificava haver assolit aquesta
beca i, per tant, al final de curs i moltes famílies ja no la
demanaven perquè no la podien pagar i aquesta és una realitat.

Per tant, el sistema de beques també ha canviat radicalment
de com es traslladen i per primera vegada també es donen a
l'escola concertada que també és una fita important que no
havia passat mai en la història democràtica d'aquesta comunitat
autònoma.

Jo li ho repetesc, enguany hem posat el pressupost per a
aquest curs escolar de 7 milions d'euros, que hi ha hagut més
sol·licituds que l'any passat, exactament 10.192 sol·licituds, per
què?, perquè enguany es reflecteix la situació econòmica dels
pares i mares del 2020 i, per tant, hi ha més gent que hi entra i
perquè també en aquesta convocatòria de beques de menjador
escolar hem augmentat els requisits i per tant hi poden entrar
famílies de més renda.

I què farem?, pagarem de forma immediata ja a les que
tenguin més necessitats, a les famílies de més necessitats, que
això són unes 8.265 primeres sol·licituds, que són les que
podran veure immediatament ingressats els recursos, amb
aquests 7 milions d'euros, i el que falti immediatament quan el
conseller tengui crèdit perquè s'hagi aprovat el pressupost de la
comunitat autònoma s'anirà pagant.

Per tant, en aquest sistema el que fem és immediatament
reconèixer el dret i pagar la beca de forma el més ràpid
possible.

És cert que aquest any hem tengut més sol·licituds que l'any
passat, cosa que sens dubte ens ha estranyat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 12188/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a traspàs a la
comunitat de la gestió dels ports d'Eivissa, Maó, La Savina
i Alcúdia. 

Divuitena pregunta, RGE núm. 12188/21, relativa a traspàs
a la comunitat de la gestió dels ports d'Eivissa, Maó, La Savina
i Alcúdia, que formula el diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
el Sr. Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, Sra.
Presidenta, avui li volia fer una pregunta sobre l'institut de Son
Ferriol i la imperiosa necessitat d'aquesta zona de Palma de
comptar amb aquest institut d'ensenyament secundari, però no
m’han deixat substituir la pregunta. Per això, em cenyiré a la
pregunta inicialment formulada tot i que li anunciï que dimarts
que ve sí que li faré la pregunta sobre Son Ferriol.

Vostè sap que El Pi defensa aferrissadament l'increment de
l'autogovern de les Illes Balears i que venim plantejant una
lluita a favor que les Illes Balears es facin amb la gestió dels
ports d'interès general de La Savina d'Eivissa, de Maó i
d'Alcúdia i de les instal·lacions nàutiques del Port de Palma.

L'any 2017 es va aprovar en aquest parlament a iniciativa
d'El Pi una proposició no de llei que instava el Govern de
l'Estat a transferir aquesta competència, el Partit Socialista hi
va votar favorablement. L’any 2020 vàrem fer preguntes al
Govern de les Illes Balears sobre el procés per avançar en
aquesta transferència d'aquesta competència en aquests ports
d'interès general. Se'ns va contestar per part del Govern que
havien de fer un informe justificatiu, que havien cessat les
circumstàncies que motivaven que aquests ports fossin d'interès
general, se’ns va contestar per part del Govern, que havien de
fer un informe sobre ..., que havien de justificar que no feia
falta que hi hagués una reserva de gestió d'aquests ports i
havien de fer tota una feina per part del Govern i sol·licitar
aquesta transferència al Govern de l'Estat. 

Per tant, jo li deman, han fet aquest informe?, han fet
aquesta sol·licitud, com ens varen contestar? 

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, gràcies per
avisar-me de la pregunta de la setmana que ve, així tendrem
temps per preparar-la a consciència. 

Nosaltres compartim amb vostè la necessitat, sens dubte,
d'assolir més quotes d'autogovern i més transferència de
competències que són importants per a la nostra comunitat
autònoma. Per això, com vostè sap i m'ha demanat en diferents
ocasions en aquest plenari, estam negociant la competència...,
la transferència de la competència en costes, que creim que és
fonamental per a la nostra comunitat autònoma, i avui vostè
parla del tema dels ports de les Illes Balears que són declarats
d'interès general per part de la Llei de ports estatal i a veure si
podem assolir alguna de les transferències.

Cert és, Sr. Melià, i jo li he de confessar una vegada més,
que aquests dos anys de pandèmia la nostra prioritat ha estat
una altra més que la negociació, com vostè pot entendre, amb
el Govern d'Espanya sota qualsevol transferència de

competències, perquè la prioritat era salvar vides i reactivar
l'economia de la nostra comunitat autònoma. 

De totes formes, els ports que vostè menciona estan
declarats d'interès general quan tenen trànsit marítim i quan així
responen als criteris tècnics de la Llei de ports estatals. 
Aquests que vostè menciona òbviament el criteri tècnic de la
gent que treballa a Ports Illes Balears i al Govern de les Illes
Balears no veu que s'hagi alterat en cap cas per poder deixar de
ser ports d'interès general i per tant poder nosaltres com a
govern demanar la transferència de competència. 

Sí que des del Govern de les Illes Balears hem començat a
treballar ja fa estona per poder assolir les competències de..., i
la transferència dels ports que sí que creim que clarament
haurien de respondre ja a la gestió del Govern de les Illes
Balears, com és el d'Es Molinar i el d’Es Portitxol.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Entenc que la pandèmia
sigui la prioritat, però evidentment el seu govern continua en
funcionament i continua fent moltes altres coses a part de la
pandèmia, per tant a mi no em serveix d'excusa que vostè em
digui que és la seva prioritat, que compartesc.

Ara bé, en aquest parlament es va aprovar una iniciativa el
2021 instant el Govern que en cinc mesos fes una sèrie
d'informes, fes una sèrie de sol·licituds, fes una sèrie de
gestions davant el Govern de l'Estat. Aquest termini de cinc
mesos s'ha exhaurit, s'ha superat, ha acabat, i jo li deman, què
han fet?, perquè tenc la sensació que vostès no han fet res del
que es varen comprometre i del que vàrem votar en aquesta
cambra i evidentment això és inacceptable i no ens valen
excuses per avançar en la defensa de l'autogovern de les Illes
Balears.

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. Em sap greu que dedueixi que no
hem fet res perquè no ha estat la meva resposta ni ha estat la
realitat del que ha fet el Govern. El Govern ha seguit treballant,
evidentment, a com fer possible la desclassificació d'aquests
ports. Els tècnics no veuen que hi hagi criteris que hagin
canviat la situació dels ports que estan declarats a nivell estatal
en aquests moments, sí que ho veuen clarament a Es Molinar i
a Es Portitxol, que és el que negociam amb el Govern
d'Espanya per poder assolir d'una forma ràpida aquesta gestió
completa dels ports, d'aquests dos ports com a ports de les Illes
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Balears i seguirem fent feina amb els altres ports en la línia que
es va aprovar el Parlament de les Illes Balears, com fa feina
sempre el Govern de les Illes Balears. També he de dir que és
cert que els ports declarats a nivell estatal tenen una cogestió
que a nosaltres ens pareix un sistema interessant, que a vegades
hem comentat també, que seria molt millor per poder-ho també
expandir a la navegació aeronàutica i per tant a la gestió
d'AENA. 

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.19) Pregunta RGE núm. 12200/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a comissió d'investigació
sobre menors tutelades. 

Dinovena pregunta, RGE núm. 12200/21, relativa a
comissió d'investigació sobre menors tutelades, que formula el
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿sigue negándose
a crear una comisión de investigación por los casos de las
menores tuteladas, desaparecidas, abusadas, agredidas drogadas
y prostituidas?

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, per molt que vostè
segueixi insistint en això no canviarà la forma de pensar de la
gent sobre el seu discurs i la seva falta de tacte i de falta de
sensibilitat sobre qüestions importants en aquesta comunitat
autònoma. 

Li respondré una vegada més, qui decideix si es fan
comissions d'investigació o no són els grups parlamentaris, no
el Govern. Segona qüestió, les competència d'aquestes nines
tutelades és dels consells insulars, s'ha fet una comissió
d'investigació al Consell de Mallorca, una comissió d'experts,
VOX hi ha participat? No. Per tant, deixi de fer demagògia,
faci un poquet de feina.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sra. Armengol, deje de mentir, no ha creado ninguna
comisión de investigación, un comité de expertos nombrados
por ustedes mismos que además decían que los protocolos
funcionaban. 

Mire, el último caso conocido, una menor fue coaccionada
para abortar por técnicos del Consell de Mallorca cuando se
suponía que estaba desaparecida. Mire, publicado por Okdiario
con datos...

(Remor de veus)

... con datos de un atestado policial, con datos de un atestado
policial. La pareja de esta chica que se quedó embarazada
relata: "nosotros queríamos tener al bebé, pero el IMAS le dijo
que se insistía en continuar con el embarazo sería trasladada a
la península y no podría hacerse cargo del bebé, por eso
decidimos abortar. Nos recogió en casa una técnico de menores
que nos acompañó hasta la clínica privada abortista". Esto
sucede mientras el IMAS la declara desaparecida. Siguen en
contacto con ella, no informan a la Guardia Civil y la obligan
a abortar, ¿y usted tiene la desfachatez de decir que no sé qué
de comités de expertos y protocolos?

Mire, conocemos más de veinte casos de menores
prostituidas, abusadas y drogadas que están bajo su tutela. Su
consejera de Asuntos Sociales, la señora Fina Santiago de
MÉS, que ya debería haber dimitido, tiene la competencia de
Defensa del Menor y sólo se dedica a tapar el escándalo, al
igual que la presidenta del Consell de Mallorca, la socialista
Cladera; pero ustedes no solo no dimiten, sino que se ríen de
las familias de las niñas abusadas bajo su responsabilidad, se
ríen de las propias niñas y se ríen de todos los ciudadanos. Les
dan nuevos cargos a los responsables de esta ignominia, como
han hecho con el presidente del IMAS, el  también socialista el
Sr. Javier de Juan. 

¿Qué oculta, señora Armengol?, ¿por qué no quieren que se
investigue, señores de Podemos, del PSOE y de MÉS?, ¿están
ustedes implicados? Yo no lo sé, desde luego, pero por eso ahí
están nuestras denuncias, para que se investigue judicialmente
lo que ustedes intentan tapar, para que finalice esta película de
terror que ustedes producen y dirigen. 

Miren, por mucho que intenten impedirlo desde VOX
seguiremos defendiendo a las menores tuteladas y a sus
familias frente al estercolero político y moral en el que usted ha
convertido a las instituciones de Baleares. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. A veure, dues coses bastant òbvies.
Desgraciadament el fet de l'explotació sexual de menors
existeix en el món, no només a les Illes Balears,
desgraciadament. 

Aquí, en aquesta comunitat autònoma, es fa feina per
eradicar-ho, es denuncia a la policia i a la Fiscalia qualsevol cas
i es fa feina des del Govern en la coordinació, amb el protocol,
amb la formació, com vostè sap perquè li he explicat
moltíssimes vegades, però a vostè, Sr. Campos,
desgraciadament això no li interessa, a vostè no li interessa que
millorem la situació de les menors a la nostra comunitat
autònoma, a vostè li interessa fer partidisme demagògic
utilitzant les víctimes, que són menors, en un ús polític i
partidista. I jo a això m'hi neg, Sr. Campos, m'hi neg, perquè la
meva preocupació i la meva ocupació són precisament les
menors i no deixaré que segueixi insultant i demonitzant
tampoc els professionals de menors de les institucions
públiques d'aquesta comunitat autònoma i concertades que fan
una feinada per eradicar un problema greu a les nostres illes. I
no ho deixaré quan a més vostès són un partit que no aporten
res positiu ni a la democràcia ni a aquestes illes i quan han estat
convocats a fer feina, a treballar, a fer propostes, s'han negat a
participar. 

I no digui més mentides, perquè al Consell de Mallorca hi
ha hagut dues comissions, una d'experts, que per cert ha valorat
positivament accions polítiques que han fet tant el Govern com
els consells insulars quan ha governat l'esquerra per cert en
aquestes illes, i una comissió política d'investigació, a la qual
vostès no hi varen participar, perquè, sap què passa, Sr.
Campos?, que a vostès els va molt bé cobrar el sou públic,
parlar de “xiringuitos” dels altres, però els va molt bé cobrar el
sou públic i no fer feina i utilitzar les víctimes com a forma
d’ús partidista. 

I li diré una cosa més, la policia, precisament aquest
divendres passat, va donar l'enhorabona als professionals de
l’IMAS, perquè sense ells les denúncies no existirien, sense que
els professionals de l’IMAS no denunciassin els casos això no
aniria, i no es podrien detenir els explotadors, sobre els quals
hauríem de fixar l'atenció, els explotadors, aquests és als que
haurien de perseguir Sr. Campos.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.20) Pregunta RGE núm. 12198/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a pressuposts 2022 i
reducció de la sobredimensió de l’organigrama d’alts
càrrecs i personal eventual del Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Vintena pregunta, RGE núm. 12198/21, relativa a
pressuposts 2022 i reducció de la sobredimensió de
l'organigrama d’alts càrrecs i personal eventual del Govern, que

formula la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Cuando su gobierno echó a andar,
presidenta, en 2019, pasó de 10 consellerias a 11, de 64 altos
cargos a 74, y de 50 cargos de confianza a 70. Y se sacaron de
la chistera, que aún es peor, dos nuevas figuras, dos secretarías
autonómicas para repartirlas a sus socios, y la figura de la
secretaría de gabinete en cada conselleria. Ese es el peaje y la
primera factura que tuvieron que pagar todos los ciudadanos a
su investidura, con sus dos socios, 1,5 millones de euros más al
año.

