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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. 14016/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compensació digna de la
insularitat per als funcionaris de l’Estat a les Illes Balears.

Primera pregunta RGE núm. 14016/21, relativa a
compensació digna de la insularitat per als funcionaris de
l'Estat a les Illes Balears, 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. Buenos días, señoras y señores
diputados, buenos días a todos. Bien, la semana pasada la
Plataforma por la Igualdad de los Servicios Públicos, entidad
que agrupa siete sindicatos de trabajadores y funcionarios
públicos, se manifestó ante la presidencia del Govern para
reivindicar un plus de residencia digno y que le dé suficiente
para compensar el vivir en Baleares. Los convocantes
manifestaron su decepción, pues no fueron ni recibidos por la
presidenta ni por nadie que representase a este Govern, y sus
reivindicaciones fueron entregadas al personal de seguridad de
la casa.

Conscientes todos -creo- de la importancia de la función
que realizan en Baleares los funcionarios públicos, sanitarios,
médicos, administración de Justicia, docentes, fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios de prisiones y
administración periférica del Estado, que son los sindicatos
representados en la plataforma, preguntamos al Govern: ¿qué
acciones concretas piensa hacer el Govern para conseguir esta
justa reivindicación de los funcionarios?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Lafuente,
per la seva pregunta que ens permet de nou donar resposta a les
distintes accions que fa aquest govern quant als funcionaris de
l'Administració General de l'Estat, quant als funcionaris de
justícia, als funcionaris de presons i a les forces i cossos de
seguretat de l'Estat.

La presidenta del Govern fa dues setmanes, a una
pregunta..., o tres, a una pregunta de la Sra. Guasp, contestava
que ens havíem reunit dues vegades amb aquesta plataforma,
amb tots aquells funcionaris que estan representants de
l'Administració General de l'Estat, més també els funcionaris de

les forces i cossos de seguretat de l'Estat; en aquest moment, a
dia d'avui, ja són tres vegades les que ens hem reunit amb
aquesta plataforma, amb la intenció, per una banda, de
compartir la diagnosi, i la compartim, necessitam que els
funcionaris de l'Administració General de l'Estat, de justícia, de
presons, forces i cossos de seguretat de l'Estat, tenguin unes
plantilles molt més estables en aquesta comunitat autònoma,
tenguin unes plantilles completes, és a dir que es puguin cobrir
totes elles; que es faci feina perquè en aquest moment estam a
cinc, sis anys que es jubili moltíssima d'aquesta gent i es faci
feina amb noves oposicions descentralitzades i, sobretot, que és
difícil cobrir les places a les Illes Balears per la carestia de vida
i que, per tant, necessiten un complement de fidelització. 

A aquesta diagnosi la compartim i treballam en un
document conjunt per enviar al ministeri.

La presidenta del Govern també s'ha vist amb distints
ministres per demanar-los que facin això. Per tant, no entenc
quin és l'inici de la seva pregunta perquè, com veu, sí que es fa
feina en aquest sentit. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, president. Gracias, consellera, por la contestación.
Yo creo que habría sido, como mínimo, de cortesía haber
recibido a unos manifestantes que se manifestaban delante de
la presidencia del Govern,...

(Remor de veus)

... habría sido lo mínimo de educación y de cortesía, pero,
bueno, vemos que sí, que las reuniones..., muchas reuniones,
pero a la hora de la verdad eso es lo que están diciendo y de lo
que se quejan los funcionarios, que no les hacen mucho caso.

Creo que coincidiremos todos en que, cuando se estableció
el plus de insularidad con Canarias y con Baleares y con Ceuta
y Melilla, las circunstancias eran muy distintas, el problema del
transporte y la lejanía de Canarias y la comunicación aérea era
distinta, y ahora las cosas han cambiado sustancialmente, el
transporte aéreo es diferente y, por tanto, entendemos que,
siendo Baleares mucho más caro que Canarias la vida en
Baleares, pues debería cambiarse ese plus de insularidad como
solicitan los funcionarios.

Y el Govern debe trabajar en ese objetivo y entendemos que
debe trabajar para que los funcionarios públicos se queden en
Baleares, para que tengamos buenos funcionarios públicos,
para que tengamos funcionarios públicos de calidad que
aseguran unos servicios públicos de calidad. Y da la sensación
de que precisamente hacen todo lo contrario ustedes, o parte de
sus socios, como mínimo, quieren todo lo contrario. Y,
desgraciadamente, lo demuestran con hechos, porque votaron
en contra de la enmienda del Partido Popular de 19 millones de
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euros en los Presupuestos Generales del Estado para compensar
precisamente ese plus de insularidad.

Por tanto, es normal que los funcionarios se sientan
decepcionados e indignados, que es lo que han dicho. Nosotros
también. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Lafuente, sap una cosa? El Partit Popular va votar a
favor d'una esmena de 19 milions d'euros per la insularitat i en
contra de la resta de compensacions de la insularitat en els
Pressuposts Generals de l'Estat.

(Alguns aplaudiments)

Això ho ha de tenir en compte quan fa aquestes
manifestacions. 

Una altra cosa, amb els funcionaris, no tan sols és que els
rebem, és que ens seiem amb ells, treballam amb ells. Hem
constituït una mesa de feina amb els sindicats més
representatius que tenen representació a l'Administració
General de l'Estat, amb els sindicats de les forces i cossos de
seguretat de l'Estat.

Li he dit que hem compartit el diagnosi i en aquest moment
treballam en un document que trametrem als distints ministeris
a Madrid, i és un document que serà consensuat amb tots ells,
que planteja, per una banda, fidelització d'aquests treballadors,
amb un complement de fidelització, que no tengui només en
compte el complement de fidelització per a les Illes Balears
sinó també per a aquelles illes que és més difícil cobrir les
places, com són...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 14017/21, presentada pel
diputat Sr. José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a adquisició de l’antic quarter de Son
Busquets.

Segona pregunta, la RGE núm. 14017/21, he de demanar als
portaveus dels grups parlamentaris si estan d'acord amb
ajornar-la per a la propera sessió, atès que avui matí hem sabut
que el Sr. Bonet no podia venir, en relació amb el títol nou del
Reglament del funcionament del Parlament en circumstàncies
excepcionals per motiu de la COVID.

Tots els portaveus estan d'acord amb ajornar-la? Idò,
l'ajornam, i aprofitam per saludar al Sr. Castells, que ens
acompanya per videoconferència.

I.3) Pregunta RGE núm. 14021/21, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures per
als no vacunats.

Passam així, idò, a la tercera pregunta, la RGE núm.
14021/21, relativa a mesures per als no vacunats, que formula
el diputat Sergio Rodríguez Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señoras y señores
diputados. Sra. Gómez: ¿piensa usted que es aceptable la
presión mediática y las medidas restrictivas aplicadas a los no
vacunados?

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Rodríguez. 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, Sr. Diputat,
per la seva pregunta. Les mesures que s'han aprovat són
aplicables a tots els ciutadans de les Illes Balears, vostè ho sap,
tant vacunats com no vacunats, i el que es pretén és millorar la
seguretat de la ciutadania, això és el que es pretén.

Des del principi de la pandèmia sabem quines són les
activitats de més risc de contagi, de més risc, per tant, de patir
una malaltia greu. Això és el que es pretén, protegir aquests
àmbits al màxim possible, i vostè sap -com jo- que no és
necessari tenir la vacunació, també es poden fer una prova
diagnòstica i figurarà al certificat COVID digital.

