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EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia, senyores i senyors diputats. El primer punt de
l'ordre del dia correspon al debat de les preguntes amb
sol·licitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 12393/21, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a solucions al problema dels
pluvials d'Alaior. 

Primera pregunta, RGE núm. 12393/21, ajornada a la sessió
anterior, relativa a solucions al problema dels pluvials d'Alaior
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.
L'ajuntament d'Alaior ha aprovat una moció conjunta, govern
i oposició, en què insta el Govern de la Sra. Armengol a definir
la solució més segura i més factible i, a la vegada, definitiva per
al problema dels pluvials. Sr. Conseller, quines accions faran
per resoldre aquesta problemàtica?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons. 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.
Pons, em permetrà que li corregeixi el temps verbal de la seva
pregunta i és que, tal i com jo mateix vaig acordar a principis
d'aquesta legislatura amb el batle d'Alaior, des de febrer
d'aquest any, l'ajuntament ja compta amb l'estudi d'alternatives
i de possibles solucions a aquesta problemàtica.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. PONS I FULLANA: 

Quines són aquestes qüestions, Sr. Conseller? Una qüestió
d'interès general, i així ho diuen tots els regidors d'Alaior, un
gest d'unitat política, s'han dirigit fa dues setmanes al Govern
de la Sra. Armengol, per tant, vostès, que fa sis anys que
governen però que encara no han fet res, ara tenen l'oportunitat
de solucionar-ho perquè la competència exclusivament és del
Govern de la comunitat, com els ho recorda el municipi afectat. 

Amb aquests objectius i d'acord amb les peticions
municipals, el Partit Popular ha registrat una esmena als
pressuposts de l'any que ve. Proposam un pla plurianual amb
una primera partida de 2 milions d'euros, esperam -clar- que

sigui acceptada i incorporada ja que també ho demana el
PSOE, que forma part de Junts per Alaior.

Sr. Conseller, disposaran de fons europeus del Pla Next
Generation i, tal com va dir vostè i la Sra. Armengol, el cicle de
l'aigua és una prioritat, ara ho veurem. El poble d’Alaior els
demana una col·laboració que per lleialtat institucional no els
haurien de negar. Avui ja no poden seguir demorant més la
solució als problemes dels pluvials d’Alaior. Per tant, Sr.
Conseller, actuïn en conseqüència, els ciutadans els ho
agrairan.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:  

Gràcies, Sra. Pons. 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. Pons, un matís, aquest
tema és de competència únicament i exclusivament municipal,
com sempre s'ha reconegut. 

És sospitós que vostè em tregui aquest tema, fent-lo
coincidir amb el debat pressupostari; com li deia abans, des de
febrer d'aquest any l'ajuntament ja compta amb l'estudi
d'alternatives al qual jo mateix em vaig comprometre i
l'ajuntament, com bé vostè comentava, no ens ha respost a
aquest informe fins a octubre i, avui, vostè, novembre, va i em
demana per aquest tema.

Tanmateix, estic segur que convindrà amb mi que no
parlaríem d'aquesta problemàtica si el Partit Popular no hagués
desviat el fons i la partida que aquest projecte tenia assignat
arran d'un conveni que s'havia firmat l'any 2006, i que l'any
2013, pel fet de no haver-se mogut ni un sol paper quant a la
seva tramitació, el Sr. Company va decidir passar aquests
doblers a construir un dipòsit de Campos precisament també
governat pel seu propi partit. De fet, la batlessa de llavors, la
Sra. Sugrañes, no va fer denúncia pública d'aquest fet fins a
l'any 2015 quan, precisament, el govern d'esquerres va entrar a
governar.

Per tant, varen ser vostès al cap i a la fi que varen deixar
perdre el finançament que ja tenien assegurades aquestes obres
i que, per tant, varen ser vostès els principals responsables de
decidir que aquella obra en aquell moment no era necessària.

Vostè em demanava pels fons europeus, certament ara es
torna a obrir una oportunitat; de fet, des del Ministeri per a la
Transició Ecològica, han obert una línia de finançament per
pal·liar els riscs d'inundació que va dirigida precisament als
ajuntaments, els governs autonòmics no poden optar a aquesta
línia de subvencions perquè precisament són competències
municipals.
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Per tant, instam, i la inst a vostè també, perquè treballem en
aquesta direcció i, òbviament, des de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori estarem al costat d'aquest ajuntament i de
qualsevol altre ajuntament per intentar ajudar-los a transitar cap
a aconseguir aquestes línies de finançament extraordinàries.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 12919/21, presentada pel
diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació dels torrents de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:  

Gràcies, Sr. Conseller. Segona pregunta RGE núm.
12919/21, relativa a situació dels torrents de les Illes Balears,
que formula el diputat Miquel Vidal i Vidal del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL I VIDAL: 

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, bon dia. Sr.
Conseller, dimarts passat en aquestes hores més o manco va
córrer la notícia que els torrents de Sant Llorenç estaven un
altre pic a punt de desbordar-se. Això ens va fer créixer la
preocupació a tots.

He mirat al llarg d'aquests tres anys darrers, a veure quines
actuacions havia fet i quines havien estat les seves
intervencions, cada vegada que li demanaven sobre els torrents.
La conclusió és que sembla que les obres d'infraestructures de
carreteres encara no han començat, altres sí han començat, i
algunes s'han acabat.

Jo, Sr. Conseller, li deman: els ciutadans de les Illes
Balears, podem estar tranquils, poder dormir tranquils, perquè
vostè ha fet els torrents nets i ha fet els seus deures en matèria
d'aigües pluvials?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Entenc que aquesta no és la
pregunta que em formulava oficialment que, per tant, serà la
que jo li respongui.

Els torrents de les Illes Balears actualment es preveuen
transitant aigua per les seves lleres de torrent per mor de les
pluges que també vostè mencionava; i si em demana una
valoració, doncs li he de dir que la valoració, d'una manera
honesta, és notablement positiva.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. VIDAL I VIDAL: 

Gràcies, president. Sr. Conseller fa tres anys quan hi va
haver les inundacions hi va haver tretze morts, però sembla ser
que, segons qui governa, la vida té un preu a un altre, perquè fa
vuit anys hi va haver la mort d'Alpha Pam a un hospital, i jo
record les intervencions de la Sra. Santiago: “què feis aquí si hi
ha hagut un mort, de què anau a discutir?” Durant el vostre
mandat n'han mort tretze només amb una actuació, i no es tenen
en compte per a res.

La pregunta, Sr. Conseller, és la mateixa que està
formulada. Vostè té els torrents nets i pot garantir que aquestes
coses no tornaran a succeir a les Illes Balears o vostè no
compleix amb les seves obligacions i passam pena perquè es
pot tornar a repetir en qualsevol moment?

Sr. Conseller, les vides són les mateixes, en un o un altre
lloc, i les responsabilitats també; si la responsabilitat de la seva
veïnada d'escó és tenir tots els hospitals que funcionin, la seva
responsabilitat és que els torrents estiguin nets, sobretot, per
defensar la vida de les persones humanes.

Esper, Sr. Conseller, que d'aquí a un any i mig, per als que
ara ens escolten hagi canviat el Govern i pugueu tenir un
govern responsable, que assumeixi la responsabilitat que ens
toca, i així les Illes Balears puguin anar endavant.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vidal, li ho dic d'una
manera honesta, he trobat molt pobra i molt trista la seva
rèplica. Vostès aquí vénen, una vegada més, a fer demagògia
d'un tema que efectivament és notablement sensible i, per tant,
jo els convidaria que tant vostè com el seu grup parlamentari es
comencin a sumar a la cultura del risc, davant la demagògia de
dades.

Aquest mes de novembre ha estat el mes de novembre més
plujós de les darreres dues dècades a les Illes Balears. Si una
cosa ha quedat clara, precisament, després d'aquestes pluges
persistents durant tres setmanes, és que si la precipitació és una
precipitació assossegada i sostinguda en el temps, les
incidències són nul·les. Per tant, això significa que els torrents
de les Illes Balears han funcionat d'una manera notablement
òptima.
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Vostè feia referència a les inundacions des d'un punt de
vista molt esbiaxat i molt simplista però no parlava, per
exemple, de la manca de planificació territorial i urbanística
que hi ha hagut a les nostres illes ni tampoc parlava de
l’artificialittzació de les lleres dels torrents que són les que,
entre altres coses, cada vegada han provocat les inundacions a
què vostè feia referència algunes d'elles, tristament, amb
conseqüències per a vides humanes les quals jo mateix lament
aprofitant l'avinentesa d'aquesta resposta. 

Per tant, jo li ho dic honestament, no facin política
d'aquestes qüestions, siguin honestos i siguin responsables
també en la seva oposició. Si alguna cosa ens ha ensenyat
aquest període de precipitacions és que els torrents amb
precipitacions sostingudes funcionen d'una manera excel·lent.
Per tant, faig una crida a la responsabilitat i que facin una
oposició responsable en temes tan sensibles com aquests.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 13969/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mínim del 25% de
l'ensenyament en castellà. 

Tercera pregunta, RGE núm. 13969/21, en substitució de la
RGE núm. 12916/21, relativa a mínim del 25% de
l'ensenyament en castellà, que formula el diputat Juan Manuel
Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, bé, la setmana
passada va ser notícia la fermesa de dues sentències del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que determinaven
que, com a mínim, les llengües oficials i vehiculars havien de
tenir un mínim d'un 25% en l'ensenyament. La ministra
d'Educació, Pilar Alegría, va manifestar que és d'obligat
compliment i que no hi ha debat, que s’han de complir aquestes
sentències. 

Per açò li demanam, Sr. Conseller, quina valoració fa el
Govern d'aquesta sentència i si troba que aquesta jurisprudència
és aplicable a Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. 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, Sr. Lafuente,
gràcies per aquesta pregunta que en substitueix una altra amb

la qual tal vegada vostè estava més còmode, però un parell de
qüestions.

Em fa una pregunta en relació amb les declaracions de la
ministra a una sentència que fa referència a Catalunya, a una
sentència que fa referència a un recurs de la Generalitat de
Catalunya respecte d'una sentència del Tribunal Superior i
respecte del model lingüístic de Catalunya. 

Jo som conseller d'Educació de les Illes Balears i, per tant,
jo som responsable de les coses que passen a les Illes Balears,
no de les que passen a Catalunya.

Sr. Lafuente, vostès, els del PP, amb el tema de Catalunya
viuen i viuen malament i han fet d’alguna manera d'aquesta
qüestió un tema que ha creat més independentistes dels que es
pot imaginar. 

Nosaltres tenim aquí un model lingüístic pactat, que es basa
en l'Estatut d'Autonomia, en la Llei de normalització lingüística
i en el Decret de mínims, amb consens, vostès governaven, i no
hem tengut cap sentència respecte d'aquesta qüestió, cap
sentència en contra. 

Per tant, nosaltres l'únic que volem és que els estudiants de
les Illes Balears quan surtin de l'escola obligatòria sàpiguen
català, sàpiguen castellà en tant que llengües oficials d'aquesta
comunitat autònoma, i que sàpiguen un tercer i un quart idioma.
Aquest és el nostre objectiu. No tenim cap sentència respecte
d’això. 

Jo els vull recordar que quan vostès governaren el 2011-
2015, a més de tot el conflicte polític i educatiu, hi va haver
sentències i tot un xou jurídic sobre el qual hauríem de
reflexionar. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
resposta, jo estic ben còmode amb aquesta pregunta, qui veig
que no està massa còmode amb la resposta és vostè. Miri...

(Alguns aplaudiments)

... és cert que Balears no és Catalunya encara que les dues
comunitats autònomes compartim coses molt positives: una és
que tenim dues llengües oficials i una altra és que pertanyem i
formam part d'Espanya, però jo crec que seria important, i em
sap greu que aquestes sentències no li puguin servir a vostè per
reflexionar, per millorar...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.
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EL SR. LAFUENTE I MIR:

... per pensar a millorar l'educació, per pensar com podem fer
les coses amb sentit comú i veig que els seus socis el que
aprofiten és, en lloc de fer açò, idò tenir posicions radicals,
posar en qüestió la independència judicial, dir que els jutges no
són independents, en definitiva, posar en qüestió l'estat de dret. 

Jo crec que tothom està d'acord que els seus fills hagin de
dominar les dues llengües oficials, que els seus fills hagin...
puguin dominar una llengua estrangera, però també crec que els
seus serveis jurídics li poden dir que aquestes sentències sí que
són directament aplicables a Balears. 

Són directament aplicables a Balears perquè emanen
directament de la Constitució, són directament aplicables a
Balears perquè hi ha jurisprudència del Tribunal Suprem i del
Tribunal Constitucional.

Per tant, m'agradaria saber de tots els projectes lingüístics
de tots els centres públics i sostinguts amb doblers públics, que
són de la seva competència, si compleixen aquest 25% de les
dues llengües oficials, un mínim d’un 25%, i segurament no, i
els seus serveis jurídics li diran segurament que són nuls de ple
dret. 

Per tant, desgraciadament vostè hauria d’aplicar, i crec que
és el moment oportú, el sentit comú i té la possibilitat d'elegir
entre el sentit comú i la moderació o la radicalitat; si aposta pel
sentit comú tendrà el suport del PP, si no, l'oposició total.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente, Té la paraula el conseller d'Educació
i Formació Professional.

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

Moltes gràcies, president. Sr. Lafuente, em sent molt
còmode en qualsevol tema d'educació, li ho puc assegurar, i en
temes de llengua més que mai, perquè és la meva llengua i és
la llengua que defensaré tota la vida. 

Per tant, Sr. Lafuente, miri, nosaltres què volem? Nosaltres
el que volem és que els nostres estudiants sàpiguen català i
castellà; nosaltres el que volem és que els centres educatius
facin els seus projectes lingüístics en funció de la diversitat que
hi ha en aquesta terra i de la situació sociolingüística que hi ha;
volem que aquests projectes lingüístics es facin avaluant per
veure si s'assoleixen aquestes competències; volem que la
llengua no sigui un element de confrontació. 

El problema no és la llengua i jo l'únic que deman, i li ho
deman i li he dit moltes vegades que tenim la mà estesa, és que
realment en aquest sentit, el sentit comú, és que estam aplicant
una normativa que vostès varen aprovar, de radical no en té res

-de radical no en té res- i el projecte lingüístic de Catalunya és
diferent del de les Illes Balears. 

Però nosaltres el que volem és el màxim consens, i ho farem
si vostès volen. Estam treballant perquè la Llei d'educació
faciliti aquesta estabilitat educativa i lingüística que necessitam
per tenir una societat cohesionada i uns ciutadans plurilingües. 

Aquest és el nostre objectiu, Sr. Lafuente. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 12915/21, presentada per la
diputada Sra. Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a plans de contingència
hospitalària davant la grip i la sisena onada de COVID. 

Quarta pregunta, RGE núm. 12915/21, relativa a plans de
contingència hospitalària davant la grip i la sisena onada de
COVID, 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. Senyores... diputats, diputades, bon dia.
Consellera, la pregunta d'avui és per tranquil·litzar la població
general i els nostres professionals en particular i és per saber si
els plans de contingència dels hospitals estan preparats per fer
front a una possible nova epidèmia de grip i a la sisena onada
de COVID i si aquests plans contemplen l'adequació de
recursos humans tant a atenció primària com a atenció
hospitalària. 

Aquests dies hem llegit que segueix havent-hi saturació a
les urgències. Ahir mateix a les tres de l'horabaixa hi havia prop
de quaranta malalts que estaven..., que feia més de vint-i-quatre
hores que esperaven un llit. 

Les llistes d'espera estan basades en un pla estratègic que va
caducar l'any 2020. Hem tengut un any per fer-lo. 

Si pensen fer més campanyes per assegurar la vacunació
antigripal, l'any passat vostès estaven molt contents perquè
anaven molt bé en la vacunació. Tenim uns objectius de
vacunar el 75% de la població de risc, d'embarassades, en
varen vacunar una de cada quatre, els professionals sanitaris no
arribaren a la meitat i dels majors de 65 anys només arribaren
al 55%. 

Consellera, pensa fer més campanyes? Enguany recomanen
que es vacunin els nins, tenim dosis intranasals per vacunar els
nins? Crec que no.

També ens agradaria saber quines mesures han pres per
millorar i enfortir la coordinació entre els diferents àmbits
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assistencials per assegurar una continuïtat assistencial. Jo no sé
si hi ha suficients infermeres gestores per poder fer aquesta
tasca.

I per acabar dues coses més, la xarxa sentinella, que vostè
sap que era molt important i que duia en marxa des de 1999
enguany encara no s'ha posat en marxa, qui farà, qui (...) les
soques de grip?, com ho farem això?

I una altra cosa és si pensen fer propaganda perquè la gent
faci un bon ús i no faci abús dels recursos sanitaris.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom, gràcies, diputada, per
la seva pregunta. Els plans de contingència han estat dissenyats
i coordinats pel Servei de Salut amb tots els centres hospitalaris
i l'Atenció Primària. 

Crec que són sobrades les mostres que s'han produït a
aquesta comunitat autònoma d'adequació de recursos des del
març de l'any passat. Per començar, s'han establert circuits
diferenciats per a l'atenció als pacients COVID, s'augmenten o
disminuixen el nombre de llits disponibles, en tenim mil a la
nostra comunitat per a hospitalitzats pacients COVID i 300
d'UCI. Crec que és un nombre considerable que mai,
afortunadament, no ha arribat al cent per cent. S'avalua
permanentment la necessitat de reforçar personal, i vostè sap
que hem dit públicament que continuam amb els reforços dels
professionals. L'activitat ordinària també s'ha de revisar
permanentment, i efectivament s'ha hagut de suspendre en
molts de moments i per això les llistes d'espera s'han
incrementat a pesar de disminuir la demora. Es regulen el
nombre de visites. Es fan múltiples actuacions en matèria de
plans de contingència a la nostra comunitat autònoma a tots els
sectors i a tots els àmbits sanitaris. 

Jo crec que, sincerament, Sra. Diputada, no s'han de
sembrar dubtes, crec que els ciutadans d'aquestes illes estan
orgullosos -crec- de la feina que estan fent els professionals de
la salut en aquesta comunitat i dels resultats que tenim. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Consellera, m'agradaria que em contestàs un parell de
preguntes que li he fet i esper que ara al portaveu de
Ciudadanos les pugui seguir contestant.

 Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Puc continuar, evidentment, amb la
meva rèplica. Vull agrair la feina a tots els gestors que han estat
implicats des del primer moment de la pandèmia...

(Remor de veus) 

...vull dir..., sí, permetin-me que els ho agraeixi o no els sembla
que els gestors han tengut aquesta implicació? Tenc 41 segons
encara per contestar. Disposam de més professionals, de més
inversió, de més recursos, perquè ha estat una constant per a tot
aquest govern, per a tot el Govern, no només per salut. 

La taxa de vacunació en aquest país és de les més altes del
món i hi està tothom orgullós i tothom pot parlar d'aquest tema.
La pandèmia ha impactat en les persones, sí, no només a nivell
sanitari també a nivell social, a nivell econòmic, però el Govern
sempre ha estat al costat dels ciutadans i perquè volem millorar,
perquè volem millorar, contractarem aquests 900 i escaig
professionals, en lloc dels 8.000 que ha tret fora Andalusia, per
exemple...

(Alguns aplaudiments) 

... i perquè la salut és més important que mai hi destinam 2.000
milions d'euros enguany, més de 2.000 milions.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 12900/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a capacitat de resposta
sanitària enfront d’una possible doble crisi hospitalària dels
casos de grip i COVID-19. 

Cinquena pregunta, RGE núm. 12900/21, relativa a
capacitat de resposta sanitària front d’una possible doble crisi
hospitalària dels casos de grip i COVID-19, que formula el
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Vaja
preliminar..., bé, miri, consellera, el nostre grup parlamentari
més enfora de la nostra intenció de crear dubtes i alarmisme
envers la pregunta que li faig, que s'assembla bastant a la que
la diputada Borrás li acaba de fer, tot el contrari, el que volem
traslladar ara mateix és una crida de bell nou a les 160.000
persones que encara no s'han vacunat i són població diana i
també a aquests col·lectius més vulnerables que estan
convocats a la vacuna de la grip. 

Miri, precisament per llevar aquesta inquietud a la
informació d'aquesta sisena onada, d'aquesta nova variant de
l’òmicron que se superposa amb una situació de temporada de
la COVID li feim, i crec que és imprescindible que de forma
molt detallada avui amb aquesta pregunta respongui aquí si,
atès el que passa amb onades anteriors i situacions de crisi que
hem tengut hospitalaris en segons quins moments, les Illes
Balears i el nostre sistema de salut està preparat per fer front a
aquesta nova situació.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Gràcies, diputat. Per suposat que entenc
que és un motiu de preocupació per a tots, per a mi,
evidentment, o per a nosaltres els primers. Crec que s'ha
demostrat aquesta capacitat de gestió i sobretot la fortalesa de
l'atenció primària i de l'atenció hospitalària en aquesta
comunitat autònoma. És un poc el primer valor que volia
defensar abans. Crec que també els plans de contingència han
suposat poder comptar entre recursos públics i privats amb més
de mil llits destinats a pacients COVID hospitalitzats i més de
300 places a la UCI. Ahir teníem 87 pacients hospitalitzats i 25
a les UCI. 

Augmenta el nombre de casos? Sí. Afortunadament,
afortunadament, els hospitals encara tenen una situació bastant
estable, excepte a l'illa de Menorca on és un poc més complexa
a la UCI, però som prudents, avaluam les dades cada dia, hi ha
mesures de seguretat. Aquí és on vull fer la crida, les mesures
de seguretat que implementam per a la COVID serveixen també
per a la grip. 

Ahir vàrem diagnosticar un altre tema, que em deia la
diputada Isabel Borrás, ahir es va detectar el primer cas de grip
a les Illes Balears per la xarxa sentinella, precisament. És a dir,
és un, de moment, no arriba de moment, de moment, en aquests
moments, amb força, que no vol dir que no pugui arribar més
endavant.

Com li deia, posam mesures de seguretat. Es varen acordar,
i vostè ho sap, amb acord de la Mesa de Diàleg Social, amb
suport als consells insulars, per posar en marxa l'ús del

certificat COVID a altres àmbits, i ho feim amb suport del
sector. Crec que, sincerament, la millor barrera, a part d'un
sistema sanitari fort, és el compliment de les mesures i, per
suposat, la vacunació.

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Consellera, jo estic d'acord amb..., crec
que tots estam d'acord amb la responsabilitat i amb les mesures
que s’han d'aplicar. A posta, crec que tota aquesta gent que
encara no s'ha vacunat i que encara no responen amb elles
vostès han de canviar l'estratègia i fer-la molt més precisa en
tema de la vacunació. 

Miri, jo esperava que vostè aprofitàs l'oportunitat per ser
més explícita, no de cara a la meva resposta sinó adreçada a la
ciutadania. S'han aplicat mesures en el tema del certificat
COVID per evitar, precisament, restriccions, restriccions que
han afectat a altres zones, el sector del comerç i els diferents
establiments pel tema de concentració de gent. 

El que no volem veure, i això és el que nosaltres li
demanam i que vostè expliqués aquí, és que no trobem
tancaments de centres de salut o no-atenció presencial, de
l'experiència que li hem traslladat nosaltres i els professionals
de salut l'important que és a molts de col·lectius encara
l'atenció presencial; evitar tancar unitats bàsiques en els nuclis
on més enfora els queda el metge per desplaçar-se al centre de
referència; entre d'altres qüestions, evitar haver d'obrir corrent
plantes de llits que han estat tancades prèviament; evitar
col·lapse a urgències, perquè estan cansats els nostres sanitaris,
no han pogut fer torns de descans. 

Tot això és el que li demanam per evitar precisament que
les restriccions s'hagin de produir en el servei públic de salut,
que vostè sap, a més a més, que no li hem traslladat només
aquestes propostes en una línia constructiva el nostre grup
parlamentari, li han traslladat també els professionals sanitaris. 