Y encima, han aumentado el número de altos cargos, de 64
de la anterior legislatura, a 74 en 2019, pero es que ahora de
repente veo hoy que tiene 81 cargos. Y hay que sumarle los
gerentes de empresas públicas, organismos autonómicos y el ib-
salut, 53 altos cargos más. Un total de 200 cargos, ese es el
resultado de su mega estructura.

Presidenta, ¿por qué en los presupuestos para 2022 no
cumple con su propio compromiso de reducir en 15 cargos el
organigrama sobredimensionado de su gobierno?

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 em permet explicar una cosa que crec que és
prou evident, primer li neg la major, no tenim un govern
sobredimensionat, no el tenim, no el tenim, és un govern que es
troba molt per davall de la mitjana de... miri les altres
estructures territorials, miri allà on governen vostès, mirin,
mirin quin nombre d’alts càrrecs tenen, quins pressuposts
gestionen i, sobretot, què fan amb els doblers públics, que crec
que és important.

Si comparam respecte de l'anterior govern no d'esquerres
que hi va haver en aquesta comunitat autònoma, Sra. Guasp,
tenien 174 alts càrrecs, nosaltres en tenim 199, cert, 25 més,
però gestionam 2.400 milions d’euros més, hi ha una diferència
abismal; un govern que es dedicava a retallar, a no donar cap
servei públic, a no fer res de gestió dels recursos públics i un
que ha fet la major gestió dels doblers públics de la història.

(Alguns aplaudiments)

Per tant no li puc acceptar la major.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Guasp.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Presidenta, me vuelve a sacar otras comunidades
autónomas, y le recuerdo que la semana pasada no le salió bien
recordarme a Andalucía. Y mire, es que estos datos no se
pueden ni esconder ni maquillar, ustedes diseñan siempre la
estructura institucional a su medida partidista y no pensando en
mejorar la eficacia y eficiencia...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... en la administración, como ha contestado la Sra. Garrido
hace un rato. Explique aquí en qué beneficia reducir las listas
de espera en sanidad, aumentar el 40% de sus cargos a dedo, en
qué beneficia.

Ustedes, que van de tan defensores de lo público, mientras
usted aumentaba el número de altos cargos, congelaba el sueldo
a los empleados públicos, incumplía la carrera profesional,
aumentaba la precariedad de los trabajadores de IB3 y
abusaban de la temporalidad en fraude de ley.

Llevamos desde el inicio de legislatura denunciando esta
sobredimensión, claro que la hay.

Y con la crisis derivada de la COVID, fuimos los primeros
que le pedimos un plan de ajuste y que contemplara una
reestructuración y una racionalización, porque es hora de
apretarse también ustedes el cinturón, igual que el esfuerzo que
están haciendo las familias, las PYME, los trabajadores y las
familias de nuestras islas.

Y mire, para prestar unos servicios públicos de calidad no
es necesario hinchar el gasto político aumentando cargos y
altos cargos, y le pedimos una auditoría integral para hacer más
eficientes esos servicios públicos. Desde Ciudadanos
seguiremos exigiéndole que reduzcan...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

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. No m’agrada enfadar-me, Sra.
Guasp, però és que aquesta és un poc grossa, ja li he explicat
quan va néixer el Govern de les Illes Balears.

Durant l’època COVID, aquest any passat, precisament un
govern de responsabilitat, que no va fer cap altre govern de tot
el territori espanyol, precisament perquè efectivament vàrem
haver de demanar el suport als funcionaris públics de
congelació, el Govern va reduir l'estructura política i va reduir
en 15 alts càrrecs que estaven prevists posar en els
organigrames del Govern. Això és així,...

(Remor de veus)

... i s’ha reduït en el pressupost, és clar que sí, i ho pot
comprovar, n’hi ha prou que llegeixi el pressupost, la liquidació
i l'execució com li ha dit bé, la consellera Mercedes Garrido.
Qui no va reduir, Sra. Guasp, és el Parlament de les Illes
Balears. O vostè va demanar reduir al Grup de Ciutadans? O
vostès es varen baixar el sou els grups parlamentaris? Per tant,
anem a cadascú a posar-li les medalles que pertoca, Sra.
Guasp,...

(Remor de veus)

... perquè si no és absolutament injust, és absolutament injust.
Per tant, aquesta és la realitat.

I després em diu: vostès estan sobredimensionats perquè
gestionar més recursos públics no necessita més càrrecs
polítics. Però, i a quin món vivim? Vostè creu que durant la
COVID no ha estat important tenir els directors i gerents 24
hores, 365 dies a l’any o els altres directors generals, o qui es
creu que ha fet la feina, Sra. Guasp?

(Alguns aplaudiments)

El que és molt sorprenent és tenir 174 assessors, quan era
president el Sr. Bauzá, que ara es troba al seu partit, un
assessor... del qual vostè va formar part, perquè vostè va ser
assessora d'aquell govern, 174 assessors per a no fer res, per
reduir serveis públics i per acomiadar els infermers, els metges
i els professors, això és el que vostès feren.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.21) Pregunta RGE núm. 12209/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a renúncia als convenis de carreteres amb
els consells a canvi del factor d’insularitat.

Vint-i-unena pregunta, RGE núm. 12209/21...

(Remor de veus)

... -gràcies, senyors diputats-, pregunta RGE núm. 12209/21,
relativa a renúncia als convenis de carreteres amb els consells
a canvi del factor d’insularitat que formula el diputat Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Armengol, molts de ciutadans d'aquestes illes som perfectament
conscients de les mancances que té la xarxa viària de cada una
de les illes per evitar embussos inacabables, com hem sofert els
darrers dies, que a alguns llocs són embussos permanents,
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perpetus durant tot l’any, o problemes de seguretat i punts
negres que, per desgràcia, encara n’hi ha molts.

Per poder executar aquestes infraestructures i evitar aquests
problemes és necessari finançament i, efectivament, el
finançament és zero euros en els pressuposts generals de l'Estat
per a l'any 2022.

Per això li deman: va renunciar vostè als convenis de
carreteres i, per tant, a la possibilitat d’executar aquestes
infraestructures, amb la firma del factor d’insularitat el passat
mes de setembre a Raixa?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa, per la seva
pregunta. A veure, Sr. Costa, cree el ladrón que todos son de
su condición, i vostè es pensa que nosaltres fem el que vostès
feien quan governaven, i això no té res a veure una cosa amb
l'altra. Vostè era director general de Pressuposts d'un govern
que, efectivament, es va dedicar a això, a retornar recursos a
Madrid, a negociar malament amb Madrid, a retallar aquí els
serveis públics.

Però això no és el que fa aquest govern, aquest govern,
precisament, ha aconseguit...

(Remor de veus)

... aconsegueix els majors recursos de la història del Govern
d'Espanya cap a aquesta comunitat autònoma. Això és el que
succeeix.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Vostè continuï parlant de deu anys
enrere, que nosaltres ja parlarem del present i del futur dels
ciutadans d'aquestes illes.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sra. Armengol, la ministra María Jesús Montero va
perpetrar un engany massiu contra els ciutadans d’aquestes illes
en donar-nos una compensació per insularitat, a canvi de
renunciar als convenis de carreteres. I no em digui que no és
així, perquè el Ministeri de Transports ja ho ha confirmat a un
consell insular allà on vostè governa.

Per tant, aquí només poden haver passat dues coses: o vostè
va participar de l’engany, juntament amb la ministra Montero,
o vostè va permetre que la ministra Montero enganyàs els
ciutadans de les Illes Balears, i no va fer res per evitar-ho.

En qualsevol cas, la trista realitat és que obres com el segon
cinturó de Palma, la millora dels accessos a la via cintura,
acabar la carretera general de Menorca, el primer cinturó de
Vila o l'ampliació de la carretera de Sant Josep a Sant Antoni,
o la millora de la carretera general de Formentera, no es poden
executar per falta de finançament. I mentrestant vostè, que va
deixar tirats o que ha deixat tirats els consells insulars, continua
donant-los llargues, mans plegades, sense reclamar
absolutament res.

Almenys el PSOE dels Consells Insulars de Mallorca i
d'Eivissa han donat suport a reclamar els convenis; almenys
Podemos ha reclamat els convenis per a Mallorca, això sí: ha
deixat tirats els eivissencs i els formenterers.

Vostè, Sra. Armengol, ni això, no ha fet res absolutament,
res de res. Per això, els convidam, tant al PSOE com a
Podemos, a donar suport a les esmenes presentades pel Partit
Popular de la mà de Marga Prohens, per tal que arribin 146
milions d'euros i es puguin firmar els convenis amb cada un
dels consells insulars. sense excepcions...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Silenci, per favor...

EL SR. COSTA I COSTA:

...tenen l'oportunitat que la foto de Raixa no quedi en un engany
massiu i arribin els recursos per poder posar fi als embussos en
aquestes illes. Perquè la gent no té temps. Sumin-s’hi.

(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. Com que no he fet res? 183 milions
d'euros que arriben a la nostra comunitat autònoma quan vostè
es conformava amb 90! 183 milions d'euros que estan en el
factor d'insularitat dels pressuposts generals de l'Estat per a
l'any 2022.

(Alguns aplaudiments)

Més del doble del que vostè deia que es conformava que
arribàs a les Illes Balears. 

Sr. Costa, hem de ser una mica seriosos. A veure, cada
institució fa la seva feina, i jo estic convençuda que el president
d'Eivissa, la presidenta de Formentera, la presidenta de
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Menorca, la presidenta de Mallorca, fan absolutament la seva
feina amb les seves competències. La meva, quina és? Sens
dubte -i la d'aquest govern-, sens dubte és, perquè creim en
això, seguir invertint en els consells insulars i en la capacitat
d'autogovern de cada consell insular. Li he de recordar, Sr.
Costa, que enviam 430 milions d'euros als consells insulars,
que aquest any hem augmentat un 15%, que, des que governam,
un 56% en el finançament dels consells insulars. Li he de
recordar?, perquè aquesta és la realitat.

El Govern de les Illes Balears se segueix endeutant per
finançar els consells insulars, perquè puguin finançar bé les
competències pròpies que tenen els consells insulars. Que cada
un d'ells, òbviament, ha de demanar més recursos a l'Estat, més
recursos a la Comissió Europea, per seguir millorant el seu
finançament. I nosaltres els acompanyarem per tot, clar que sí,
com hem fet sempre. Molt diferent del que feien vostès, Sr.
Costa, quan governaven.

 La segona qüestió important és que hem traçat i hem pactat
junts i si no, li ho pot demanar al Sr. Vicent Marí, el Pla
estratègic d'inversions per a les Illes Balears, un valor de 4.640
milions d'euros en projectes estratègics, que alguns ha definit
el Govern, que altres han definit altres entitats, i que han definit
els consells insulars. I aquest pla d'inversions estratègiques, que
els consells poden presentar els projectes que trobin estratègics
per a la seva illa, es financen amb recursos europeus, es
financen amb els recursos autonòmics, es financen amb
recursos estatals, entre ells, el factor d'insularitat.

Responguem una pregunta que és important: per què vostès
varen votar en contra o es varen abstenir que venguessin fons
europeus a la nostra comunitat autònoma? Això és el que han
d'explicar a la ciutadania, per què es varen abstenir als 855
milions i votaran, o no, als 183 per a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 11999/21, presentada pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
ensenyament de l'Islam en els centres educatius de Balears. 

Passam al segon punt de l'ordre del dia que correspon al
debat de la interpel·lació 11999/21, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a ensenyament de l'Islam en els
centres educatius de Balears. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. March, desde VOX nos
oponemos a que su Consejería de Educación, a que el Gobierno
balear, promueva la extensión del Islam como asignatura a
impartir en los colegios.

Además de que espero que me responda a una serie de
preguntas que más adelante le haré, independientemente de que

ustedes escondan una intención ideológica de perseguir el
estudio de la religión católica en las aulas, le voy a explicar
cuál es el motivo por el que el Islam no debería impartirse en
las escuelas de Baleares. 

Del mismo modo que en mezquitas han entrado imanes que
promulgaban la yihad, la inferioridad de la mujer o que
directamente han organizado atentados terroristas, existe riesgo
de que profesores que sigan corrientes islamistas violentas
impartan clases a menores.

Actualmente, solo hay dos requisitos para ser profesor de
religión islámica: ser graduado en Magisterio y tener el aval de
la Comisión islámica de España, bueno, y el correspondiente
certificado sacrosanto del catalán, eso sí, claro. Pero
precisamente el presidente de la Comisión islámica ha sido
recientemente detenido por posible pertenencia a una red de
financiación de terrorismo islamista que desviaba fondos para
la formación de niños soldados en centros de Al-Qaeda en
Oriente Medio. Este es el que da el visto bueno y designa a los
profesores.

Dado este historial, de quienes se encargan de validar a
estos profesores, no nos parece que haya en absoluto garantías
de que las corrientes islamistas violentas que ponen en peligro
la seguridad nacional y el libre desarrollo de los menores
queden fuera de las aulas.

VOX defiende la no estatalización de la religión y la
libertad recogidas en la Constitución Española frente a la
coacción en materia religiosa. Igualmente afirmamos, como
constatación de la realidad, el sustrato cristiano de nuestra
civilización, uno de los grandes pilares culturales de España, de
sus valores y tradiciones, de los que nos sentimos orgullosos y
queremos preservar.

En su relación con el Islam, el Estado español no tiene más
deber que garantizar la libertad religiosa y de culto de sus
fieles, sin más limitación en sus manifestaciones que la
necesaria para el mantenimiento del orden público protegido
por la ley. No tiene ninguna obligación de incorporar sus
enseñanzas al currículo escolar. Además, la aceptación y en su
caso generalización del Islam en las aulas supondría un nuevo
elemento multiplicador del indeseado efecto llamada de la
inmigración ilegal en medio de una auténtica emergencia
inmigratoria magrebí.