Per tant, on vostès veuen discriminació, el Govern, els
empresaris, els ciutadans, els agents socials, ja dic, la majoria
de ciutadans, en general, el que veuen és sentit comú i més
seguretat personal, social i econòmica.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. A ver, Sra. Consellera, ustedes, que
siempre van por la vida de aconfesionales, agnósticos e incluso
de ateos, han creado una nueva religión, son ustedes
especialistas en crear religiones alternativas, primero, la
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religión del cambio climático y ahora la religión de las vacunas
que, como cualquier otra religión...

(Remor de veus)

... tiene sus mantras, sus oraciones: si ustedes repiten el
“vacunas, vacunas, vacunas”, como el Gloria Patri cuando se
pasaba el rosario.

Pero es que usted sabe, usted sabe, que el pasaporte COVID
no es garantía de nada. Yo, con mi pasaporte COVID,
completamente contagiado, puedo empezar a entrar en todos
los restaurantes, bares, bares de copas y discotecas,
contagiando a todo el mundo, mientras que un no vacunado que
no está infectado, no puede entrar, a no ser que aporte toda esa
serie de pruebas que ustedes piden, que serían muchísimo más
efectivas, muchísimo más efectivas que el pasaporte COVID,
que no lo es en absoluto. Y hasta ahora ustedes de lo que tiran
es de, hagan ustedes esto porque yo lo digo, y lo que tienen que
intentar, si quieren, es convencer a la población con datos, pero
es que ya últimamente no les avalan ni los datos. 

Usted empezó diciendo la vacuna es muy buena porque así
los efectos son más leves, ¡fantástico!, y además nos decía que
la mayoría de ingresados en UCI eran no vacunados. Pero
ahora resulta que el 66% de los ingresados en las UCI de
España son vacunados con pauta completa, es decir que esta
vacuna en estos momentos realmente no es la panacea, no es la
única solución. 

Ahora además quieren vacunar a los niños, a los niños que
en su mayoría son o asintomáticos o la pasan con síntomas muy
leves. ¿Qué sentido tiene vacunar a los niños? ¿Proteger a los
adultos? Es decir ¿nosotros vamos a jugar con la seguridad de
los niños con estas vacunas, que sabemos que tienen algunas
efectos secundarios, para protegernos a nosotros?

Al final esto es que los no vacunados deben vacunarse para
proteger a los vacunados porque los vacunados no están
protegidos con la vacuna que tienen que ponerse los no
vacunados para proteger a los vacunados. Es decir, todo es un
sinsentido.

Lo que tienen que hacer es dar los datos reales y fehacientes
y no esperar que nos tengamos que fiar, como siempre, de lo
que ustedes dicen que es tan bueno.

Gracias Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Intentaré darle datos sin la demagogia
que usted hace, dos, solamente dos datos le voy a dar. Mire, no
pueden seguir diciendo aquí que los vacunados, "qué más da,

porque de todas maneras transmiten igual". La mitad,
transmiten la mitad, una persona vacunada transmite la mitad
de veces la infección que una persona no vacunada. 

Segundo dato, el 95% de las personas vacunadas no tienen
síntomas graves, el 95%. Quiere entender que esto es lo que
pretendemos, Sr. Diputado, eso es lo que pretendemos, mejorar
la seguridad de la población y vacunar al máximo de personas
posibles. Sí, pero no solamente por la vacuna, no solamente por
la salud, también por la economía de esta tierra. Dígaselo a los
empresarios que tienen que cerrar su negocio cuando tienen
casos o cuando la situación se está complicando.

Le voy a dar otro dato, según un informe del estudio de la
democracia en el mundo, el Instituto Internacional para la
Democracia, los países donde más se ha retrocedido la
democracia son Brasil, Hungría, Polonia y Eslovenia, ¿le
suenan?, porque son países donde la ultraderecha está
gobernando, pero además son países donde la pandemia ha
impactado de manera brutal, de manera muy grave y donde
muere mucha gente gracias a los negacionistas, gracias a los
antivacunas. ¿Qué pretenden, Sr. Diputado, ganar un puñado de
votos de los negacionistas y los antivacunas? Porque esa es la
actitud de VOX, para ganar un puñado de votos seguir diciendo
lo que están diciendo. 

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 14007/21, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a eines de control i gestió d’activitats
de vaixells arrossegadors no matriculats a l’illa de
Menorca.

Quarta pregunta, RGE núm. 14007/21, relativa a eines de
control i gestió d'activitats de vaixells arrossegadors no
matriculats a l'illa de Menorca, que formula el diputat Jesús
Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la
paraula el Sr. Méndez 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señores diputados.
Buenos días, Sra. Consellera. Nuestra pregunta versará sobre
cuáles son las herramientas a disposición de esta conselleria
para controlar y hacer cumplir las normativas baleares a los
buques tanto arrastreros como palangreros, que son los más
sometidos en su (...) a capturas no matriculados en Menorca y
que faenan en sus aguas. 

En primer lugar, de todas maneras, pero también me
permitiría hacer la observación de que ha cambiado, para el
resto del mes se ha permitido la actividad, lo que quiere decir
que gracias al cielo podremos disponer de pescado para estas
fiestas.
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En cualquier caso, esto ha sido una orden de la Secretaría
General de Pesca, pero creemos que pone en peligro toda su
estrategia sobre del mar a la mesa y el quilómetro cero este
estar pendientes de la capacidad o no capacidad de faenar, pero
en otro momento le voy a preguntar sobre este tema.

Nuestra flota pesquera está sometida a un control muy
estricto y muy severo y según los datos de monitoreo de la
organización Global Fishing Watch, basados en los datos AIS
y en el método del esfuerzo aparente en pesca, el seguimiento
de los pesqueros y cuándo parecen estar faenando, nos arrojan
una cifras para los últimos años superiores a la flota pesquera
menorquina, es decir, vienen barcos de fuera y aparecen en el
Global Fishing Watch cuando buscas, tiene un sistema como de
Google Earth donde se pueden localizar los datos, se
encuentran barcos externos no menorquines.

Entendemos que lo importante aquí es la preservación y la
conservación de las especies, la conservación de la
biodiversidad, ¿qué capacidad de control tienen ustedes sobre
barcos que no están matriculados y que no tienen bandera aquí?
Porque la cuestión de la biodiversidad, lógicamente, no
importa, pero, sin embargo, las restricciones solo pueden
ejercerse sobre esto. Nos gustaría que nos lo explicara.

Gracias, Sra. Consellera. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. 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):

Bon dia a tothom. Gràcies president. Muchas gracias, Sr.
Méndez, por su pregunta, siempre en buen tono, se agradece
muchísimo. Yo sé que para la gente que no esté en el asunto
resulta complicado entender que el mar balear, es decir, el mar
que rodea al archipiélago y el mar que hay entre las islas no son
aguas interiores, gran parte de ellas son aguas exteriores,
especialmente en Menorca, Menorca dispone de muy pocas
aguas interiores. Todas las aguas exteriores son competencia
del ministerio, pero es cierto que los barcos de arrastre todos
llevan un aparato que llamamos cajas azules que facilitan datos
como su posicionamiento, y a estos datos, desde la conselleria,
también tenemos acceso, desde la Dirección General de Pesca,
en cuanto se ve algo que haya que comunicar al ministerio en
ese sentido, se comunica, pero la jurisdicción es de
competencia estatal y la vigilancia de estas aguas exteriores es
estatal.