Crec que vostè ha de fer una campanya molt més incisiva i
ha de conscienciar uns mediadors de la conscienciació i
sensibilització, el personal sanitari. Són moltíssims encara,
consellera. I sap què fa molta gent que encara es creu els fake
news i els promotors de negacionisme? El referent són els
sanitaris que encara no s'han vacunat. Li deman aquesta
actuació més precisa.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Nosaltres no deixam de treballar, Sr.
Diputat, som conscients. El 18% de les persones no vacunades
suposen el 50% dels ingressos, ho repetiré, el 18% que encara
no està vacunat suposa el 50% dels ingressos. És una xifra
realment per treballar-la, per estar al costat de les persones, per
facilitar la vacunació, l'accessibilitat, per posar més mitjans i
que es vacuni tothom. Si tothom estàs vacunat l'impacte seria
molt menor, també a l'economia. I això ho hem de repetir dia
rere dia. 

Crec que també la vacuna és important per protegir el
sistema sanitari, ambdues vacunes, la de la grip i la de COVID.
Som la tercera comunitat autònoma que hem posat més dosis de
reforç a majors de 65 anys... 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 12905/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a atenció presencial a
Ciutadella de l'IBAVI. 

Sisena pregunta, RGE núm. 12905/21, relativa a atenció
presencial a Ciutadella de l'IBAVI,  que formula la diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia, Sr.
Conseller. Fins a la pandèmia l'IBAVI oferia un servei
d'atenció presencial a Ciutadella i es va suspendre, fins aquí no
res, normal, es va suspendre. El problema és que no s'ha tornat
a posar en marxa. La regidora de Ciutadella es va posar en
contacte amb el director insular de l'IBAVI, el Sr. Pau Morlà,
qui li va donar una resposta que ens va deixar una mica
sorpresos, i és que ell deia que havia de ser la Direcció General
d'Habitatge que oferís aquest servei. Nosaltres pensam que no
ha de ser així. 

De tota manera, abans de fer aquesta pregunta, Sr.
Conseller, nosaltres, l'Ajuntament de Ciutadella va aprovar una
moció, nosaltres vam presentar una PNL, també el mes de
març, a la Conselleria d'Afers Socials, perquè també reclamava
altres serveis de serveis socials presencials a Ciutadella, i hem
fet tot un seguit de preguntes per escrit que encara esper la
resposta. 

Llavors, Sr. Conseller, la pregunta és senzilla: quan pensa
restablir l'atenció presencial de l'IBAVI a Ciutadella.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

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

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

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, diputades i diputats.
Sra. Font, gràcies per la pregunta que em permet explicar una
mica més tot el que fem des de l'IBAVI, també, a part de les
construccions noves del tempteig i retracte i la incorporació de
nous habitatges, crec que hem millorat moltíssim l'atenció, i la
intenció és seguir augmentant-la a través de les oficines de
l'IBAVI.

Efectivament, hi ha en aquests moments a les Illes Balears,
tres oficines: una a Palma, una a Eivissa i una a Maó, el que
passa és que també s'ha incorporat durant aquest temps del qual
parlava vostè de la pandèmia, un sistema d'atenció més
informàtic, a un moment donat vàrem canviar les cites, però
llavors les vàrem donar altra vegada, perquè creiem que és un
bon sistema, però, en tot cas, necessitam un impuls a aquest
reforç.

Miri, a Eivissa i a Mallorca sí que teníem personal fix, més
enllà del director, però a Menorca no passava, estàvem en
contractacions d'aquestes temporals a través del SOIB i això.
En aquests moments fem un canvi de la relació de llocs de
treballs, l’RLT, està en marxa la dotació d'una plaça fixa a
l'oficina de Maó que ens permetrà garantir, una vegada més,
aquest servei constant, i jo pens que hauria de ser setmanal a
Ciutadella.

Per tant, crec que estam en vies de solució d'aquest
assumpte. Hi ha la voluntat ferma de fer-ho, i així com Eivissa
té un personal fix, Menorca també l'ha de tenir, més enllà del
director o d'aquestes situacions puntuals. Per tant, aquesta és la
resposta que li puc donar, que és positiva, crec.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. Estic contenta
que es plantegin i que facin aquesta remodelació de l’RLT, i és
que pensam que són col·lectius als quals els costa moltes
vegades desplaçar-se des de Ciutadella fins a Maó, llavors, tot
el que pugui ser facilitar aquesta atenció presencial, igual que
ja es fa a Inca i a Manacor; és el que vostè diu, Sr. Conseller,
és que potser amb un dia a la setmana en tenim prou, no
demanam tampoc més.

Tant de bo, tant de bo açò ho puguem veure ben aviat!

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies. Només és per confirmar això. Efectivament,
les oficines ja fem aquests serveis també a l'exterior, venc a dir,
a Mallorca es va a Inca, a Manacor, a Eivissa i Formentera; en
el cas de Menorca, doncs, lògicament, la semi capitalitat o el
que se li vulgui dir també de l’altra ciutat important crec que
s'ha de cobrir i aquesta és la intenció.

Ho farem, estam decidits a això, no sé les respostes que
vostè deia que no li havíem donat, però si li donam respostes
per escrit aniran en aquesta línia, perquè és la voluntat, s'ha
iniciat aquest tràmit. I jo esper que en un parell de mesos,
perquè està en mans de Funció Pública ara mateix aquesta
contractació, en un parell de mesos puguem tenir aquesta
modificació de l’RLT que ens permeti garantir aquest servei.

Moltes gràcies, Sra. Font.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 12903/21, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a increment de contagis per la COVID-19.

Setena pregunta, RGE núm. 12903/21, relativa a increment
de contagis per la COVID 19, que formula la diputada Catalina
Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, molt bon dia.

Com explica, sembla que és un dels temes de sessió de
control al Govern, un tema de les preguntes de la jornada, com
explica l'increment de contagis per mor de la COVID-19, amb
un tant per cent molt elevat de població vacunada?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Diputada, per la seva
pregunta i pel seu tarannà, sempre.

L'increment de casos es produeix a tota Europa i es revisa,
els experts el que pensen és que, probablement, la relaxació que
ens produeix el fet que hi hagi tantes persones vacunades,
doncs fa que ens relaxem amb les mesures i, per tant, es
produeixen més contagis.

Amb aquesta malaltia el tema més difícil és, sobretot, que
hi ha moltes persones asimptomàtiques que transmeten el virus,
i això és una realitat, que és el més difícil de controlar. Per això
són necessàries les mesures de seguretat, sobretot.

I després pensar que la vacuna ajuda a no transmetre la
malaltia, però no ho impedeix tampoc. Jo crec que és molt
important saber que la vacuna és eficaç, és eficient, protegeix
les persones de malaltia greu, de poder entrar a la UCI, de
poder estar hospitalitzats amb un percentatge molt important,
i que, per tant, el compliment de les mesures i la vacunació són
les eines per lluitar contra la pandèmia.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, la veritat és que a
hores d'ara tornam estar prou preocupats. Nosaltres, vagi per
endavant el nostre suport que salvar vides és el primer, salvar
la salut és el primer i la petició de vacunació per a tothom, jo
duc les dues, em posaré les que em toquin, tot i que també pens
que hi ha països que encara no han començat ni a vacunar la
primera.

Però sí que demanaria, consellera, una mica de pedagogia.
Les persones no vacunades miren els increments de casos com
una manca de garantia a l'hora de vacunar-se, simplement li
deman que vostè expliqui per què ens hem de vacunar. Com els
convencem? Pedagogia també perquè hi ha coses que no
s'entenen, així com no es va entendre en el seu moment que
volguessin tancar la restauració a les 11 i no a les 12, ara no
acabam de comprendre per què a partir de dia 4 haurem de dur
el certificat COVID, que jo ja el tenc descarregat, vagi per
endavant també la meva bona intenció, però a partir de 50, i per
què no a partir de locals de 35 o 55, per què s'ha establert
aquesta limitació als 50? I també per què als llocs, bars i
restaurants les persones, els clients han de dur aquest certificat
COVID, quan sigui necessari, però no els treballadors?
Simplement ho plantej com a pregunta, que no s'acaba
d'entendre i són dubtes que se'ns han traslladat.

I amb òmicron, què passa? Ens hem de preocupar, té
símptomes lleus? Què passarà, vostè parlava de relaxació, a
partir d'ara? Nadal és al cap de cantó, però abans ve el pont de
la Constitució, ja sabem el que ens va passar l'any passat amb
aquest pont.

Per tant, quina és la situació que tenim, cap on anam? I per
endavant, una crida a aquells que no s'han vacunat, perquè
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pensam que, a part de les tres emes, és l'única arma que tenim
en aquests moments.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Efectivament, Sra. Diputada, aquestes
són les armes que tenim per lluitar, així volem vacunar de cada
dia més.

La campanya FAN ha estat un èxit, s’han vacunat unes 100
persones diàries. Avui el Vacubús, per exemple, es troba al
Mercadona de Son Caliu i ja a primera hora hi havia 3 persones
fent cua.

Continuarem facilitant, continuarem treballant amb els
mediadors, amb totes les interculturalitats que tenim que
afecten la vacunació, i continuarem posant mesures.

Evidentment, hem d’escoltar i hem de pactar també, i no és
el mateix doncs llocs petits, cafeteries molt petites, que llocs,
establiments més grans.

Vostè em deia els treballadors, els treballadors estan
obligats a dur mascareta sempre, el tema és que quan nosaltres
hi anam ens llevam la mascareta per consumir, i això és el que
produeix risc. Els àmbits de més risc és quan et lleves la
mascareta i consumeixes qualque cosa.

Per tant, aquests són els que hem de protegir amb més força
i evidentment tots hem de tenir aquest sentit de responsabilitat,
ja no només per a nosaltres, la nostra salut o la dels altres, sinó
també per l’economia d’aquesta terra, que es fan molts esforços
per poder continuar i per poder avançar, com així demostram
dia rera dia.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.8) Pregunta RGE núm. 12929/21, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a pla d’igualtat en el sector
primari.

Vuitena pregunta, RGE núm. 12929/21, relativa a pla
d’igualtat en el sector primari, 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:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados, buenos
días. Sra. De la Concha, ¿cuáles han sido las conclusiones a las
que ha llegado en la jornada de igualdad en el sector primario
organizada por su consejería?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. 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. Ribas, como
sabe, hemos editado previamente a esta jornada a la que alude
un cuaderno en el que tenemos ya conclusiones, estadísticas
sobre el estado de los temas relativos a las mujeres en el sector
primario, y la jornada era más bien un punto de encuentro para
abrir caminos de cooperación entre las mujeres.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. De la Concha, el 23% de los empleos del sector
agrícola balear corresponde a mujeres y el 7% en el caso de la
pesca, según datos de su propia consejería. Y ustedes se
dedican a reflexionar sobre el avance en igualdad para cambiar
las cifras actuales, sobre la presencia de las mujeres en el
sector. Su afán por conseguir su mundo ideal llega al extremo
de decirle a las mujeres a qué deben dedicarse e imponer cuotas
de género, si es necesario. 

Me pregunto para cuándo unas jornadas a favor de que se
contraten hombres como camareros de pisos, ya que
actualmente casi el cien por cien son mujeres. Usted dice que
las mujeres siempre han estado, pero no como titulares de
explotaciones, ¿verdad? Bien, pues dígame un sólo
impedimento que tenga una mujer para hoy mismo darse de alta
como explotación agrícola o como gerente de una sociedad
agrícola de transformación. Díganme un sólo impedimento que
no tenga también un hombre. Ya le adelanto la respuesta,
ninguno. 

Ustedes crean problemas donde no los hay y luego nos
dicen que la culpa es de los micromachismos, del abandono de
las mujeres por los empresarios del sector primario, de la falta
de empoderamiento. Pero sabe cuáles son los verdaderos
problemas a los que se enfrenta el sector primario, ya sean
hombres o mujeres, gracias a la nefasta gestión del social-
comunismo, que nos gobierna a nivel regional y nacional.

(Remor de veus)
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Aumento de un 46% de los costes de los plásticos agrícolas,
de un 270% del coste de la energía eléctrica, un 20% de los
costes de la maquinaria, un 72% más caro en gasóleo, la
adquisición de fitosanitarios, un 48% más. Aquí lo tiene, Sra.
Consejera, son datos de Asaja no los digo solamente yo. Sigo,
aumento del 19% del coste de la semilla, ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... del 300% de los fertilizantes, del 30% de los costes
salariales. Y mientras tanto ustedes, intentando hacer que la
cuota femenina gane terreno, cuando el año que viene muchas
de las explotaciones tendrán que cerrar por la falta de
viabilidad. ¿Me puede decir qué mujer, con el aumento de estos
costes, va a querer trabajar en el sector primario? Ninguna,
porque es una auténtica ruina, Sra. Consejera. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. 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):

Mire, Sra. Ribas, a mí me gusta tanto cuando las mujeres de
cualquier partido traen aquí preguntas reales y esperan
respuestas reales. Pero lo que pasa es que aquí cada cual es
quien es y ustedes son una formación que, bueno, tienen un
catálogo de perlas que voy a mencionar sólo dos, una de un
hombre y otra de una mujer, para ser paritarios. 

Alicia Rubio, en la Asamblea de Madrid dijo que el
feminismo es un cáncer y que ella lo que haría, en lugar de
políticas feministas, sería poner costura como asignatura
obligatoria en las escuelas, porque coser un botón empodera
mucho. Esto lo ha dicho su compañera. Pero, bueno Jorge
Buxadé, aseguro que las feministas éramos mujeres feas, que
le decíamos a otras mujeres lo que había que hacer. Esto Sra.
Ribas, esto son ustedes. 

Yo había hecho aquí una lista de palabras que pensaba que
usted utilizaría y ahí están todas. Y le pregunto, usted que es
mujer, usted que dice que se interesa por el sector primario, que
yo también soy mujer, yo también me intereso por el sector
primario, ¿de verdad ha ido a hablar con las mujeres payesas,
con las jóvenes, con las patronas de embarcación? ¿Ha ido
hablar con las cooperativas agrícolas?, ¿ha ido a hablar con las
organizaciones agrarias y les ha dicho a la cara que usted
considera que no tienen ningún problema específico por ser
mujer, que no tienen ninguna dificultad extra por ser mujer, que
eso es cosa de chiringuitos ideológicos? 

Ustedes hablando de ideología, es que es como para morirse
de risa. Ustedes tienen una ideología que yo conozco muy bien

porque me crié en los años 50 y en los años 60 y me lo sé de
memoria. Y me da pena, Sra. Ribas, porque yo con usted
estaría encantada de colaborar como con cualquier del resto de
diputadas. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.9) Pregunta RGE núm. 12901/21, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures per enfortir
l'especialització turística de les Illes Balears.

Novena pregunta, RGE núm. 12901/21, relativa a mesures
per enfortir l'especialització turística de les Illes Balears, que
formula el diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies President. Sr. Conseller, tal i com ens ha demostrat
la pandèmia, únicament es podrà diversificar el conjunt de
l'economia balear amb una indústria turística especialitzada i
sostenible que exerceixi el seu paper de tractor de la resta dels
sectors. La nova economia postCOVID, la nova innovació, la
nova i futura indústria balear, l’atracció i retenció de talent
requereixen d'una locomotora turística enfortida. 

Sr. Conseller, quines mesures planteja el Govern per
enfortir l'especialització turística de les Illes Balears pel que fa
al 2020?

 Gràcies, president. 

 EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Creo que más que fortalecer la
especialización, desde la especialización que tenemos, hay que
intentar diversificar mejor nuestra economía. Por tanto, no es
tanto cómo fortalecer la especialización, sino desde la
especialización diversificar. 

Eso se está haciendo y se ha empezado en la legislatura
pasada, a través de muchas normas, como puede ser desde
luego nuestra Ley de cambio climático, la Ley de residuos y
otra serie de normas que lo que hacen es, a través de la
sostenibilidad, producir también en el propio sector turístico en
esa especialización, una diversificación hacia otros sectores,
como pueden ser en materia de tratamiento de aguas, con un
sector químico cada vez más fuerte; en materia energética, con
cada vez un aprovechamiento mejor de los recursos en la
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instalación de placas solares, en extracción y en tantas y tantas
materias. 

Por tanto, más que fortalecer la especialización, hay que
aprovechar la especialización para diversificar en otros sectores
y los fondos Next Generation son oportunidad para ello, a
través de las distintas partidas que sacarán las distintas
consellerias en materia turística, también va en materia de
sostenibilidad, ya que los principales ejes en materia turística
saben que va precisamente a fortalecer todo el cambio y toda
la lucha que hay que hacer contra el cambio climático, donde
los ejes claros son la sostenibilidad. Por tanto, desde esa
especialización, transitar hacia una sostenibilidad del conjunto
del sector. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Bé, en definitiva, vostè proposa diversificar des del turisme.
Sr. Conseller, no hi ha res més repensat a les nostres illes que
el turisme, ni l'atur juvenil, ni l'accés a l'habitatge, ni la
davallada de competitivitat, ni la millor capacitació i formació
dels nostres professionals. El que més es pensa i repensa és el
turisme, sobretot per aquells que el tenen demonitzat. S'ha
d'enfortir l'especialització turística de les nostres illes, com a
passa prèvia a una posterior diversificació general, sobre la
qual pugui cimentar-se la nova economia de Balears. 

Cal treballar en projectes i amb mitjans altament
tecnològics, innovadors que atreguin i retenguin el talent a les
nostres illes, que il·lusionin i involucrin els nostres joves. I
vostès el que han de repensar és l’ITS, l'impost d'estades
turístiques, un impost desvirtuat. Què pensaran els nostres
visitants? Aturin aquest despropòsit, encara són a temps
d'acceptar les esmenes que hem presentat des del Grup
Parlamentari Ciutadans, repensin l'ITS, en la seva exempció per
a 2020, la seva desaparició o, en qualsevol cas, que sigui un
impost finalista. Activin la Comissió d'Impuls al Turisme
Sostenible. 

Els recursos europeus han de servir per posicionar les Illes
Balears com la millor destinació turística, la destinació més
segura, sostenible, líder en aspectes mediambientals, com per
exemple, l'economia circular, per incrementar així la
rendibilitat davant la possible davallada de turistes per la
COVID. I res millor per incrementar la rendibilitat i la
competitivitat que suspendre o eliminar l'impost de turisme
sostenible. 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Me imaginé que finalizaría
hablando de la especialización turística con el impuesto del
turismo sostenible, entonces le contestaré después. Pero sí le
diré que con el 25% del PIB en materia turística, está ya
bastante especializada nuestra economía, lo que hay que
aprovechar es que esas sinergias vayan hacia otros sectores, por
ejemplo en materia industrial, sector naval, que vive también de
la actividad turística, porque se reparan barcos, precisamente
recreativos, pues se está especializando. El sector químico,
gracias a los avances que se han introducido, se está
especializando. Y, por tanto, se están pulsando otros sectores
para que incrementen su porcentaje del PIB.

 Respecto al impuesto turismo sostenible. Nada ha sido más
importante este año que ser un destino seguro, el ITS se destinó
a fondo COVID con otros fondos. Por tanto, no es el ITS. Y le
diré una cosa, usted gobierna en Andalucía, el consejero de
Turismo es una de las principales figuras, no han conseguido
vender que era un destino seguro como Baleares y ahora están
despidiendo médicos. Dígale qué preferiría, si tener un ITS
para reforzar la seguridad sanitaria o no haber recuperado los
niveles de turismo del año 2019 y estar mucho peor, gracias a
las políticas que hace el PP y Ciudadanos en esa comunidad
autónoma. Seguro que preferiría tener seguridad sanitaria
porque es la mejor política turística, Sr. Pérez-Ribas.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 12913/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou institut en el centre de
tecnificació esportiva de les Illes Balears. 

Desena pregunta RGE núm. 12913/21, relativa a nou
institut en el centre de tecnificació esportiva de les Illes
Balears, que formula el diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, l'any 2015,
concretament el mes de novembre, feia cinc mesos que vostès
havien arribat al Govern, vostès es varen plantar en aquell
moment en el que era el poliesportiu Prínceps d'Espanya fent
un gran anunci: la creació del nou institut al poliesportiu
Prínceps d'Espanya.

Vostès varen fer un gran desembarcament, la presidenta del
Govern, la consellera d'Esports -sé que no era vostè en aquell
moment, era un altre-, el director general d'Esports, que sí és el
mateix, i ho varen fer com vostès saben fer aquestes coses, a
bombo y platillo i amb moltes fotos.
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Aquells dies vostès varen dir que el nou aulari estaria en
funcionament el curs 2018-2019, en funcionament. I cada any,
Sra. Consellera, quan vostè venia al Parlament, a la
compareixença de pressuposts, ens deia enguany començaran
les obres, cada any la mateixa cançó, a la darrera
compareixença vostè també ho va tornar dir, com sempre.

Han passat sis anys des d'aquell anunci i un parell de
compareixences de pressuposts, i la setmana passada, a la fi,
varen començar les obres que, segons vostès varen dir en nota
de premsa, estaran acabades d'aquí a dotze mesos, és a dir, el
novembre de l'any 2022.

Per això, li deman: Sra. Consellera d'Afers Socials i
Esports, quan té el Govern previst que estigui en funcionament
-i repetesc-, en funcionament, el nou aulari al Centre de
Tecnificació Esportiva de les Illes Balears?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera d'Afers
Socials i Esports.

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

Bon dia a tothom. Gràcies, president. Efectivament, l'any
2015 es va anunciar la voluntat del Govern progressista de fer
un institut nou per a tots els esportistes en edat escolar de la
nostra comunitat autònoma.

Però és cert que nosaltres volíem que aquestes obres
s'iniciassin abans, però, com que ens vàrem posar a fer feina,
vàrem trobar molts de problemes de caràcter urbanístic, que
hem hagut de negociar amb l'Ajuntament de Palma, i
l'Ajuntament de Palma ha hagut de fer diferents modificacions
per legalitzar tot aquest espai; una vegada legalitzat tot l'espai,
que hi havia molts d'espais que no estaven legalitzats
urbanísticament parlant, vàrem poder..., diguem, licitar..., fer
tot el procediment administratiu per poder construir aquest nou
aulari. 

Aquest nou aulari està ja en obres, ja s'han iniciat les obres;
té un pressupost de 4.200.000 euros, es cofinança conjuntament
amb la Conselleria d'Educació; la previsió de finalització de les
obres és desembre, novembre/desembre, de l'any 2022; i
confiam que el curs escolar proper, setembre, en aquest cas del
23, estigui en funcionament; hi ha la finalització de les obres,
després hi ha tot el tema de l'equipament, i confiam que per
setembre del 23, el curs escolar del 23, que s'inicia el 23,
estigui en funcionament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, en primer
lloc, dir-li que des del Grup Parlamentari Popular estam
contents que a la fi hagin començat les obres, sis anys després
de retard, ja era hora!, però evidentment ens alegram, más vale
tarde que nunca. Però també li dic, vostè ho acaba de dir i era
el motiu de la meva pregunta, que com a molt prest aquest nou
aulari estarà en funcionament al curs 23-24, és a dir, nou anys
després, després del seu anunci. Nou anys, són molts d'anys,
Sra. Consellera.

I li he de dir, a més, perquè estic segur que vostè n'és
conscient que el retard que du aquest projecte és injustificable
i, si se'm permet la paraula, també lamentable; és un exemple
de com gestiona i planifica l'esquerra d'aquesta comunitat
autònoma.

Sra. Consellera, esper que la data de funcionament d'aquest
nou aulari que vostè ens acaba de donar avui no sigui com la
data que ens varen donar l'any 2015, que era 2017-2018, i
puguem tenir el nou aulari d'una vegada per totes, perquè els
nostres esportistes sense cap dubte s'ho mereixen.

Evidentment, des del Grup Parlamentari Popular estarem
pendents de la seva evolució.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera d'Afers
Socials i Esports.

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

Gràcies, president. Sr. Diputat, l'any 2015 no hi va haver un
terratrèmol per destruir l’aulari; del 2011 a 2015 l’aulari estava
en condicions pèssimes. Vàrem trobar qualque projecte
arquitectònic? Cap! Cap planificació? Cap! Cap interès? Cap!
Cap declaració de voluntat de millorar-lo? Cap!