Adicionalmente, es un hecho que la extensión de la
enseñanza islámica en las escuelas, además de la que se realiza
en los centros de culto, perjudica la imprescindible e
irrenunciable exigencia de asimilación e integración del
inmigrante legal, por supuesto, esa integración a nuestra cultura
y a nuestros modos de vida.

Dígame, Sr. Mach, ¿qué les van a enseñar a los niños? ¿Han
estudiado los contenidos de los manuales que utilizan otros
países europeos que llevan algunos años ya impartiendo el
Islam, como por ejemplo en Holanda, y que ahora, por cierto,
se arrepienten? Allí en Holanda, enseñando el Islam, se insta a
los niños y niñas a subrayar sus diferencias, a condenar la
homosexualidad o a considerar el contacto visual entre ambos
sexos como un acto prohibido, el zina, adulterio en árabe.
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Se explica, entre otras cosas, por qué Alá aborrece a los
homosexuales y prohíbe la unión con alguien del mismo sexo.
También se centra en la necesidad de que las chicas no usen
ropa de los no creyentes, lo que incluye prendas ajustadas,
ausencia de un pañuelo cubriendo el pelo e incluso condenas al
maquillaje o a la depilación de las dejas. Además, se aconseja
a las niñas que recopilen fotos de musulmanas que van vestidas
de forma adecuada y otras de mujeres que van mal vestidas.

¿Va a permitir esto, Sr. March? ¿Cómo va a controlar que
eso no suceda? ¿Con los mismos inspectores que comprueban
cómo se vulneran las sentencias del Tribunal Constitucional y
del Tribunal Supremo, que prohíben la inmersión en catalán,
que ustedes imponen la enseñanza pública, y que no hacen
nada? ¿Cómo va a evitar que el salafismo, ya presente en
algunas mezquitas, se introduzca en esta materia. Por cierto,
solo en Mallorca ya contamos con 48 mezquitas, eran 6 en
2005, son 48 ahora.

¿Le recuerdo quién elige a los profesores?, ese señor que
fue detenido por presunta financiación al terrorismo islamista.
Yo les recuerdo que en Holanda comprobaron que los
maestros, estos que les estaba comentando, glorificaban el
castigo de la ley islámica, la sharía, a todos los infieles y
pecadores. Les enseñan a los jóvenes musulmanes qué grupos
y tipos de personas son enemigos y no creyentes y señalan la
pena de muerte que merecen los adúlteros, los homosexuales y
los apóstatas. Para ello, los niños tienen que hacer ejercicios
donde deben elegir qué castigo es el correcto para cada pecado
cometido: latigazos, lapidación o muerte con una espada. Usan,
estos señores, el salafismo usa y se cuela a través de la religión
islámica y usan esa máscara  religiosa para difundir estas ideas
y envenenar a los niños pequeños y a los adolescentes,
aprovechando que todavía están en una etapa en la que
precisamente se intentan conocer a sí mismos buscando su
identidad. Muchos jóvenes se radicalizan así. 

Sr. March, como sabrá, Islam significa sumisión, sumisión,
todo debe estar, todo debe ser, todo debe regir, bajo los
preceptos del Corán y la Sunna; la mujer debe ser sumisa al
hombre y los homosexuales no deben existir. El poder civil va
de la mano del religioso, eso es el Islam. En Holanda, como le
explicaba, han sido precisamente las asociaciones feministas y
LGTBI, las que han denunciado la impartición del Islam y aquí
¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, ustedes ya
veo por donde van. Me pregunto también, ¿qué van a hacer
esas asociaciones feministas y LGTBI?, porque por ahora no
hemos visto ni escuchado protesta alguna. Los que hemos
protestado y desde luego haremos todo lo legalmente posible
para que la religión islámica no se imparta en Baleares, es
VOX. Precisamente, entre otras cosas, en defensa de los
derechos de la mujer y las personas LGTBI, porque son los que
peor lo van a pasar con la creciente islamización. 

Mire, le voy a poner más ejemplos de países donde la
Islamización se acerca a un punto de no retorno para
salvaguardar la civilización occidental, la sociedad
democrática. Francia, aquí al lado, donde el 57% de los jóvenes
franceses de confesión musulmana, estiman que la ley islámica
está por encima de las leyes del Estado, el 57%. En Francia,
como sabrán, no hay estadísticas religiosas ni culturales, pero
el Observatorio de la laicidad, que es una institución oficial de

carácter consultivo, estima que unos 5 millones de franceses
son musulmanes y otros 8 millones son de origen árabe,
musulmán. A partir de esta realidad demográfica, un estudio
del Observatorio de la educación de la Fundación Jean-Jaurès,
subraya el crecimiento, muy llamativo, de la influencia del
Islam en las escuelas e institutos de Francia. Según ese estudio,
los ministerios del Interior y Educación, han contabilizado 793
incidentes de carácter religioso-cultural en las escuelas
francesas durante el último trimestre.

El incremento de estos incidentes coincide con el
incremento -y esto es importante- de la autocensura, entre
maestros y profesores, que son víctimas del miedo o la
inquietud ante las presiones de alumnos y familias de confesión
musulmana. Hace dos años un 36% de los maestros y
profesores decían practicar la autocensura en la escuela para
evitar problemas. A finales de año un 49% de los maestros y
profesores decía refugiarse sistemáticamente en la autocensura.
En los suburbios de París y las grandes ciudades, la proporción
es mucho más alta, un 70% de los maestros y profesores dicen
practicar la autocensura. 

¿Cuál es el motivo de la autocensura de maestros y
profesores cuando deben abordar cuestiones de lengua y
cultura, historia o religión? Un 59% de los maestros y
profesores franceses dicen observar síntomas de separatismo
religioso -digo textual- entre sus alumnos. Este separatismo
religioso de los escolares franceses de religión musulmana
toma formas muy diversas: rechazo de las lecciones de historia
o religión, ausencia en determinado tipo de clases y ejercicios
deportivos, o negativa a participar en determinados tipos de
excursiones o visitas. 

Entre las chicas francesas musulmanas es muy frecuente la
negativa a los ejercicios deportivos, por ejemplo natación con
el resto de sus clases. Entre los chicos musulmanes franceses
aumenta la contestación a los profesores, entre un 19 un 25%
de los maestros y profesores franceses han observado una
contestación creciente de los principios básicos de la enseñanza
común. Esa evolución de la población musulmana francesa
coincide con otro indicador alarmante, crece la fidelidad
religiosa contra el respeto de las instituciones. Por eso le decía
que el 57% de los jóvenes franceses, de confesión musulmana,
estiman que la ley islámica está por encima de las leyes del
Estado. 

Con todo esto, Sr. March -y voy acabando-, ustedes con la
impartición de la religión islámica, abren las puertas a todo este
relato que le acabo de explicar. Sr. March, el Islam no debe
impartirse en las escuelas...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Campos, per favor.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Acabo, Sr. Presidente. Como le decía, el Islam no debe
impartirse en las escuelas por ser incompatible con nuestra
democracia. 

Muchas gracias.
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(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula el representant del
Govern. el conseller d'Educació i Formació Professional. 

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sr. Campos,
moltes gràcies per la seva interpel·lació, que segueix la línia
que ja feia el Sr. Rodríguez, d’una pregunta en què està dins la
mateixa òrbita ideològica, el plantejament terrorisme,
islamisme, etc. Miri, jo li diré i contestaré les qüestions que
vostè ha plantejat de forma clara, amb un principi molt clar,
nosaltres aplicam aquesta qüestió de la religió islàmica, d'acord
amb la normativa espanyola, d'acord amb la normativa
constitucional espanyola, res més. 

No és voluntat política d'aquesta conselleria, d'aquest
govern, fer de la religió un element clau del sistema educatiu.
Més diré, he dit moltes vegades i ho repetiré, que som partidari
de fer un gran debat a nivell d'Espanya, de l'Estat espanyol,
sobre el paper de la religió a l'escola. Som partidari
evidentment que la religió sigui present a les escoles, però
evidentment amb un plantejament diferent del que actualment
s'està fent. 

Però la normativa és la que és, no és la que voldria jo que
fos. I a més una altra cosa Sr.  Campos, sembla que vostè ha
parlat de les Illes Balears com si fos una república independent,
el que s'està fent aquí a les Illes Balears, es fa a totes les
comunitats autònomes espanyoles, excepte a Múrcia, i el
professorat que s'elegeix supòs que amb els mateixos criteris
que s'elegeix realment a les Illes Balears. Miri, ara li donaré
una sèrie de dades perquè realment vostè no n'ha dit res. 

Totes les comunitats autònomes tenen signats convenis,
excepte Múrcia, i les Illes Balears és la penúltima de les
comunitats autònomes que ha signat aquest conveni amb la
Comissió islàmica. Miri, hi ha a Andalusia, Aragó, Canàries,
Cantàbria, Castella-Lleó, Castella-La Manxa, Catalunya,
Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, País Basc,
Astúries, Galícia, Navarra, Balears, Ceuta i Melilla. I de
professors, que vostè realment ha citat el professorat com si fos
únicament de les Illes Balears, a Andalusia, i li record que
vostès donen suport al Govern andalús i que la religió islàmica
s'aplica també a les escoles andaluses, hi ha una quantitat de 23
professors, 23 professors que imparteixen religió islàmica a les
escoles d'Andalusia, a Aragó n'hi ha 5, a Castella-Lleó n'hi ha
5, a Ceuta 14, a Melilla 10, a La Rioja 6,  al País Basc 6, a
Madrid també n'hi ha, Sr. Campos. 

Per tant, quan vostè planteja aquesta qüestió, no pot
plantejar els temes d'una forma unilateral a nivell de les Illes
Balears, ho ha de plantejar a nivell de tot l'Estat. Vostè
realment utilitza aquesta qüestió perquè li interessa, perquè van
en la visceralitat, perquè realment van als sentiments més
baixos de les persones, perquè és l'odi a allò distint. Escolti,
vostè planteja que totes les persones que vénen d'aquests
països, de facto, són pre terroristes. Ho planteja d'aquesta

manera i pens que, en definitiva, segons la Constitució, ningú
no és culpable, mentre no es demostri, tothom és innocent, i
més li diré, en aquests moments fins i tot li diré una cosa
concreta: els currículums que s'impartiran a les escoles de les
Illes Balears i a tot l'Estat espanyol són currículums aprovats a
partir de la legislació espanyola, són currículums perfectament
assimilables.

Vostè planteja el tema de la religió islàmica versus la
igualtat. Escolti, podíem fer..., i  li ho vaig dir al Sr. Rodríguez,
es podia fer una anàlisi profunda sobre el nivell d'igualtat que
hi ha a les distintes religions, ho podríem analitzar, podríem
analitzar el paper de la Conferència Episcopal en temes
d'abusos. Compari vostè el que ha fet la Conferència Episcopal
francesa amb el que ha fet la Conferència Episcopal espanyola
en abusos de menors que a vostè tant li preocupa, aquesta
qüestió, tant li preocupa. 

Per tant, vostè cita França, França és un estat laic, Espanya
és un estat no confessional i no hi ha cap religió que sigui
realment estatal, però la Constitució mateixa diu que totes les
religions tenen dret, d'acord amb el que (...) els seus ciutadans.
Per tant, si vostè mira exactament les qüestions de dades, miri
tot el conjunt de les comunitats autònomes espanyoles. 

Vostè cita la religió catòlica, escolti, ningú aquí no ha llevat
res de la religió catòlica a les Illes Balears, ningú, fins i tot el
Sr. Bisbe de Mallorca va fer un escrit on defensava la
incorporació de la religió islàmica a les escoles, no jo, el Sr.
Bisbe de Mallorca i no... i això ho pot mirar, l'any 2019. 

Per tant, des d'aquesta perspectiva, és evident que nosaltres
l'únic que hem fet, no és una qüestió..., li ho he dit moltes... i ho
he dit públicament, no només ho diré aquí, no és una qüestió de
voluntat política és una qüestió d'aplicació de la normativa,
vostès que sempre defensen o diuen que defensen la
Constitució, no sé si l'han llegida qualque vegada, es tracta
d'una normativa que diu el que diu, miri, l'article 16 de la
Constitució diu que es garanteix la llibertat ideològica i
religiosa i diu que cap confessió no tendrà caràcter estatal, les
creences religioses de la societat espanyola i mantindran les
consegüents relacions de cooperació amb l'església catòlica i
les altres confessions. L'article 27 de la Constitució, que vostè
sap que parla d'educació, diu que tenen el dret els pares per tal
que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que vagi
d'acord amb les seves conviccions. Això és de la Constitució
Espanyola actual. 

La Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat
religiosa, també va en aquesta mateixa direcció, va en aquesta
mateixa direcció i fins i tot parla del tema de l'ensenyament.

 L'any 1992 el Govern d'Espanya signà un acord amb la
Federació de Comunitats Israelites, amb les evangèliques i la
islàmica de cara a dur a terme un procés de cooperació i de fer
possible l'ensenyament de la religió en aquestes escoles a
Catalunya o a València, a més de la religió catòlica i la religió
islàmica també hi ha l’evangèlica. Catalunya fa dos anys que va
plantejar la religió islàmica a les escoles. 
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Per tant, el tema del dret a l'ensenyament religiós és un tema
constitucional, que s'hagi de canviar o no canviar la Constitució
és un altre tema que podem plantejar.

La Llei orgànica de 2006, d’educació, també incideix en
aquestes qüestions i diu clarament quins són els requisits que ha
de complir el professorat per dur a terme això, i els currículums
de l'ensenyament islàmic es varen aprovar el 2014 i el 2016, es
varen aprovar quan governava el Partit Popular. 