En cuanto a las aguas interiores, que ya le digo que en
Menorca son escasas y que los arrastreros pescan
fundamentalmente en las exteriores, en las aguas interiores la
competencia desde 2010 es del Consell Insular de Menorca y
también la vigilancia de las reservas marinas. Nosotros
ayudamos en lo que podemos y contribuimos con barcas, por
ejemplo, pero el personal está transferido desde 2010. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Bien, nada más. Agradecer a la Sra. Consellera sus
explicaciones y espero que esta diversidad de administraciones
pendientes del asunto, en la que habría que incluir los
internacionales porque hay otros países comunitarios también
que pescan allí, consiga llegar a buen puerto. 

Muchas gracias, buenos días.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. 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, presidente. Aprovecho también para adelantarles
sobre esta pregunta que usted ya me dice que hará en un futuro,
el ministerio dispone de un 5% de cuota de pesca que se
reserva hasta final de año para tener una cierta flexibilidad,
cuando pasan cosas como lo que ha pasado aquí, que, de
repente, de aquí a Navidad las barcas habían utilizado ya todo
su cupo, que les recuerdo que son ellas las que lo utilizan a su
parecer.

Con lo cual, muy contentos que de aquí a Navidad se pueda
pescar y vayamos a tener pescado fresco en las lonjas.

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra, Consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 14015/21, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment dels objectius
fixats pel Govern, per la Direcció General de Polítiques per
a la Sobirania Alimentària.

Cinquena pregunta, RGE núm. 14015/21, relativa a
compliment dels objectius fixats pel Govern per la Direcció
General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, que
formula la diputada Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, ha complert la Direcció General de Polítiques per
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a la Sobirania Alimentària els objectius fixats pel Govern de les
Illes Balears? 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sra. Pons, mal que le pese la legislatura
no ha acabado, con lo cual la dirección general cumplirá con
sus objetivos a lo largo de la legislatura para la que falta
todavía un año y medio.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Miri si ha complert, consellera, que
va convocar unes jornades sobre producte local i no s'hi va
presentar ningú del sector. Miri, si ha complert!

(Alguns aplaudiments)

Miri, ja du dues dimissions de directors generals i el Sr.
Mateu Morro també se'n vol anar del FOGAIBA, vostè ho sap,
vostè li demana que esperi; a més a més, el Sr. Fernández i
Such, director general d'Agricultura, cada vegada que es
reuneix amb les OPA els diu que no té ganes de continuar. Sra.
Consellera, vostè té un problema a la conselleria i és que li ve
gran, amb un equip que no confia amb vostè i, a més a més, és
que no entenen els pagesos ni els pescadors. Aquest problema
és vostè, consellera. 

Miri, la Direcció General de Sobirania Alimentària vostè
sap que és totalment innecessària, primer perquè augmenta els
càrrecs polítics, el Govern de la Sra. Armengol manté 231
assessors i alts càrrecs que ens consten 14 milions cada any.
Per tant, és una mentida la reducció que van anunciar el febrer.
Patim un govern sobredimensionat amb aquesta direcció
general que vostè va crear per motius ideològics, per col·locar
una senyora de Podemos que va quedar sense càrrec a Astúries
i que ara se'n va, perquè ja no té el plus de 20.000 euros,
casualitats, consellera.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Tot el sector li diu que aquesta direcció general ha
fracassat. Avui patim el resultat d'haver col·locat aquesta
senyora que no coneix la realitat de Balears i que no ha
complert cap ni un dels objectius anunciats, un despropòsit.

Consellera, suprimeixi aquesta direcció general i destini els
seus recursos a les confraries de pescadors i a pagar els
pagesos, almanco li ho agrairan.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Me extrañaba, Sra. Pons, que usted
hiciera una pregunta sincera a la que yo pueda dar una
respuesta sincera. 

Usted me trae aquí un cubo lleno...

(Remor de veus) 

... de demagogia y me lo lanza por la cabeza, y yo le voy a
explicar lo que está haciendo la Dirección General para la
Soberanía Alimentaria. Lo primero que hicieron desde esa
dirección general fue una cosa que es absolutamente pionera en
el Estado, que nos han felicitado desde todas las comunidades,
y que es el programa de compra pública. La compra pública
nos habían dicho repetidamente que era inútil intentarlo porque
era imposible hacerlo y Paula Valero, con su tenacidad, lo
consiguió. Es una iniciativa que ha sido muy aplaudida, pero
que ha salvado a mucha gente durante la crisis, ha salvado a
productores que tenían que tirar su producto y ha salvado a
familias que han recibido un montón inesperado de comida
fresca de calidad, como debería tener cualquier ciudadano.

(Alguns aplaudiments)

 Además... además ha ampliado enormemente el programa
escolar. El programa escolar, como usted sabe, consist..., -o
quizás no lo sabe-, consiste en enseñar a los niños el producto
local, a que lo conozcan, a que lo puedan consumir cuando
sean adultos, cosa importantísima. 

Además ha puesto un programa de promoción de mercados
y ferias con acciones y actividades que han recorrido
prácticamente todos los municipios y por las que nos han
felicitado muchísimos alcaldes. Además, ha puesto en marcha
el Observatorio de Precios que va a ser no solamente útil, sino
indispensable ahora cuando entre en función la Ley de la
cadena alimentaria, que estamos esperando todos como agua de
mayo y que, por cierto, ustedes votaron en contra, creo, ¿no?
Vale.

Además, ha trabajado muchísimo para incluir más alimentos
en el catálogo de alimentos tradicionales y marcas de calidad,
pero sobre todo hemos conseguido que esté en el centro de la
política y en el centro del debate político el tema fundamental
del producto local y de la soberanía alimentaria, así que Paula
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Valero se puede volver a su casa, se puede volver a su tierra
con la cabeza muy alta, muy orgullosa y yo, como consellera,
solo tengo que darle las gracias por el inmenso trabajo que ha
hecho, partiendo de cero en una dirección general que al
principio no tenía ninguna dotación y que ella ha sabido sacar
adelante a pulmón.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 14025/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a cas de la pacient que va
haver d’esperar 85 dies per fer-se una prova TAC a
l’Hospital Mateu Orfila.

Sisena pregunta, RGE núm. 14025/21, relativa a cas de la
pacient que va haver d'esperar 85 dies per fer-se una prova
TAC a l'Hospital Mateu Orfila, que formula la diputada Patrícia
Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la
Sra. Font.

LA SRA. FONT MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Bon dia. Sra.
Consellera, avui li faig una pregunta que m'agradaria no
haver-li de fer mai, però crec que és convenient parlar-ne. Avui
hem de parlar de la Sra. Paqui Miró que, desgraciadament, va
morir aquest estiu, després d'esperar durant 85 dies que li fessin
una prova. Jo li voldria explicar una mica primer la cronologia
per posar en situació aquest fet dolorós.

Dia 7 de maig l’oncòloga demana una prova preferent per
a la Sra. Paqui Miró; el 8 de juliol els familiars posen una
queixa veient que no se li ha fet aquesta prova al Servei del
Pacient; el dia 15 de juliol tenia programada una visita amb
l’oncòloga, la qual es va haver de retardar perquè no tenien
aquesta prova feta, entenc que en aquell moment va tornar a fer
una altra petició de prova preferent; dia 26 de juliol l'estat de
salut de Paqui empitjora; dia 28 de juliol ha d'ingressar a
urgències; dia 30 de juliol li fan la prova; dia 2 d'agost es
confirma que el càncer està molt avançat i hores després acaba
morint, i és dia 26 d'agost quan es produeix la reunió dels
familiars amb el gerent per atendre aquesta queixa que havien
fet dia 8 de juliol. 