El Govern ha complit, amb retard, sí, però ha complit. I que
el Partit Popular ens renyi perquè hem complit amb un...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Silenci, per favor...

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

...amb un compromís polític, significa que en esport no tenen
res, res, a dir. És una demostració molt clara que ho estam fent
bé.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera.

I.11) Pregunta RGE núm. 13968/21, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rebuig de 146 milions
d'euros als pressuposts de l'Estat, per als convenis de
carreteres. 

Onzena pregunta RGE núm. 13968/21, en substitució de la
RGE núm. 12914/21, relativa a rebuig de 146 milions d'euros
als pressuposts de l'Estat, per als convenis de carreteres 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, Sra. Consellera. El
Gobierno Sánchez ha aprobado unos presupuestos con el factor
de insularidad del REB que es un engaño y sin aceptar ninguna
enmienda del Partido Popular, lo que nos dan por un lado nos
lo quitan en inversión directa y en convenio de carreteras.

Parten de unas previsiones irreales tal como ha avisado el
FMI, el Banco de España o el INE, que aumenta el gasto
improductivo, que suben impuestos en 4.000 millones y la
cuota de autónomos, criterios de actuación que están
compartiendo ustedes en los presupuestos de la comunidad,
como ya le dejó claro nuestro portavoz la semana pasada.

Además, Baleares, queda por debajo de la media estatal de
inversión por habitante, aun contando con los 110 millones del
factor de insularidad, pero siguen ustedes afanándose en negar
la evidencia.

Sra. Consellera. Le preguntamos, pues, su valoración, la del
Govern, ante el rechazo de 146 millones de euros a los
presupuestos del Estado, para los convenios de carreteras con
los consejos, tal como proponía el Partido Popular en forma de
enmienda.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula la consellera d'Hisenda
i Relacions Exteriors.

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

Gràcies Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades.
Sra. Cabrera, una pregunta absolutament d’argumentari. Podem
parlar del paper del seu partit, del Partit Popular en la
tramitació dels pressuposts generals de l’Estat. Varen votar en
contra del sostre de despesa perquè resulta que els socialistes
i el grup d’Unidas Podemos gasten massa. Varen votar contra

el pressupost general de l’Estat, que significa un increment de
la dependència, tan important per a aquestes illes; que significa
increment de polítiques d’ocupació, tan important per a
aquestes illes; que signifiquen 240 milions de fons europeus per
fer inversions en aquesta comunitat autònoma, tan important;
que signifiquen que, per primera vegada, s’inclou en els
pressuposts generals de l’Estat una compensació per la
insularitat per un valor de 183 milions d’euros, una qüestió
històrica que no havia succeït mai, que situa les Illes en la
mitjana d’inversions del territori, i també hi varen votar en
contra. 

Quan votaran a favor dels interessos de la gent d’aquestes
illes? 

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, Sr. presidente. Sí, muy bien, Sra. consellera. Pero
aquí lo que está claro es que en los presupuestos del Estado, ni
un euro para carreteras; que ustedes votaron en contra de la
enmienda del Partido Popular, que hubiera dado 146 millones
para carreteras, pero es que además, por un lado, el Gobierno
Sánchez remite a los fondos del REIB para que los consells
obtengan recursos para carreteras; pero es que, por otro lado,
la Sra. Armengol manda a los consells a negociar con el
Gobierno central para obtener recursos de carreteras, con lo
cual, ¿cómo se entiende todo esto?

Pero es que, al final, el resumen del cual es: balones fuera,
Sra. consellera. Pero, ¿sabe qué pasa?, que es que disponer de
una red viaria, capaz y segura, no es un capricho, es una
necesidad, y también es su responsabilidad luchar por
conseguir esos fondos para las Islas, porque de momento, ¿sabe
qué pasa?, que los menorquines tendremos que pagar de
nuestro bolsillo las obras de la carretera general, empezando
por los 3 millones de euros de 2021 hasta los 22 millones
presupuestados; primero, por la pésima gestión del pacto de
izquierdas, del Consell de Menorca, pero sobre todo, porque la
Sra. Armengol es cómplice del Sr. Sánchez en este engaño
masivo.

Resulta ridículo que ustedes ahora presuman de ser los
primeros que incorporan un factor de insularidad si al final no
va a revertir en la mejora de esa insularidad de todas las islas,
y solo va a servir para que el Govern engorde, más si cabe, su
cajón de sastre, al igual que han hecho con el impuesto de
turismo sostenible.

Muchas gracias, Sr. presidente.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula la consellera d'Hisenda
i Relacions Exteriors

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Cabrera, vostès ens deien que
era suficient amb un factor d’insularitat de 90 milions d’euros.
S’ha signat un acord de 183 milions d’euros per a 2022...

(Alguns aplaudiments)

... 623 milions d’euros el primer quinquenni. Vostès
contraataquen amb uns convenis de carreteres que eren una
expectativa que no s’havien signat mai dels quals al pressupost
del 21 hi havia 4 milions d’euros, perquè vostès han de
justificar per què la seva candidata a les eleccions de les Illes
Balears a les properes eleccions, diputada al Parlament, vota en
contra d’un pressupost que conté un fet històric per a aquesta
comunitat autònoma com és el factor d’insularitat.

(Alguns aplaudiments) 

El Partit Popular mai no ha dedicat un euro a compensar la
insularitat a les Illes Balears, ho fa per primera vegada a la
història i el Partit Popular hi vota en contra. 

Parlem de consells insulars. El pressupost del Govern de la
comunitat autònoma per als consells insulars, una partida de
430 milions d'euros, el finançament més alt que rebran els
consells insulars en tota la seva història, amb un fons COVID
específic per als consells insulars, que millorarà el finançament
del Consell Insular de Menorca en 7,5 milions d'euros. I, què
fa el Partit Popular quan arriba l'hora de votar? Hi vota en
contra. Deixin-se de tacticisme, de curts terminis i votin i facin
feina pels interessos dels ciutadans de les Illes Balears. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra.  Consellera.

I.12) Pregunta RGE núm. 12917/21, presentada pel
diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a negociacions amb el comitè de vaga de
l'SFM. 

Dotzena pregunta, RGE núm. 12917/21, relativa a
negociacions amb el comitè de vaga de l'SFM, que formula el
diputat José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia. Sr. Conseller. Jo sé que
vostè acaba de descobrir el tren fa poc.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible) 

A punt de complir-se fa dos mesos l'anunci de vaga ja veim
la seva poca persuasió negociadora per reconduir el conflicte
laboral existent entre els treballadors i vostè, perjudicant tots
els ciutadans que aposten pels Serveis Ferroviaris.

El passat dia 2 de novembre li vaig demanar quins eren els
motius de la vaga, i vostè em va respondre: “crec que la
protesta està marcada pel futur del projecte del tramvia que es
treballa i s'elabora en aquests moments”. Sap a dia d'avui ja
concretament els motius?

Un govern que a cada ple presumeix d'acord amb els agents
socials, en defensa dels treballadors, de sancions als empresaris
per la temporalitat, i resulta que és l'única comunitat autònoma
que ha congelat els salaris als seus treballadors els dos anys
seguits. Hem disparat la temporalitat i la precarietat, un clar
exemple, els agents COVID, precaris i sense formació.

Els treballadors de l'SFM es queixen del seu poc interès
negociador, molt de predicar què hem de fer els altres i poc
exemples donen vostès. Molt de posar obligacions als altres i
poc complir-les vostès; i, si no, li ho demanin a la Sra. 
Armengol què feia a les dues de la matinada al bar Hat en
horari prohibit.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Es queixa l'associació d'usuaris de la seva incapacitat
d'arribar a acords i adverteixen prendre accions legals...

(Xivarri) 

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. CAMPS I PONS:

... denuncien que el canvi de la targeta...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

EL SR. CAMPS I PONS:

... ha provocat un augment dels preus i de la seva insatisfacció
amb el sistema tecnològic. Es queixen de la manca
d'informació. Es queixen que amb la pandèmia els serveis han
empitjorat, ja que no es compleixen les restriccions ni les
distàncies. Es queixen de la manca de personal. Què està fent,
Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. 

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el conseller de Mobilitat i Habitatge.
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EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, jo em pensava que
introduiria la pregunta dient-me: “escolti'm, què fan vostès
negociant?”, perquè, clar, el seu líder quan diu que hem
d'eliminar les traves sindicals en aquest país...

(Alguns aplaudiments) 

... doncs, ja em pensava que li havia donat instruccions al
respecte. 

Aquí diu que per què no negociam, que no parlam, que ho
duim malament, que jo no en sé, de trens. Efectivament, tal
vegada jo no som un especialista en trens, però segueix una
línia marcada molt clarament per aquest govern des de ja fa
dues legislatures, que és la major inversió i la major aposta pel
transport públic en aquestes illes...

(Alguns aplaudiments)

... a l'illa de Mallorca amb inversions molt importants, com li
relataré. 

Per tant, si del que es tracta és de reivindicar que aquesta és
una empresa que el Govern defensa ho puc fer amb tota la
solvència del món. Jo també deman els treballadors que
suspenguin la vaga i que puguem tornar reprendre un servei
normal per als usuaris. 

Nosaltres respectam, de totes maneres, el dret a
manifestar-se, però el Govern assegura un compromís amb
l'empresa, amb els treballadors i amb la millora del servei i en
la millora de la mobilitat. Els pressupostos d'aquest any, de
l'any 22, ho deixen molt clar, hi ha  200 milions, inclosos
alguns fons europeus, per fer feina en aquesta línia. SFM
incrementa un 20% el projecte, el capítol 6 d'inversions; hi ha
67,7 milions al capítol 6 de Serveis Ferroviaris de Mallorca;
Parc Bit, ampliació del Parc Bit, baixadors nous, compra de 43
milions en trens nous que farem enguany.

Per tant, crec que podem dir ben clar i ben fort que aquest
govern defensa l'empresa pública de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, fa inversions per garantir el seu futur i segueix
negociant un conflicte que ens agradaria que es resolgués aviat.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, els treballadors no
se'ls creuen, fa quatre anys que anuncien que contractaran 25
nous conductors i són incapaços de fer-ho. Sap què passa,  Sr.
Conseller? El seu històric en viajes, almuezos e informes es

varen gastar 3 milions d'euros fa tres legislatures. Per tant, no
tenen credibilitat, Sr. Conseller.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. CAMPS I PONS:

La Sra.  Armengol fins i tot va anunciar el novembre de
l'any passat, va aprovar un document amb la licitació derogada.
Normal que desconfiïn de vostès, Sr. Conseller. Per cert, on
tenen el famós conveni ferroviari anunciat tantes i tantes
vegades? De moment el que sí és cert és que no hi és ni el Sr.
Ábalos ni el Sr. Marc Pons. En compte, Sr. Marí, que no sigui
vostès el pròxim. Sr. Conseller, té alguna proposta nova per fer
avui matí davant les portes del Parlament que vindran els
treballadors de l'SFM? Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sr. Camps, no ho dubti ni un moment,
fem tots els esforços possibles amb reunions cada dia, quan
toca, les hores que facin falta per intentar ajuntar postures i fer
feina en aquest sentit. Mantenim el diàleg malgrat és una vaga
per motius una mica complexes i no relacionats directament
amb la feina actual de Serveis Ferroviaris de Mallorca que és
el futur del tramvia i la manera que afecta la continuïtat. Aquest
diàleg, però segueix obert i seguirà fins que arribem a un acord. 

Hem garantit al comitè d'empresa totes les inversions
previstes i podem estar tranquils, com li he dit abans, del seu
futur. Vostès segueixen amb les seves ganes d'enredar, de posar
ombres de dubte davant una gestió que crec que és bona i al
final es veurà clarament de qui. Gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.13) Pregunta RGE núm. 12918/21, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificació de la
normativa reguladora del Pla de gestió dels recursos
pesquers demersals a la mar Mediterrània. 

Tretzena pregunta, RGE núm. 12918/21, relativa a
modificació de la normativa reguladora del Pla de gestió dels
recursos pesquers demersals a la mar Mediterrània, que formula
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la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bon dia, diputats, diputades
i tota la gent que es troba a la sala. Sra. de la Concha, ¿cómo
valora el Gobierno el proyecto de modificación de la normativa
reguladora del Plan de gestión de recursos pesqueros de
demersales del mar Mediterráneo, el último proyecto?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra.  Marí. 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. Gracias, Sra. Marí, una vez más por
traer aquí los temas de pesca. Bueno, el documento que yo
tengo aquí es un documento de trabajo, está en inglés, es un
documento de trabajo para el grupo de trabajo de las políticas
pesqueras europeas, y dice literalmente, se lo digo en
castellano, que bajo ninguna circunstancia se puede considerar
que este documento es la posición oficial de la comisión. Es
decir, es un documento de trabajo. 

No obstante, obviamente estamos revisándolo en detalle y
en comunicación con el ministerio para trasladar nuestra
postura, que usted la conoce porque hemos hablado de ella
muchísimas veces. De hecho, la semana pasada hubo una
reunión general de la Dirección General de Ordenación
Pesquera y estamos allí insistiendo mucho para que los días de
parón, los días en que no se pueda trabajar, sean
subvencionables. Y, no sé si quiere algo más sobre esto. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Mire, Sra. de la Concha, me refería a otro proyecto, se ve
que éste no le ha llegado todavía. 

Sra. de la Concha, ¡aquí no se aclara ni Dios! De repente,
el pasado día 25, el ministerio, supongo que por la gran presión
del sector y la posible huelga prevista, ha aflojado y dice que,
gracias en parte a los temporales, va a permitir salir a faenar a
los pescadores de arrastre profesionales hasta final de año. Eso
sí, aclara que “de momento”. Y yo le pregunto: ¿qué le pasará
a las barcas que ya han parado y que tienen a su gente en el
paro? ¿A qué no sabe que va a hacer, porque no creo que lo
sepa? Esto es a lo que juegan ustedes, a no aclarar nada.

Por otro lado, es por ustedes conocido el impacto
devastador que han tenido las medidas adoptadas por Europa
en nuestro sector pesquero, pero es que encima ahora nos
encontramos con que no sólo les van a reducir más los días de
pesca en 2022, a no ser que ocurra un milagro, haciendo

prácticamente inviable su mantenimiento, sino que, además,
hay en marcha un proyecto de modificación del anexo 3 de la
Orden APA 423/2020, del Plan de gestión de recursos
pesqueros de demersales en el Mediterráneo. Y ¿en qué
consisten estas modificaciones? Pues en nada más y nada
menos que en establecer nuevas zonas de cierre de espacio
temporal, es decir, nuevas zonas de vedas. Y ¿a quiénes
afectan? A las barcas de arrastre de Baleares y del
Mediterráneo. ¡Qué curioso, Sra. de la Concha!

A Menorca le afecta en el norte, noroeste y al este de la isla,
de abril a marzo; en Ibiza afecta mucho en el norte de la isla, de
septiembre a marzo también, y en Formentera al sureste de la
isla, de setiembre a marzo. Ésta es la realidad, más restricciones
para un sector que ya está herido de muerte. Y mientras ¿qué
hacen ustedes? Nada. 

Incluso las barcas de artes menores, como bien usted sabe,
de Menorca pidieron un permiso para poder salir a faenar un
fin de semana debido a todas las tormentas y el temporal que
había habido. ¿Qué les contestaron? No. Ese es el apoyo que
tienen ustedes como gobierno socialista y progresista al sector
pesquero.

Yo le voy a preguntar, Sra. Consellera, ¿me puede
confirmar qué pescado y marisco local tendremos en nuestras
mesas en Navidad? Yo se lo contesto, ninguno, será congelado
o de fuera.

Sra. de la Concha, ¿sabe cómo se le recordará su paso por
esta dirección general de Pesca? Mire, se abre el telón, se ve un
barco de pesca, se cierra el telón, se vuelve abrir, no hay nada,
se cierra el telón, ¿sabe el título? Yo se lo digo: hundir la
flota...

(Se sent el timbre de tall del microfon)

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sra. Diputada.

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gracias, president. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

Bueno, después de este momento cinematográfico...

(Algunes rialles)

... mire, se lo diré en inglés, ya que viene toda la
documentación en inglés, too many questions, demasiadas
preguntas a la vez, señora, con lo cual de nuevo interpreto que
lo que quiere es lanzar..., y me parece tan irresponsable por su
parte.

Es un sector que todos sabemos que está en dificultades, en
muchas dificultades, y crear esta sensación de duda permanente
es tan horrible y es tan propio de usted, que a usted yo sé que
sí le interesa al sector. El sector necesita, necesita apoyo y
necesita certezas. 

Tengo respuestas para todas sus preguntas, pero tengo 38
segundos, con lo cual le voy a contestar a las que me parecen
más de actualidad, porque a otras le he contestado multitud de
veces. 

Por supuesto que nosotros queremos que se conserve el
mar; sin el mar no hay vida y sin el mar no hay pesca. La
mayoría de los pescadores también quieren que se conserve el
mar. Lo que no queremos es que se tomen medidas tan
restrictivas para nosotros que no sean asumibles, por ejemplo,
con el tema de la pesca de la gamba, que se propone una
reducción del 13%, pero nosotros no estamos de acuerdo con
que se aplique con el nivel de pesca que hubo en 2020, cuando
la pesca de la gamba cayó radicalmente por el cierre de
HORECA, etc. 

Y estas son las cosas que intentamos trasladar a Europa, que
es donde se toman las decisiones, Sra. Marí, pero es que le
gusta mucho enseñarme papeles, yo también tengo...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.14) Pregunta RGE núm. 12920/21, presentada per la
diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transparència del Govern.

Catorzena pregunta, RGE núm. 12920/21, relativa a
transparència del Govern, 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. Sr. Yllanes, hace un año vivimos un
escándalo nacional, cuando la presidenta Armengol fue pillada
de copas a las dos de la madrugada, mientras todos estábamos...

(Remor de veus) 

... encerrados en nuestras casas por las restricciones sanitarias...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... y hace un año que venimos pidiendo la copia del expediente
sancionador, sin recibir nada, hasta ahora.

Esta semana lo hemos denunciado a la Comisión de
Transparencia y, casualidad, unas horas antes del Pleno nos
llega la copia del acta del bar, pero con todos los datos
tachados en negro y ninguna información acerca de los
políticos que incumplían. Silencio absoluto sobre Armengol
después de un año.

¿Le parece, Sr. Yllanes, que su govern es transparente?

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el vicepresident i
conseller de Transició Energètica, Serveis Productius i
Memòria Democràtica.

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

Gràcias, Sr. President. Bon dia a totes i tots. Bon dia, Sra.
Riera, y gracias por su pregunta. Sí me parece que el Gobierno
de Baleares es transparente, es más, me parece que este
gobierno de Baleares es el más transparente de la historia de la
comunidad autónoma.

Gracias. 

(Petita cridòria i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

¿Por qué ha estado el Govern ocultando el expediente del
Hat Bar durante un año y ahora, cuando presentamos una
denuncia ante el Consejo de Transparencia, nos lo envían a la
fuerza unas horas antes del Pleno, para quedar bien?

Resulta que el expediente estaba finalizado desde el mes de
julio, julio, y lo tenían escondido. Un expediente mínimo al que
dieron carpetazo sin haber localizado al dueño del bar ni
obtener una sola declaración suya, ni sus alegaciones, ni una
palabra sobre los políticos que estaban en el bar, ¿por qué han
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dado larga tantos meses? ¿Por qué no han investigado la
versión del dueño del bar acusando a la presidenta?

Es normal que ella esté avergonzada del ridículo que hizo
y quiera ocultarlo, pero ¿y ustedes, el resto del Govern, también
tienen la obligación de taparlo? ¿Y la responsabilidad moral de
rendir cuentas a la ciudadanía? 

Mientras los demás estábamos encerrados cumpliendo las
normas, que el Govern dictaba arbitrariamente, Armengol se
iba de copas e incumplía esas propias normas. Mientras a
algunos ciudadanos se les freía a impuestos y se les
expedientaba con sanciones, el expediente del Hat Bar se
extraviaba. Según la denuncia de la policía, el propietario del
bar no cerró cuando tocaba porque dentro estaba la presidenta
del Govern, dentro, la presidenta, con ocho personas más, de
fiesta.

¿Dónde está el ejemplo que deben dar ustedes los del
Gobierno? ¿Qué diría usted, Sr. Yllanes, si fuera alguien del PP
que se hubiera saltado las normas para irse de copas?...

(Remor de veus)

... ¿Qué diría usted? Pediría responsabilidad y que rodaran
cabezas. Porque durante la pandemia han dimitido otros
políticos de otras comunidades que se fueron de copas, pero
ustedes no, nunca.

Pero lo peor, Sr. Yllanes, no es la falta de decencia, es la
ocultación, el encubrimiento y la mentira. Ahora nuestra
reclamación está en sus manos, como conseller de
Transparencia. Usted elige, si quiere ser cómplice de la
ciudadanía o cómplice de Armengol, porque los políticos deben
ser ejemplares siempre y los jueces deben hacer cumplir las
normas siempre. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Riera, oír hablar a una diputada
del Partido Popular de políticos decentes cuando dos
presidentes de esta comunidad autónoma del Partido Popular...

(Alguns aplaudiments) 

... nos han situado en el mapa de la vergüenza y la corrupción
en toda España, es sorprendente.

Pero vamos a hacer una cosa que a ustedes no les gusta,
ustedes leen panfletos durante todas las sesiones
parlamentarias, nosotros damos datos. El día 3 de mayo
pidieron ustedes información a la Conselleria de Presidencia
sobre el expediente sancionador del Hat Bar. La respuesta que

se les dio es que estaba en tramitación y que no se podía
trasladar el expediente. El 18 de junio pidieron una ampliación
de la información y se les volvió a contestar que estaba en
instrucción y que, por lo tanto, no se le podía dar traslado. El
día 4 de noviembre volvimos a recibir la petición de
información y se ha respondido dentro de plazo, el día 26 de
noviembre. Ese día fue firmada por la consellera de
Presidencia, por la Sra. Mercedes Garrido, y se añadió que la
policía suele sancionar sólo al propietario del establecimiento
porque es quien permite la infracción.

Desde el día 29 ustedes tienen el expediente en su poder. 

¿Ustedes han registrado una instancia en la CAIB? No se
preocupen, esta solicitud seguirá el recorrido pertinente dentro
de la CAIB, que, por cierto, no tiene nada que ver con la
conselleria que tengo el honor de dirigir, y su petición seguirá
los canales establecidos, como no puede ser de otra manera. La
conselleria, ya digo, no tiene ninguna competencia, pero le diré
que la transparencia se hace en todos y cada uno de los órganos
y actos de esta administración.

Insisto que la representante del partido de la contabilidad B,
de los sobresueldos en sobres entregados en mano, de los que
nos han puesto en el mapa de la vergüenza de la corrupción...

(Remor de veus)

..., a los que tienen un presidente que es un “polidelincuente”
y que está en prisión...

(Remor de veus)

... venga a dar lecciones de transparencia es una vergüenza. Su
transparencia está enterrada en un jardín...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... en cajas de Cola Cao con dinero público en su interior.

(Alguns aplaudiments) 

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats... senyors diputats!

(Continua la remor de veus i algunes rialles)

... senyors diputats...

(Remor de veus)
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Senyors diputats... No..., a veure...

(Continua la remor de veus) 

A veure, senyors diputats... Si m’ho permeten entre tots
continuarem el debat.

I.15) Pregunta RGE núm. 12904/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a importància de les cambres de comerç.

Quinzena pregunta, RGE núm. 12904/21, relativa a
importància de les cambres de comerç, presentada pel Sr.
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt.

I em correspon demanar-los si la cambra està d'acord amb
ajornar aquesta pregunta, tal com sol·licita el Sr. Castells a
l'escrit RGE núm. 13972/21, per motius de salut.

Supòs que tothom hi està d'acord.

I.16) Pregunta RGE núm. 12902/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures per
frenar el creixement poblacional insostenible de les Illes
Balears.