Ho dic simplement perquè entengui que això no és una
qüestió que... vostès sempre de l'esquerra, de l'esquerra en
contra de la realitat... No, escolti, estam aplicant la normativa
que s'ha creat a nivell estatal i nosaltres, les Illes Balears l’únic
que hem fet és aplicar la normativa que hi havia perquè a l'any
2019 la Conselleria d'Educació va signar un conveni de
col·laboració amb la comissió islàmica d'Espanya per fer
possible l'aplicació a un màxim de deu centres, un pla pilot per
dur a terme l'ensenyament religiós.

I en aquests moments hi ha una resolució meva de l'any
2021 en la qual s'estableix el procediment per poder-se fer
professor i impartir aquest tipus d'ensenyament, i la normativa
que s'ha aplicat, ho ha estudiat la Conselleria d'Educació amb
el comitè de religió, que en aquest moment el comitè de religió
només és de religió catòlica, amb els mateixos criteris que
realment hem aplicat per seleccionar professors de religió
catòlica. 

Per cert, ja vaig dir al Sr. Rodríguez que en aquests
moments a les Illes Balears hi ha uns 140 professors de religió
catòlica, 140 professors de religió catòlica, el que suposa un
cost de 5.700.000 euros. Hi ha un professor de religió islàmica
que imparteix mitja jornada a la Colònia de Sant Jordi i mitja
jornada a Lloseta que costa 45.000 euros.

 Ho dic simplement perquè no plantegi les coses de la forma
tan apocalíptica com vostè ho està plantejant, i a més li diré, a
vegades, vostè ha parlat del tema de França, és molt interessant
el tema de França, tot el que ha passat als barris de França amb
tot el que ha suposat de problemes de cohesió social, però els
problemes no són de caràcter religiós, tenen un altre vessant,
tenen un altre vessant absolut (...) i vostè té aquestes ganes que
sempre va... i vostè sap perfectament quin és el missatge, on va
dirigit, a aquesta visceralitat. El problema no és religiós, el
problema és de la situació de les barriades de França. I aquest
és un problema que s'ha d'abordar globalment, com s'ha
d'abordar a les barriades que hi ha a Palma o a altres ciutats. És
un problema de fer una política urbanística social que intenti
dur a terme una millora de les condicions socials de vida.
Aquesta és la qüestió clau per dur a terme aquesta resposta.

Per tant, en aquests moments a les Illes Balears aplicam la
religió islàmica a dos centres d'acord amb una demanda, amb
un professor i amb un currículum que és el currículum que es
va aprovar a nivell estatal i que s'aplica en altres comunitats
autònomes i és un currículum que si vostè el llegeix, no diu res
del que vostè ha plantejat i realment com sempre i com feim en
tots els aspectes vostès sempre amb el menyspreu que té cap a
Inspecció Educativa, la Inspecció Educativa farà la seva feina
respecte d'aquesta qüestió. 

Per tant, Sr. Campos, jo sé exactament què pensa el seu
partit, vostè ho reflecteix contínuament quan parla de la
immigració, quan parla dels diferents, quan parla fins i tot
d'homosexuals, tot i que el seu discurs aquí sempre demagògic,
però li puc assegurar que aquesta conselleria d'Educació l'únic
que fa és aplicar la normativa, la normativa estatal aquí i la que
s'aplica a Andalusia, a Madrid, a Extremadura, etc., perquè
quan vostè participa i fa aquests discursos hauria de saber,
hauria de fer un (...)  global, no l'ha fet. Vostè ho concreta aquí
a les Illes Balears, però no diu realment que vostès a Andalusia
... no sé si fan interpelAlacions d'aquest tipus a Andalusia, en
fan, d’interpel·lacions d'aquest tipus?, segur que no. Per què?,
perquè són dels seus tal vegada els que governen, però en
aquest moment la Conselleria d'Educació està aplicant la
normativa que apliquen altres comunitats autònomes on
realment vostès donen suport d'una forma clara.

Per tant, religió islàmica a les Illes Balears...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d’acabar.

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

... mentre hi hagi aquesta normativa l'aplicarem, perquè si van
als tribunals evidentment seran... no només guanyaran, sinó que
l'hem d'aplicar d'una forma distinta a com nosaltres la volem
aplicar. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. March, el odio al distinto desde
luego no lo tenemos nosotros, lo tiene el islamismo. Ese es el
problema. Sí que es voluntad política que ustedes introduzcan
esta materia en el currículum escolar, no estaban obligados, no
tenían por qué hacerlo y evidentemente nosotros lo
denunciamos aquí y en toda España, Sr. March, en toda
España, incluida Andalucía, pero si algo nos distingue a
nosotros es que tenemos el mismo discurso en todas partes y
esto lo denunciamos en todas partes.

Lo que sí que le pido por favor es que cuando hable de
Francia no tenga la desfachatez de decir que lo que sucede en
Francia no tiene que ver con la religión, por favor. Entonces,
los atentados cometidos en nombre de Alá, ¿qué eran?, ¿no
eran, no tenían nada que ver con la religión? ¿Esos atentados
eran porque las aceras estaban sucias o por la situación de los
barrios de París? ¡por favor! Hay una realidad muy dura y muy
grave que se está sufriendo en muchos países europeos. 
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Por otra parte, ustedes, nada más y nada menos que el
gobierno de ultraizquierda del que usted forma parte, que
pisotean los derechos de los padres impidiéndoles elegir
libremente la lengua de enseñanza entre las dos oficiales, los
que imponen un sistema de inmersión obligatorio en catalán,
los que ceden institutos y colegios a sindicatos separatistas, y
cargan proclamas políticas, ustedes vienen aquí a defender la
libertad. Ustedes, de verdad, ¿a quién quieren engañar?

O, si no, salen en contraposición, que es realmente su
objetivo, la Conferencia Episcopal, y encima hablan de los
abusos de menores de la Conferencia Episcopal. Yo no sé, creo
que la Conferencia Episcopal no se presentan las elecciones,
pero ustedes, que están gobernando, sí, y precisamente que lo
diga usted, miembro de un gobierno, que es el responsable de
evitar la investigación del escándalo, de las menores tuteladas
por la Administración, vamos, hay que tener mucho valor para
decir eso. Ustedes no tienen ninguna legitimidad para hablar
del bienestar de los menores ni los derechos de las familias,
porque ustedes los violan sistemáticamente. ¡Es que ustedes
deberían haber dimitido, Sr. March!

Y es evidente que todo este tipo de políticas no son
coincidencias, nosotros estamos convencidos de que su
intención es socavar la unidad de la nación allí donde puedan,
ya no solo promoviendo lo que hacen ustedes en la enseñanza,
con la eliminación de la lengua oficial del Estado, ustedes
promueven esta enseñanza de religión islámica en las aulas
también como un modo de contribuir a la disolución de la
unidad cultural, que está íntimamente ligado con el
cristianismo.

Porque, ya que usted lo ha sacado, tengo que recordarle que
uno de los grandes pilares de la civilización occidental, y así,
además, se dará cuenta de que no puede poner en el mismo
plano al islam que a la Iglesia católica, como usted ha hecho,
que es algo, la verdad, tremendo, uno de los grandes pilares de
la civilización occidental y de nuestra identidad europea y
nacional es el cristianismo, Sr. March, más allá de la fe
personal de cada uno. En el origen de la civilización europea se
encuentra el cristianismo, sin el cual los valores occidentales de
la dignidad del hombre, la libertad personal y la justicia son
incomprensibles. 
¡Fíjese qué diferencia!

La Constitución declara que ninguna confesión tendrá
carácter estatal, pero también reconoce la relación de
cooperación, en primer lugar, con la iglesia católica, en su
artículo 16, que eso deriva de esa aportación crucial del
cristianismo a nuestra nación, incluida Baleares.

Mire, efectivamente, el artículo 27.3 reconoce el derecho de
los padres a que sus hijos reciban la formación moral y
religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones. Dicho
precepto, Sr. March, tiene el sentido, por una parte, de impedir
el adoctrinamiento estatal en materia religiosa y, por otra,
favorecer la elección de los padres. En ambos casos, ese
derecho debe interpretarse en el marco del respeto a los valores
históricos, culturales y espirituales, que han conformado
nuestra nación, Europa y occidente. En consecuencia, Sr.
March, es natural que el Estado establezca los medios para que

los alumnos conozcan la historia, ideas y espiritualidad
cristianas, por un claro interés cultural y personal.

No ocurre lo mismo, por eso le decía que su discurso aquí
tiene poca validez, no ocurre lo mismo con otras religiones, que
no pueden considerarse componentes esenciales de nuestra
cultura y que en ocasiones pueden promulgar ideas contrarias
a nuestro sentido de igualdad, justicia o bien común, como
sucede con el islam. Por eso le decimos que no debería
introducirse esta materia en el currículum escolar.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. En torn de contrarèplica, per part del
Govern, té la paraula el conseller d'Educació i Formació
Professional.

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

Moltes gràcies, Sr. Campos. Vostè i jo no ens entendrem
mai, gràcies a Déu, li puc assegurar que, gràcies a Déu, no ens
entendrem mai!

Miri, jo tenc una formació religiosa que no es pot ni
imaginar, no es pot ni imaginar la formació, vaig viure en
primera persona el nacional catolicisme, li podria contar tota la
meva història. Som un profund coneixedor de la teologia de
l'alliberament de la qual he estudiat moltíssim, per raons que
m'interessaven. Som perfectament conscient del paper de les
religions de la història d'Espanya i de la història d'Europa, però
també la història de les religions hauria de ser fer-ne una anàlisi
crítica de la història de les religions, perquè la història de les
religions no és una història de bons, boníssima, que vostè
planteja; fins i tot seria interessant veure quin és el paper de
l'església en el cop d'estat del dictador Franco, seria molt
interessant.

Per tant, els valors que vostè planteja no són valors
universals...

(Remor de veus)

... són valors que, en definitiva, emanen de la Constitució dels
Drets Humans. Aquesta és la qüestió clau sobre la qual
nosaltres plantejam aquesta qüestió.

Miri, avui em recordava un company de la cambra que avui
és el Dia mundial de la tolerància, amb vostès la tolerància és
zero, zero en tots els sentits. I jo li he dit moltes vegades que
pens que els valors que implica la Constitució Espanyola, els
valors que jo vaig defensar, que defens i que la Constitució
Espanyola, malgrat la necessitat de modificacions, té un valor
absolut, i que el problema de la Constitució Espanyola
segurament és que no s'ha modificat en els moments que
s'hauria de modificar, són valors que no tenen res a veure amb
la dictadura que va tenir el suport de molts sectors de l'església
catòlica.
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I dic això perquè comença a ser necessari posar les coses al
seu punt. Miri, aquí vostè ha fet el discurs de sempre: immersió
lingüística, contra la unitat de la nació; miri, jo no som
independentista, no ho som independentista, jo no estic en
contra de la religió catòlica, ho he dit moltes vegades, jo no puc
estar en contra del que vaig viure amb la meva família, mon
pare i ma mare, el que m'han ensenyat, els valors que m'han
ensenyat. I jo l'únic que li dic és que jo som partidari d'obrir un
gran debat, una gran reflexió sobre el paper de les religions a
l'escola, que avui que hi siguin les religions a l'escola, però no
crec que sigui d'aquesta manera que hi tornin, però actualment
aplicaré la normativa que he d'aplicar, i és obligatori que
l'apliqui, és obligatori que l'apliqui, malgrat vostès diguin el
contrari.

Vostès l'apliquen, intenten fer que a Andalusia, on vostès
tenen un condicionament important, que no s'apliqui la religió
islàmica a les escoles d'Andalusia? Ho fan? Però, si no ho fan,
no estengui aquí la capacitat d'aquesta de donar-nos lliçons de
tots el valors constitucionals, els valors constitucionals tenen
valors actuals.

Jo, evidentment, no vull discutir més amb vostè. Jo crec que
ha quedat clar una mica quin és el meu plantejament i quin és
el seu, però li diré una cosa per finalitzar la meva la meva
intervenció: l’objectiu que jo tenc que ha d’acomplir l'escola és
fomentar la convivència, la convivència entre pobles, entre
persones de distinta ideologia, religió, raça, de tot tipus,
aquesta és la qüestió clau que l'escola ha de plantejar i aquesta
és la feina i l’objectiu que nosaltres tenim.

I això és un element clau, i la convivència a les escoles ha
millorat d'una forma progressiva, gràcies a la feina que fan els
docents, aquests docents que vostè sempre pensa que fan
immersió i adoctrinament, fan una feina important de fer
possible la convivència escolar, aquest és l'objectiu. I dins la
convivència escolar, tenint en compte que som una societat
cada vegada més multi, amb tots els multilingüe, multireligiosa,
multi de tot, aquest és l'objectiu que tenim, volem fer ciutadans
del món, ciutadans oberts, ciutadans amb capacitat de
convivència, que siguin capaços de tolerar el diferent, de
mantenir la relació amb els distints, aquest és el nostre
plantejament, i aquesta és la diferència que tenim entre vostès
i nosaltres. Nosaltres volem una escola que sigui capaç de fer
possible la convivència, amb vostès la convivència és gairebé
impossible. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

III. Moció RGE núm. 12112/21, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria d’agricultura i ramaderia a les Illes
Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
10823/21.

Passam al tercer punt de l'ordre del dia que consisteix en el
debat i la votació de la Moció RGE núm. 12112/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en

matèria d'agricultura i ramaderia a les Illes Balears, derivada
del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10823/21. Començam
el debat amb la intervenció del Grup Parlamentari Popular, té
la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Aquesta moció sobre agricultura i ramaderia, com
saben, procedeix de la interpel·lació que el meu grup
parlamentari va dur al ple del passat dia 2 de novembre.
Presentam avui set propostes d'acord que deriven de les
manifestacions fetes per la consellera Sra. De la Concha.