Sra. Consellera, nosaltres entenem que açò són qüestions,
efectes col·laterals de la pandèmia i és precisament per açò que
hem de parlar, hem de parlar perquè començ a tenir molta por
que els efectes col·laterals puguin ser fins i tot pitjors que la
mateixa pandèmia. 

En aquest sentit, hem vist que s'arriba tard al diagnòstic i si
en un diagnòstic de càncer s'arriba tard es dificulta molt més el
procés de curació. Allà on hi ha una dificultat d'accés al sistema
de salut per a consultes perquè es retarden, desgraciadament en
aquest any ja hem vist que en aquesta sisena onada, ja m'he

perdut una mica, Sra. Consellera, tornam patir aquest
alentiment del sistema. 

Bàsicament, Sra. Consellera, jo voldria que sobretot a la
família li pogués donar una resposta perquè, li he de ser
sincera, nosaltres hem fet vuit preguntes per escrit i algunes de
les respostes que ens donen no ens acaben de satisfer, i
m'agradaria que tengués l'oportunitat de poder-se explicar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, president. Bon dia i gràcies, Sra. Diputada, per
donar-nos aquesta oportunitat.

La veritat és que el primer que he de fer és lamentar la mort
d'aquesta persona i el dolor que causa, evidentment, a la família
i als seus amics. Òbviament no li puc donar informació
personal per raons de confidencialitat i manco a un parlament
directament de la persona, el que sí li puc dir és que a l'hora de
demanar una petició el metge té tres alternatives: demanar
prova urgent, demanar-la preferent o demanar-la ordinària.
Evidentment, les urgents es programen el més aviat possible i
la resta són habitualment per a seguiment de la malaltia, tant si
és preferent com si és ordinària. 

Quan arriba la petició a qualsevol servei, en aquest cas els
de raigs, idò arriben les proves diagnòstiques arriben a
radiologia, el Servei de Radiologia revisa també les peticions
per reclassificar-les en el cas que sigui necessari.

Com vostè ha dit, es varen reunir des de la gerència amb la
família d'aquesta persona i jo crec que estam disposats, si la
reunió no ha satisfet la família, jo crec que hem d'estar sempre
disposats, i així segur que ho estarà, la nova gerent i el nou
equip directiu i el Servei d'Oncologia de reunir-se amb els
familiars, perquè és molt important tenir cura de les persones
i més a un moment de vulnerabilitat com aquest. 

Per una altra banda, li he de dir que som conscients, és que
no hem deixat d'estar ni preocupats ni ocupats amb el que
suposa l'increment de les llistes d'espera i són molts els estudis
que surten per dir que hem d'estar molt pendents de les
malalties cròniques, hem d'estar molt pendents de tot el que
pateix la societat per mor de la pandèmia, i continuam en la
pandèmia, com vostè em deia, justament a Menorca estam en
una situació més preocupant que a la resta de les Illes i ha
obligat qualque dia a retardar també l'activitat ordinària. 

També vull dir-li que tot d'una que és possible, recuperen
aquesta activitat. En aquests moments hi ha un radiòleg més a
l'àrea, hi ha un nou TAC, hi ha 65 persones citades, 60 en
manco de 15 dies, només 5 entre 15 i 30 dies. La situació ha
millorat de manera significativa.
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Però, com li deia, jo crec que hem de millorar els
indicadors, tots estam disposats a fer-ho i atendre les persones
quan tenen aquesta necessitat. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera. És evident
que la pèrdua d'un familiar sempre és dolorós i aquest
sentiment s'agreuja quan, a més a més, sents que no has estat
ben atès o que almenys no t’han donat la resposta que tu
cercaves. No hi ha cap resposta davant la mort, açò és evident,
Sra. Consellera, hi ha qüestions que són inevitables, també ho
sabem. 

Però crec que parlam de persones, d'éssers humans, del
servei mèdic i crec que hem d'extremar aquest tracte cap el
pacient i cap als familiars, crec que hem d'extremar quan un
familiar...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. 

I.7) Pregunta RGE núm. 14010/21, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a resultats de l’estudi sobre la internalització dels serveis
informatius d’IB3 Ràdio i Televisió.

Setena pregunta RGE núm. 14010/21, relativa a resultats de
l'estudi sobre la internalització dels serveis informatius d'IB3
Ràdio i Televisió, 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, bon dia. Feia estona que no parlàvem d'aquest
tema, però recordarà que dia 30 de març es va decidir en
aquesta cambra, es va aprovar una moció d'aquest Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, i avui em vull ocupar
del punt cinquè, allà on es demanava que en el termini de 6
mesos es decidís sobre la internalització o no dels serveis
informatius d'IB3. Al final vostès varen dir 12, nosaltres vàrem
dir 9, i així va quedar, que en 9 mesos es decidiria sobre
aquesta internalització dels serveis informatius.

La pregunta és clara, ja ho han decidit? Perquè el termini
s'acaba.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Pons, en aquell
moment ja els vàrem dir que trobàvem que el termini que
s'havia donat per part d'aquest Parlament, era un termini molt
breu per l'informe que s'havia de realitzar i, de fet, el fet que
l’informe encara no estigui acabat d'elaborar, està elaborat,
però no estigui acabat, és una mostra més que evident que el
termini no era suficient i no és que haguem estat fent voltes i no
haguem fet feina. 

De manera immediata, es varen posar en contacte amb
Pricewaterhouse, que havia estat qui havia fet un informe
anterior, perquè l'actualitzàs. A més, aquesta actualització s'ha
fet amb la col·laboració de la Direcció General de Funció
Pública i amb la col·laboració molt directa, perquè ha fet una
part molt important de la seva jornada laboral, de la cap d’UGE
de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat. 

Es treballa en l'informe. Hem de tenir en compte que no
únicament s'havia d'actualitzar aquell informe que es va fer la
passada legislatura, sinó que el que s'havia d'analitzar era la
viabilitat o no, econòmica, però també d'altra índole, a l'hora de
poder fer, si s'ha de fer la internalització dels serveis
informatius de la Radiotelevisió pública. Per tant, el que li puc
dir és que aviat i esper que a la major brevetat possible li
podrem entregar aquest informe al Parlament i, a partir d'aquí,
s'hauran de prendre decisions i s'hauran de prendre decisions de
forma consensuada.

També li puc dir que hem parlat de manera constant amb el
comitè d'empresa de Dalton, que és que el contracte que
aglutina més nombre de treballadors, que no és l'únic contracte
dels serveis informatius, i que hi fem feina; és a dir, no hem
arribat al moment... al punt que ens va posar el Parlament, és
evident que no, però hi fem feina per fer-ho de la manera més
ràpida possible. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, li record que aquest
Parlament, el mandat que li va donar al Govern de les Illes, no
era que fes l'estudi, sinó que decidís sobre la internalització a
partir d'aquest informe, i estic d'acord. El que passa és que els
treballadors estan una mica cansats d'aquesta situació de, ho
internalitzarem, prometem que ho farem, llavors no ho fem. Si
és que sí, és que sí, si és que no, és que no.
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Li torn dir el mateix que li vaig dir en aquell moment, són
madurs, jo crec que podran comprendre si convé o no i cobrir
la gran patata d'IB3 de vegades costa, perquè tal vegada els
resultats que tenen poden ser pitjors que el que es té ara.