Per tant, passam a la setzena pregunta, RGE núm.
12902/21, relativa a mesures per frenar el creixement
poblacional insostenible de les Illes Balears, que formula el
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
bon dia a tothom. Sra. Presidenta, hi ha preguntes, hi ha
situacions que el Govern gestiona i que són de molta urgència,
però de vegades no ens encarregam de l'important, i aquesta
pregunta que jo li formul és una pregunta de llarg recorregut i
de molta importància, segurament no és per a demà ni per a
passat demà, ni per a una setmana ni per a un mes, però sí que
és vital per a les Illes Balears.

Com vostè sap perfectament, les Illes Balears en quaranta
anys han duplicat la seva població, hi ha una sensació general
de pèrdua de qualitat de vida, d'ofegament, de col·lapse. En els
darrers trenta anys hem passat de ser la primera comunitat
autònoma en renda per càpita, de ser els més rics d'Espanya a
trobar-nos a la posició mitjana, els setens de la taula. 

Alguna cosa no fem bé, i sabem, des del Grup Parlamentari
El Pi, que vostè ha reclamat, i li donam total suport, que aquest
factor de sobrepoblació sigui tengut en compte financerament,
tant en el model autonòmic de finançament com en el
repartiment de fons europeus, amb la qual cosa ja li dic que
estam totalment d'acord, però pensam que hem d'anar molt més
enllà, perquè aquest problema existeix i evidentment és
insostenible a llarg termini.

Per tant, li demanam quines mesures pensa adoptar davant
la sobrepoblació 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. Gràcies, Sr. Melià, per aquesta
pregunta que efectivament encaixa una de les qüestions
estructurals d'aquesta comunitat autònoma i sobre la qual el
Govern, és veritat que no és de la urgència del dia a dia, sí que
és de plantejament del futur que volem per a la nostra societat
i, com vostè sap, aquest govern pensa i planifica no per als
propers dies, sinó per a les properes dècades i en aquesta línia
hem treballat tant en l'Agenda 2030 com en el Pacte de
reactivació, com ara treballam a través de la Comissió de Fons
Europeus, i en el Pla estratègic d'inversions de les Illes Balears,
precisament per poder dissenyar una comunitat autònoma de
futur. 

De fet, com a govern, som els primers que hem posat
damunt la taula aquest tema de la sobrepoblació a la nostra
comunitat autònoma i que hi hem començat a treballar
intensament des de la legislatura anterior. 

He de recordar que va ser a l'any 2017 quan la Conferència
de Presidents a nivell estatal fixà aquest tema com a un tema
prioritari per a tota Espanya, però el fixà només pensant en
l'Espanya que es despobla, i som nosaltres els que, com a
govern, plantejam que hi ha un altre problema de repte
demogràfic molt important per a territoris com el nostre, que
tenen a veure amb l'Espanya que es pobla i que es pobla d'una
forma important, com ha passat en les darreres dècades, i les
xifres les ha donades vostè perfectament. 

Per tant, hem creat una comissió transversal dins el Govern,
de repte demogràfic, que du la consellera Rosario Sánchez,
amb la que després té interpel·lació i supòs que vostè li podrà
fer més preguntes; ho hem plantejat a nivell del Govern
d'Espanya i hem insistit que la comissió a nivell espanyol no
només afecti els territoris que es despoblen, sinó també els que
es poblen, i treballam també a nivell de la Unió Europea perquè
hi hagi l'estatut d'illes poblades coincidint amb la presidència
de la Comissió Europea d'Espanya.

I, per tant, en aquesta línia també treballam amb altres
regions per a també fer factible aquest fenomen que succeeix a
la nostra comunitat autònoma, que ve lligat a moltes coses,
entre d’altres que tenim un model econòmic intensiu en turisme
a les nostres illes, i això du tota una sèrie de potencialitats i
algunes complicacions que, sens dubte, tenen a veure amb això
que vostè plantejava.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, estam d'acord
que a les Illes Balears no hi cap tothom? Estam d'acord que les
Illes Balears necessiten un sostre poblacional, un sostre de
places turístiques i de població?

(Remo de veus)

Hi estam o no hi estam d'acord?

Veig que alguns dels seus diputats no hi estan d'acord, la
qual cosa ja indica un poc la resposta, però voldria saber la
seva opinió.

Perquè més enllà de les conseqüències financeres,
evidentment, de serveis públics, d'escoles, d'hospitals,
d'infraestructures, de depuradores, de totes les implicacions que
això té, i evidentment les hem de defensar i les hem de
reivindicar, la nostra voluntat és frenar aquesta tendència i
estabilitzar la població de les Illes Balears, i aquest per a mi,
per a nosaltres, és el gran repte, perquè no podem assumir un
creixement poblacional constant i anar doblant la població cada
quaranta anys. Això no pot ser, perquè a les Illes Balears no hi
podem cabre tots i això crec que és una realitat que l’hem de
dir.

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 Socías):

 Gràcies Sr. President. Planteja un debat molt intens i que
és difícil amb el temps que em queda. Establir un sostre
poblacional té un impacte, Sr. Melià, que es podria mal
interpretar d'una forma molt clara i, per tant, jo li faig aquest
suggeriment a la responsabilitat. Ser part d'una Unió Europea
significa moltes coses, democràticament també parlant, no?

Nosaltres estam fixats que, efectivament, la població que
viu a les Illes Balears tengui els drets garantits, és un territori
limitat i, per tant, necessitam més finançament per moltíssimes
qüestions i necessitam millorar el nostre model econòmic per
moltes altres, però, entre d'altres, pensem que un dels efectes
poblacionals que té les Illes Balears no va lligat a segons quin
tipus de població al qual crec que vostè feia referència, sinó a
les segones residències de països europeus, que, per cert, va ser
el que va demanar fa molts d'anys el PP, jo record la frase d'un
expresident d'aquestes illes que deia “ens hem de convertir en...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 12930/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a la denominació “Països
Catalans”. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 12930/21, relativa a
denominació “Països Catalans”, 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, la Mesa del Senado
ha aprobado admitir la denominación de “países catalanes”
gracias al voto favorable del PSOE. ¿Está usted de acuerdo en
que se incluya a Baleares en esta denominación?

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 Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, una vegada
més desaprofita una oportunitat de control al Govern d'aquestes
illes sobre les competències que tenim per seguir parlant de les
seves obsessions i seguir fent demagògia a nivells elevats dins
les nostres illes. 

Miri, jo li diré una cosa: jo, com a presidenta de les Illes i
en els debats que tenim al Govern i en les polítiques que
plantejam per a la ciutadania d'aquestes illes i en les iniciatives
que veig en aquest parlament, veig que aquí hi ha partits
nacionalistes, n’hi ha, però que qui planteja tot aquest tema dels
països catalans, Sr. Campos, permeti’m que li ho digui, per què
se'n parla és per vostès, que són els que sempre en parlen. 

Per tant, què li he de dir jo? Que aquesta obsessió dels
països catalans està dins el seu capet, no dins el meu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

No está mal, lo del Senado está en mi cabeza, bueno, pues
bien.

Mire, Sra. Armengol, hoy hace justo dos años, hoy, le
pregunté si usted consideraba que Baleares pertenecía a esa
entelequia totalitaria de los países catalanes, y usted, como ha
hecho hoy, no me respondió. Me insultó, me insultó a mí, a mi
partido, a nuestros votantes, de hecho, ya llevaba más de dos
años haciéndolo. ¡Oiga, y no deje de hacerlo, que con sus
insultos y los de otros partidos, con esas falacias de que somos
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la ultraderecha y muy malos, pues con esas falacias cada vez
subimos más en intención de voto, así que sigan, porque,
además, ustedes no saben hacer otra cosa!

Como le decía, no me contestó, no se atrevió a decirme que
Baleares formaba parte de esa entelequia de los países
catalanes, pero ahora ya se atreve su partido, de hecho, el
Partido Socialista se ha quitado la careta, y yo creo que es
bueno que los ciudadanos de izquierdas lo sepan. Mire, Sra.
Armengol, el (...) del nacionalismo catalán son los países
catalanes que usted y su partido defiende, y lo más grave es que
lo impone en la educación.

Mire, esto se enseña en los centros educativos públicos de
Baleares, esto es odio, es adoctrinamiento, es usurpación de la
lengua y cultura balear, es separación del resto de España, y es
lo que usted defiende, Sra. Armengol. Y a esto se llega a través
de la imposición del catalán, que se enseña en nuestras escuelas
desde hace más de 30 años, con el apoyo de todos los partidos
aquí representados, y que se utiliza como única lengua de
enseñanza, pisoteando la libertad de los ciudadanos.

Sra. Armengol, usted ya hace de embajadora de esos países
catalanes, que es lo mismo que serlo de Mordor, tiene la misma
existencia histórica; lo hace al reunirse con el presidente pro
golpista Pere Aragonès, para rendirle pleitesía, ultrajando su
cargo de presidenta de Baleares; su pancatalanismo y su
alineación con el separatismo supone renegar de la
Constitución que le permite ejercer su cargo.

Sra. Armengol, usted es una presidenta ilegítima.

(Remor de veus)

Frente a su catalanismo enfermizo... -sí, sí, sí, ustedes,
ustedes se alinean con los que quieren romper la Constitución-,
pero frente a su catalanismo enfermizo y liberticida, nuestra
defensa de la libertad de Baleares y de España.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Campos, hi ha línies que no
es poden trepitjar, i vostè n'acaba de trepitjar una, jo soc una
presidenta elegida democràticament pels vots de la ciutadania
d'aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Aquest govern, aquest govern emana de les urnes, de la
voluntat dels ciutadans d'aquesta comunitat autònoma a la qual
ens devem i, per segona vegada, ens han reelegit per governar
aquesta ciutadania.

Li diré dues coses, Sr. Campos: el seu discurs és el que crea
més independentistes a tota Espanya, i això és responsabilitat
també seva. I segona qüestió, amb l'afirmació que acaba de fer
que aquest govern és il·legítim, vostè fa (...) ser hereu del que
ve, o sigui, vostè representa avui aquí el feixisme del que
provenen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 12931/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a recent sentència del
Tribunal Suprem i el model lingüístic proposat al Projecte
de llei d’educació a les Illes Balears.

Divuitena pregunta, RGE núm. 12931/21, relativa a recent
sentència del Tribunal Suprem i el model lingüístic proposat al
projecte de llei d’educació a les Illes Balears, que formula la
diputada Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Presidenta, després de la recent
sentència del Tribunal Suprem en relació amb l'obligatorietat
d'establir almenys un 25% de l'ensenyament en castellà,
replantejarà el Govern el seu model lingüístic proposat al
Projecte de llei educativa?

Gràcies.

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 té una mica a veure amb una pregunta ja
plantejada pel conseller d'Educació, Martí March. A veure,
permeti’m aclarir alguns termes, aquesta resolució, que no
sentència, del Tribunal Suprem, a la qual vostè fa referència, té
a veure amb la desestimació del recurs que planteja la
Generalitat de Catalunya, per tant, el Suprem el que fa és
desestimar un recurs del Tribunal de la Generalitat de
Catalunya, no dicta sentència, perquè no entra en el fons. Per
tant, no crea jurisprudència, crec que és important, primer de
tot, tenir en compte això.

Segona qüestió, parla del model lingüístic de Catalunya, no
del model lingüístic de la nostra comunitat autònoma, que, com
bé explicava el conseller Martí March, és un model lingüístic
pactat, consensuat, que mai no ha tengut cap sentència en
contra, que ve de l'Estatut d'Autonomia, de la Llei de
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normalització lingüística i del Decret de mínims, que és el que
recull la llei d'educació de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Miri, presidenta, li dic la veritat, ens preocupa que el seu
govern, condicionat pels seus socis o no, no prengui nota
d'aquesta sentència i resolucions del 2014, 2015, i persisteixi
en blindar almenys el 50% del català, i sobretot d'eliminar el
castellà com a covehicular.

Ens preocupa que neguin que hi hagi jurisprudència, li ho
dic, 2014 i 2015, que també digui que aquesta sentència no
aplica a les Illes Balears. El Suprem el que ha tornat a dir és
que tots els alumnes rebin, de manera efectiva i immediata,
l'ensenyament, mitjançant l’ús vehicular normal de les dues
llengües oficials als efectes d’evitar un ús simbòlic o un ús
residual de la llengua castellana. I ha dit també que el
percentatge d’hores lectives en castellà no podrà ser inferior al
25%, i aquesta, lamentablement, és la realitat dels centres
educatius de les nostres illes, per mor del Decret de mínims del
Partit Popular, li don la raó al conseller, però que ara vostès
volen blindar aquest despropòsit a una llei.

El seu argument i el del conseller, la Llei de normalització
lingüística, per imposar almenys un 50% del català i suprimir
el castellà com a llengua vehicular, és fals, perquè el Suprem
ho deixa ben clar, el mandat de la normalització del català no
ha de significar l'exclusió del castellà com a llengua
covehicular o la seva reducció a presència residual, perquè és
contrari a la Constitució i contrari a l'ordenament jurídic.

Li reiter, el seu article 133.3 de llei educativa és contrari a
les sentències del Tribunal Suprem, del Tribunal
Constitucional, de l'informe del Defensor del Poble i és contrari
a la legalitat i a la mateixa Constitució.

Escolti, el seu company Salvador Illa, que ha dit
textualment que “li fa mal que es defensi la llengua catalana
contra el castellà”, i no faci seguidisme del Sr. Aragonès.

Presidenta, li faig una crida a la responsabilitat i a la
legalitat, deixin d'atacar el bilingüisme, el bilingüisme que
nosaltres defensam, donin suport a les esmenes de Ciutadans a
la llei educativa.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp.

(Algun aplaudiment)

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, jo aquí vostès sempre ens
posen sotmesos al que passa a Catalunya, abans en parlàvem
amb el Sr. Campos, nosaltres som una comunitat, un territori
absolutament diferent, amb un govern diferent i amb unes
normatives diferents, per tant, no tenim el mateix model i el
defensam des del pacte, des de l'acord i des del consens.

I crec que és important el que deia, vostè em fa un discurs
jurídic, Sra. Campos -vull dir, Sra. Guasp, perdoni,...

(Remor de veus i algunes rialles)

... perdoni, no ha estat volent-, equivocat, a més equivocat,
equivocat, perquè el Suprem no ha fet una sentència, ha fet una
resolució, i no crea jurisprudència, això és així.

Però és que, a més, fa una resolució sobre un altre model
lingüístic, un altre model d'escoles i un recurs de la Generalitat
de Catalunya.

Nosaltres, aquí, li dic, el model lingüístic pactat ve de molts
d'anys enrere, de la Llei de normalització lingüística, de
l'Estatut d'Autonomia, del Decret de mínims, i en el Decret del
16 s'hi inclou tot el que fa referència a les terceres llengües i la
forma de fer estudiants amb competències plurilingües a la
nostra comunitat autònoma.

Les sentències i les resolucions que s'han fet en contra del
model lingüístic va ser quan es va rompre aquest pacte a l'època
del Sr. Bauzá, que vostè coneix perfectament. Per tant, no
enganem la població.

Quin és l'objectiu final? Miri, aquí hi ha dues llengües
cooficials, una, que és la llengua pròpia, que és el català, la
forma millor de normalització, sens dubte, i és una experiència
d'èxit per a tots els territoris que tenen dues llengües oficials és
l'ensenyament a les escoles. Què hem aconseguit? Que alumnes
d'aquestes illes surtin de la seva formació obligatòria amb
competències lingüístiques adequades en català, en castellà i en
una tercera llengua. Aquest és el nostre objectiu i per aquest
lluitarem. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.19) Pregunta RGE núm. 12921/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures davant la nova onada de la
COVID-19.

Dinovena pregunta RGE núm. 12921/21, relativa a mesures
davant la nova onada de la COVID-19, que formula el diputat
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Costa.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bon dia,
Sra. Armengol. Després d'algun temps en què vostè i el virus
ens han deixat viure un poc més tranquils, tots observam com
la taxa d'incidència, la taxa de positivitat, la taxa... -perdó-
l'ocupació de les UCI es va incrementant. I això ens preocupa,
però no s’ha de ser expert ni cap epidemiòleg molt reputat per
saber que ens trobam a una sisena onada.

Per això li pregunt: quines mesures té previstes aplicar el
Govern davant aquesta sisena onada de COVID?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Amb tot el respecte, Sr. Costa, ve un
poc tard, perquè fa setmanes que parlam que aquí hi ha una
sisena onada, fa setmanes que treballam dins l'equip de salut
amb els experts, que treballam amb agents socials i econòmics,
i treballam amb consells insulars, FELIB i l'Ajuntament de
Palma, als que agraesc sempre la seva involucració per prendre
les mesures que ahir vàrem acordar per Consell de Govern.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, com a regla general,
vostè té tendència a dir que el Partit Popular no fa propostes i
que no fem res. Juliol del 2020, li vàrem proposar controls
sanitaris de ports i aeroports, vostè els va aplicar el mes de
novembre.

Agost del 2020, els vam proposar que fessin tests massius
i cribratges massius als municipis, els va fer el mes d'octubre.

Novembre del 2020, li vàrem demanar que fes tests
d'antígens a farmàcies, ho va fer el mes de juliol de l'any
següent.

Li demanàrem, li hem demanat insistentment al Sr. Sánchez
i a vostè que facin una Llei de pandèmies, no hi ha hagut forma
que la fessin, i avui vostè ha d’anar pidolant als tribunals...

(Alguns aplaudiments)

... perquè l'autoritzin a fer el que ha plantejat aquesta mateixa
setmana, que és el tema del certificat COVID.

Li demanàrem, en el març del 2021, que no culpàs, que no
estigmatitzàs l'hostaleria i vostè, per desgràcia, no ens va fer
cas.

Li demanàrem que respectàs les llibertats i els drets dels
ciutadans d'aquestes illes i vostè els va fonyar sense
contemplacions. 

Comprendrà, per tant, que no ens puguem fiar de vostè
quant al seu autoritarisme, que ha demostrat de forma insistent.
Ahir mateix ens deia, el Sr. Negueruela, ara ens haurà
d'autoritzar a fer crítiques, si no, no podrem ni tan sols fer les
crítiques que resultin pertinents els ciutadans de les Illes
Balears. En el seu congrés mateix, vostè a les 100 famílies del
Don Pepe les va ignorar totalment i absolutament, no fos cosa
que li poguessin fer ombra al seu congrés, al seu idil·li de
congrés. 

Sra. Armengol, el seu autoritarisme no permetrà, en cap cas,
o no acceptarem en cap cas, que suposi majors restriccions que
les que hi ha hagut fins ara. Miri, els ciutadans d'aquestes illes
s'han comportat o han tengut un comportament exemplar, més
d'un 85% de la població, al voltant d’un 85% de la població
s'ha vacunat. Els ciutadans de les Illes Balears hem complit. Per
això, és cert que hi ha una part de la població que encara no ho
ha fet i la convidam, des del Partit Popular, que ho facin el més
aviat possible, ens referim a la vacunació. Per això podem
acceptar mesures preventives incentivadores, com és l'exigència
del certificat COVID per accedir a determinats espais. Però
això sempre que sigui a canvi que vostè no imposi més
restriccions a les empreses i als ciutadans d'aquestes illes. 

Sra. Armengol, té avui l'oportunitat de tranquil·litzar la
ciutadania. Anunciï que no imposarà restriccions a l'hostaleria,
ni limitarà les llibertats.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Costa, jo entenc que
estiguin molt desesperats, perquè no saben a quin nord són, no
tenen nord i van d'un costat a l'altre, i no tenen ni idea de cap
on ha d'anar aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

I jo entenc que estiguin desesperats. 

Efectivament, la ciutadania d'aquestes illes ha estat
exemplar. El problema és que el partit majoritari de l'oposició,
ni hi ha estat ni se l'espera i encara se’l segueix sense esperar,
aquesta és la realitat. 
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I, miri, li pot semblar que tot això que li dic no li convé, i
per ventura no li convé, però jo ho faig amb to positiu, perquè
aprenguin a començar a fer feina en positiu per a la ciutadania
d'aquestes illes; miri, aquesta comunitat autònoma, gràcies a
l'esforç compartit dels qui han volgut fer feina de veritat i no
s'han posat de perfil, i aquests són el Govern, les institucions
d'aquestes illes, són els agents socials i econòmics i són partits
polítics que formam part del Pacte de reactivació, gràcies a tot
això s'ha aconseguit que les Illes Balears hagi estat de les
comunitats autònomes que més vides ha salvat i que millor s'ha
reactivat econòmicament parlant i que en aquests moments
tenim una situació millor. 

Sap des de quan vostès no em feien cap pregunta de la
pandèmia? Fa més de vuit mesos, Sr. Costa; vostè, com a
portaveu, no me n'ha feta cap, me’n fa una avui, i això denota
que aquestes illes van bé, van bé.

I hem pogut reactivar l'economia, vaig a dues coses: hem
pogut reactivar l'economia, primer de tot, per l'escut social,
entre ells, per exemple, les ajudes a les empreses que avui vostè
no en diu res, 855 milions d'euros que hem rebut a les Illes
Balears i que s'han pagat íntegrament, només nosaltres i
Canàries.

Sr. Costa, sap què han tornat a l'Estat les comunitats on
vostès governen? Castella i Lleó ha deixat de repartir el 75%;
Múrcia, el 70%; Galícia, el 50%; Andalusia, el 40%. Què
passaria si nosaltres haguéssim tornat a l'Estat 640 milions
d'euros, dels 855 milions d'euros, que és el que ha fet Castella
i Lleó? Ja els voldria veure com estarien! Aquesta és la forma
de gestionar del Partit Popular, sempre en contra de la
ciutadania a la que ha de servir. 

I quant a la situació sanitària, Sr. Costa, efectivament, estam
en una sisena onada, efectivament, hem pactat amb els agents
socials i econòmics les mesures de passaport COVID que hem
proposat des del Govern de les Illes Balears, per no fer
restriccions, sí que volem controlar i sí que volem instar a la
vacunació. Aquesta és la proposta del Govern de les Illes
Balears.

Crec que ja és hora que facin feina en positiu i que vegin
que les coses van millorant, gràcies a l'acord de tothom que vol
fer feina en positiu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

II. Interpel·lació RGE núm. 12940/21, presentada pel
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a política general del Govern en relació amb el
creixement poblacional insostenible de les Illes Balears.

Passam al segon punt de l'ordre del dia que correspon a la
Interpel·lació RGE núm. 12940/21, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a política general del

Govern en relació amb el creixement poblacional insostenible
de les Illes Balears. Començam amb la intervenció del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Molt bé. Bé, bon dia de nou, senyores i senyors diputats.
Avui el Grup Parlamentari d'El Pi du una interpel·lació en
aquest ple, que és una interpel·lació incòmoda, incòmoda per
a tothom, també per a nosaltres, incòmoda perquè és un debat
complicat, complex, ple d’arestes i de possibles malentesos,
com ja s'ha produït només en formular la pregunta a la
presidenta sobre aquesta qüestió. Però som conscients que és
un debat molt important i de molt llarg recorregut.

Les Illes Balears a l'any 1971 teníem 550.000 habitants i a
l'any 2020 teníem més d’1.200.000 habitants, un creixement del
125% de la població de les Illes Balears. És un creixement
enorme, que té molts pocs paral·lelismes amb la resta del món
o amb la resta dels països desenvolupats i de la nostra situació
socioeconòmica. I com bé li deia a la presidenta, hi ha una
sensació prou generalitzada a la població de les Illes Balears,
que això ha provocat, en part, almanco això en part, no vull dir
que sigui l'únic factor, però sí que és una part explicativa de la
percepció de la població de les Illes Balears de pèrdua de
qualitat de vida. 

I si, a més a més, a això, com li deia a la presidenta, hi
afegim que en els darrers 30 anys hem passat de ser la
comunitat autònoma més rica d'Espanya, la primera en renda
per càpita, a estar a la taula mitjana i baixant, tot plegat ens
hauria de dur a la reflexió. Primer a la reflexió, a diagnosticar
el problema i si estam d'acord que tenim un problema, perquè
de vegades no ho veiem molt clar. I després a prendre mesures
i adoptar decisions importants. 