En primer lloc i contràriament al que va afirmar: “hemos
procedido a la liquidación y devolución del patrimonio de las
cámaras agrarias”. Idò avui instam el Govern de la Sra.
Armengol a pagar, d'una vegada per totes. Sí, perquè aquest
govern es compromet a molt però no compleix. Encara, a dia
d'avui, ni ha liquidat ni ha pagat un cèntim.

Tampoc no ha redactat el Pla estratègic de la ramaderia que
vam aprovar a la Comissió d'Economia, ara fa dos anys, era el
novembre de 2019, a proposta del Partit Popular i que el
Consell de Govern va autoritzar el febrer de l'any passat. Em
sap greu dir-los-ho, però açò és un altre incompliment. A què
espera, la conselleria?, no ho sé. Tal volta espera que el sector
hagi desaparegut del tot.

El maig de 2020 va anunciar un nou sistema de tramitació
i de pagament, més àgil, més ordenat i més eficient de les
ajudes de l’INEA per al període 2021 a 2027 del PDR. En el
Ple del passat dia 2 la consellera afirma: “para el PDR
pondremos en marcha un nuevo sistema de gestión mucho más
ágil, más sencillo y más lógico”. Fins aquí anam molt bé, però
quan es farà? Quan es farà.

Sincerament, tot són bones paraules o, desgraciadament, tot
són bones paraules i tot són promeses.

També hem denunciat que la mitjana d'ajudes que reben els
pagesos d'aquí, de Balears, és inferior en un 33% a la mitjana
d'Espanya, 1.963 euros manco. A la Comissió d'Economia del
mes de maig hi va haver unanimitat per demanar al Govern
central que cobrin una quantitat mitjana, no volem ser més però
tampoc no volem ser menys. Avui, davant les expectatives, ho
hem de tornar a reclamar.

Una cinquena proposta d’acord es refereix que el principal
o un dels principals problemes que pateix el camp són els
sobrecosts de la insularitat. D'acord amb les xifres del ministeri,
acceptades i difoses per la mateixa conselleria, van pujar l'any
2019 a 38 milions d'euros, però és que avui són molts més. Per
tant, demanam que la nova PAC, per al 2023-2027, inclogui
com a mínim aquesta quantitat per cobrir els extracostos del fet
insular. Perquè, òbviament, tot el que sigui manco, serà un altre
fracàs. 

I en aquesta mateixa línia instam el Govern de la Sra.
Armengol a destinar un mínim de 15 milions d'euros del REB
de 2022, amb caràcter finalista, per al sector agrícola ramader. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112112
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202110823
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202110823
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I, en darrer lloc, demanam a la conselleria que convoqui,
abans de 2021, el Consell Agrari Interinsular que només s'ha
reunit dues vegades aquesta legislatura. Simplement per
explicar-los, entre d’altres qüestions, com es troba la
negociació de la nova PAC. Creim, consellera, que és un tema
prou important: quan aplicarà el nou sistema de gestió per
pagar el PDR; quines quantitats rebrà el sector primari del
REB; i, sobretot -i hi vull insistir-, quan pagarà la liquidació de
les cambres agràries. I ho vull recalcar: pagar. Pagar,
consellera.

Res més, esperam el suport de la resta de grups
parlamentaris.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Algun aplaudiment)

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Pons. Abrimos el turno de fijación de
posiciones. Por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos
intervendrá el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Gracias, presidenta. Esta moción presenta una batería de
siete puntos que va encaminada precisamente a mejorar la
agricultura y la ganadería de las Islas Baleares, algo que sin
duda es bueno, y aunque ya le digo que vamos a votar todos los
puntos a favor sí que quiero aclararle algo que suele ocurrir o
aclarar más bien algo que suele ocurrir.

La consellera de Agricultura hace el trabajo y después
vemos cómo se presentan iniciativas o puntos que instan a
hacer lo que ya se ha hecho o en lo que ya se está trabajando.
Y no digo que me parezca mal debatir en el Parlamento,
incluso me parece bien volver a traer puntos, volver a
debatirlos, de hecho el sector lo necesita, pero, incluso aunque
este gobierno lo esté haciendo volver a debatirlo siempre es
bueno desde el legislativo, lo que no me parezcan bien es lo
que a veces se intenta hacer creer, o más bien se pretende, lo
digo porque luego el sector sabe la realidad, que es que parezca
que estas medidas o este trabajo que ya realiza el Govern se ha
hecho porque el Partido Popular lo marca o lo dice, cuando la
gran mayoría de veces, y hemos votado a favor muchos puntos,
ya se están trabajando o ya se han trabajado.

Y además, Sra. Pons, usted sabe de sobra que en la gran
mayoría de casos es así, que ya se están trabajando y se
plantean los puntos, se vota a favor precisamente porque ya se
está trabajando, se incluya alguna cosa extra o incluso cosas
que ya se han hecho y se vota a favor porque creemos que el
sector lo necesita. Y, en ese sentido -y lo vuelvo a repetir-,
aunque siempre es bueno tener el debate, creo que no estaría
mal también ser honestos y admitir de vez en cuando -no digo
siempre, pero de vez en cuando-, incluso aunque se esté en la
oposición, el buen trabajo que muchas veces se ha hecho desde
el sector. Se han conseguido hechos históricos y yo no he

escuchado nunca que se reconozca el buen trabajo que ha
estado haciendo Mae De la Concha y siempre son reproches.
Yo entiendo los roles de cada uno pero es verdad que se intenta
conseguir mucho consenso en temas de agricultura y ganadería
en nuestras islas.

Como ya le he dicho, vamos a votar a favor los siete puntos,
pero sí que me gustaría comentar algunos por esto que he dicho
de que se suele estar trabajando ya, incluso algunos ya se han
hecho, y aun así se votan a favor y me gustaría dejarlo claro, no
detallaré todos, todos, pero algunos sí. Por ejemplo, el primero,
en el que se insta a hacer efectivo el pago y el reparto del
patrimonio de cámaras agrarias, quiero recordar que esta
reclamación histórica de las organizaciones profesionales
agrarias, la hizo realidad la consellera Mae De la Concha,
después de muchos años solicitándose que no se había hecho,
y como ya sabrán -imagino que lo sabrán- el reparto se está
haciendo y voy a poner un ejemplo sin irme muy lejos: nos
consta que este mismo lunes se firmó la cesión de la Cámara
Agraria del Consell. Este mismo lunes, o sea un ejemplo claro,
directo, igual que otros. Fue la consellera y este gobierno quien
hizo realidad esa reclamación histórica por parte del sector, y
es la consellera que ya lo está ejecutando. Vamos a votar por
sentido común pero es un trabajo que ya se está haciendo.
Quiero decir, si la consellera consiguió hacer algo histórico,
claro..., pero si consiguió hacer algo histórico, vamos a
reconocerle eso aunque también se inste o se debatan los
puntos pero creo que reconocer que el trabajo se hace bien
también ayuda al sector.

El segundo punto, sobre el Plan estratégico de Canarias y de
Baleares, lo hemos debatido, lo hemos aprobado en Comisión,
usted lo sabe, además, y sabe de sobra que desde la dirección
general se está trabajando, y es verdad lo que se dice, que se
dijo desde hace mucho tiempo ya, pero tampoco se puede
obviar lo que ha ocurrido en Baleares, bueno, en Baleares y en
el mundo en sí, que ha existido una pandemia que ha trastocado
todas las hojas de rutas, y no solo eso, es que aquí en Baleares
hace poco tuvimos un brote de lengua azul, que como saben, se
detectó y se inició un protocolo de forma ágil y se trabajó muy
bien, pero lo comento porque la voluntad del plan usted la sabe,
sabe que se está trabajando en ello pero no podemos obviar
que, nos guste o no, a veces ocurren temas de urgencia y eso ha
ocurrido en Baleares y muy graves, estas urgencias, que han
tenido que desviar la hoja de ruta de la conselleria para atender
a esas urgencias.

Claro que sí que le vamos a votar a favor, y claro que la
conselleria y la dirección general ya están trabajando en el plan,
como ya dijimos

Paso, por ejemplo, en el cuarto y el quinto punto, que le
votaremos a favor también como ya he comentado, se reclaman
al ministerio unos criterios que garanticen que la pagesia en
nuestras islas llegue a la cantidad media, como usted ha dicho
no pedimos gran cosa, se pide la cantidad media, pero es que
tengo que recordarlo porque ustedes saben que la conselleria
desde el principio, la consellera desde el principio, se puso a
trabajar para que las ayudas al sector de Baleares fuesen justas
desde el principio, por ejemplo, en el punto 5 de la PAC el
hecho insular se ha trabajado, se ha conseguido algo histórico,
que un ministro de Agricultura tenga en cuenta ya el hecho
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insular y lo diga, me refiero a un... ¡Claro que le votaremos a
favor y claro que hay que ir por ese camino!, pero es que la
consellera lo está trabajando desde el principio y creo que es de
justicia admitir que se está realizando ese trabajo. Se puede
criticar en algunas cosas pero también creo que es de justicia
reconocer cuándo una consellera está yendo por un camino que
creemos que es el correcto.

Al sexto punto le votaremos también igual, por supuesto,
quiero decir, todo lo que sea aumentar el presupuesto servirá
para impulsar y para ayudar a un sector que usted sabe, tan bien
como yo, que necesita de mucha ayuda, no ahora puntual,
desde hace décadas, el sector necesita ayuda y todo lo que sea
aumentar su presupuesto sabe de sobra que le votaremos a
favor. 

El séptimo punto, y acabo ya rápido, que veo que me quedo
sin tiempo, como cada año se convocará al Consell Agrari,
como cada año, y no porque lo diga el Partido Popular, se hará
como se hace cada año, y además creo que si algo caracteriza
dentro del sector es siempre lo transparente que ha sido Mae de
la Concha desde el principio como consellera, no sólo con los
actores del Consell Agrari sino con toda la conselleria, o sea,
es una consellera muy cercana con todo el sector, eso es algo
que se sabe, es una persona cercana, da explicaciones y habla.

Y acabo ya, creo que si queremos ayudar al sector tenemos
que seguir trabajando como llevamos haciéndolo hasta ahora,
Sra. Pons, que es desde el consenso, desde el respeto y ver qué
puntos en común encontramos para ayudar al sector, porque al
final lo importante no es sacar reproches sino ayudar al sector.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabe, Sr. López, por favor.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Ya acabo, recordando las cosas como hay que recordarlas,
pero también reconociendo cuando desde una consellería hay
cosas que se hacen bien. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. López. Y ahora, por parte del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, interviene el Sr. Méndez. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Vicepresidenta, buenos días, señores. Yo no
sé si nos encontramos ante un extraño y borgiano debate sobre
qué es el tiempo, cómo transcurre y cómo sucede.

La Sra. de la Concha nos dice que el sector lo que necesita
es esperanza y esperanza de futuro y, de hecho, su participación
en la interpelación nos describió exhaustivamente el trabajo
que está realizando la conselleria por el momento y estos logros
que apunta el Sr. López, que luego podrán apuntarse y

concluirse, y la Sra. Pons, sin embargo, nos hablaba de la
necesidad de una ayuda inmediata; es decir, estamos ante la
necesidad de un marco de futuro o la necesidad de una ayuda
inmediata, y nos vamos encontrando en cómo va sucediendo
esto en toda esta complicación de ayudas, FOGAIBA,
FEADER, FEGA, PDR, en fin, a todas éstas y cómo se van
aplicando, cómo se van pagando y cómo se van cumpliendo. 

Con una cuestión extravagante de este lógico echarnos
piedras unos a otros sobre nuestros pasados, en el legado que
ha recibido la conselleria que ha de realizar pagos que
provenían de gestiones anteriores, entonces, hacia dónde lo
prolongamos eso en el pasado.

Espero que nos detengamos un poco, como mínimo, en
nuestra incorporación a la Unión Europea o en la transición,
porque seguir más atrás..., pero no queda claro si la anterior
legislatura es la responsable de los pagos que llevan cuatro
años sin pagarse, pero porque esa legislatura venía lastrada por
la anterior legislatura y entonces estamos ante un intercambio
de quienes son los responsables o los culpables de una cosa
que, por lo visto, se va lastrando.

Así que nos encontramos, para mí, después del
desencuentro que vino a representar la interpelación, la Sra. de
la Concha nos dijo que nos estamos preparando para un futuro
que ya está aquí, cosa que en el campo se llama presente, el
futuro que ya está aquí, porque esto es el futuro y ahora es el
presente, y la Sra. Pons nos alarmó con que en realidad no se
hacía frente a las ayudas de forma inmediata, en las necesidades
de un sector que está peligrosísimamente lastrado con los
sobrecostes de la insularidad, los graves problemas que en estos
momentos estamos viviendo con la cuestión sobre todo láctea,
de cierta inexplotación, de incapacidad de producir con una
rentabilidades mínimas, nos explicaba creo que era un 46
menos de la rentabilidad posible en la península. En fin, con su
necesidad de intervención inmediata.

Lógicamente es más fácil pedir desde la oposición
intervención inmediata que negociar, pues todo esto que usted
nos ha ido explicando en sus relaciones con el ministerio, los
distintos órganos para ir poniendo orden y haciendo esto.