Jo el que crec i sempre dic, és que el que han de fer és
apostar clarament per IB3 i aquests 33 milions d'euros, pensam
que no són suficients. És a dir, sembla que els mantenen amb
una mica d'oxigen, però que no arriben a tenir els mitjans que
han de tenir per poder funcionar com a treballadors d'un sector
que és imprescindible, d'un sector que, a més, té uns platós
naturals que són impressionants, d'un sector que és
absolutament necessari per a aquesta terra.

Per una banda, internalització, sí o no?, decideixi’s, jo, ho
torn dir, si és que no, jo crec que es comprèn, si és que sí, es
comprèn i que s'hagi de fer. I després una altra cosa, no només
són els treballadors dels serveis informatius, vostè va dir que es
trobaven que l'ambient era molt adequat, quan han de dir que
són de Dalton i no són d'IB3, no és l'ambient adequat; quan han
de sortir escortats, i aquí no els don la culpa a vostès, de cobrir
una roda de premsa o una manifestació tampoc no és l'ambient
adequat.

I un apunt més, els treballadors de programes que no són de
serveis informatius, duen cinc anys amb el sou congelat, cinc!
Això tampoc no és un bon ambient de treball. 

Que la televisió i la ràdio són il·lusió, són emoció, són
vocació? Sí, però el sou s'ha de cobrar a final de mes, amb
dignitat. 

Gràcies. Sra. Consellera. Sé que em comprèn. Gràcies Sr.
President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Pons, jo, per aclarir el que vaig dir fa un parell de
setmanes, jo el que vaig dir és que a IB3, a Dalton l'ambient era
el que hi havia quan els treballadors havien posat una demanda
per cessió il·legal als treballadors. Aquestes varen ser les
meves paraules i si no ho podrà comprovar al Diari de
Sessions. 

Quant a la internalització. Hem de tenir clar que els sis
contractes que afecten els serveis d'informatius acaben entre
desembre del 2022 i gener del 2023. Per tant, aquest és el
moment, no podem fer absolutament res abans que acabin
aquests contractes, perquè suposaria pagar indemnitzacions a
les empreses contractistes. Per tant, tenim temps, el Parlament
va donar aquest termini, però crec que tenim temps més que
suficient per fer aquesta feina i fer-la d'una manera acurada,
consensuada, treballada i sobretot, vista bé amb els
treballadors, perquè hem de...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 14011/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a places de 0 a 3 anys a
Formentera.

Vuitena pregunta, RGE núm. 14011/21, relativa a places de
0 a 3 anys a Formentera, que formula el diputat Antonio Jesús
Sanz i Igual del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr.
Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President, bon dia diputades i diputats. Aquest
any hem pogut veure com la nova escola de Sant Ferran és una
realitat. Així mateix, a aquesta escola s’ha construït una
escoleta nova, en coordinació amb el Consell Insular de
Formentera, per donar servei a les necessitats de formació
d’aquesta etapa, que existeix a totes les illes i també a
Formentera. L’escoleta ha estat també finançada pel Consell
Insular de Formentera, en col·laboració amb l’IBISEC.

A la passada compareixença de pressuposts, el Sr. Conseller
va indicar una qüestió de partides per facilitar l’accés a la
formació de 0 a 3 anys, amb un suport econòmic extraordinari
per a aquesta etapa formativa. Tot i que es posa en valor
l’esforç que es fa a l’educació a Formentera, a totes les etapes
formatives, no només en aquesta etapa, encara falta una
empenta més, queda fer una empenta més, per a les etapes més
primerenques de la formació, ja que ens trobam amb una oferta
molt reduïda i una demanda creixent que fa que els preus de les
escoletes no sempre siguin a l’abast de tothom.

Sr. Conseller, quantes places de 0 a 3 anys hi ha a
Formentera i quina és l’aportació que fa el Govern per
subvencionar-les?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. 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. Sanz,
moltes gràcies per la seva pregunta. Hi ha una qüestió prèvia,
és evident, la col·laboració que hi ha hagut entre el Consell de
Formentera i la Conselleria d'Educació, no només en temes de
0 a 3, sinó en el CEIP, Formació Professional, etc.

Segona qüestió. És evident que des que nosaltres governam
des del 2015 hi ha hagut un canvi importantíssim respecte de 0
a 3, en aquests moments a Formentera hi ha 34% de places per
escolaritzar al·lots de 0 a 3 anys. Amb la política que es fa
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d’inversió en creació de places, a l'any 24 hi haurà un cent per
cent de places per als infants de 0 a 3 de Formentera. Això vol
dir que Formentera, juntament amb Menorca, seran les illes on
més al·lots tendran possibilitat de dur a terme l'escolarització,
tenint en compte la inversió que es fa per part de la Conselleria
d'Educació, a dos nivells: un, a nivell públic, això vol dir que
el Consell de Formentera rebrà uns 560.000 euros per dur a
terme aquesta creació de places; i, després de la Verge de la
Milagrosa, que és un centre privat depenent del Bisbat d'Eivissa
i Formentera, rebrà uns 150.000 euros per a la reconversió de
la guarderia en un centre, que formarà part de la xarxa
complementària.

Això vol dir que a Formentera d'ara a l’any 24, tendrà una
quantitat d’uns 700.000 euros per dur a terme aquesta creació
de places de 0 a 3.

Per tant, crec que és una política positiva, que va a favor de
la igualtat d'oportunitats i que suposa, jo diria, un abans i un
després. És evident que quan hi ha polítiques d'esquerres i
progressistes, a la política de 0 a 3 anys hi ha un canvi
important, i en aquest cas concret de Formentera, per raons
determinades, jo crec que encara serà l'illa en què millor
situació es troba.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I IGUAL: 

Gràcies, Sr. Conseller, per la resposta i per les dades
donades. Està clar que tots volem que aquesta formació en
aquesta etapa arribi a tothom, i crec que és l’objectiu de les
dades que ens acaba de donar. Amb aquestes dades esperem
que la rebaixada de les taxes que hi hagi per a les famílies i,
especialment, per a les més desfavorides, sigui efectiva perquè
pugui accedir tothom a aquestes places amb un cost molt reduït
i, si pot ser, gratuït.

Amb el suport, que és notable, esperem que la nova
empenta per a aquesta formació sigui més accessible i en un
futur no gaire llunyà -ha dit 2024- esperem que així sigui, que
en 2024 tinguem aquestes places, com ens diu, i confiem en què
així serà, aconseguim la gratuïtat per a totes les famílies en la
primera etapa formativa dels nens de l’illa de Formentera i,
com ha dit, Menorca, i si pot ser arribi a altres illes. 

Res més, Sr. Conseller, sí que si tingués les dades de les
places..., perquè ens ha dit un 34%, però si tingués les dades de
les places, sí que estaria bé poder tenir-les per poder tenir les
places també aclarides. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies. Sr. Sanz. Una qüestió molt clara, és evident
que ara una cosa és la creació de places, que és la clau i a les
Illes Balears molt més, és evident que Mallorca i, sobretot
Eivissa, necessiten d'un impuls important en la qüestió de 0-3
anys, però tenim un repte com a comunitat autònoma, com a
ajuntaments, com a consells insulars respecte del sosteniment
de les etapes de 0 a 3.