Parlam de sostenibilitat, parlam de canvi climàtic, parlam
de transició energètica, això també està relacionat amb la
població, evidentment que està relacionat amb la població,
perquè 3 milions de persones a les Illes Balears, no hi ha
depuradores, no és sostenible, no és sostenible per als serveis
públics, per a la nostra capacitat de generació d'aigua potable,
etc., per tant, des d’un punt de vista ambiental hi estam d'acord,
el que passa és que és un debat incòmode, és un debat
incòmode, permeti’m-ho, per a l'esquerra i per un cert
"bonisme" d'aquest que determinades persones les hem d'acollir
perquè tenen una situació vulnerable i hem de ser generosos i
solidaris, és un discurs incòmode per a l'esquerra, que s'instal·la
en aquest relat. Però també és un discurs incòmode per als
liberals, perquè cada vegada que fem una proposta de nova
activitat, de generació de riquesa, d’un nou negoci,
evidentment, fem un creixement, i això tendrà una
conseqüència poblacional. Per tant, és un debat incòmode per
a tothom, per a totes les ideologies, no només per una
ideologia.

Quan parlam de creació d'habitatges de protecció pública
també incidim en aquesta qüestió, perquè si generam molts
d'habitatges, evidentment, d'alguna manera també podem
provocar, encara que sigui indirectament, un creixement
poblacional.
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Per tant, ja sé que no és un debat gens fàcil, gens fàcil, però
crec que és un debat que s'ha d'encarar.

A les Illes Balears, jo diria que els darrers 30 anys, 40 anys,
aquest debat s'ha enfrontat d'una manera diria que, bàsicament,
territorial i urbanística. Què vull dir amb això? I sobretot i
sobretot l'esquerra, també diria el centrisme polític, han apostat
per la desclassificació de sòls urbanitzables, la protecció, la
Llei d'espais naturals, multitud de normatives que al final el que
volien era contenir el creixement. Què vol dir contenir el
creixement? Que no hi hagi un gran increment de població, no
vol dir gaire cosa més. També vol dir que no hi hagi impactes
territorials, lògicament, que no hi hagi impactes paisatgístics,
també; però també té el seu vessant poblacional.

Hem fet un gran esforç, i jo crec que moltes mesures han
estat correctes, vull dir, no tenc una opinió que a les Illes
Balears, no s'hagi fet res, s'han fet coses; a la legislatura
passada, per exemple, vàrem fer una, diguem, un sostre turístic,
un sostre turístic, el vàrem fer, i El Pi li va donar suport, perquè
varen establir que l'intercanvi de places era obligatori per tot,
perquè abans de la legislatura passada hi havia tota una sèrie
d’oferta turística que no anava a intercanvi de places i, per tant,
es podia produir un creixement de places. Bé, a la legislatura
passada també es va posar un sostre turístic, i hi estam d'acord.
Això també té una incidència poblacional.

Per tant, a les Illes Balears s'han fet multitud de coses, però
la tendència demostra que són totalment insuficients per
combatre aquesta sobrepoblació.

I se’m dirà: és que això està molt lligat a un determinat
sistema productiu. I és veritat, i és veritat que està lligat a un
determinat sistema productiu, que necessita molta mà d'obra
poc qualificada. I això també ens cansam de dir -ho i és una
realitat.

Però, com ho hem de fer, com ho hem de fer? Hem
d'incentivar noves activitats amb una mà d'obra molt més
qualificada, però que se sumarà a la que ja tenim? Es
transformarà la que ja tenim? Com podrem fer aquest canvi,
que no és fàcil, de persones que tenen poca qualificació, de
persones amb molta qualificació per fer innovació, per fer
investigació, per fer desenvolupament. No és un camí
precisament de roses, i el que hem de fer és assumir una
realitat, que ja sé que a determinats partits els costa molt, i ho
he dit abans a la pregunta de la presidenta, a les Illes Balears no
hi cap tothom, però això no és racisme, xenofòbia, és una
constatació d'una realitat.

Jo no voldria que em diguessin... no hi cap, em deien, no,
no estàs pensant en més vulnerables i en els que vénen amb les
pasteres? No, també pens en el que compra un xalet de 4
milions d'euros, parl de tothom, parl de tothom i no voldria que
se m’estigmatitzàs i voldria que se m’entengués, parl de què
ambientalment, econòmicament, socialment, culturalment,
urbanísticament tot té un límit, tot té un límit, tot té un límit, i
si no volem viure a Hong Kong..., si volem viure Hong Kong
és una altra realitat, El Pi no vol viure a Hong Kong, hem de
tenir la valentia d'establir sostres.

Es genera un debat que existeix a la resta d’illes, que és la
prohibició de compra per part dels ciutadans de la Unió
Europea, això també passa a altres arxipèlags. Hi ha països que
al seu conveni d'entrada dins la Unió Europea han establert la
prohibició que els ciutadans de fora d'aquests països, encara
que siguin de la Unió Europea, puguin adquirir propietats, és
un debat, és un debat que està lligat a això que comentam, no
és un debat aliè a aquesta qüestió. 

També poden dir que és un debat xenòfob? No ho diuen,
perquè, evidentment, afecta rendes elevades, no afecta les
rendes baixes, però jo vull plantejar avui, en aquesta
interpel·lació, un debat molt més general, perquè crec que les
Illes Balears no es poden permetre d'aquí 40 anys ser 2.400.000
i d’aquí a 80 anys ser 4.400.000; si aquest és el que defensen
determinats partits, és legítim, evidentment en democràcia es
poden defensar moltíssimes coses, però, evidentment, no és el
model que defensaria El Pi; El Pi considera que, més enllà del
tema del finançament, que és important, i li ho he dit la
presidenta, lògicament, que increment de població vol dir més
serveis públics, més escoles, més hospitals, més depuradores,
vol dir tot això i necessitam que aquests recursos econòmics
existeixin, i, per tant, que en el model de finançament hi hagi
una previsió sobre aquesta sobrepoblació que determinades
comunitats autònomes de l'Estat tenen, i evidentment que això
també sigui un factor a tenir en compte en els fons europeus,
amb tot això molt d'acord, però volem anar més enllà del
finançament, volem canviar la tendència, volem que aquesta
tendència de creixement compulsiu i continuat de la població
de les Illes Balears s'aturi, s'aturi, i el que facem sigui
estabilitzar i això requereix moltes coses.

I no puc deixar de dir que una de les coses, una peça petita,
perquè n'hi ha moltes, evidentment, mesures se n'han d'adoptar
moltes, però nosaltres venim demanant molta més ambició al
Govern de les Illes Balears en relació amb el canvi d'ús dels
establiments turístics, perquè si ens sobra aproximadament un
15% de places turístiques que estan obsoletes i són de baixa
qualitat, i ho diu explícitament la mateixa federació hotelera,
aquí hi ha un camp per córrer, que evidentment també tendrà
repercussions poblacionals, perquè, evidentment, baixarem
aquesta activitat que dèiem de molta mà d'obra poc qualificada.

Per tant, hi ha moltes mesures, molt de camí per córrer i
voldria conèixer l'opinió del Govern respecte d’això.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara té la paraula la representant del
Govern, la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Melià, toca vostè un tema
complex i polièdric, una qüestió que no només afecta les Illes
Balears sinó Europa la resta d’Espanya en diferents vessants i
li volia explicar un poc la feina que hem fet fins ara quant al
que s’ha anomenat a nivell estatal i a nivell europeu el repte
demogràfic.
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Les Illes Balears tenen una situació molt peculiar, que es
una densitat creixent molt elevada, dins d’un territori molt
específic, que és un territori molt fragmentat i un territori molt
limitat el qual contrasta amb el declivi poblacional que pateixen
altres regions espanyoles i europees i que dificulta aquesta
prestació de serveis amb condicions d’equitat.

De fet, hi ha més variables demogràfiques i que també
afecten de manera diferent les Illes Balears i amb diferents
tendències i formen part d’aquest repte demogràfic, i una molt
important és l’envelliment de la població, l’envelliment de la
població per la baixa natalitat i el creixement de l’esperança de
vida. Però també és una realitat que la nostra estructura
poblacional, el nostre creixement poblacional que ve produït
per la immigració equilibra a les Illes Balears aquesta piràmide
poblacional, perquè, probablement, serem la comunitat
autònoma amb una població més jove, amb la qual cosa amb
més capacitat de generar ingressos per sostenir aquesta
població que s’envelleix. És a dir, no tot són perjudicis en el
nostre model poblacional.

Tenim, com vostè deia, un creixement notablement més
intens que a la resta de comunitats autònomes, si la població a
Espanya ha augmentat un 18% en els darrers 8 anys, a les Illes
Balears un 39%. No és el mateix a Mallorca, que a Menorca,
que a Eivissa i que a Formentera, Eivissa i Formentera creixen
d’una manera molt més acusada que a la resta d’illes, i
probablement Menorca sigui la que està per sota d’aquest
creixement de població. I a això s’hi afegeix una altra qüestió,
que és la població estacional o la població flotant, aquesta que
ve de vacances, que ve de segones residències, que ve per
motius d’estudis i temes diferents, i tot això provoca tensions
-com vostè ha explicat- sobre el territori, una sobredemanda
l’ús tant de serveis públics, com de recursos naturals, com
consum d’aigua, com consum d’electricitat, com inversió en
infraestructures de l’aigua, com gestió de residus.

I una qüestió afegida més, que és la diversitat de la nostra
cultura i la cohesió social vinculada a la diversitat de la nostra
cultura, perquè 1 de cada 4, a diferència d’Espanya, que no és
1 de cada 4, sinó que és un 15%, de les persones que viuen aquí
són no nascudes a Espanya, amb la qual cosa això incrementa
més el repte de la nostra convivència, per la qual cosa amb un
repte tan important de convivència crec que els polítics hem de
ser molt curosos també amb els missatges que donam a la
nostra població.

Com bé saben, a l’any 2017 la Conferència de Presidents a
nivell estatal va llançar el repte demogràfic, que estava molt
centrat en la qüestió del despoblament. I, com bé saben i ha
explicat la presidenta, va ser aquesta comunitat autònoma la
que va introduir en la qüestió del repte demogràfic, que està
vinculat a l’expressió del repte demogràfic que fa Espanya i
Europa, que és una qüestió absolutament diferent, que estan
centrats en aquelles regions que es despoblen amb un elevat
envelliment, i nosaltres som una regió que es pobla molt, però
amb una població molt jove, qüestió que també afavoreix el
nostre desenvolupament com a comunitat autònoma i amb
aquests equilibris hem de fer feina.

Nosaltres des de les Illes Balears el que hem aconseguit de
moment i absolutament és canviar el relat a nivell estatal,

canviar el relat, el repte demogràfic a nivell estatal ja no és
només el despoblament, sinó que també estan molt presents
altres desequilibris poblacionals com és la sobrepoblació de les
Illes Balears; de fet, nosaltres probablement som el paradigma
d’aquest creixement intens de la població i aquesta pressió
intensa de la població en un territori fragmentat i arxipelàgic,
mai no hem d’oblidar la nostra realitat geogràfica, i estam
iniciant el desplegament de l’estratègia balear davant del repte
demogràfic. 

Vàrem fer un diagnòstic de repte demogràfic de les Illes
Balears amb aportacions del CES, del Consell Econòmic i
Social, que va fer un informe que vàrem presentar als consells
insulars, als municipis de les Illes Balears i també al secretari
general de Repte Demogràfic del Govern d’Espanya, per trobar
la seva complicitat, perquè qüestions geoestratègiques i
qüestions de població no es poden resoldre mirant només una
realitat molt concreta, hem de ser capaços d’aixecar la vista i
mirar el que passa a Espanya i el que passa al món i hem de
feina en desenvolupar aquest diagnòstic, amb una estratègia
que faci que cadascuna de les polítiques que desenvolupa el
Govern de les Illes Balears tengui en compte la nostra realitat
demogràfica, perquè d’aquí al 2035 les previsions, d’acord amb
el CES, si continuen les tendències actuals i si realment la
pandèmia no trenca la tendència, és d’un increment del 15% de
la població d’aquí al 2035.

També tenim altres qüestions que hem d’abordar com és la
capacitat de diversificar el nostre model econòmic perquè el
talent no fugi i també per atreure talent a les nostres illes, amb
activitats de major valor afegit i menor petjada mediambiental.

Vostè parlava de la caiguda del producte interior brut, la
caiguda del producte interior brut dels darrers vint anys en els
quals hem perdut 20 punts de convergència amb la Unió
Europea i amb Espanya, no és lineal, no és una caiguda en
picat, sinó que, a partir del 2014, la corba s’aplana, el PIB per
càpita a les Illes Balears creix, encara que no es redueix el
biaix, o sigui no incrementa el biaix entre la mitjana, per... no
recupera llocs relatius amb referència a la mitjana estatal i la
mitjana europea, però sí que s’observa una millora de la
productivitat de les Illes Balears, per la qual cosa tan malament
a nivell de model productiu no es fa i es comencen a canviar
qüestions.

S’ha de millorar, òbviament, i diversificar el nostre model
econòmic i d’això es del que es parla al Pacte de reactivació i
de diversificació econòmica de les Illes Balears i per això s’ha
fet l’estratègia d’inversions 2030 per a les Illes Balears.

L’altra qüestió importantíssima que no podem perdre de
vista és la qüestió de ser quatre illes i la fragilitat
mediambiental que significa ser una illa en una mar com és el
Mediterrani, per la qual cosa, a part de la influència a nivell
estatal el que cercam també és la complicitat a nivell europeu,
ho ha explicat també la presidenta, a través del secretari d’Estat
de la Unió Europea. Hem parlat també amb el president del
Parlament Europeu de la Comissió de Cohesió de... Comissió
de Desenvolupament Regio..., el president de la Comissió de
Desenvolupament Regional del Parlament Europeu, que és el
responsable dels fons de cohesió, i que desenvolupa un informe
sobre les illes del Mediterrani per trobar aquesta complicitat
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per poder desenvolupar de cara a la presidència espanyola del
segon semestre de 2023 un estatut d’illes poblades a nivell
europeu, perquè es tenguin en compte les polítiques europees,
perquè també ens afecten i també afecten els fluxos de població
i els fluxos de migració, es tenguin en compte les condicions
específiques que tenim les illes del Mediterrani.

I entre les illes del Mediterrani probablement les Illes
Balears, que som un avanç del que passa, del que pot passar a
la resta de les illes del Mediterrani en positiu, les qüestions...
les nostres fortaleses i també les nostres debilitats, com a líders
que som en desenvolupament econòmic en el territori del
Mediterrani amb una indústria com és el turisme.

El desenvolupament i la qüestió de les illes del Mediterrani
va ser el tema principal que es va parlar a la Comissió d’Illes
de la Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes que, per
primera vegada, tenen una presidència que és de les Illes
Balears, és un comitè de regions per observar... per traslladar
la nostra influència a les institucions europees i anar fent feina
amb què es tenguin en compte realment aquestes especificitats
de les Illes, que van vinculades al nostre model econòmic, que
van vinculades a la nostra situació geoestratègica i que van
vinculades també al bum turístic dels setanta que va ser quan es
va produir aquesta explosió de població a les Illes Balears.

D’aquesta estratègia i d’aquesta feina i d’aquests contactes
ha d’esdevenir un..., d’aquest diagnòstic i aquests contactes i
tenir en compte la realitat del que passa al món ha d’esdevenir
un document obert que integri les diferents administracions,
que s’aportin suggeriments, incorporacions, idees,
d’experiències d’altres bandes i mantenir oberts espais de
diàleg per fixar una postura comú de la societat i tenir en
compte les tendències demogràfiques a l’hora de la presa de
decisions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, lògicament
que la realitat geogràfica de les Illes Balears és vital en aquest
debat i que som un territori fràgil, fragmentat i limitat, això és
una enorme realitat que no podem perdre de vista i vostè s'hi ha
referit i, evidentment, és el que emmarca la nostra intervenció,
la nostra interpel·lació i la nostra intenció en presentar aquesta
iniciativa.

El problema, si ho volem veure com a un problema, o la
diferència existent entre els plantejaments que veiem que fa el
Govern de les Illes Balears i el plantejament que li convida a
fer el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears és
que vostès estan centrats en què es tengui en compte la
sobrepoblació, i em parla que fan feina amb un estatut d'illes
poblades a nivell de la Unió Europea, que em sembla bé, però

anam al fet que es tengui en compte, es tengui en compte en el
model de finançament, es tengui en compte en els fons
europeus, es tengui en compte a l'Estatut d'illes poblades. 

Està bé que es tengui en compte, però nosaltres la convidam
a una altra cosa, nosaltres la convidam no a què es tengui en
compte i que hi hagi un finançament adequat per a aquesta
realitat, nosaltres la convidam a canviar la tendència, a no
conformar-nos que al 2035 hi hagi un increment del 15% de la
població, i al 2050 un increment del 10%, no, la convidam a
anar més enllà del fet que es tengui en compte d'una manera
bàsicament financera i de polítiques d'infraestructures, etc., i de
comunicació, i de connectivitat. 

Per tant, nosaltres el que plantejam és que hem d’establir
mesures, el Govern de les Illes Balears ha d'establir mesures
directament i ha d'interactuar amb l'Administració de l'Estat i
amb l'Administració de la Unió Europea perquè s'adoptin
mesures que permetin l'estabilització i, per tant, acabar amb una
tendència de creixement continuada, que el nostre grup
parlamentari considera insostenible.

I voldríem saber si el Govern de les Illes Balears coincideix,
fa el mateix diagnòstic, considera o no considera insostenible
aquesta tendència de sobrepoblació de les Illes Balears? I pensa
aplicar mesures per contrarestar aquesta tendència de
creixement continuat poblacional a les Illes Balears, sí o no?
Aquest, crec que és el punt de partida, perquè a partir d'aquest
punt de partida adoptarem unes mesures o n’adoptarem unes
altres, farem un tractament on en farem un altre.

Si vostès es dediquen únicament i exclusivament a tenir-ho
en compte perquè hi hagi el finançament adequat, és evident
que no estan instal·lats en el relat i en la posició del Grup
Parlamentari d'El Pi, que és estabilitzar la població i canviar la
tendència i deixar de tenir aquest creixement que -ja dic-
consideram insostenible.

Perquè, com bé vostè deia, hi ha un tema també de cohesió
social, que és un tema molt important, i fins i tot li diria que,
per ventura, aquest tema de cohesió social està vinculat també
al tema de la vacunació. I per què els problemes de les Illes
Balears és la vacunació? Perquè, evidentment, a una població
molt més cohesionada és molt més fàcil que les mesures arribin
i s'apliquin, quan hi ha tanta diversitat i tants pocs elements
comuns en aquesta societat, evidentment, l'acció governamental
també pateix i també se’n ressent i també té problemes.

Per tant, nosaltres pensam que, evidentment el Govern de
les Illes Balears ha de fer polítiques de cohesió social,
lògicament, l'escola és un element importantíssim en aquesta
qüestió, però si no baratam, si no canviam la tendència,
tanmateix afegirem al banyat, continuarem amb el problema i,
per tant, hem d'assumir d'una vegada per totes que cal anar molt
més enllà del que hem fet fins ara, que aquest és un repte de
llarg recorregut i que el Govern de les Illes Balears ha
d'afrontar i diagnosticar correctament i tenir una posició molt
clara de cap on volem adreçar, dirigir la nau i el Govern de les
Illes Balears de cara al futur, de cara a les pròximes dècades.

Moltíssimes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Melià. En torn de contrarèplica per part del
Govern, té la paraula la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors. 

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

Gràcies, Sr. President. Jo, la intervenció que feia d’aquest
repte, que no és fàcil, i que és polièdric, jo al que convidava era
un poc, també, o al que ens convidam nosaltres també des del
Govern és a aixecar un poc la vista d’aquest territori petit i
fragmentat i mirar un poc també les tendències i els reptes que
tenen a altres territoris estatals i altres territoris europeus,
perquè nosaltres, encara que tenguem aquesta sensació de
vegades, sobretot a l’estiu, que tenim massa persones en el
nostre territori, pensi que la població flotant de vegades dobla
la població que tenim a les Illes Balears, a les puntes, com bé
sap, de l’estiu. 

Aquest sistema nostre té debilitats però també té riqueses,
perquè aquests territoris, i jo crec que això també és important,
que es despoblen no tenen com sostenir la seva població,
perquè no tenen ningú que es trobi en edat de treballar, i no
tenen ningú que vulgui anar a aquell territori a florir aquell
territori o a aportar activitat econòmica a aquell territori. Amb
la qual cosa, quan un govern pren decisions sobre un territori
també haurà de mirar quines són les tendències globals i haurà
de mirar de ser capaç de transitar per un camí transitable per a
tothom, perquè quan parlam del problema de la cohesió social
però també per la diversitat d’orígens de les persones que
habiten en aquest territori, hem de tenir en compte que som un
territori tremendament atractiu per viure, i això fa que venguin
persones de segona residència d’alt poder adquisitiu i, a la
vegada, som un territori que, afortunadament, i que podem dir
amb orgull, ofereix moltíssimes possibilitats de viure, amb la
qual cosa també venen persones a tenir un projecte vital. 

Quan diem o quan insinuam que algú sobra, vostè em
podria respondre a la pregunta de qui sobra de la nostra
població? Perquè jo no som capaç de respondre aquesta
pregunta ni vull respondre aquesta pregunta, jo el que vull és,
el que fem és a nivell estatal i a nivell europeu garantir que la
població que tenim, en un context en el qual vivim, en un estat
i en una Unió Europea que garanteix democràticament la lliure
circulació de persones i de capitals, aquesta és la base, de la
Unió Europea, nosaltres volem garantir dues qüestions: la
sostenibilitat, des d’un punt de vista mediambiental, social i
econòmic, i del nostre sistema econòmic, una; i, segona, la
prestació de serveis amb condicions d’equitat a totes les
persones que visiten aquest territori.

Per això demanam que el model de finançament tengui en
compte aquesta població creixent, aquesta població estacional,
la diferència de preus, la diferència de costs a l’hora de prestar
serveis en un territori tan peculiar i tan fragmentat com el
nostre, no és el mateix tenir quatre illes, que has de posar una
escola o un hospital a cada un dels indrets, i per això defensam
en el sistema de finançament autonòmic l’ordinalitat, que té a
veure també, que és una qüestió que hauria de ser òbvia, i que
té a veure també amb l’esforç que fem com a comunitat

autònoma en matèria econòmica i té a veure amb aquest
consum també del nostre territori i aquestes fragilitats
mediambientals i com compensam aquestes fragilitats
mediambientals.

I també fem feina per la sostenibilitat amb el canvi de
model, per això El Pi també està afegit al Pacte de reactivació
i diversificació de les Illes Balears, perquè està preocupat pel
canvi de model, i per això hem fet l’estratègia d’inversions de
les Illes Balears 2030, que s’incardina en l’informe del CES,
que està ple de previsions demogràfiques i que ens explica les
tendències de la població en els propers anys. I així tenim un
Pla d’inversions estratègiques de les Illes Balears, amb 4.640
milions d’euros, d’aquí al 2030, que aposta per la diversificació
econòmica, per millorar la resiliència d’un model productiu que
ha de ser més innovador, que aposta per la sostenibilitat, per la
transició ecològica, un model de creixement més sostenible i
equilibrat, que aposta per la competitivitat, perquè sigui una
economia més digital i més productiva i amb el major valor
afegit, i aposta per la cohesió social, per una transició justa,
perquè tothom tengui cabuda, perquè tothom que habita en
aquest territori pugui tenir un projecte de vida. 

Que són reptes difícils? Són reptes difícils als quals hem
d'arribar des del diàleg, que hem d'arribar des del consens, des
de totes les institucions, perquè ens jugam molt pel futur
d'aquestes illes.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

III. Moció RGE núm. 12814/21, presentada pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a religió
islàmica en els centres educatius de Balears, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 11999/21.

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, que consisteix en el
debat i la votació de la Moció RGE núm. 12814/21, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a religió islàmica
en els centres educatius de Balears, derivada del debat de la
interpel·lació RGE núm. 11999/21.

Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, con esta moción, que deriva
de la interpelación de hace 15 días, lo que nosotros
pretendemos es que no suceda en las escuelas de Baleares lo
que ya está sucediendo en centros educativos de Francia u
Holanda, donde, a través de la impartición de religión islámica,
se cuela el salafismo, como, por cierto, ya está sucediendo en
otras regiones de España como en Cataluña.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112814
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202111999
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Y precisamente hoy hemos conocido el estudio del
prestigioso instituto IFOP, de Francia, en el que se recoge que
el 70% de los franceses -el 70% de los franceses-, considera el
Islam una amenaza; un país que, como saben, y ya dije en la
interpelación, tiene una importante presión islamista en su
territorio. Y, del mismo modo que el salafismo se ha infiltrado
en mezquitas de Baleares, donde imanes han promulgado la
yihad, la inferioridad de la mujer o la criminalización de los
homosexuales, existe el riesgo de que profesores que sigan esta
corriente islamista violenta, impartan clases a menores. 

Les recuerdo que quien elige a los profesores, el presidente
de la Comisión Islámica de España, fue detenido por presunta
financiación al terrorismo islamista. Y nosotros, desde luego,
desde VOX, lo que no queremos es que en las clases de islam
se inste a los niños y niñas a subrayar sus diferencias, a
condenar la homosexualidad o que les enseñen a los jóvenes
musulmanes qué grupos y tipos de personas son enemigos y no
creyentes. Como les digo, el salafismo se cuela a través de la
religión islámica, como está sucediendo en otros países
europeos.

Islam, significa sumisión, -sumisión- todo debe estar, todo
debe ser, todo debe regir bajo los preceptos del Corán y la
Sunna. El Islam es un sistema político completo, que, según la
sharia, debe obligar a todos, sean musulmanes o no, un sistema
que regula el derecho civil, el derecho penal, el derecho
tributario, todo. Y cuya legitimación no es la voluntad popular,
como en las democracias occidentales, sino lo que dice el
Corán y la vida de Mahoma; es decir, lo que interpretan el imán
en el islam chií, o el ulema en el islam suní. 

Y, precisamente, para evitar abrir las puertas de nuestra
educación a todo esto, es por lo que presentamos esta moción.
Habrán visto en el primer punto, “se insta al Gobierno de las
Islas Baleares a revocar el convenio de colaboración firmado
con la Comisión Islámica de España en las Islas Baleares, el
pasado 30 de septiembre de 2019"; en el segundo, “a que
mientras siga vigente el acuerdo de colaboración con la
Comisión Islámica y se imparta la religión islámica en los
centros de enseñanza, la Inspección Educativa lleve a cabo la
máxima supervisión y control de los contenidos de la misma,
denunciando inmediatamente aquellos que sean contrarios a los
principios democráticos recogidos en la Constitución Española
de 1978, o incompatibles con nuestro ordenamiento jurídico,
especialmente aquellos contenidos o expresiones homófobas,
o contrarias a la igualdad entre hombres y mujeres”; y en el
tercer punto “se solicita al Gobierno de España que inicie el
procedimiento legal oportuno para la revisión del acuerdo de
cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España,
que fue suscrito el 28 de abril de 1992", en el caso de
producirse alguna sanción, por lo que comentábamos en el
punto 2, por la impartición de contenidos contrarios a los
principios democráticos recogidos en la Constitución Española. 

Además, es importante tener en cuenta que, conforme a lo
dispuesto en el artículo 10.2 de nuestra Constitución, las
normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades
que recoge la Carta Magna siempre se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados
por España. 

Señores diputados, confío en obtener el apoyo mayoritario
de esta Cámara, un Parlamento cuyos fundamentos
democráticos chocan frontalmente con los preceptos del Islam.
El Islam no debe impartirse en las escuelas, por ser
incompatible con nuestra democracia.

Muchas gracias. 

(Algun aplaudiment)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Campos. En torn de fixació de posicions, per
cinc minuts, té la paraula la Sra. Durán, del Grup Popular.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies. Molt bon dia diputades i diputats. Jo començaré
per centrar el debat d'aquesta moció en la llei, en el compliment
de la llei. L'article 27.3 de la Constitució Espanyola estableix
que els poders públics han de garantir el dret dels pares al fet
que els seus fills rebin la formació moral i religiosa, d'acord
amb les seves pròpies conviccions.

La LOE, a la seva redacció donada per la LOMLOE,
estableix per a l'ensenyament de la religió el següent: primer,
l’ensenyament de la religió catòlica s'ajustarà al que estableixen
l'acord sobre l'ensenyament i assumptes culturals subscrits amb
la Santa Seu i l'Estat espanyol. Segon, l'ensenyament d'altres
religions s'ajustarà al que es disposa en els acords de
cooperació celebrats per l'Estat espanyol amb la Federació
d'entitats religioses evangèliques d’Espanya, la Federació de
Comunitats Israelites d'Espanya i la Comissió Islàmica
d'Espanya. Tercer, en el marc de la regulació dels
ensenyaments de l'educació primària i d'educació secundària
obligatòria es podrà establir l'ensenyament no confessional de
la cultura de religions.

La Llei 26/1992, de 10 de novembre, pel qual s'aprova
l'acord de cooperació de l'Estat espanyol amb la Comissió
Islàmica d'Espanya, garanteix als alumnes musulmans que ho
sol·licitin rebre ensenyament religiós islàmic en els centres
docents públics i privats concertats, sempre que, quant a
aquests últims, l'exercici d'aquest dret no entri en contradicció
amb el caràcter propi del centre.

En tot cas, hem de dir que les administracions educatives
hauran de garantir que els ensenyaments s'ajustin al que
estableix la Constitució, els principis generals de l'educació a
Espanya i als valors de tolerància, el respecte, no discriminació,
convivència democràtica i prevenció de la violència.

Entrant ja al motiu d'aquesta moció presentada avui, després
del debat de la interpel·lació, hem de dir que deia, per exemple,
el conseller fa dues setmanes aquí, que just quedava Múrcia per
no signar aquest conveni, però també hauríem de dir que a
l'actualitat hi ha cinc comunitats autònomes que en aquest
moment no imparteixen classes de religió islàmica i són:
Galícia, Múrcia, Cantàbria, Navarra i Astúries, perquè signar
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un conveni no vol dir que s'hagin de donar les classes de religió
islàmica.

El setembre del 2019, el conseller signà el conveni específic
de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la
Comissió Islàmica d'Espanya, sobre l'ensenyament de la religió
islàmica en els centres sostinguts amb fons públics, i el 2020
tenien previst que es donassin aquestes classes de religió
islàmica, i, segons el conseller, no es va fer per mor de la
pandèmia. 

Hem de dir que enguany, el mes de juliol, vàrem saber que
la conselleria preparava ja que s'impartissin aquestes classes de
religió islàmica, en principi a tres centres: Lloseta, Ses Salines
i a la Colònia de Sant Jordi. Nosaltres, que sapiguem, a hores
d'ara s'imparteixen a Lloseta i a la Colònia de Sant Jordi.

Tot d'una que nosaltres vàrem saber el mes de juliol i el mes
d'agost que es preparaven per començar-se a impartir aquestes
classes, la nostra portaveu adjunta, Núria Riera, va fer una roda
de premsa i el primer que va dir va ser exigir una màxima
supervisió i control dels continguts d'aquesta assignatura de
religió islàmica que s'imparteixi als col·legis de les Illes
Balears, tenint les màximes garanties que la matèria sigui
compatible amb els valors constitucionals, especialment els
referents a la igualtat entre homes i dones.

Nosaltres hem de dir que, des del Partit Popular, ens
sorprèn la incongruència de l'esquerra que, després d'anys
maniobrant per treure la religió catòlica de les aules, sobre el
pretext d'una educació laica, promogui ara la religió islàmica en
els centres educatius de les Illes Balears. Des del Partit Popular
sempre hem defensat els valors de l’humanisme cristià que ens
defineixen com a societat, sense perjudici de l'aconfessionalitat
de l'Estat. I davant la nostra fermesa i defensa de les nostres
conviccions i de la legislació vigent, sempre, tenim la
incoherència de l'esquerra, la incoherència de l'esquerra allà on
Unidas Podemos, PSOE i MÉS per Mallorca, partits que
possiblement, visiblement, votaran en contra d'aquesta moció,
han presentat una proposició en aquest parlament instant el
Govern de la nació a trencar no només els acords amb
l’església catòlica, sinó també els acords amb les esglésies
evangèliques, amb la comunitat israeliana i també amb la
Comissió Islàmica d'Espanya.

Com també és curiós que Unidas Podemos hagi presentat
una esmena a la llei d'educació, que es troba en tramitació ara,
per suprimir, a l'article 3, la garantia del dret que assisteix les
famílies perquè els seus fills rebin la formació religiosa que ve
determinada a l'article 27.3 de la Constitució Espanyola.
Esmena que hem de dir que el PSOE l'altre dia hi va votar en
contra, hi varen votar a favor evidentment Podemos, MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca.

Amb tot aquest bordell que tenen de diferents opinions en
diferents casos, hem de dir que nosaltres ens mantenim en el
que hem dit sempre, en el respecte a la llei.

Per tant, primer, al primer punt d'aquesta moció nosaltres hi
votarem en contra, de la mateixa manera que votaríem en
contra de qualsevol punt que anàs en contra del compliment de
la Constitució Espanyola, esmentada aquí, abans pel portaveu,

Sr. Campos. Nosaltres estam a favor del compliment de les
lleis, hem de dir que es troba en vigor l'acord estatal, el conveni
estatal amb la Comissió islàmica, en què, per cert, no es
demana la revocació del conveni estatal però sí es demana
l'autonòmic. Per tant, nosaltres en aquest punt...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Durán, ha d’anar acabant...

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

... votarem en contra. I del segon i del tercer punt, hi votarem
a favor. Del segon punt, perquè, com he dit abans, nosaltres tot
d'una ja vàrem demanar un control exhaustiu i una supervisió
exhaustiva dels continguts d'aquesta matèria. I en el tercer punt,
evidentment, nosaltres creiem que si hi hagués una sanció a
causa dels continguts contraris als principis democràtics
recollits a la Constitució Espanyola, no només aquest conveni,
sinó també altres convenis s'haurien de revisar. Per tant,
votarem en contra del primer punt, i votarem a favor del segon
i del tercer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. 

(Alguns aplaudiments)

Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Cuando Unidas Podemos se entera de
que la religión islámica va a formar parte del currículum
escolar en Baleares, contactamos de inmediato con la
Conselleria que, como ustedes saben, no gestionamos nosotras,
la gestiona el Partido Socialista, nos dicen que es un asunto
constitucional, y es cierto, y en este sentido planteamos una
iniciativa a debatir en este parlamento para recordar al Partido
Socialista todas las veces que se ha comprometido a modificar
la Constitución. Hay que hacerlo, porque hay que derogar
cuestiones tan importantes como la inviolabilidad del rey
fugado o, en este caso, la revisión de los pactos con las
diferentes religiones, que existe desde 1979.

Además, como bien decía la Sra. Durán, en Unidas
Podemos, como queremos que la educación balear sea punta de
lanza hacia los nuevos tiempos laicos que, irremediablemente,
están por venir, presentamos una enmienda en solitario para
que en la próxima ley de educación balear no se refiera a las
religiones, es una buena oportunidad, tendremos que esperar al
debate, a ver qué grupos parlamentarios votan a favor y cuáles
votan en contra.

Mire, nosotras estamos de acuerdo en que el terrorismo es
deleznable, pero si ustedes hablan de terrorismo religioso es
justo mencionar la crueldad inhumana que ha rodeado desde el
inicio de los tiempos a la religión católica, porque la historia
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reciente de España es la historia de curas con pistola,
protegiendo el franquismo, porque en ello le iba la protección
de sus intereses y de sus privilegios, y eso fue así durante 40
años, la iglesia católica vivió estupendamente.

Porque si hablamos, si nos retrotraemos aún más, si
hablamos de Ku Klux Klan, hablamos de cristianos que
quemaban vivos a personas porque eran negras; si hablamos de
la Inquisición, hablamos de cristianos que aplicaban el garrote
vil, por leer otra cosa distinta a la Biblia; si hablamos del
Vaticano, hablamos de la ciudad cristiana que aglutina mayor
riqueza por metro cuadrado. Cuando hablamos de Iglesia
católica es muy difícil no encontrar un caso de robo de niños o
de niñas o de abusos, pero cuando hablamos de aquelarre a mí
me recuerda a un señor, Pablo Casado, o al Santiago Abascal,
señores cristianos, profundamente heridos porque haya mujeres
que se reúnen para debatir sobre política.

Pero es que, además, si hablamos de Mussolini, si hablamos
de Franco, y cuando hablamos de Hitler, hablamos de señores
profundamente cristianos que los domingos por la tarde
acudían a misa y los lunes por la mañana firmaban sentencias
de muerte y enviaban a 6 millones de judíos a las cámaras de
gas.

Esa barbaridad, esa porquería es la que ustedes están
metiendo y están manteniendo en las escuelas públicas.

Y preguntaba usted que qué vamos a hacer las feministas
con esto. Pues, mira, para empezar, vamos a votar en contra
porque esto va en contra de la Constitución y nosotros lo que
queremos es que se modifique para sacar las religiones de las
escuelas públicas.

Y sí, la religión islámica somete a las mujeres, pero yo le
voy a hacer una pregunta: ¿qué religión no somete a las
mujeres? Es que voy a ir más allá, todas las normas sociales
que estructuran la vida cotidiana son una invención cultural que
someten a las mujeres y todas, curiosamente, parten de alguna
religión o bien del sistema socioeconómico que impera
actualmente y cuyo hijo protegido y leal defensor es,
precisamente, el cristianismo.

Como persona joven, como persona coherente con los
tiempos, quiero decirles aquí que la educación pública tiene
que estar para enseñar filosofía, matemáticas, idiomas, historia
de las religiones, ética, pero no para enseñar a rezar a nadie.

Y es más, yo invito desde aquí a reflexionar al Partido
Socialista a modificar la Constitución porque la sociedad del
2021 ya no es la misma sociedad de 1936, pero tampoco es la
sociedad de 1979.

Gracias, presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, vicepresident. Señoras y señores diputados. Miren,
hoy podría subirme aquí como han hecho otros, hacer mucha
demagogia o demostrar muchos complejos o incoherencias
incluso, y no voy a responder a la provocación ni de la Sra.
Santiago ni del Sr. Campos, sino que vamos a responder y
vamos a votar con la legalidad en la mano.

Esta moción que nos trae responde a un discurso xenófobo,
populista y oportunista, y tratan de confundir y asimilar el
Islam con el integrismo islámico; tratan de asimilar las personas
que practican su religión, el Islam, con los islamistas o los
integristas, y como bien explica ACNUR, la ONU, claro,
ustedes también van en contra de la ONU como van en contra
de la Unión Europea; y ya lo sabe, le repito hoy, me indigna
este discurso, xenófobo y del odio que demuestra cada día su
bajeza moral.

Mire, podríamos hacer mucha demagogia, como digo, pero
qué dice la ley española sobre la religión. España es un país
aconfesional, el artículo 16 de la Constitución garantiza la
libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las
comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la
necesaria para el mantenimiento del orden público protegido
por la ley. Además, el artículo 27 de la Constitución, también
reconoce que los poderes públicos garantizan el derecho que
asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones. 

Basada también en otros preceptos, la Ley de 1980, de
libertad religiosa, establece en su artículo segundo que toda
persona tiene derecho a recibir y a impartir enseñanza en su
religión de toda índole. El artículo 10 de la Ley 26/1992 señala
que se debe garantizar a los alumnos musulmanes, a sus padres
y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten el
ejercicio de dicho derecho a recibir enseñanza religiosa
islámica en centros docentes públicos y concertados.

Y la realidad actual, no Francia, Sr. Campos, la realidad de
nuestro país es que se aplica en casi todas las comunidades
autónomas y hay 85 profesores que imparten religión islámica
en toda España, su país, no Francia. 

Todos los centros escolares, públicos y concertados tienen
la obligatoriedad de ofrecer esta asignatura, y está en ese
acuerdo firmado con la Comisión Islámica de 1992, como
también se celebró esos acuerdos con la evangélica y la judía. 

Y en el repaso jurídico, normativo y legal que ha hecho la
Sra. Durán, se ha olvidado del año 2016, que fue el gobierno
del Sr. Rajoy, que impulsó la asignatura de religión islámica en
los colegios, ¡vaya! El Ministerio de Educación del gobierno de
Mariano Rajoy impulsó en 2016 una reforma educativa para
implantar la asignatura de religión islámica en los colegios
públicos de todo el Estado. El 18 de marzo se publicó en el
boletín oficial, y el Sr. Méndez de Vigo, ministro, fatal ministro
de Educación, por cierto, inició reuniones con sus homólogos
autonómicos para llevar a cabo la programación de la
asignatura, que estaba implantada ya en varias autonomías.
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Actualmente lo hacen en Andalucía, en Castilla y León,
Castilla-La Mancha, en muchísimas comunidades autónomas.

Y esa es la realidad y nosotros nos ajustamos a la legalidad
y a la Constitución, porque todo lo demás es incoherencia,
demagogia, oportunismo y populismo.  

Por otra parte, es cierto que Unidas Podemos plantea una
enmienda a la ley educativa, también una proposición de la
mano de MÉS per Mallorca, que piden sacar de las aulas la
asignatura de la religión católica que, por supuesto, mi grupo
votará en contra

Y por todo lo expuesto, votaremos en coherencia con la
legalidad, la Constitución, en coherencia con las demás
comunidades autónomas, votaremos en contra del punto 1 y 3
de esta moción oportunista y xenófoba, que trae VOX, pero
votaremos a favor del punto 2, aunque la redacción de ese
punto no nos gusta, pero sí estamos a favor de que la alta
inspección haga su trabajo, y votaremos por ello en contra de
2 puntos y a favor del punto 2.  

Gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Guasp. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca? No, no intervé.

Per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears té la paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades.
Senyors de VOX, els ho han dit, però vostès obvien la major,
i és el que diu la Constitució Espanyola, els ho tornaré repetir,
perquè sembla que no ho comprenen quan plantegen iniciatives
que només volen crispar, enfrontar i dividir aquesta societat a
la qual ha costat tants i tants d'anys poder romandre unida.

Constitució Espanyola, article 16: “Es garanteix la llibertat
ideològica, religiosa i de culte dels individus i de les comunitats
sense cap més limitació. Els poders públics tendran en compte
les creences religioses de la societat espanyola i mantindran les
consegüents relacions de cooperació amb l'Església Catòlica i
-atenció- les altres confessions”.

Llei Orgànica 7/1980, 5 de juliol, llibertat religiosa.

10 de novembre del 1992, també els ho han dit i els ho torn
repetir, el Govern d'Espanya signa un acord amb la Federació
de Comunitats Israelites d'Espanya, Federació d'Entitats
Evangèliques, Comissió Islàmica d'Espanya. Què significa
això? Que si la comunitat jueva demana que es facin classes,
s'hauran de fer; que si ho demanen els evangelistes, s'haurà de
fer, els agradi a vostès o no els agradi. I vostès, que sempre
diuen que defensen la Constitució, rompen la Constitució, o ho
intentarien o ho voldrien amb les seves propostes.

Sra. Durán, és veritat que ha obviat una cosa, que a l'any
2016 el Sr. Mariano Rajoy, president del Govern espanyol, del
Partit Popular, també va fomentar, cosa que no criticam, el fet
que s'acomplís la Constitució, com ha de ser. Més, no té més
temps i se li ha oblidat aquest tros, bé, és igual. 

(Remor de veus)

Normativa d'àmbit autonòmic, repassem: Decret 115/2001,
ho dic perquè vostès han dit: ¿y qué se va a hacer en árabe?
No, no se va a hacer en árabe, es regula l'exigència del
coneixement de les llengües oficials al personal docent, inclòs
també aquells que hagin d'impartir aquesta religió a les escoles,
perquè la Constitució i perquè els acords així ho diuen.

Saben què els passa a vostès, senyors i senyora de VOX?
Que vostès sistemàticament mostren el llautó, mostren sempre
el llautó. Si quieren se lo traduzco, pero quizá lo hayan
entendido. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Creiem que s’ha de..., -a la primera, me alegro-, creiem que
s’ha de plantejar un debat sobre la necessitat de fer història de
les religions, que és aquí on El Pi Proposta per les Illes hi és,
pensam que s'ha de fer història de les religions, però per això
s'han de canviar les normes del joc a un estat laic en què se
segueixen fent les classes de religió que es fan i aquelles que es
faran si no canvien aquestes normes, aquest marc en el qual tots
ens hem d'entendre, perquè si no el que passa és que si no
coneixem, o nosaltres apostam per aquesta història de les
religions, què passa? Que al final si no coneixem el que és
diferent acabam posant murs, posant parets, posant fronteres,
posant distància, posant odi, crispació i ràbia, rancúnia del que
no coneixem. 

Conèixer els altres és imprescindible para poder
comprendre. Nosaltres ens hem llegit amb molta atenció
aquesta moció que vostès presenten i és veritat que hi ha
qualque punt que li podríem donar suport, però es que..., al
punt 2 concretament, però és que els diré una cosa, la Inspecció
Educativa ja ha de fer la màxima supervisió i control, és que en
teoria ja la fa, no necessita que vostès ho posin a un punt,
porque eso genera desconfianza. Ustedes están diciendo,
alerta, que Inspecció Educativa els vigili no sigui cosa que,
com que l’Islam i el terrorisme, que és el que vostè ha dit, són
el mateix, no sigui cosa que nos la cuelen, perquè això és
exactament la intenció que vostè ha posat amb les seves
paraules.

Els diré més, senyors de VOX, ustedes ven un titular y se
preguntan, creo yo, ¿eh?, porque yo intento interpretar el que
vostès fan, es demanen, ui!, aquí hi pot haver un foc que
s'encengui? Venga, moción al canto. Això pot ser foc? Pot ser
benzina? Moción al canto. Països catalans, pot ser benzina, pot
ser foc, pot ser crispació, pot ser ràbia? Au!, idò, faré una
pregunta a la presidenta! I així es mouen vostès. Jo crec que a
curt termini vostès tendran un rèdit, però a la llarga, a la llarga,
hi perdrem tots, vostès també. Aquesta societat hi perdrà.

Per tant, fan una interpretació molt esbiaixada de tot, si hi
ha algú aquí que està en contra de la democràcia són vostès,
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són vostès amb aquesta ràbia que destil·len cada vegada que
parlen i, bé, dir que Islam és sinònim de terrorisme em sembla
una aberració. Aquí ja s'ha dit, hi ha comportaments
equivocats, interpretacions equivocades de les religions, ara, les
religions en si no són terroristes, alerta!, no són terroristes.

Així que jo els diria de qualque manera que vostès són
pseudoterroristes, perquè no arriben a terroristes de la política,
perquè les seves paraules el que fan és això, encendre l'odi i la
crispació. Jo els demanaria, senyors de VOX, que tenguin més
essència, més essència i menys ràbia. I per suposat, la nostra
resposta a la seva moció és que no al punt 1, al punt dos i al
punt tres.

Gràcies, Sr.  President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Bon día, senyores i senyors diputades. Atès que es la
primera intervenció que faig a aquest plenari. El debat avui,
com no, i seguint l’ideari ja exposat Grup Parlamentari VOX,
relatiu a la religió islàmica. Hem de recordar que el nostre
Estat, segons la Constitució, com bé ho ha dit la diputada d’El
Pi, és aconfessional, tal com s’exposa a l’article 16: “es
garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels
individus i de les comunitats sense cap més limitació a les seves
manifestacions que la necessària per al manteniment de l’ordre
públic protegit per la llei, ningú no podrà ser obligat a declarar
contra la seva ideologia i cap confessió no tindrà caràcter
estatal i els poders públics han de tenir en compte totes les
creences religioses en les seves relacions de cooperació amb
l’Església Catòlica i altres confessions.

Garantir, anem a la RAE, sembla que hem d’anar a
organismes estatals per a les definicions, garantir, en la seva
accepció constitucional, segons la RAE, diu: “Drets que la
Constitució d’un estat reconeix a tots els ciutadans”, tots,
subratllarem “tots” per si de cas, “sense excloure”, i també
parla de les altres confessions, em sembla que hem de definir
que són “altres confessions”: altres creences que no siguin la
religió cristiana, i les hem de tenir en compte segons la
Constitució, garantir.