Ahora bien, esto se nos concreta en siete puntos de los que
se nos pide la quiescencia y que, lógicamente, pues ya se ve
que serán aceptados y asumidos por la totalidad. O sea, que
viene a entrar en la voluntad el hecho de que todo esto se
consiga y se haga, y nuestro verdadero problema, por esto decía
que era un debate borgiano en el tiempo, es con qué medidas
los tenemos que hacer, con qué tiempos, con qué plazos, con
qué consecuciones y, bueno, si hay efectivo para hacer
efectivos estos pagos o no. Porque es verdad que ésta..., -lo
siento, Sra. de la Concha-, es la gran conselleria de la que uno
lee continuamente la concesión de ayudas y, claro, la noticia de
la concesión es fantástica, pero es verdad que la necesidad en
el campo es la llegada del efectivo. Entonces, quiero decir,
como son los dos extremos del proceso, pues a la Sra. Pons le
permite perfectamente alarmarnos sobre el proceso este, no
acaba de ser efectivo: se conceden, se prometen, se harán, pero
no acaba de realizarse. 
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Entonces, nos pide en el primer punto hacer efectivo los
pagos y fondos provinentes de patrimonio de las cámaras
agrarias, que anoto la noticia que nos proporciona el Sr. López,
pero que es verdad que hemos visto cien veces anunciado el,
“bien, las cámaras agrarias se disuelven, se liquida su
patrimonio”, llegará, y es verdad que los payeses (...) las
asociaciones agrarias a las que les corresponde. Si lo están
consiguiendo hacer, por eso, no, si estamos en un problema de
qué es presente, qué es pasado y qué es futuro aquí. Seguir
haciéndolo, lo estamos consiguiendo, ¿es tan difícil hacer,
materializar los envíos de este efectivo ya? Yo desconozco,
supongo que usted conoce mucho más las interioridades de este
proceso que yo.

Aplicar la ejecución de los acuerdos del Plan estratégico
para la ganadería balear, que votamos el 7 de febrero de 2020,
pues lógico y sin ningún tipo de problemas. 

El nuevo sistema de tramitación y pago, y es lamentable que
parece que esta conselleria tendría que dedicarse mucho a este
aspecto técnico. Es decir, dentro de todas sus visiones de
encima salvar el campo de su situación de emergencia tiene
además que incluir el que tramitar y pagar tiene que acreditarse
completamente.

En realidad siendo esto lo que encontramos que piden los
siete puntos de la Sra. Pons, pues nos mostraremos favorables.

Gracias por su atención, señores, buenos días.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Moltes gràcies, bon dia. El PP avui ens torna a dur una
moció que parla de pagesia i ja saben que al nostre grup parlar
de pagesia, sempre que sigui per a bé, ens ve de gust, i quan
parlam que sigui per a bé parlam que sigui per millorar la
qualitat de vida de pageses i pagesos, cosa ben necessària si
volem mantenir l'equilibri econòmic, social i territorial del país.

Pràcticament tots els punts de la moció, per no dir tots, són
genèrics i lògics i, al cap i a la fi, pel que sabem, des de la
conselleria ja es treballa en la majoria de les qüestions que es
plantegen. Per tant, li votarem a favor de tots els punts.

Vegem, per exemple, quant al patrimoni de les cambres, en
aquesta casa vàrem aprovar una proposició no de llei, a
iniciativa del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, per
unanimitat, la vàrem aprovar per unanimitat, a iniciativa del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, i al cap d’unes setmanes
vàrem saber que la conselleria signava l'acord per retornar el
patrimoni a les organitzacions professionals agràries,
evidentment amb una feina prèvia important, organitzacions
professionals agràries que al cap i a la fi són els seus legítims
propietaris. Un acord i un retorn que arriba més de 40 anys
tard. Per tant en som tots responsables d'aquest retard, Sra.
Pons, no ve d'un mes, ve de 40 anys, Sra. Pons, perquè en fa 40
que les organitzacions agràries reclamen aquest patrimoni. I la

qüestió és que, gràcies a la modificació de la Llei agrària,
aprovada la passada legislatura, i gràcies a la voluntat del
Govern i de les organitzacions professionals agràries es du a
terme aquest retorn. Per tant es repara per fi aquesta injustícia
que ve de molt enrere.

El segon punt, Sra. Pons, també, com ja li he dit, li votarem
a favor, com ho hem fet sempre. La ramaderia a les Illes
Balears és un sots-sector que necessita de la protecció de
l'administració pública, si volem mantenir l'equilibri econòmic
i de la biodiversitat del país necessitam explotacions ramaderes
actives i rendibles, i per això és imprescindible el pla de xoc
que té en marxa la conselleria, que li vàrem demanar des
d'aquest parlament i que esperam que aviat pugui presentar. I
si, li votarem a favor perquè és necessari. 

Quant al tercer punt també li votarem a favor, però aquesta
és una qüestió delicada que requereix que ens hi fixem un poc.
Vostès, a la proposta de moció parlen d'un nou sistema de
tramitació i pagament més àgil, ordenat i eficient, sempre ens
tendran al costat per a això, les ajudes s'han de pagar el més
aviat possible; però àgil, ordenat i eficient per ser justs hi
hauríem d'afegir “modulat i sostenible”.

Sabem que l'administració pública, la conselleria, fa feina
amb el sector per millorar aquest sistema per fer possible
aquest nou sistema, la conselleria, però, haurà de triar entre la
pagesia del nostre país, multifuncional, familiar, integrada al
medi natural, que, a més, els darrers anys ha evolucionat i s'ha
format, però que manté el caràcter i valors de la pagesia
tradicional, i produeix aliments de qualitat i genera també
ocupació de qualitat, o triar entre l’agroindústria, empreses
moltes vegades desarrelades del territori, empreses que avui
arriben, s’instal·len, cobren les ajudes i passat demà parteixen,
que ja ha començat a passar al sector productor i que no hauria
de tornar passar que aquestes empreses puguin tenir el mateix
accés que la resta a les ajudes públiques.

Per tant a l'hora de revisar els criteris i el sistema, la
conselleria ha de tenir en compte que la majoria d’ajudes han
de ser per a la majoria d'explotacions i no per a unes quantes
que es queden la majoria dels euros.

Com dèiem, volem un sistema àgil, ordenat, eficient,
modulat i sostenible.

Quant al quart punt, també li votarem a favor. Efectivament,
confiam que la negociació de l'actual PAC els actuals
governants mirin més per la pagesia del país que els
negociadors de la PAC que actualment gestionam, que, per
cert, eren del PP, així ens va anar.

Quant al cinquè i sisè punt, també li votarem a favor.
Compensar els sobrecosts de la insularitat és una demanda
històrica del sector, fa dècades que en parlam, que ho estudiam,
com deia, que ho reivindicam, en aquesta qüestió tant el
Gobierno com el Govern haurien d'escoltar el sector, no pot ser
que les explotacions pageses de les Illes segueixin patint
sobrecosts per produir un bé de primera necessitat, els aliments.

I ja per acabar, en el setè punt, també li votarem a favor,
confiam que els actuals gestors de la conselleria deixin ben
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negociat, escrit i pressupostat el PDR del període 23-27 i que
no sigui com l’actual PDR en què l'equip del conseller Vidal va
haver de córrer per salvar-lo, ja que es va trobar els papers en
blanc i els calaixos buits.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabe, Sr. Mas, por favor.

EL SR. MAS I TUGORES:

Per al bé de la pagesia -acab- per al bé de la pagesia del
país, confiem que aquest govern sigui responsable.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Hoy quisiera empezar esta
intervención teniendo unas palabras de apoyo y de
reconocimiento a todas aquellas personas del campo y del mar
que luchan cada día para que nuestros hogares estén surtidos de
producto de máxima calidad. Todas esas personas ajenas a este
debate, que seguramente no lo miraran, ni escucharan, porque
están más ocupados en afrontar la subida de precios que están
sufriendo todos los consumos que necesitan para desarrollar su
actividad. VOX está con todos aquellos agricultores, ganaderos
y pescadores que hacen lo imposible por subsistir.

Nuestro grupo pudo sentarse, la semana pasada, con la
Asociación de la Vaca Frisona para conocer de primera mano
el sentir de la ganadería de nuestras islas. También nos hemos
reunido con los sectores vitivinícolas, oleico, con el hortícola,
cerealista y de los frutos secos de las Baleares, y ¿saben en qué
coinciden todos? En que el sector primario se muere; se muere
porque los costes suben día a día, el gasoil está disparado, la
electricidad es un bien de lujo, los precios de los fertilizantes
y de los fitosanitarios están prohibidos, son prohibitivos. 

Llevamos dos años de pandemia y aquí todos son hacerse
fotos y decir que queremos y necesitamos al sector primario,
pero a la hora de la verdad siguen percibiendo precios irrisorios
por sus productos, hay poca presencia o nula del producto
balear en los puntos de venta, no hay una marca identificativa
del producto de las islas, como hemos reclamado en numerosas
ocasiones. Y lo más triste de todo, no hay relevo generacional
en las explotaciones.

Sra. De la Concha, estamos ante una situación límite, hay
que actuar ya, hay que dejarse de chiringuitos de soberbia
alimentaria que no sirven para nada. Hay que reducir de una
vez por todas el gasto político, debemos impulsar de una vez
por todas unos servicios públicos eficientes que estén al

servicio del sector primario, no políticas que se sirvan del
sector primario para seguir viviendo a costa de este.

Sra. Pons, le adelanto que le votaremos a favor de todos los
puntos de esta iniciativa. Pero todo lo que ustedes proponen
son paños tibios para un enfermo que está en la UCI, es lo que
han hecho toda la vida con la alternancia política, reclamar
dinero a Europa y a Madrid para repartirlo como una limosna
al sector primario, y que esté calle por los precios que percibe.

¿Saben lo que realmente quiere el sector? Les pondré tres
ejemplos del sector primario de nuestras islas. Los productores
cítricos quieren vender sus naranjas a un precio digno y que
Europa deje de mirar hacia otro lado cuando se importan miles
de toneladas de naranjas que se venden como españolas o
Baleares en los establecimientos.

Los ganaderos quieren vender sus reses en nuestros canales
de distribución sin competencias de otros países de
Centroamérica, en los que está permitido, por ejemplo, el
antibiótico en los piensos para poder engordar animales, cosa
que a los ganaderos europeos se lo prohíbe Europa y, por
supuesto, el coste de producción es mucho mayor aquí que allí.

Los pescadores quieren poder salir a faenar, sin que Europa
les ponga ni marque lo que deben hacer, ni que Rabat cambie
caladeros por pateras.

No son los burócratas europeos, esos que no conocen
nuestro territorio, los que nos deben decir lo que se puede hacer
y lo que no, solo están prohibiendo y asfixiando al sector
primario cuando, por otra parte, permiten que se importe
producto extracomunitario que se ha producido sin las
restricciones a las que obliga la Unión Europea.

Solo VOX y el Sindicato Solidaridad lo han denunciado,
mientras ustedes siguen bailando al son de las políticas
asfixiantes de Europa. Nos callan con la limosna de la PAC,
nos silencian, con las líneas INEA, pero, en realidad ponen un
yugo opresor sobre el sector que lo asfixia, porque al percibir
precios irrisorios se ven obligados a depender de la ayuda
pública y a tener que tragar carros y carretas, en normativa
europea que dicten los lobbies ecologistas.

Sé que apuntó muy alto, pero hay que ir a la raíz del
problema si se quiere solucionar. 

Por otra parte, quiero lanzar una reflexión en voz alta, ¿qué
pasaría si recentralizásemos las competencias delegadas en las
autonomías? Y ¿si redujésemos a la mínima expresión este
Parlamento? Y ¿si eliminásemos todo el gasto político estéril
y si eliminásemos todos los chiringuitos que hay para saciar el
hambre de los partidos políticos? ¿Se lo imaginan? Pues lo que
pasaría es que la carga impositiva sobre toda la sociedad se
reduciría de tal forma que el sector primario y todos los
sectores no necesitarían de las subvenciones de la PAC, de las
líneas de INEA y de tantas otras ayudas para poder sobrevivir.

Así que, si quieren salvar al sector primario y, por ende, al
resto de nuestros sectores productivos, lo que tenemos que
hacer es quitar grasa política y poner músculo estructural.
Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta.
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(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Por parte del Grupo
Parlamentario El Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula
la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Crec que
tots tenim clar que als agricultors i ramaders de les nostres illes
els agradaria no dependre d'ajudes i subvencions per sobreviure
en aquest sector, però, desgraciadament, la situació que viuen
no els ho permet i el Govern i la Conselleria d’Agricultura, en
concret, han de posar els màxims de recursos possibles al seu
abast.

A la interpel·lació, relativa a la política general del Govern
en matèria d'agricultura i ramaderia de les Illes Balears, prèvia
a aquesta moció, vàrem poder veure les bones intencions de la
conselleria i de la consellera per avançar dins el sector primari,
però dic “bones intencions” perquè realment hi ha molt de fum,
fum perquè moltes encara són només anuncis i paraules que no
s'han executat i, per tant, no han arribat ni a agricultors ni a
ramaders.

Com deia el Sr.  López, hi ha coses que s'han fet bé i s'ha de
reconèixer que s'han fet bé, però sempre hem d'anar a millorar
i hem de veure de quina manera podem millorar, sobretot per
ajudar aquest sector, i això crec que és la nostra feina i hem de
criticar el que no està ben fet.

Seguint amb la interpel·lació, Sra. Consellera, vaig veure
que parlava de mals heretats i com s'havia avançat en aquests
dos anys. Li record que era aquest govern, amb els mateixos
colors, perquè vostès donaven suport des de fora, els que
governaren els darrers quatre anys. Jo no som de les que dia a
dia mira el passat, i no ho faré ara, perquè crec que el que
interessa és que el sector primari de les nostres illes pugui jugar
amb les mateixes cartes que el sector primari de la península i
desgraciadament no és així. 

Per tant, el Govern té molta feina a fer, per un costat,
negociar amb el ministeri totes les discriminacions que patim
a Balears perquè siguin equitatius amb totes les comunitats i
perquè també facin veure a Europa les diferències que hi ha
entre els diferents territoris i, per l'altre costat, fins que no sigui
així, el Govern balear haurà de fer les aportacions directes
necessàries i laborals per als plans de xoc necessaris per fer
possible que els nostres pagesos i ramaders puguin sobreviure
dignament a les seves explotacions.