Nosaltres ja hem manifestat moltes vegades al Ministeri
d'Educació que cal un pla de finançament de l'etapa de 0 a 3
anys, on quedi molt clar i definit el paper del Govern d'Espanya
-el Govern central- tenint en compte el que diu la LOMLOE, el
paper de la comunitat autònoma, el paper dels ajuntaments i
consells insulars, i el paper evidentment de les famílies que
necessiten bonificacions, en funció de la situació social. Hem
d'anar progressivament a un procés de gratuïtat progressiva
d'acord, una mica, amb aquest nou model de finançament que
necessitam i que ha de ser un element molt clau.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 14012/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a procés de renovació de
l’actual direcció d’IB3. 

Novena pregunta, RGE núm. 14012/21, relativa a procés de
renovació de l'actual direcció d’IB3, que formula el diputat
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Garrido, según la Ley
15/2010, de 22 de diciembre, de Radiotelevisión de las Illes
Balears, en su artículo 16, sobre la duración del mandato,
establece lo siguiente: “El mandato de los miembros del
consejo de dirección es de seis años, que se contarán desde su
nombramiento. Los miembros del consejo solo pueden renovar
una sola vez el mandato”.

El Sr. Manresa fue nombrado por este Parlamento el 9 de
diciembre del año 2015, por lo tanto, Sra. Consellera, el 9 de
diciembre, en 2 días, el jueves expira el mandato del Sr.
Manresa y de todo su equipo al frente de IB3. ¿Cómo piensan
abordarlo? ¿Lo van a pactar con los demás partidos políticos,
lo van a pactar solo con sus socios o impondrán a quien les dé
la gana?

Por eso, le pregunto al Govern: ¿en qué situación se
encuentra el proceso de renovación de la actual dirección de
IB3? Muchas gracias.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Fuster, veig que vostè s'ha
llegit la Llei d’IB3, igual que me l'he llegida jo per preparar
aquesta pregunta i, com vostè ha pogut llegir, el que diu
exactament és que, tant el director com el Consell de Direcció,
seran elegits per part d'aquest parlament.

Per tant, Sr. Fuster, en quin procés es troba l'elecció del
director d’IB3? Ja que vostè forma part d'aquest parlament i no
jo.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Garrido, no tienen nada
claro.

(Algunes rialles i remor de veus)

Y lo que está claro ahora mismo es que a estas alturas,
cuando quedan dos días para que expire el mandato, que
ustedes no tengan nada claro ni nada planificado de cómo
abordar este proceso, ni tan siquiera hayan hablado con el
principal partido de la oposición, solo puede significar dos
cosas, Sra. Garrido: primero, que ustedes, el PSOE, quieren
imponer al director general del ente sin consensuarlo con nadie,
ni tan siquiera con sus socios, cosa que por otra parte es
normal, ustedes saben que ellos harán y tragarán lo que diga la
presidenta; o, segundo, que ustedes son conscientes que, tal
como está el panorama interno dentro de IB3, ustedes no
quieren abordar este proceso y quieren dilatarlo en el tiempo.
Dicho de otra manera, no está el horno para bollos en IB3 y
ustedes lo saben.

Sea cual sea el motivo, Sra. Garrido, lo que está claro es
que el PSOE de Baleares ha entrado en una espiral de soberbia
y prepotencia con la oposición, con los empresarios, con los
ciudadanos, intolerables, e intuimos también que con sus
socios.

IB3, Sra. Garrido, es importante y merece por lo menos que
haya un acuerdo entre todos. Por ello les pido que dejen sus tics
autoritarios a la hora de gobernar y empiecen a darse cuenta de
que no tienen mayoría absoluta, aunque se lo crean.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Fuster, la consigna
d'argumentari del Partit Popular d'aquesta setmana és parlar de
supèrbia, prepotència i tics autoritaris, i vostè no sabia com ho
havia de fer per ficar-la en aquesta pregunta i, com que és
obedient, amb el seu argumentari, l'ha ficada avui.

(Alguns aplaudiments)

Vostè em deia que no tenim res clar quant a IB3. Tenim una
cosa molt clara, i és que el conseller de Presidència -consellera
de Presidència- no serà director d’IB3, això ho tenim claríssim.

(Alguns aplaudiments)

També tenim una cosa molt clara, i és que no canviarem la
llei per cessar el director d’IB3, posar un administrador
provisional amb un mandat sine die que nomeni el Govern, com
fa la Sra. Ayuso, això ho tenim claríssim, perquè això és el que
fa el Partit Popular quan vol agafar el comandament de les
televisions públiques.

Què fem des del Govern de les Illes Balears? Garantir la
independència de l'ens públic, garantir que aquest parlament
sigui l'òrgan que decideixi qui serà el seu director més els
membres del consell de direcció, que s'han de renovar també a
partir de dia 9, i que es faci  de manera consensuada, parlant
amb tothom, cercant una persona que pugui dur l'ens públic a
les màximes posicions de qualitat i d'independència, no com el
que vostès varen fer quan varen governar, perquè varen
demostrar que era tot el contrari.

En aquest moment s'ha d'obrir el procés d'elecció del nou
director, acaba el seu mandat dia 9, que no acaba el mandat dia
9, sinó el dia que es va publicar. A partir d'aquí, aquest
parlament -aquest parlament- haurà d'obrir el procés d'elecció,
s'haurà de cercar consens entre tots els grups polítics i es
nomenarà la nova direcció. Al mateix temps, com vostè també
sap perfectament, la direcció i els membres del consell de
direcció continuen en els seus càrrecs fins que no se’n nomeni
un de nou, en funcions, exactament amb les mateixes
competències que tenen ara.

Per tant, a IB3 no es donarà cap tipus de buit de poder, ni
cap tipus de buit, a l'hora de fer la gestió. I deixi de dir “dos”,
perquè no sé exactament el que em vol dir amb aquest “dos”.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.10) Pregunta RGE núm. 14023/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a elaboració d’un
informe de funció pública sobre places ocupades incomplint
la normativa i la jurisprudència en la contractació
temporal.

Desena pregunta RGE núm. 14023/21, relativa a elaboració
d'un informe de funció pública sobre places ocupades
incomplint la normativa i la jurisprudència en la contractació
temporal, que formula el diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el
Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president, molt bon dia a tothom. Consellera, vostè
va assegurar fa dos mesos que l’inventari i l'informe respecte de
les places que són ocupades, incomplint la directiva europea i
la jurisprudència en matèria de contractació temporal, estaria
preparat i entregat el mes d'octubre.

7 de desembre, nou mesos des del mandat d'aquesta cambra,
donar-li un termini de sis mesos al Govern, i encara no tenim
l'informe i encara, el que és més preocupant, no el tenen els
treballadors afectats.

Vol comentar i informar aquesta cambra de quin és el motiu
d'aquest incompliment?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Gómez, com vostè sap, es
va encomanar per part d'aquest parlament al Govern un informe
sobre l'estudi d'aquelles places que havien estat ocupades per
funcionaris interins durant més de tres anys, tant a Serveis
Generals, com a Educació, com a Salut.

Aquest informe, s'ha iniciat la seva elaboració, de fet, jo, en
el mes d'octubre ja vaig dir que el temps era insuficient, el
mateix que li deia abans a la Sra. Pons, aquest parlament
disposa d'uns terminis que no té en compte que les distintes
conselleries també tenen altres feines.