Això vol dir, senyora i senyors de VOX, que ha de tenir les
mateixes garanties que qualsevol altra religió i si el currículum
educatiu inclou la formació en religió potser haurem de pensar
que hem d’incloure les altres confessions al currículum per
garantir drets, que sembla que és una qüestió de la qual ens
oblidem.

Però ja sabem, ho han demostrat en reiterades ocasions i
aquesta setmana més encara, que la cultura que no els interessa
l’hem d’eliminar. Podem parlar, per exemple, de l’execrable
mostra d’odi que va ser una publicació a les xarxes socials,
arran de la mort d’una de les millors escriptores de la literatura

moderna espanyola, Almudena Grandes; varen ser capaços de
dir: “Amb odi vares viure i amb odi vares morir”, sincerament,
a mi m’avergonyeix que ho digui un diputat o que ho digui un
grup polític.

Instigar l’odi, injuriar qui no pensa com vostès, això no es
pot permetre, senyora i senyors de VOX. La democràcia es
basa en el respecte a la llibertat de les opinions, de pensament
dels altres sense imposar i sense menysprear. Quan mostren
certa alegria per la mort d’algú, quan injurien els col·lectius
que lluiten pels més desfavorits, quan parlen sense respecte de
la memòria democràtica, sí, democràtica, que no histèrica, com
varen dir la setmana passada, estan faltant al respecte i als
valors democràtics i a aquesta mateixa cambra.

I continuam amb els punts de la moció, al segon punt insten
que la Inspecció Educativa estigui sobre dels continguts de la
religió islàmica que puguin anar en contra de la Constitució, i
la resta de continguts?, d’altres comunitats, per exemple, a
Madrid, on vostès estan donant suport al Govern, va haver-hi
un professor de Valors Ètics que va dir frases com aquestes:
“Les vertaderes cabrones són les dones” o “l’esquerra promou
la idea de ser subnormal”. Això no és antidemocràtic? No ho
sé..., haurien de fer-se mirar si també hauran de fer aquesta
revisió.

El que realment és antidemocràtic és el racisme, el
masclisme i l’homofòbia i per fer ara mateix... el que diuen
vostès com homofòbia els puc traslladar unes frases que va dir
Fernando Paz: “Islàndia camina cap a l’abisme perquè ha
aprovat el matrimoni homosexual”; Espinosa de los Monteros:
“De pegar pallisses als homosexuals a que imposin la seva
llei”; Juan Ernesto Pfüger en 2013: “Perquè els gais celebren
tant el dia de Sant Valentí si el seu no s’ha mort, és vici”; Rocio
Monasterio: “L’orgull és la caricatura denigrant del col·lectiu
LGTBI”; Gádor Joya, diputada al Congrés: “Preferiria no tenir
nets d’un fill homosexual, preferiria que si el meu fill fos
homosexual no em donàs nets”; i Santiago Abascal, el seu líder:
“El matrimoni és la unió entre un home i una dona”, això sí és
antidemocràtic, senyora i senyors de VOX.

Al tercer punt ens remunten cap a 1992, revisar l’acord de
l’Estat amb la Comissió Islàmica, jo no seré qui defensi els
valors antidemocràtics a cap assignatura, però... només la
religió islàmica, no?, en altres coses no. Podem també
remuntar-nos a una consellera d’Educació a Múrcia,
d’Educació a Múrcia, que sí que va fer una cosa que anava
contra la salut pública, que és animar les persones que no es
vacunassin perquè no creia en les vacunes, i ella és una
empleada pública i està obligada, segons l’article 52 del Reial
Decret Legislatiu 5/2015 a fer les seves tasques amb diligència
i ha d’observar els principis següents: objectivitat, integritat,
neutralitat, responsabilitat i imparcialitat. Això és una mostra
de parcialitat d’una consellera del seu grup polític.

Una altra vegada més assistim al discurs xenòfob en el qual
en aquest cas fa amb l’educació, i ja que parlen
d’inconstitucionalitats, l’article 14 de la Constitució estableix
que els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui
prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe,
religió -subratllarem religió, per si de cas-, opinió o qualsevol
altra condició o circumstància personal o social.
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I sí, els estudiants són iguals davant la llei educativa i no
poden ser discriminats per la seva creença i els servidors
públics, almenys aquells que sí creiem i respectem la
Constitució, vetllaran perquè ningú no sigui discriminat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Bona, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Campos, vostès la setmana
passada varen venir aquí i avui també a donar estadístiques
d'altres països i a fer un discurs on, implícitament, venien a dir
i, de fet, se'n desprèn de la seva moció, que tenim un problema
perquè hi ha una part de la població que és creient fins al punt
que no respecta la llei. Com sempre, les dades no li donen la
raó.

Mirin, a Balears hi ha un 5% de població musulmana, a
Ceuta i Melilla representen una proporció 9 i 10 vegades major,
un 43% i un 52%. Segons vostès, deuen tenir un problema
enorme de criminalitat a Ceuta i Melilla en comparació amb
nosaltres, idò no. O a Múrcia i Catalunya que en tenen un 7%,
idò no. Igual a La Rioja, que en té un 6%, idò tampoc. No hi ha
cap tipus de relació entre ser musulmà i respectar o deixar de
respectar la llei. No té res a veure.

Com tampoc no existeix cap relació entre immigració i
delinqüència, com demostra un estudi realitzat a Espanya el
2012, és més, mentre els darrers anys a Espanya ha augmentat
la població immigrant la taxa de criminalitat ha disminuït.
Segons dades de l'Eurostat del 2018 som el quart país europeu
amb menor taxa de delinqüència i, de fet, la criminalitat
acumulada a Balears, el tercer trimestre d'enguany, s'ha reduït
un 23% respecte del 2019. Són dades del Ministeri de l'Interior.

Intenten crear un problema on no n'hi ha cap. Ja varen tenir
problemes a les seves xarxes socials per incitació a l'odi i jo els
demanaria que, per favor, deixassin de seguir per aquest camí
en seu parlamentària.

És extraordinàriament cínic que precisament vostès facin
referència a la Declaració Universal dels Drets Humans. Si algú
aquí no vol respectar la llei són vostès, ja els ho han dit, els
articles 16 i 27 de la Constitució o l'article 2 de la Llei 7/1980,
de llibertat religiosa.

El currículum de l'assignatura de religió islàmica es recull
al Butlletí Oficial de l'Estat del 14 de març del 2016 i a la
Resolució del 26 de novembre del 2014, de la Direcció General
d'Educació, que va aprovar, per cert, el Partit Popular. Parla de
continguts com educació mediambiental, educació cívica,
educació per a l'erradicació del racisme i la xenofòbia,
educació per la pau i la convivència, educació per a la
solidaritat, educació intercultural, el diàleg com a element bàsic
de comunicació entre les persones, igual alguna d'aquestes

coses no li anirien malament. Creu vostè que això és
anticonstitucional?

Sap què demanen els sindicats de professors de religió? Que
es deixin de llançar missatges irresponsables contra les
ensenyances de religió i el seu professorat, que creen angoixa
i desconcert entre la ciutadania i provoquen una alarma social
innecessària i contraproduent per a la convivència en pau i
llibertat entre creients i no creients. 

El que vostès practiquen és populisme cultural de manual.
Qui és la gent de bé, segons vostès? Els membres natius de la
nació estat. I què són la resta? No natius, criminals, minories
ètniques i religioses. I quins temes vénen aquí a posar damunt
la taula? Tradicionalisme religiós, la llei i ordre, sobirania
nacional i els immigrants com a enemics, són definicions que
fa la Unió Europea per advertir dels populismes i vostès fan un
bingo espectacular. 

El seu discurs té tot allò que més mal pot fer a una societat
perquè el que intenta és dividir-la.

Nosaltres defensam la laïcitat, una separació estricta entre
política i religió, dret i moral, delicte i pecat, inadequada
distinció entre l'ètica pública i la privada. Apostam per la
llibertat religiosa de cultes i de consciència i sobretot per la
tolerància, com ho fan els ciutadans i ciutadanes d'aquest país.
Perquè, sap què diu l’eurobaròmetre? Els espanyols són els
europeus que més suport donen a la llibertat de circulació a la
Unió Europea, a la concessió d'asil a perseguits, a les mesures
per garantir la igualtat de gènere; la societat espanyola està al
capdavant de l'europea en el rebuig a la discriminació per
qualsevol motiu, en l'elecció lliure de l’estil de vida personal i
familiar o en el suport de la llibertat de pensament d'expressió
i religió.

Espanya i Balears és una societat oberta en la qual la seva
ciutadania es preocupa pels més propers i que defensa els
valors europeus, valors europeus que són el respecte a la
dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l'estat de
dret i el respecte dels drets fonamentals, inclosos els drets de
les persones que pertanyen a minories. 

Tot això defensam els socialistes de les Illes Balears i
davant l'extremisme i els intents d'importar debats que pretenen
induir l'estigmatització ens hi trobaran sempre. 

Per tant, votarem en contra de la seva proposta. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bona. Té la paraula el grup proposant, té la
paraula el Sr. Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias Sr. Presidente. Bienvenidos, señores de MÉS per
Mallorca. ¡Hombre, ya que se aplican un cordón sanitario ellos
mismos, cuando lleguen hay que saludarles! ¡Lo que podrían
quedarse fuera también a la hora de votar, digo yo!

Gracias, Sra. Durán, por el apoyo a los puntos de la moción.
Algunos intervinientes han hecho referencia a que nosotros
pedimos la modificación, o la revisión de acuerdos que se han
hecho, efectivamente, en base a la Constitución.
Evidentemente, en eso consiste la moción, hay tres puntos que,
además, yo creo que acotan perfectamente cuáles son nuestras
intenciones y es que aquello que sea incompatible con nuestra
Constitución, pues se revise, y eso es lo que pasa con ese
acuerdo. Lo que pasa es que, claro, aquí hemos salido a
escuchar, bueno, aparte de insultarnos, como siempre, Sra.
Guasp, usted va aumentando números, se nota que tiene una
buena maestra, la Sra. Armengol, supongo que ya le habrán
negociado algo, nos ha llamado lo mismo que nos dice:
xenófobos, populistas, mensaje del odio, bajeza moral, bueno,
aún no han llegado a su nivel, pero pronto llegarán.

Bueno, más o menos como la Sra. Pons, que supongo que
también tendrán algo ya apalabrado.

(Remor de veus)

Vamos a ver, todos los partidos que sostienen a este
gobierno, a este gobierno de ultraizquierda, del Gobierno
balear, me refiero a todos, desde el Partido Socialista, a
Podemos, MÉS, y las muletas de El Pi y la muleta de
Ciudadanos, están muy en contra de una moción que lo que
pretende precisamente es salvaguardar derechos y libertades,
porque yo se los he dicho desde el principio, el Islam es
incompatible con nuestra democracia, y precisamente todos
ustedes, que están empeñados en sacar la religión católica de la
enseñanza, ahora se muestran muy favorables. Bueno, el
festival que nos ha dedicado la Sra. Santiago, ha sido algo
espectacular, ha hablado hasta de terrorismo católico, ¡nos ha
sacado el Ku Klux Klan!, o sea, -no, no, es alucinante, si no
estabais, rebobinen y vuelvan a poner, el Ku Klux Klan-, nos
ha dicho que había un ferviente cristiano, que era Mussolini...

(Remor de veus i algunes rialles)

... Yo, claro, yo lo siento por usted, porque la LOGSE ha hecho
estragos en este país, pero es que Mussolini quería
precisamente un estado laico, es curioso. Y además yo le voy
a decir, Sra. Santiago, usted que ha salido aquí casi, en plan el
exorcismo, pero a la inversa, si usted está aquí ejerciendo sus
derechos y no va tapada de arriba hasta abajo, es gracias al
cristianismo,...

(Algun aplaudiment)

..., que en 1212 derrotó a ese Islam, si no usted estaría ahora
como están las mujeres en los países islamistas. Sí, (...), o sea,
pues hay mucho que agradecer al cristianismo. De hecho, el
fundamento democrático de las naciones occidentales y
democráticas se basan en esas declaraciones de los derechos
humanos que están basadas en el humanismo cristiano. O sea

que deberían agradecerlo, en vez de ponerse tan nerviosos, y
precisamente tienen que mostrarse contra una religión que va
en contra de todo ese feminismo exacerbado que ustedes
defienden, porque si esto se hace fuerte, no les digo yo dónde
van a acabar las asociaciones feministas, como ya está pasando
en otros países. Sí, sí, sí, es que en otros países son
asociaciones feministas y los colectivos LGTB los que están
protestando por la religión islámica en las escuelas, y ustedes
les abren las puertas, señores de la izquierda.

(Remor de veus)

Sr. Sanz, es usted un auténtico promotor fake,
prácticamente todo lo que ha dicho sobre VOX es falso, es que
es curioso. Es que, además, ustedes, se ve que son de esos
revisores de noticias de La Sexta y demás, deben estar
contratados por ellos, porque oiga, todo lo que ha dicho aquí
sobre VOX es falso, de arriba abajo. 

Mire, Sr. Bona, del Partido Socialista, usted ha hablado de
que el Islam prácticamente, pues, bueno, y los musulmanes no
tienen ninguna importancia numéricamente hablando. Mire, si
nosotros proponemos esto es para que no pase lo de Francia, yo
les he puesto los ejemplos de Francia, precisamente para que
no lleguemos al nivel de Francia, porque en Francia tienen
graves problemas. Yo sólo le doy un dato, en el 2005 en
Mallorca había 6 mezquitas; hoy ya superamos las 50. Algo
tendrá que ver.

Ha hablado usted de la delincuencia, que no tiene nada que
ver la inmigración ilegal con la delincuencia. Está íntimamente
ligado, Sr. Bona, íntimamente ligado, y le voy a dar un dato del
Ministerio del Interior, el 10% de los extranjeros cometen el
42% de las agresiones sexuales. Eso es un dato del Ministerio
del Interior. 

Miren, nosotros lo que proponemos precisamente y se lo he
dicho al principio, es respetar los derechos, las libertades, a las
mujeres y al colectivo, o a las personas, mejor dicho, LGTBI,
pero poner en un mismo plano, y se lo dije en la interpelación,
el cristianismo, el catolicismo y el islam, no sólo... y además
con sus constantes ofensas, no sólo pretenden ofender a la
religión mayoritaria de este país, sino que además manifiestan
una ignorancia supina. Uno de los grandes pilares de la
civilización occidental y de nuestra identidad europea y
nacional, es el cristianismo, y se lo he dicho, más allá de la fe
personal, en el origen de la civilización europea se encuentra el
cristianismo, sin el cual estos valores que defendemos o que
nosotros al menos pretendemos defender en este Parlamento,
algo que ustedes no hacen, el de la dignidad del hombre, de la
libertad personal, de la justicia, no se podrían entender sin ese
cristianismo. Compararlo con la religión islámica, donde, por
ejemplo, en sus versículos, y les pongo uno solo de ejemplo,
que se va a enseñar, porque, así como en la religión católica se
enseña que “os améis unos a otros, como yo os he amado”, en
el islam se va a enseñar: sura 2, versículo 193: “matadles donde
deis con ellos y expulsadles de donde os hayan expulsado”; “si
combaten contra vosotros, matádles. Esa es la retribución de
los infieles”. Eso es el Corán, hay una diferencia abismal. 
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos, vagi acabant per favor.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Voy terminando. Ustedes les van a abrir las puertas.
Nosotros seguiremos defendiendo la no estatalización de la
religión y la libertad, recogidas en la Constitución, frente a la
coacción en materia religiosa. 

Muchas gracias. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats i diputades, com fa una estoneta que
hauran observat que a les pantalles no surt el temps, surt la
pantalla que tenim aquí i surt en el faristol. Ara vostès no veuen
el resultat de la votació, nosaltres el veiem.

(Remor de veus)

Podem fer dues coses: si es fien de nosaltres, podem fer la
votació, i si no, aturam i fem un recés informàtic, a veure si se
soluciona el problema.

Bé, com que veig que tenen fe amb la Mesa, doncs
continuam. Farem votació separada dels tres punts.

Per tant, passam a votar ara el primer punt. Votam.

3 sí, 48 no, cap abstenció.

El sistema és més intel·ligent i, per tant, fa cas només quan
és necessari.

(Algunes rialles i remor de veus)

Passam a votar el punt número 2. Votam.

21 sí, 30 no i cap abstenció.

I ara passam a votar el punt número 3. Votam.

17 sí, 34 no i cap abstenció.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 18015/20,
presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a protecció de les persones consumidores enfront
de possibles clàusules abusives de les targes revolving.

A continuació, passam al quart punt de l'ordre del dia que
correspon a les proposicions no de llei i, en primer lloc,
debatrem la proposició no de llei RGE núm. 18015/20, del
Grup Parlamentari Unidas Podemos relativa a protecció de les
persones consumidores enfront de possibles clàusules abusives
de les targes revolving.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Bon dia, diputats i diputades. Passam a parlar de consum i
dels drets de la ciutadania i com l'administració els ha de
protegir.

Venim d'una època on s'han fet tota una sèrie de compres,
des del Black Friday de la setmana passada, fins al Nadal i la
campanya de Reis que tenim a tocar. Des d'Unides Podem
defensam el consum responsable, fet en els negocis de
proximitat i des d'un vessant de sostenibilitat. Aquest món ja no
pot tenir, ni es poden ja cercar més recursos, ni podem
acumular més fems; llavors, el que s'utilitzi i el que es compri
que realment ho necessitem i que no malmeni més aquest
planeta. 

Des del Govern de les Illes Balears, concretament de la
Direcció General de Consum, es fa tota una tasca ingent per
defensar els drets de les persones consumidores davant les
empreses que abusen, majoritàriament, ja ho sabem, any rere
any, les mateixes: el gran bloc d’elèctriques, de telefonia i de
línies aèries. I des d'aquí volem reivindicar, perquè crec que
hem obert camí i no ha tremolat la mà, al company Félix
Alonso, a l'hora de dur endavant tota una sèrie d'iniciatives,
obrir camí i ser pioners, obrint expedients a línies aèries que,
sistemàticament, havien rebut tota una sèrie de queixes per part
de la ciutadania. Es va obrir aquí el primer expedient a Ryanair,
i, bé, veurem com progressa, però pensam que també s'envia un
missatge a tot tipus d'empreses que no val qualsevol cosa, sinó
que s'ha de posar esment i s'han de defensar els drets de la
ciutadania, s'han de complir aquells compromisos que s'han
signat i dur a terme, evidentment, la llei, com no pot ser d'altra
manera.

A l'àmbit del que avui parlam, que són les targes revolving,
hem de defensar també les persones que utilitzen tot tipus de
serveis bancaris. Hi ha tota una sèrie de clàusules que poden ser
abusives i, sobretot, ens hem d'avançar a aquestes situacions
proporcionant informació acurada; la gent ha de saber realment
què és el que firma, que és el que utilitza, i hem de tenir en
compte que poden ser persones grans, que poden tenir un nivell
formatiu que els permeti o no els permeti entendre les clàusules
que se'ls posen davant.

Les targes revolving, com vostès saben, permeten utilitzar
una quantitat de doblers a crèdit, que pot ser a finals de mes o
pot ser en diferents terminis; i aquí hi ha el re, en els terminis,
s'han de conèixer les condicions d'aquest pagament ajornat,
com s'amortitzarà el deute i quins seran els interessos que
s'hagin de pagar. Aquestes quotes mensuals, de vegades poden
fins i tot augmentar el pagament que queda pendent. I els
interessos no són petits, habitualment poden arribar fins al 24
o 27 %, parlam d'uns interessos que ja s'han qualificat pel
legislatiu com a usura, 27 %, imaginin aquests tipus d'interessos
d'una persona que potser té una tarja i que ni tan sols sap que
se li aplicarà aquest interès.

Per tots aquests motius, proposam i esperam tenir el
consens de tots els grups parlamentaris, instar el Govern
d'Espanya que analitzi la legalitat per proporcionar major
protecció als consumidors, com les penalitzacions en cas
d'impagament per part dels deutors, la resolució pel venciment
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anticipat del préstec, perquè això també pot generar més
gastos, més despeses -perdó-, la imputació del pagament per la
satisfacció del deute, o les formes de pagament i el tipus
d'interès de la tarja. I, en segon lloc, que prohibeixi que les
quantitats mensuals de les targes revolving siguin inferiors als
interessos generats per tal que no es generin interessos sobre
interessos i la persona, al final, hagi de pagar i pagar i pagar i
no acabi de poder eixugar el deute.

D'aquesta manera consideram que cal protegir les persones
consumidores, no hem de tolerar pràctiques abusives per part
de cap empresa, i molt manco de les financeres.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Sí, moltes gràcies, president. Bon dia diputades i diputats.
Sra. Martín, des del Partit Popular ja li diem que votarem a
favor d'aquesta iniciativa, encara que li he de dir que, trob que
venint de Podemos té una miqueta de postureig i una miqueta
encara més de d'hipocresia. Postureig, perquè en realitat vostè
mateixa sap que ni el Parlament de les Illes Balears ni el
Govern de les Illes Balears tenen competència per a aquest
assumpte, i hipocresia, precisament perquè qui sí que en té, de
competència, és el Govern de l'Estat, el ministre de Consum és
Alberto Garzón, de Podemos o d'Esquerra Unida, fa tres anys
i mig que hi és i, en tres anys i mig, no ha fet res o pràcticament
res en la matèria.

(Alguns aplaudiments)

Tots coneixem aquesta casuística, és vera, és un problema,
hi ha persones que entren dins una roda molt grossa de deute,
que els interessos els passen davant i que, de cada pic, estan
més estrets i ho passen més malament per arribar a finals de
mes. Però, com li deia, què ha fet el Gobierno fins ara? Res!
Han dut a terme campanyes informatives? Han dut a terme
campanyes de conscienciació perquè els potencials
consumidors puguin anar alerta amb aquest tipus de producte?
No fins ara. Ha fet res el Govern de Madrid, el ministeri de
Consum, Alberto Garzón, per obligar o condicionar les entitats
financeres a estudiar -com es fa amb els préstecs- la solvència
dels clients abans de poder contractar aquests tipus de targetes?
Tampoc.

(Remor de veus)

Per tant, la hipocresia que jo els deia. Què pretén Podemos
venint aquí, al Parlament de les Illes Balears, amb aquesta
iniciativa? Només fer creure als consumidors que els seus únics
defensors són ells mateixos, tornar-se disfressar també
d'atacants, per exemple, de tot el que té a veure amb els bancs
o amb les entitats financeres.

Dit això, i fets aquests aclariments, com li deia, Sra. Martín,
nosaltres hi votarem a favor. Votarem a favor del primer punt,
crec que no es pot votar en contra d'un punt que ja diu
“analitzar la legalitat”, començant així, analitzar la legalitat,
encara que també li he de dir que aquesta feina ja l'han feta uns
altres per vostès, que són els tribunals, ja hi ha sentències el
2019 i el 2020 de tribunals que anul·len contractes de targetes
revolving, precisament perquè apliquen tipus d'interès superiors
al preu normal dels doblers. Això es diu usura, i per això els
tribunals han suspès aquests contractes.

I en base a quina llei o a quines normatives els han
suspesos, els tribunals? En base a normatives fetes per Pablo
Iglesias? O en base a normatives fetes per Alberto Garzón, que
només és conegut per dir-nos a la gent que no hem de menjar
carn? O en base a normatives fetes pel jutge Yllanes? No, en
base a la normativa o a la llei Azcárate, que és de l'any 1908,
Sra. Martín, vostè que és republicana, l'única normativa que ha
protegit els consumidors de les targetes revolving, que en
aquells moments encara no existien, es va fer a l'any 1908, en
els temps del rei Alfons XIII, aquest sí que va protegir els
consumidors, en lloc d'Alberto Garzón. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I sobre el segon punt..., i sobre el segon punt, Sra. Antonia
Martín, prohibir que les quotes mensuals de les targetes
revolving siguin inferiors als interessos generats, també hi
votarem a favor. Això és un poc el mateix que l'anterior: això
és usura i de la usura qui protegeix els consumidors és la llei
que es va fer en el mandat del rei Alfons XIII, maldament a
vostè li pugui saber greu.