Podríem ampliar el debat que hi va haver dia 2 amb les
ajudes que hi hauria d'haver per a animals morts per mor de la
llengua blava, o com els manescals demanen una segona
vacunació per a aquesta malaltia; també com el gasoil agrícola
és 20 o 30 cèntims més car aquí que a la península, però crec
que són temes que podrem parlar tranquil·lament durant la
tramitació dels pressuposts amb la consellera, allà on ens
explicarà amb tranquil·litat com es repartiran els diferents
recursos de la conselleria.

Parlant en concret de la moció que ens va presentar o que
ens ha presentat la Sra. Pons i Fullana nosaltres volem dir-li i
anunciar-li que li donarem suport. Estam contents que hi hagi
hagut, que hi hagués un acord amb les OPA el 25 de març del
repartiment del patrimoni de les cambres agràries, però no
només s'ha d'aprovar, sinó que s'ha de pagar.

També quan parlam en el segon punt que es varen aprovar
uns acords, s'han d'executar, i estam cansats de comprovar com
moltes de les execucions que es fan de propostes aprovades en
aquesta cambra, desgraciadament no estan executades.

També donarem suport al tercer punt, perquè pensam que
sí s'ha aprovat un nou sistema el més coherent és que s'apliqui
i, per tant, seria convenient que aquest nou sistema començàs
a funcionar dins l'any vinent.

En qualsevol tipus d'ajudes els criteris han de garantir
aquesta mitjana a les Illes Balears, cosa que -com he dit-
desgraciadament no passa. Per tant, s'ha de garantir que tots els
pagesos cobrin la quantitat mitjana en el repartiment de les
ajudes FEGA.

Parlant del punt cinc, s'ha de reclamar a través del REB o
a través del ministeri la compensació dels sobrecosts
d'insularitat que pateix el sector, no només aquest sector, jo
crec que dia sí i dia també parlam dels costs d'insularitat i com
a través del REB s'han de poder compensar aquests sobrecosts.
Donarem suport al punt cinquè, hi ha d'haver aquest mínim al
REB al sector agrícola ramader.

I per acabar en el punt 7, sempre ens omplim la boca en
parlar de transparència i això ha de ser real i no de boqueta. És
important que es convoqui aquest Consell Agrari Interinsular
per explicar els pressuposts del 2022, però també veure com es
troben les negociacions amb el ministeri pel que fa referència
a la PAC 23-27 i al PDR.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, bon dia de nou, diputades i
diputats. S’ha fet aquí un debat relatiu a llibertats del camp
també, llibertat de comerç i també al finançament autonòmic,
és d’agrair que es parli de finançament autonòmic i també que
el PP posi damunt la taula que existeix un REB i que està ben
finançat i veure on van els sous, està bé reconèixer les coses.
Perquè una de les qüestions de les quals els que m’han precedit
han parlat molt és una paraula curiosa que té sis lletres i que és
la d’agraïment. Està clar que la de crítica és constructiva, si és
que la crítica constructiva és molt potent, però també agrair.
Crec que agrair també és una qüestió que s’ha de fer i si alguna
cosa es fa s’ha de reconèixer també, tot i que si no es fan en
temps i forma aquestes ajudes, i continuaré ara, s’ha de dir,
òbviament, per tal d’encoratjar la conselleria perquè sigui més
àgil.
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Com es va posar a la interpel·lació, per part de la diputada
Pons i Fullana, les conseqüències de la desaparició del boví de
llet eren desastroses, va advertir que hi hauria un tancament
d’un centenar d’explotacions que generen 450 lloc de feina i
perjudicis mediambientals amb un impacte negatiu sobre la
reserva de la biosfera, parlam de Menorca. FAGME també va
dir que l’informe Frisona tenia unes dades límit del sector i hi
ha dades de 2019. Òbviament amb aquestes afirmacions el punt
primer de la proposta és necessari, és necessari òbviament que
tiri endavant i també perquè la crisi de la COVID-19 ha deixat
de manifest que el sector primari ha estat un dels més afectats
i òbviament els hem d’ajudar perquè sigui així.

Ens agradaria, també hem parlat moltes vegades del lliure
comerç, ens agradaria que el camp fos un sector que funcionàs
sense ajudes, però hem de pensar que les conseqüències del
lliure comerç justament poden ser que el camp tingui
problemes. El lliure comerç fa que preus d’unes altres bandes
puguin menysprear els preus de les explotacions que tenim a les
nostres illes.

Ens consta que la conselleria treballa ja en aquestes tasques
i per això li donarem suport, perquè òbviament sí que posarem
en relleu aquest agraïment.

Des de Formentera tenim clar que el sector primari és
primordial i és per això que, atenent les competències pròpies
que ja diu l’Estatut d’Autonomia, als articles 70.12 i 71.9, tant
les cambres, les cooperatives, així com l’agricultura, són
competències pròpies dels consells insulars, i per això, des del
Consell de Formentera es fan tasques, es va crear la cooperativa
del camp i es va ajudar amb la creació d’un fons de terres que
poden ser algunes de les qüestions que es podrien fer en altres
bandes.

Sabem des de Formentera que la consellera ha estat allà a
Formentera, tant per veure quines coses s’han fet com la bassa
de reg, com aquest fons de terres i el funcionament de la
cooperativa del camp.

A la segona proposta es va parlar a la Comissió d’Economia
ja també, Sra. Pons, que hi ha una crisi greu de la llet, de la llet
de Menorca òbviament, i a part de totes les coses que tenim,
idò tornem a veure que el lliure comerç pot ser una de les
causes, però en altres qüestions el lliure comerç ha de
continuar. Crec que hem de tenir clar si el lliure comerç el
volem o no el volem.

Respecte del tercer i quart punt, s’han exposat necessitats
de pagament dels INEA i els FEGA, és qüestió d’economia i
les ajudes tenen procés de pagament. Sra. Consellera, és
important que sigui més àgil i hem de fer totes les passes
necessàries. Des del Grup Mixt donam suport a aquest punt,
però també és cert que hem de donar les passes necessàries en
aquest punt. Els terminis financers són importants i pot ser els
agricultors i ramaders tenen més problemes per poder arribar
a final de mes si aquestes ajudes no arriben. És per això que
l’encoratgem que sigui més àgil.

Respecte del punt cinquè, és una reclamació que hem de fer
sigui quin sigui el color polític. De la mateixa manera hem
d’estar contents que sigui el PP qui posi damunt la taula el REB

i totes les qüestions que han de venir i els sous que han de venir
per poder fer-ho.

I després, per fer un esment final, m’ha agradat la qüestió de
parlar de la liposucció aquí al Parlament. És curiós com un
grup polític és capaç, quan parlem del camp, de treure les
pasteres, és capaç de treure..., tenen un ideari, senyors de VOX,
un ideari molt marcat, tant fa de quin tema parlem, però torna
treure les pasteres, torna treure els “xiringuitos”, torna treure la
mancança de democràcia que suposaria la reducció de les
cambres legislatives.

(Alguns aplaudiments)

És curiós com són capaços, fins i tot en un problema tan
greu com és el sector primari, que diuen que li donen suport,
tornen treure els “xiringuitos”, és curiós. Tot i així, és curiós
també que avui, crec que, pel sentit de vot que han indicat,
votarem de la mateixa manera. No és una cosa que m’agradi,
però bé, és una qüestió de geometria parlamentària.

Res més. Sra. Consellera, votarem a favor dels 7 punts que
ha proposat la..., al final són coses que els afecten a vostès.
Senyors del Grup Popular els votarem a favor dels 7 punts
perquè considerem que és molt important que facem aquestes
passes al camp.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sr. President, bon dia senyores i senyors diputats.
El Grup Parlamentari Socialista donarà suport a la moció que
ha presentat el Partit Popular i comparteix el seu interès per al
sector agrari i ramader de les nostres illes. Però nosaltres
considerem que la feina que desenvolupa la conselleria des del
seu inici, tenint en compte la situació que pateix el sector
primari des de ja fa anys i també tenint en compte la situació
excepcional i inesperada que ha provocat la pandèmia, doncs
nosaltres sí que veiem que la conselleria s’esforça a resoldre els
problemes que pateix el sector, i també considerem que
s’esforça per millorar la situació dels pagesos en general.

La conselleria és conscient dels problemes que es tracten a
la moció i que arrossega aquest sector des de fa molts anys i
treballa per donar solució a cada un d’aquests aspectes. Tenim
el problema de la insularitat que provoca un sobrecost elevat
tant a la producció agrícola, com al sector ramader, doncs la
conselleria ha mantingut un contacte molt directe i constant
amb el Ministeri d’Agricultura i, per fi, per fi!, s’ha entès que
la insularitat és un problema molt important per a les nostres
illes i, per fi, es tindrà en compte per a la futura PAC, amb una
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aportació anual per al període de 2023 a 2027, per compensar
aquests sobrecosts.

La situació de les cambres agràries. Bé, després de molts
d’anys, com ha dit “Collet”, més de 40 anys, ja ha arribat a una
solució a aquest tema, que, a més de ser molt necessari aquest
repartiment de patrimoni, doncs comporta una millora
considerable per a les organitzacions agràries i està en procés,
la seva gestió està en procés.

Respecte de les ajudes. Hi havia 7.000 expedients pendents
per a ajudes PDR i la conselleria s’ha compromès que abans
d’acabar el 2021, estaran tots resolts. A més, també s’ha
compromès a aplicar el nou sistema de tramitació i de
pagament de les ajudes INEA, per al període PDR 2021 a
2027, de forma molt més eficient i reorientar-les a la
modernització del sector. 

Si parlem del sector ramader, del segon pla de xoc, el Pla
estratègic per a la ramaderia de Balears, les ajudes específiques
destinades a aquest sector, etc. La conselleria té molt present la
situació i s’esforça a donar solució a tots els problemes que
pateix i executar tot el que s’ha compromès, que és molt.

També s’ha donat resposta a la problemàtica de la llengua
blava, mitjançant la vacunació del bestiar i s’ha donat suport a
millorar la situació dels escorxadors.

S’han reactivat les assegurances agràries, que suposen una
millora molt important per als productors. Per millorar
l’eficiència es treballa mitjançant meses, per avançar més
ràpidament en solucionar temes que afecten en concret cada
sots-sector. Properament la Mesa del sots-sector lacti podrà
avançar per donar resposta als problemes quant a la rendibilitat
i la viabilitat. Hi ha comunicació constant amb els representants
del sector primari i properament es convocarà el corresponent
Consell Agrari Interinsular.

També s’han aportat solucions a altres temes que afectaven
el sector. Quant a la situació dels regadius, ja està aprovat el
Pla de regadius que es va presentar al ministeri per als fons
Next Generation, per a optimització de recursos hídrics,
aprofitament d’aigües regenerades i la modernització dels
regadius en general. 

Es va presentar el Pla de reestructuració de fruits secs, amb
l’objectiu d’augmentar la superfície i el valor de la producció
d’ametlla i de garrofa i recentment s’ha presentat la diagnosi
del sector i els objectius més urgents on s’han de treballar.

La producció ecològica ha augmentat un 20% a les Balears.
S’han convocat ajuts d’1 milió d’euros provinents dels fons
Next Generation, per contribuir que almenys el 25% de les
terres agrícoles de la Unió Europea es dediquin a l’agricultura
ecològica per al 2030, com indica la Comissió Europea. S’ha
treballat molt en la promoció del producte local i de proximitat
i moltes accions més que ara no és qüestió d’enumerar una per
una. Però volem dir amb tot això que nosaltres des del nostre
grup, considerem que la conselleria està treballant i de valent
des del primer dia, sabent la situació que es va trobar.

Bé, per tant, la conselleria està al càrrec de la política
general en matèria d’agricultura i ramaderia a les nostres illes,
que és el tema del qual tractava aquesta moció. Donarem suport
a tots els punts.

I ja per acabar, el pressupost de la conselleria per al 2022
segueix augmentant en relació als exercicis anteriors. Per tant,
considerem que sí estan aconseguint objectius i aportant
solucions en concret i tenim la seguretat que la situació del
sector primari haurà millorat considerablement durant aquesta
legislatura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Benlloch. Donam la paraula al grup
proposant, té la paraula la senyora Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Agrair en primer lloc el suport de tots els grups parlamentaris
que han anunciat el seu vot a favor d'aquesta moció. 

També vull dir que el Partit Popular ha presentat aquestes
propostes d'acord amb una voluntat constructiva i positiva a
favor del sector agrícola ramader, perquè els pagesos així ho
hem manifestat, nosaltres ho hem dit des de l'inici d'aquesta
legislatura i tots estam d'acord que necessiten mesures,
necessiten instruments que facin rendible i donin viabilitat
econòmica a les seves explotacions, generar vendes per viure
amb dignitat ells i les seves famílies.

Jo, desgraciadament, i hi vull insistir, ens trobam davant
tota una sèrie d'anuncis de promeses que a dia d'avui tot és un
incompliment darrera l'altra, el més trist, baix el meu punt de
vista, és que en lloc de reconèixer-ho, si no volem
d'incompliments, podem dir errades, però sembla que aquí tot
el culpable és el Partit Popular, tot són invencions del Partit
Popular. Però, bé, m'agradaria que se’m contestés què ha fet la
conselleria, jo crec que s'hauria de començar a explicar-ho.

I Sr. Mas, jo sí que li vull fer un incís i jo sí que li diré el
que va trobar la consellera, perquè som molt honesta i hem de
saber reconèixer les coses, la consellera va trobar 7.000
expedients del PDR sense tramitar damunt la taula, el 2019, el
mes de juny, i açò no és el Partit Popular, Sr. Mas, açò no és
del Partit Popular.

Ja al Sr. López, jo mai no he dit que la conselleria no
hagués fet res, és clar que ha fet coses i és clar que ha fet coses
bé, com també les va fer en el seu dia el Partit Popular, el Partit
Popular també en va fer de coses bé.