Aquest informe està elaborat per part de Serveis Generals,
són 467 places a Serveis Generals que sortiran en el procés
d'estabilització, les que tenen més de tres anys. Ara haurem de
veure com queda el projecte de llei que es tramita ara mateix,
ja ha passat pel Congrés i se'n va al Senat, i haurem de veure
quines van a procés de concurs-oposició, és a dir aquelles que

són de tres a cinc anys, o quines van a mèrit, aquelles que són
de més de cinc anys, que és el que per ara diu el projecte de
llei.

Han de tenir en compte que al mateix temps que hem
elaborat l'informe, hem adaptat aquest informe al que va dir el
Reial Decret Llei 14/2021 el que es diu en aquest moment,
perquè el que no podem fer és una feina, per una banda, i la
feina de l'estabilització per l'altra. Per part de Educació i per
part de Salut estan a punt ja de lliurar les dades i es podrà
disposar d'aquest informe, i aquest informe serà el que
s'utilitzarà per fer el procés d'estabilització que ens mana la
legislació estatal.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Consellera, no sé si vostè ha qüestionat la capacitat de debat
d'aquest parlament de considerar el termini que correspon
donar un mandat al Govern, entre altres coses, són 59 diputats
els que han considerat, aprovant aquesta iniciativa, que és el
termini que li correspon, i té una administració darrera.

Mentre els interins esperen i no reben resposta del Govern
veuen com de bell nou el Govern no els escolta i davant la
incertesa i una nova dilació veuen com en lloc de precaució i
evitar perjudicar més la situació, el Govern treu a concurs en el
qual s’ofereixen places ocupades per interins de llarga durada
i, per tant, que possiblement es troben en frau de llei. Això és
el que..., és la funció d’aquest informe que es demanava,
consellera, evitar reincidir en aquesta situació. Vostès haurien
d'haver exclòs del concurs aquestes places ocupades per
interins de llarga durada.  

El Consell de Mallorca va suspendre les oposicions i les
convocatòries, i vostès han seguit endavant. No s'entén que no
vagin juntes les dues administracions o les que toquin en una
situació d'incertesa.

Que el Govern demori l'informe, no doni resposta i
mantengui aquesta situació d'abús de temporalitat a empleats
públics també és una forma de crear precarietat en l'ocupació,
consellera. Els interins són treballadors formats, amb
experiència en la gestió i el servei públic i sofreixen un calvari
durant anys per abús de temporalitat dels seus contractes,
precisament per part de qui més n’hauria de tenir cura. 

És increïble sentir que el Govern i el Govern central,
després de dècades i bipartidisme sense donar una solució a
l’abús de temporalitat, es mostri orgullós de dir que protegeix
els treballadors públics, incomplint immediatament el que
diuen les sentències i la jurisprudència del Tribunal de Justícia
Europeu. 
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Aquesta llei ja batejada no protegeix els empleats públics
de temporalitat, més aviat el contrari, resoldre l'abús mitjançant
el compliment del dictamen i sentència del Tribunal de Justícia
Europeu no és només una qüestió de justícia, consellera, és una
qüestió de dignitat, d’higiene democràtica. El Govern ha de
demostrar que realment té voluntat política de voler posar
aquest aquesta solució i apostar per donar-los estabilitat i
fixesa. 

Nosaltres, consellera, mentrestant, a través de la Llei de
pressuposts, a les esmenes, exigirem aquest pla d'estabilització
per a tots els empleats públics en situació de frau per evitar més
perjudicis. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Gómez, el Govern a l'Estat
espanyol ha donat compliment a la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de la Unió Europea, una altra cosa és que
vostè vulgui dir una altra cosa, mitjançant el Reial Decret Llei
14/2021.

Els processos que ha posat en marxa aquest govern s'han fet
d'acord amb aquest procés d'estabilització que ens dóna aquest
reial decret, per tant, les places que estan ocupades per interins
de més de tres anys ni han sortit al concurs d'oposició ni han
sortit a l'oferta pública d'ocupació ordinària, sinó que són
aquestes 467 places que jo li deia. Per tant, aquest govern el
que ha fet ara és: 467 places que sortiran en estabilització de
serveis generals, 1.828 places en el concurs de trasllats i una
oferta d'ocupació de 143 places. 

Aquesta és la feina que s'ha de fer per lluitar contra la
temporalitat, no únicament esperar a posar els interins a la
plaça que ocupen, que és el que vostès plantegen. I, sap com es
lluita contra la temporalitat? No acomiadant 8.000 treballadors
públics, així lluiten vostès contra la temporalitat...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 14013/21, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retard del nou centre
educatiu de Campos.

Onzena pregunta, RGE núm. 14013/21, relativa a retard del
nou centre educatiu de Campos, que formula la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president, bon dia, diputades i diputats. El nou
aulari en els centres de tecnificació estarà en funcionament nou
anys després del seu anunci; l'Escola Nàutica de Son Castelló
estarà en funcionament sis anys després del seu anunci; l'Escola
Nàutica d'Alcúdia tres anys després del seu anunci, no en
sabem res de res; el nou CEIP d'Inca, cinc anys per tenir un
solar i finançament, i encara sense projecte definitiu.

I amb aquests exemples de com planifica i gestiona
l’esquerra d'aquesta comunitat, quan han tengut més doblers
que mai, considera el Govern que els pares i les mares de
Campos poden estar tranquils davant el nou retard del nou
centre de Campos?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies Sr. President, diputats, diputades. Sra.
Durán, el que és evident és que quan vostès governen no fan res
de res. Nosaltres hem planificat i duim a terme. Miri, miri,
escolti, escolti’m i no parli, perquè vostè quan té la paraula jo
estic en silenci, per tant, un respecte.

Primer de tot, cal dir que, malgrat el retard el projecte de
Campos estarà finalitzat en un parell de setmanes, i a principis
de l'any que ve es licitarà i es posaran en marxa les obres.
Aquesta és la resposta.

La qüestió purament de retard quant a la qüestió tècnica no
té res a veure amb la manca de voluntat política, es fa, hi ha un
pressupost de 5 milions d'euros, hi ha tècnics que fan feina en
aquest aspecte, i això és la realitat. Serà una realitat a partir de
l'any 22, Sra. Durán, -ja pot fer així amb el cap.

Vostès, de l’11 al 15, varen governar a Campos i aquí,
varen fer res per aquest CEIP? Res de res, res de res, Sra.
Durán. Per tant, nosaltres sí que farem aquest CEIP de Campos
i això, malgrat les insidies i tota la campanya mediàtica que fan
algunes persones de l'ajuntament. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sr. Conseller, miri aquesta notícia, setembre del 2018:
“Diez años de barracones en Campos por el fiasco del plan
Carbonero”. El Sr. Carbonero, com vostè sap perfectament, va
comprar un solar per 20 milions d'euros on s'havien de fer 400
habitatges de protecció oficial i també una escola; 13 anys
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després, els habitatges ja evidentment no es faran i tampoc no
tenim escola, Sr. Conseller.

Vostè aquí, en aquesta cambra, el setembre de 2018, sap
què deia vostè? Doncs jo li diré, deia que Educació ja elabora
el projecte que serà presentat l'octubre i en dos anys tendrem
una nova escola, setembre del 2018, Sr. Conseller. Per cert, del
2011 al 2015 vàrem fer la dotació de serveis d'un desastre de
solar que vostès ens varen deixar.