I dit això, i anunciat el nostre vot favorable, jo em deman:
ara que protegim els consumidors d'aquest tipus de targetes,
vinculades a béns de consum, qui protegirà els ciutadans de les
Illes Balears i els ciutadans espanyols de l'augment de preus
dels béns que no són un luxe, dels béns que són productes de
primera necessitat? Amb Podemos ens puja el llum, puja el
corrent, ens puja el lloguer, ens puja el butà, ens puja el gasoil,
ens puja la benzina...

(Alguns aplaudiments)

I què és el que tenen més aquestes pujades de preus?
Recaptació via imposts, perquè a l'únic que li convé que pugin
aquests preus és al Govern de Podemos i del Partit Socialista
perquè han de menester doblers. I em deman jo: això no és
usura? I aqueixa pregunta la deix damunt la taula perquè ens
contesti la Sra. Martín, de Podemos.

Moltes gràcies, diputades i diputats. Moltes gràcies,
president.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Méndez.
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EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, espero que le conteste la
Sra. Martín a su pregunta, Sr. Sagreras, yo no lo haré, sólo que
no dejo de sorprenderme de que hasta cuando estamos de
acuerdo, no estamos de acuerdo, ¡eh!, o sea, hasta cuando nos
vamos a votar que sí.

Yo, por mi parte, al contrario, quiero decir, siento como
cierta satisfacción o me regodeo de encontrarles bajo las
banderas y las tiendas de campaña del 15M, cuando nos
indignábamos contra el bipartidismo y el bipartidariarismo y un
sistema financiero además a su servicio que oprimía y creaba
todo tipo de problemas a la ciudadanía. 

Entonces lo hacía porque los informes anuales del Banco de
España entonces el gravísimo problema eran las hipotecas, era
lo que creaba más reclamaciones. Y a partir del 19-20
empezaron a crecer tremendamente las reclamaciones de
tarjetas, cosa que no tenía sentido en un mundo que cada vez
iba impulsando más hacia esta moneda, digamos digital, o hacia
las formas de pago digitales.

Han crecido muchísimo en los últimos años, han crecido del
17 a aquí, del 5 al 20% las reclamaciones, y parece que están
precisamente las tarjetas revolving, en el carácter extrañísimo
de esta cosa que veremos dentro de un momento, es donde está
la razón de estas 2.500 anuales protestas y este crecimiento
exagerado de las reclamaciones sobre este tema.

Las tarjetas revolving, este crédito revolvente que te vuelve
a rellenar el propio crédito, es, lo define la orden ETD del 20,
lo define muy bien como una forma de línea de crédito, esto es
una especie de línea de crédito con pago aplazado. Todo aquel
que haya tenido una empresa o haya participado en la gestión
y acción de una empresa sabe lo peligrosísima que es una línea
de crédito, es un instrumento financiero, que esta tarjeta
revolving no, ¡eh!, esta tarjeta revolving ya es un artefacto
financiero, llevar en el bolsillo, esto es llevar un explosivo para
uno mismo, ¡eh!  

Es una línea de crédito, que es una cosa con la que hay que
ser especialmente cuidadoso y delicado para que no te coman
los intereses, y, a la vez, un pago a plazos, dos peligros
evidentes, dos cosas en las que uno tiene que andar muy al loro,
tiene que vigilar muchísimo qué hace. Y todo esto se te da en
una tarjeta y se da una tarjeta a la gente sin suficiente
información, ¿vale? Por eso la orden 6999, la ETD 2020,
incide muchísimo, porque lo que es es mucho mejor
intencionada que práctica, en que se dé toda la información y
además corrige las otras dos, la del 10 y la del 12 EH, me
parece que son, y les dice que hay que dar y proveer muchísima
más información y tal, pero no tiene consecuencias ni
implicaciones.

Entonces, nos encontramos en un marco en que empieza a
haber un montón de reclamaciones, en que el Supremo ha
declarado que esto era abusivo y usurario, precisamente con
unas tarjetas WiZink, que están al 27 y pico por ciento. Y para
que ustedes lo entiendan, la cosa es la siguiente: a ustedes les
dejan 3.000 euros, si les ponen una cuota de 50, que eso es lo
que va a su punto 2, Sra. Martín, 50 euros al mes, en 50 meses

lo tendrá usted pagado, ¿vale?; pero el primer mes le llegará un
recibo, usted paga sus 50 euros de plazo, y sus recibos son 65
de intereses, así que usted para el siguiente mes debe 3.015; el
siguiente mes volverá a pagar los 50 euros, volverán a cobrarle
los 65, que ahora ya serán 68, y entonces al final cuando llegue
al final, a los cinco años, donde debería tenerlo todo pagado
sólo ha pagado en intereses 3.000 euros y sigue usted debiendo
los 3.000 euros. Por eso le llaman una cadena perpetua, una
condena. Evidentemente esto es su punto 2, y es, ¡vamos...,
quiero decir, esto es una cosa que no se le puede hacer a nadie!,
hacer que la gente pague y que luego se encuentre con que debe
lo mismo; y además, ya no es el usurario al 27%, es que es el
100%, que es que habrás pagado 3.000 y te encontrarás con
otros 3.000 que debes. O sea, es que la cosa tiene..., es infernal.

Con lo que lógicamente en este segundo punto suyo
estaremos completamente de acuerdo. Pero ya digo que con ese
regodeo de encontrarnos bajo estas banderas en las que
nosotros seguimos creyendo. 

Y el análisis de la legalidad es recordar, porque
precisamente todas las preguntas que se han hecho en el
Congreso de los Diputados sobre este tema provienen de
Podemos y de Ciudadanos, ¿vale? Y este análisis tiene... el Sr.
Marcos de Quinto, del Grupo Ciudadanos, hizo varias
preguntas precisamente sobre la consciencia del crédito, al que
se conocía perfectamente el cómo llegaba y, digo, nosotros en
esto hemos estado, digamos, compartimos con ustedes
perfectamente esta preocupación y, por tanto, nos mostraremos
perfectamente favorables, sin ninguna recriminación ulterior
por ser ustedes quienes son, a sus dos propuestas. 

Gracias. Buenos días. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Per un motiu..., ara correspondria
participar al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, i per un
motiu de salut no participaran. Correspon donar la paraula al
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Anticipar que nosotros, el Grupo
VOX, va a apoyar los dos puntos de esta proposición porque
consideramos que es de justicia y, como muy bien ha dicho el
Sr. Sagreras, todo este asunto en torno a las tarjetas revolving
surge de una sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de marzo de
2020, basada en la llamada ley Azcárate. Y sin que sirva de
precedente y como nos acercamos a la Navidad, le haremos un
regalo a los señores y señoras de Podemos y les diremos que,
si bien es cierto que esta normativa, esta ley de 1908, se hizo
bajo el reinado de don Alfonso XIII, no es menos cierto que
Don Gumersindo Azcárate, que es el que la promovió, era un
hombre de ideas republicanas, fundador de la Institución Libre
de Enseñanza. Porque, porque, ustedes en Unidas Podemos, y
ya nos lo ha demostrado la Sra. Vicepresidenta, que está a mi
espalda, les gusta aquello de que ustedes son las nietas de las
brujas que no pudimos quemar.
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Pues bueno, los que somos, hemos sido alumnos de los
curas que no pudieron ustedes matar, hemos ido a profundizar
en el tema histórico, en esta famosa ley de 1908 que en
comisión, una comisión presidida por Canalejas, que fue luego
presidente del Gobierno, que fue asesinado por un anarquista,
y en la que participó por cierto un ilustre mallorquín, también
de ideas progresistas, para lo que sería la época y próximo al
republicanismo, que fue don Alejandro Roselló, al que le
tenemos dedicada una parte de las avenidas en esta ciudad.

Y lo triste, lo triste, de esta proposición que ustedes traen y
que, como ya se les ha explicado perfectamente, por parte del
diputado de Ciudadanos, con una explicación somera y bien
elaborada de cuál es el funcionamiento perverso de estas
tarjetas, pero cuando uno se da cuenta en base a qué el Tribunal
Supremo ha podido condenar esta usura, se da cuenta de esto,
de que ha sido por una ley de 1908. Y nos tememos que
ninguna, ni una sola de las leyes que ustedes están
promulgando a día de hoy, sobrevivirá cien años, porque sus
leyes no son leyes hechas como se hacían en aquella época,
fuera por quien fuera, para el beneficio común, sino que sus
leyes son leyes sectarias y excluyentes.

Podían, al menos, gracias a esta moción, hacer un poquito
de examen de conciencia y ver lo importante que es eso,
gobernar para todos, gobernar no desde la radicalidad sino
desde la búsqueda del bien común. Porque, claro, cuando uno
ve pues eso, que esta ley que se hicieron Azcárate, con José
Canalejas, con la participación de don Alejandro Roselló, era
en aquella monarquía en la que cabían todos, en la que cabían
todos, en aquella monarquía de don Alfonso XIII, cómo se
desarrollaba con un auténtico consenso, no con estos falsos
consensos que siempre nos ofrece la Sra. Armengol, vacíos de
contenidos, con una intención real de consenso, y uno siente
envidia -envidia- de que a veces va a ser verdad aquello de
cualquier tiempo pasado fue mejor, porque cuando ve uno lo
que tenemos hoy en día, quién está elaborando las leyes y quién
lo hace desde su partido, a quién tenemos en lugar de a
Canalejas, Azcárate, o Alejandro Roselló, a la ministra
consorte, al diputado pateador de policías, al diputado
condenado por no pagar la Seguridad Social de la persona que
lo cuida. 

Por desgracia, ya le digo, yo no lo veré pero seguro que
ninguna de sus leyes sobrevive los cien años de la ley de
Azcárate. 

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Rodríguez. Por parte del Grupo
Parlamentario El Pi Proposta per les Illes Balears, té la palabra
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sr. Rodríguez, ¿se ha
quedado a gusto, eh, usted, hoy...? S'ha quedat ben a gust!, em
sap greu, però ho havia de dir, com que vaig darrere vostè,
sempre li he de fer referència.

Bé, jo començaré amb una màxima: l'engany de les targetes
revolving, és, diria escandalós, és monstruós, és gegantí. Tens
uns doblers de plàstic i una convidada que gastis, cancel·lis
altres deutes i, fins i tot, que paguis còmodament en quotes.
Què passa després? Que la trampa està feta i que pots passar
anys i més anys pagant un deute que no sembla acabar mai,
sumant i sumant interessos que superen, en molts de casos, com
bé s'ha dit aquí per part del grup proposant, el 25 o el 30%. 

L’única manera de defugir d'aquests alts interessos és
cancel·lar el contracte. Però què passa? Que de vegades no és
fàcil, per no dir que és molt difícil, i fins i tot impossible.

Com ja és sabut i s'ha comentat, a principis d'enguany
entrava en vigor la nova normativa sobre targetes revolving,
gran idea però, si em permeten, mals resultats, l'objectiu era
obligar les entitats financeres a ser més transparents, a fer
estudis de solvència i informar clarament cada trimestre les
víctimes d'aquesta aberració.

Deia gran idea i mal resultat perquè les entitats financeres
incompleixen, no diré sistemàticament, no diré en la majoria
dels casos, però sí algunes vegades aquesta normativa. I no
només això, sinó que la gran pregunta és què passa amb els
contractes antics que es varen signar abans de l'entrada en vigor
d'aquesta normativa? Idò que seguiran pagant i pagant
interessos sense consol.

En realitat, aquestes targetes funcionen com a microcrèdits,
també s'ha dit aquí, amb màxim d’interessos, inassumibles en
la majoria dels casos. Fins i tot el Tribunal Suprem va declarar,
el març del 2020, que hi havia usura -quina lletja paraula- en
els interessos d'aquestes targetes. Però, bé, de moment la
solució, està clar, no acaba d'arribar i sempre acabam pagant els
mateixos.

En qualsevol cas, crec imprescindible que el Govern central
posi fil a l'agulla i acabi amb aquesta mala praxis que, de totes
totes, és una presa de pèl per a les persones que, perquè no
n’han sabut o no han pogut fer altra cosa, han caigut a les goles
d'unes entitats que sols saben jugar un rol, és el rol de
guanyador, sense prejudicis ni escrúpols, aquest n'és un cas
claríssim.

Les entitats bancàries acorralades, ara ja sí, pels judicis de
les revolving, pretenen defensar-se amb altres tres arguments.
Què ens diuen? Que el finançament és només una opció
d'aquestes targetes revolving, l'altra és pagar a fi de mes el que
has comprat; segon, que els usuaris poden triar com retornen
els préstecs; i que totes les condicions estan explicades en el
contracte, en tercer lloc. Ara bé, creiem que una cosa està clara,
el que és un abús és un abús, i això ho és, és un clar abús de la
bona voluntat o la incapacitat o la pobresa de la ciutadania. I
torn a repetir: la paraula usura és molt, molt lletja. Per tant,
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defensam que els mercats s'ajustin a la llei i no a l'inrevés, que
de vegades confonen el camí correcte.

Per tot això, votarem a favor de la iniciativa. Només una
cosa, una cosa, un matís, Sra. Martín, queda bé demanar al
Govern de l'Estat, al papà de Madrid, que faci, que actuï, que
resolgui, però, bé, els record, diputats i diputades d'Unidas
Podemos, que vostès hi són a Madrid, per tant, facin qualque
cosa més que presentar proposicions no de llei en aquesta
cambra autonòmica que, bé, nosaltres ja ho diem, votarem a
favor dels seus punts, però també igual que la resta de partits
que tenen representació al Congrés dels Diputats.

Moltíssimes gràcies, Sr. Vicepresident. Vicepresidenta,
perdó.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gracias, Sra. Pons. Interviene la Sra. Font, por el Grupo
Mixto.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom, de nou. D'ençà
de la crisi immobiliària i el rescat bancari s'han produït tot un
seguit d'abusos i males pràctiques per part de les entitats
financeres, fent que les reclamacions hagin augmentat
exponencialment. Entre els productes que actualment tenen més
reclamacions, són les targetes revolving, les quals són un
producte d'accés senzill per finançar compres o disposar
d’efectiu que ofereix crèdit de fins a 8.000 euros i amb un
interès específic que va limitar el Tribunal Suprem al 20%
anual, un cop es va considerar usurer el 27% que aplicava
WiZink. El preu mitjà del sector és del 18,88%, tot i que el
d'algunes entitats supera el 23%.

Un dels problemes que hi ha amb aquestes targetes i, de fet,
amb molts dels productes bancaris, és la manca de
transparència, i en el cas que debatem del mecanisme
d'amortitzacions. Aquestes targetes són autèntiques bombes
econòmiques per als petits usuaris que es veuen ficats en un
embull de deutes, i és que quan contractes aquestes targetes es
tendeix a pensar, erròniament, que s'adquireix una targeta que
facilita els pagaments quan, en realitat, contractes una línia de
crèdit obert que t’atrapa en una espiral de deute.

L’'objectiu sempre és el mateix: fer que el titular de crèdit
tengui molt de deute viu possible i, d'aquesta manera, que
generi més interessos, amb la conseqüència directa del
sobreendeutament. Existeix usura en un préstec quan els
interessos són usuraris, és a dir, quan el preu que es paga per
rebre doblers a préstec, són excessius.

La Llei de la usura és de l’any 1908, com ja han repetit
diferents portaveus, i és de rabiosa actualitat. El seu article
primer diu: “Serà nul tot contracte de préstec en què s’estipuli
un interès notablement superior al normal dels diners i
manifestament desproporcionat amb les circumstàncies del cas
o en condicions tals que resulti aquell, lleoní, havent-hi motius
per estimar que ha estat acceptat pel prestatari a causa de la
seva situació angoixant, de la seva inexperiència, o delimitat de
les seves facultats mentals”.

Efectivament, l'objectiu d'aquestes targetes acostumen a ser
persones en situacions econòmiques difícils, la qual cosa fa que
puguem parlar de frau i engany, amb totes les lletres, com ha
passat amb altres productes bancaris. Un consumidor informat
ha de poder respondre preguntes tan senzilles com quan em
costa aquest préstec? Quan l’acabaré de pagar? Quan necessit
amortitzar per cancel·lar-lo? Vet aquí la importància de la
transparència a la informació.

Amb aquestes targetes, cap consumidor és capaç de
respondre amb certesa cap d'aquestes preguntes, i açò és a
causa de la manca de transparència, que és un aspecte clau d'un
sistema de consum saludable. 

Per tant, Sra. Martín, per tot l'exposat i com no pot ser d'una
altra manera, votarem a favor d'aquesta iniciativa. 

Gràcies.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:
 

Muchas gracias, Sra. Font. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista interviene la Sra. Triay. 

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta, bon dia, diputats i diputades. Diverses
són les dates que les famílies aprofiten per comprar el que
necessiten, però tot i així, qualque vegada ens duen a comprar
de manera compulsiva i sense necessitat. Les campanyes
publicitàries també fomenten això, la compra, i la publicitat que
ens arriba als nostres dispositius ens arriba ja personalitzada,
sobre el que hem estat mirant i la temptació de comprar potser
no és fàcil de controlar.

Malgrat que, per primera vegada, el Govern de les Illes
Balears, els diversos consells insulars i els ajuntaments de les
Illes Balears, han donat nombroses ajudes per superar la
pandèmia de la COVID, no totes les persones, ni totes les
famílies poden accedir d'igual manera a les compres
necessàries. Les dades del mes de setembre d'aquest mateix
any, ens diuen que han estat al voltant de 700.000 les famílies
arreu d'Espanya que s'han enfrontat a una costa, la costa dels
deutes. Les entitats financeres, supermercats i centres
comercials s'aprofiten d'aquestes situació i ofereixen productes
opacs, sota el lema enganyós “compra avui i paga demà”. En
realitat, els interessos que comporten són desorbitats i els
usuaris solen ficar-se en bucles de deute. 

Segons el Banc d'Espanya, una targeta revolving és un
crèdit que renova de manera automàtica el seu venciment
mensual, podríem resumir-ho en pagar inicialment quotes
baixes, que ni tan sols cobreixen els elevadíssims interessos,
fins al 40% i, per tant, al final mai no s'acaba d'amortitzar el
deute. Quan una cosa t’entra per als ulls o tenim una necessitat,
apareix un recurs atractiu, les targetes, que sí ens permeten
realitzar la compra i ja es donen els casos d'afectats que als
caps de mesos de pagar quotes, el seu deute ha augmentat. 
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Segons la presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers,
recorda que el Tribunal Suprem ha declarat les targetes com a
usura i, per tant, el consumidor té dret a reclamar els interessos.
Les persones que les han comercialitzat han retornat ja més de
3 milions d'euros als clients. El problema sobre aquest tema no
només afecta l'economia de les famílies, sinó que de vegades
pot anar més enllà i provocar addiccions a les compres. Segons
les últimes dades, proporcionades per Projecte Home, ha
augmentat un 31% les persones ateses per addiccions sense
substància, com poden ser les compres o el joc, i la tendència
és a l’alça. 

És per això que avui donarem suport a aquesta proposició
no de llei, que insta el Govern a treballar en dues direccions: la
primera, analitzar la legalitat de cara a proporcionar una major
protecció als consumidors i a les consumidores, enfront de les
clàusules abusives d'aquestes targetes. I per altra banda,
prohibir que les quotes mensuals siguin inferiors als interessos
generats. 

I, Sr. Sagreras, ja que em sobra temps, segons la seva
definició que ha fet d'usura, vostès varen ser els majors usurers
de la història de les Illes Balears, i per què? Vostès varen
apujar l'IRPF, amb moltes deduccions fiscals, varen apujar el
cànon de sanejament de l'aigua, varen posar en marxa el cèntim
sanitari, varen apujar l'impost de transmissions patrimonials ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... i suprimiren els tipus reduïts. A més, varen suprimir el tipus
reduïts d’ITP per a joves, que ara reclamen en els pressuposts
del 2022.

 Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Triay. Pel Grup parlamentari proposant, té la
paraula la Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Agrair avui la presència del Sr. Félix
Alonso a la sala i de la consellera també de Salut i Consum,
perquè puguin presenciar aquest debat, que crec que ha estat
prou interessant.

Vegem, diverses qüestions rellevants sobre la iniciativa
d'avui. La competència de regulació de les targes és del Banc
d'Espanya, per això amb aquesta iniciativa instam el Govern
d'Espanya a fer el que té competències per fer, ni més ni
manco. I evidentment que hem d'alçar la veu des d'aquest
Parlament, per reclamar, assegurar i garantir els drets de les
persones usuàries de les targes revolving. 

Gràcies, al Sr. Méndez, a la Sra. Font i la Sra. Triay per les
seves intervencions, pel suport a la iniciativa i pel tarannà que
han demostrat. Gràcies també a la Sra. Pons, per la seva

intervenció, però jo li faria una petita reflexió, vostè me n'ha
feta una d’interessant, i jo també n’hi faig una altrea: papà
Madrid, no, no esperava l’empremta de l’heteropatriarcat a la
seva intervenció, quan parlam del Govern de l’Estat...

(Remor de veus i petita cridòria)
... hauríem de deixar d’identificar papà amb la persona que té
els doblers, que estableix l’ordre, o que du la guia o el timó
d’un país, o d’una família.

No hi ha hagut un un sol argument per part del Partit
Popular, ni de VOX, ni un, ni un han posat sobre la taula, per
poder desmuntar aquesta iniciativa...

(Remor de veus)

... atacar-la o esmenar-la. No l'han esmenada, -em deixen
parlar? Vinga, idò, jo ja sé que els molesta, els molesta que els
digui les veritats, però ja que hi ha miralls a la sala, es posin
davant un mirall i vegi’ns, i jo ara els faré aquesta reflexió: no
han presentat una esmena, vénen aquí a parlar, i hi votaran a
favor, no han tengut una cosa negativa que puguin dir i sostenir
sobre aquesta iniciativa, ni una,...

(Remor de veus)

... idò no la votin a favor, no la votin a favor. Postureo se
llama, postureo, això és postureig. Vénen aquí a parlar d'Alfons
XIII, a la PNL anterior de la Guerra Santa, i tenen tota una
sèrie d'arguments insostenibles i vénen a cercar “na Maria per
sa cuina”, quan no tenen res a dir. 

Coherència del Partit Popular, perquè això seu és
coherència, això seu és coherència..., és coherència... 

(Remor de veus i algunes rialles)

... coherència del Partit Popular, “del ¡que se jodan!” ...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

... de Fabra, de l’any 2012, al “¡sigan jodiéndose!” del 21.
L’abril del 2020, què va fer el Partit Popular? Va votar en
contra del Pla de la Unió Europea per recuperar aquest país, el
país més devastat per la crisi de la COVID d'Europa i vostès hi
varen votar en contra. El Partit Popular Europeu va votar a
favor i els espanyols, amb Casado al front, varen tenir la santa
barra de votar en contra. 

Febrer del 2021, PP i VOX, perquè el Sr. Rodríguez em
feia com que no va amb nosaltres, sí que va amb vostès, sempre
va amb vostès, varen votar a Europa també en contra de
garantir els salaris mínims que permeten viure dignament als
treballadors i treballadores. Van de la mà dreta i la ultradreta,
van de la mà aquí i a Europa. I en el setembre del 21 ho varen
fer una altra vegada.
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En definitiva, no tenen arguments, vénen aquí i no fan la
feina. Moltes gràcies als grups pel seu suport.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat, procedirem a la votació. Passam a...

(Remor de veus)

... Sra. Martín, passam a votar. Passam a votar.

Votam el primer punt. Votam.

49 sí, cap no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 2. Votam.

50 sí, cap no, cap abstenció.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 12009/21,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a taxa de beneficis COVID-19.

Senyores i senyors diputats, ara hauríem de passar al punt
del debat de la Proposició no de llei RGE núm. 12009/21, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a taxa de
beneficis COVID-19.

A causa del que ha succeït avui matí en temes de salut amb
el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, i en funció de l’article
71.1, sol·licit l’alteració de l’ordre del dia perquè aquesta
proposició no de llei pugui ser ajornada a un proper plenari.

Hi estan els senyors portaveus d’acord? Sí.

Doncs, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112009
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