(Remor de veus)

I jo voldria que vingués aquí amb dades a dir-me una
iniciativa que hagi presentat el Partit Popular, només una, Sr.
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López, i que ja estigués feta des de la conselleria, li agrairé que
em donés aquesta informació.

I veig que diversos diputats han fet esment, com és que tot
el sector està en peu de guerra si tot es fa tan bé. M’insisteix el
Sr. Mas en les cambres agràries, és cert que fa més de 40 anys
que existeixen les cambres agràries, és clar que sí, ara bé, què
és que perquè fa més de 40 anys que existeixen no s'ha de
cobrar el repartiment que s'ha fet? No, però, és que, Sr. Mas, és
que vostè em parla d'una cosa que jo no he dit el contrari, jo no
he dit el contrari, simplement es va fer el mes de març un
repartiment, açò s'ha de liquidar econòmicament, i jo el que
denunciï és que a dia d'avui açò no s’ha liquidat.

El Sr. López: el hecho insular se está trabajando. Em sap
greu, però no li diré que no, no li diré que no, ara, digui’m a dia
d'avui què han rebut els pagesos pels sobrecosts d’insularitat,
digui’m-ho!, perquè, és clar, estic molt contenta que em suporti
la moció, ara bé, és que es diuen unes coses! Digui’m vostè què
han rebut els pagesos pel fet insular.

I estic d'acord amb el Sr. Mas, quan ha dit que tot el que
siguin per a bé de la pagesia, és igual, no importa d’on surt.
Miri, jo estic contenta que VOX s'haguessin reunit amb el
sector a Menorca, estic contenta, perquè els devien expressar
el mateix que expressen al Partit Popular, és que aquí venim a
donar a entendre que tot són invencions del Partit Popular.

Quant al Sr. Sanz, ha parlat de moltes coses, algunes puc
compartir-les, evidentment d’altres no, ara, sí que li diré que
aquí hi ha 7 propostes d'acord molt concretes, ell s’ha sortit
molt d’aquesta moció, en qualsevol cas, jo li diria que presentés
una moció sobre el sector primari, que, des del meu grup
parlamentari, no hi haurà cap problema, si és a favor del sector,
amb donar-li suport.

Honestament, esperam que aquesta moció sigui un toc
d'atenció perquè els pagesos evidentment no es mereixen una
conselleria que els ment constantment i una conselleria que els
enreda. Moltes gràcies, insistesc, a tots els grups pel suport a
aquesta moció.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Finalitzat el debat, i tal com han escoltat les intervencions
dels diferents portaveus i que ningú no ha demanat votació
separada, votarem els set punts de la iniciativa conjuntament.
Per tant només hi ha una única votació. Passam a votar. Votam.

(Alguns aplaudiments)

52 vots afirmatius, cap no i cap abstenció.

IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 4041/21, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, de modificació de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de
carreteres de les Illes Balears.

A continuació passam al quart punt de l'ordre del dia que
correspon al debat de presa en consideració de la Proposició de

llei RGE núm. 4041/21, del Grup Parlamentari Mixt, de
modificació de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de
les Illes Balears. Començam el debat amb la intervenció per
part del Grup Parlamentari Mixt, per fer la presentació de la
proposta té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia altra vegada, senyores
i senyors diputats. Com saben, la Llei de carreteres de la
comunitat autònoma és de l'any 90, per tant, té trenta-un anys,
s’han fet modificacions parcials, però és una llei que jo crec
que avui en dia tothom està d'acord que ha quedat desfasada i
que requeriria una actualització.

Concretament, i des del Consell de Menorca, aquesta llei no
ha ofert un marc jurídic satisfactori per poder fer algunes
actuacions avui en dia absolutament necessàries en les
carreteres que les hem d’entendre, ja no només com una
calçada perquè hi transcorren cotxes, sinó com una via de
comunicació on hi han de poder anar cotxes, hi han de poder
anar vehicles sostenibles i també amb un horitzó de transició
energètica s’ha de poder multiplicar la possibilitat que hi passin
serveis d'interès públic, bàsicament de transport d'energia, però
també d'aigua, de gas o de telecomunicacions.

Per tant, donant resposta a aquesta problemàtica tècnica que
tenia el Consell de Menorca que li impedia o li dificultava tirar
endavant totes aquestes iniciatives absolutament necessàries,
MÉS per Menorca va presentar aquesta proposició de llei per
resoldre aquests problemes, bàsicament per facilitar la
construcció de carrils bici i per facilitar la coexistència
d'aquests carrils bici amb el transport, com els deia, d’energies
i altres serveis d'interès públic com poden ser xarxes de
telecomunicacions.

Per resoldre això, aquesta proposició de llei proposa quatre
coses: bàsicament, facilitar la construcció de carrils bici i
modificar l’article 7, podent-los fer fora de la planificació,
perquè en alguns casos, encara que no estiguin prevists en el
Pla director sectorial, ja hi ha uns trams fets que no té cap
justificació que no es puguin acabar, doncs això l’article 7.

En segon lloc, previsions sobre les característiques i
paràmetres que han de tenir aquests carrils bici, perquè moltes
vegades els tècnics a l'hora d'informar-los es troben que no
tenen un marc que els digui quines característiques han de tenir.
Per això proposam modificar l'article 27.

En tercer lloc, i segurament el més important, la
modificació de l'article 28, considerar el carril bici com un
element complementari de la carretera, la qual cosa vol dir que
el disseny dels carrils bici està beneficiat del règim específic
sobretot a nivell de declaració d'utilitat pública d'expropiacions
que té el règim de carretera general, és a dir, entendre el carril
bici com un element complementari de la carretera, article 28.

I per últim, facilitar la coexistència d'aquests carril bici amb
infraestructures de serveis públics, com els deia abans,
modificació de l'article 33; la qual cosa, a més a més, també
hauria de facilitar disminuir l'impacte paisatgístic que aquestes
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xarxes de distribució tenen quan van en alçada, quan van de
manera aèria.

Per tant, aquestes eren les quatre coses que pretenia aquesta
proposició de llei. Com poden veure són elements molt tècnics,
és a dir, nosaltres entenem que és una proposició de llei molt
tècnica, probablement l'ideal d'una modificació d'aquestes és
que fos un projecte de llei elaborat pel Govern, evidentment
d’acord amb els consells insulars. Nosaltres creiem que si això
no s'ha fet abans és precisament perquè, com que és
competència dels consells insulars, des del Govern tal vegada
no es veu l'emergència, la necessitat, perquè no es viu en
primera persona la problemàtica que aquesta llei hagi quedat
desfasada. Per tant, seria interessant que consells i Govern
poguessin fer una modificació en profunditat, replantejar de
bell nou aquesta llei per adaptar-la als temps.

MÉS per Menorca ha fet el que modestament podia fer, que
era en aspectes que no funcionaven presentar una proposició de
llei limitada, amb aspectes molt tècnics, però era la manera que
teníem de resoldre aquest problema que hi ha en aquests
moments en el Consell de Menorca.

Per totes aquestes característiques que els he dit, hem assolit
un acord amb els grups del Govern per resoldre totes aquestes
mancances a través de les esmenes presentades al Decret Llei
3/2021, el qual, com vostès saben, es troba en tramitació en
aquest parlament, ja informat i a punt de ser dictaminat
probablement la setmana que ve. Per tant, la idea seria
reconduir totes aquestes propostes que hi havia en aquesta
proposició de llei a través d'aquestes esmenes, això té una sèrie
d'avantatges: primer, la immediatesa, és a dir, aquest projecte
de llei derivat del decret llei probablement podrà entrar en
vigor abans de final d'any i, per tant, aquesta necessitat que
teníem de dotar aquest marc jurídic que permeti al Consell de
Menorca dur endavant totes aquestes actuacions, podria entrar
immediatament en vigor. 

Cosa que si creem una ponència i analitzem la llei,
evidentment tendria avantatges, perquè podríem tal vegada
afegir nous aspectes que no han quedat recollits a la nostra
proposició, però, probablement, això no entraria en vigor, en el
millor dels casos, fins al mes de març o al mes d'abril.

Per tant, aquesta té l'avantatge de la immediatesa, i també
el de reduir la càrrega de treball legislatiu, tenint en compte
com tenim alguns projectes de molta envergadura i molt
emblemàtics com la llei d'educació i la llei de consells insulars.

Per tot aquest motiu, Sr. President, sol·licito la retirada
d'aquesta proposició de llei, d'acord amb l'article 141.2,
sol·licito que sigui retirada de la tramitació, demanant
disculpes, evidentment, a tots els portaveus per les molèsties.
L’acord polític per poder reconduir això a través d'esmenes
l'hem assolit aquest matí i, per tant, no era possible haver
demanat abans la retirada. Encara que ho haguessin demanat
abans, malauradament, l'ordre del dia també estava fet, per tant
és la quota que exhaureix MÉS per Menorca de les seves
proposicions de llei.

Al final el que ens interessa és que els canvis es puguin dur
a terme i, per tant, a mi em sembla que, havent assolit aquest

acord polític, era injust fer-los perdre el temps a vostès avui, i
els propers dies tramitant aquesta proposició de llei, quan es
pot resoldre a través de les esmenes amb una llei ja en
tramitació.

Per tant, això és tot, Sr. President, gràcies a tots.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Un cop escoltat que el Grup
Parlamentari Mixt i el Sr. Castells retiren, en funció de l’article
141.2, si qualque grup parlamentari vol fer una breu intervenció
sense entrar en el debat, perquè ja s'ha retirat la iniciativa, don
autorització per si qualque grup parlamentari vol fer una
puntualització, no per entrar a cap debat, eh? 

Grup Parlamentari del PP?

Molt bé, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, president. Sr. Castells, li he de dir que des del meu
grup parlamentari estam prou decebuts d'aquesta actuació i
intervenció que acaba de fer vostè. 

És ver que l'article 141.2 del Reglament li permet retirar
una proposició de llei abans de la seva presa en consideració,
però hi ha una cosa que es diu elegància parlamentària i quan
un presenta una proposició de llei, la inclou en el debat de
l'ordre del dia, el que no s’ha de fer és sortir al faristol a
retirar-la quan, una sèrie d'hores abans, l’ha negociada per
darrere amb una part dels grups de l'arc parlamentari.

Li vull recordar que grups parlamentaris aquí ho som tots.
Aquí no es negocien les proposicions de llei amb el Govern, el
Govern presenta projectes de llei, i les proposicions de llei es
debaten amb els grups parlamentaris dels que formam els 16
diputats que hi ha al Partit Popular. I sí és ver que vostè té
aquest dret, ens sembla un menyspreu no només als grups
parlamentaris, a la tramitació que suposa una proposició de llei,
i el que sí ens sembla injust no és perdre el temps aquí, sinó no
tenim l'oportunitat de debatre, de fixar el nostre posicionament,
d'una proposició de llei de la qual ens hem preocupat, de la
qual ens hem interessat durant aquest cap de setmana analitzant
amb els diferents consells, cosa que vostè no va fer per
presentar-la, de la qual hem intentat consensuar amb els agents
implicats com són els departaments de territori de carreteres de
cada un dels consells insulars, i de la qual hem intentat fixar un
posicionament per fer aquelles millores tècniques, que sí és la
feina dels grups parlamentaris perquè aquesta proposició de
llei, sortís o no sortís endavant, tenint la seguretat jurídica que
el Grup Parlamentari Popular en el seu coneixement de gestió
podria aportar a aquesta norma.

Dit això, vostès retirin en virtut de l'article 141.2 del
Reglament, com li permet el president, aquesta proposta que
nosaltres continuarem fent iniciatives, propostes positives
lluitant per les carreteres com hem fet sempre que governam,
fins i tot la Llei de 1990 la va presentar un govern del Partit
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Popular encapçalat pel president Biel Cañellas i, com ho fem
des de l'oposició, presentant esmenes per carreteres per 146
milions d'euros a pesar de les retirades dels convenis de
carreteres que ha fet la Sra. Armengol, com vàrem fer el
Consell de Mallorca per exemple que vàrem haver de lluitar per
190 milions d'euros del conveni de carreteres que la Sra.
Armengol s'havia gastat en despesa corrent, i com feim des del
Consell d'Eivissa ara que governam, lluitant per aquelles
carreteres que el Govern no està fent.

Pensam que aquesta és la gestió que necessiten les
carreteres de les Illes i no furtar els debats parlamentaris als
grups en un tema tan important com és aquest simplement per
evitar que el Govern hagi de sortir aquí a fer un vot en contra
i puguin després vendre vostès unes esmenes com seves fent un
titular de cara als pressuposts. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez?

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí, Sr. Presidente. Con toda brevedad, si me lo permite,
intervendré directamente desde el escaño. Decirle solamente,
Sr. Castells, que lo que ha sucedido hoy me extraña, y me
extraña viniendo de usted, que además suele ser exquisito en el
tema de las normas parlamentarias. 

Usted ha salido a la tribuna, ha expuesto su visión de cómo
se debía reformar esta ley. El resto de grupos hemos preparado
la nuestra. Usted ha tenido oportunidad de expresar su opinión.
El resto de grupos no hemos tenido oportunidad de expresar la
nuestra. Usted sabía perfectamente que la podía haber retirado
antes de subir a la tribuna y creo que esta vez se ha equivocado.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez.

 Si no hi ha més intervencions, i un cop retirada aquesta
iniciativa parlamentària, no havent-hi més assumptes a tractar,
s'aixeca la sessió.

Record, perdonin, record als portaveus dels grups
parlamentaris, a la Mesa de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts i a la Mesa del Parlament a més d'una representació
del Govern, si poden acudir ara un moment a la Sala d’Actes
per solucionar el tema del calendari de compareixences.
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