Idò quan han tengut vostès la llicència...

(Alguns aplaudiments)

..., sap què han fet quan vostès han tengut la llicència? L'han
deixada caducar, incapaços de presentar en sis mesos el
projecte definitiu, i la batlessa de Campos, els pares i mares de
Campos, el director del centre, els professors, fins i tot l'STEI
han dit prou.

I quan des de la conselleria diuen que estiguin tranquils, que
no passa res, que just és un tràmit administratiu, després de 13
anys, les famílies de Campos i la seva batlessa i, a més, molt
encertadament, es pensen que se'n riuen d'ells, Sr. Conseller;
712 nins a una escola preparada per a 400; 8 barracons sense
aula de professors, ni biblioteca. Si posen un barracó més es
quedaran sense pati. Sap on es fan les classes de religió? En el
pati, que treuen una taula.

Sis anys governant l'esquerra i ja no treuen vostès les
bicicletes en manifestació fins a l'escola, sis anys de
deixadesa...

(Alguns aplaudiments)

... sis anys de "passotisme" i la caducitat de la llicència ja ha
estat el súmmum, Sr. Conseller.

Sr. Conseller, que no hagi començat l'escola, l'edificació de
l'escola aquest any és una vergonya, una vergonya descomunal,
sense cap tipus de pal·liatius. Vostè ho sap. No ens parli de
setmanes, de setmanes què? Setmanes en mallorquí? Un parell
mallorquí? 

(Algunes rialles)

Sr. Conseller, el que li dic, una vergonya descomunal, i
vostè ho hauria de reconèixer. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Durán, no per cridar més
fort, té més raó. Jo li puc assegurar dues coses, el projecte està

acabat. Miri, sap què demanaria jo a la batlessa de Campos?
Que no creàs alarmes socials...

(Rialles i remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor.

(Se sent una veu de fons que diu: “quin morro”)

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

Resulta que poden dir el que volen i el Sr. Conseller no pot
dir res, no és veritat? Eh!, vull dir, un respecte.

Sra. Durán, digui a la batlessa de Campos que deixi de
d'incendiar per xarxes socials, digui a la batlessa de Campos
que realment col·labori amb nosaltres, amb l'IBAVI, per tal de
deixar de posar entrebancs a la recepció de la urbanització que
afectarà a l'escola de Campos. Sra. Durán, digui a la batlesa de
Campos que tenguin la mateixa actitud que la que varen tenir
la passada legislatura quan varen posar a disposició un centre
privat un solar per més de trenta anys. Aquesta és la diferència.

A vostès, al final, no els interessa l'escola pública, sí, sí, és
així.

(Remor de veus)

Per tant, Sra. Durán, nosaltres -li ho dic clarament- el
projecte s'està acabant, el projecte estarà licitat durant l'any
2022 i aquesta serà la resposta. 

Nosaltres lamentam la demora, evidentment que lamentam
la demora, però li vull dir dues coses: el projecte està acabat i
la voluntat política serà així. 

Aquest és un govern que intenta donar resposta a les
necessitats i això ho farem nosaltres, vostès l'únic que saben fer
és renou, renou i renou.

Que tenim doblers? Perquè tenim un tipus de política fiscal
diferent, vostès ni fan..., són com el perro del hortelano, ni
comen ni dejan comer. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 14014/21, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a exigència de major
responsabilitat als hotelers per part del Govern de la Sra.
Armengol.

Dotzena pregunta, RGE núm. 14014/21, relativa a exigència
de major responsabilitat als hotelers per part del Govern de la
Sra. Armengol, presentada pel diputat Sebastià Sagreras, del
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Grup Parlamentari Popular, queda ajornada mitjançant l'escrit
RGE núm. 14264/21, presentat pel Govern.

I.13) Pregunta RGE núm. 14018/21, presentada per la
diputada María Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a posicionament del Govern
en relació amb l’arribada de creuers.

Així mateix, la pregunta tretzena, RGE núm. 14018/21,
relativa a posicionament del Govern en relació amb l'arribada
de creuers, presentada per la diputada María Salomé Cabrera
i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, també queda
ajornada mitjançant l'escrit RGE núm. 14264/21, presentat pel
Govern. 

I.14) Pregunta RGE núm. 14125/21, presentada per la
diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ocultació d’informació
sobre la COVID per part del Govern socialista.

Catorzena pregunta, RGE núm. 14125/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 14019/21, relativa a ocultació
d’informació sobre la COVID per part del Govern socialista,
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, esta semana se ha destapado
una sarta de mentiras dentro del propio Gobierno de España, la
ministra Yolanda Díaz ha asegurado que avisó de la gravedad
del virus el 15 de febrero de 2020, un mes antes del
confinamiento. El Gobierno lo sabía, pero la hicieron callar.
Los socialistas prefirieron esperar al 8M para obtener un
puñado de votos aglomerando a las mujeres en
manifestaciones, antes que destapar la verdad y salvar vidas.

¿Le parece a usted ético, Sr. Conseller de Transparencia,
que se nos ocultara a todos la llegada de la pandemia? 

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a totes i tots, bon dia, Sra.
Riera, gràcies per la seva pregunta. Sinceramente lo hace
usted en base a un titular de un periódico que precisamente no
es especialmente cariñoso...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... con Unidas Podemos, y no conviene fiarse de los titulares
porque, claro, luego se encuentra uno titulares como el
siguiente: “El Parlamento busca como evitar triquiñuelas con
el sueldo tras el caso Riera. La diputada del PP aprovechó una
excedencia como funcionaria para cobrar 3.000 euros en agosto
sin que hubiera actividad parlamentaria”.

(Remor de veus)

Eso... eso lo firma Alexander Cortés, que, si no me
equivoco, es el jefe de prensa de su jefa, la Sra. Prohens. Por
tanto, ética, ¡esa gran desconocida para el Partido Popular!

Gracias, Sr. Presidente.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. Yllanes, el tono de su respuesta nos preocupa todavía
más. Nos han engañado a todos, han jugado con nuestra salud
y eso le debería preocupar a usted también, no solo a nosotros
y exigir responsabilidad política a Sánchez. Ha sido su propia
vicepresidenta quien lo ha destapado, ¿o no se fía usted de la
Sra. Díaz? 

(Se sent una veu de fons que diu: “No”)

El Gobierno lo sabía y mintió, tres semanas antes del 8M,
tres semanas pérdidas sin tomar decisiones, y la demora
ocasionó más contagios, más colapso hospitalario y más
muertos.

¿Con quién está usted, Sr. Yllanes, con Yolanda Díaz que
nos lo cuenta o con Pedro Sánchez que nos lo oculta? ¿Que es
que no se podía saber o no se podía contar?

¿Porque se cree usted que Yolanda Díaz lo sabía? Porque
no debe mentir la vicepresidenta, que es ministra de Trabajo,
y ¿no lo sabía el ministro de Sanidad socialista? ¿O lo sabía el
ministro de Sanidad socialista y no lo sabía su colega, la
consejera de Sanitad balear también socialista?

¿No lo sabía Patricia Gómez?, la que compró respiradores
a final de enero porque dijo: “Ya preveíamos que las cosas se
podían complicar”.

¿No tuvieron tiempo de preparar equipos de protección de
sanitarios ni de hacer...

(Remor de veus)

... protocolos...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

... en residencias, pero sí lo tuvieron para fiestas y pancartas?
Este es el manual del buen socialista que usted defiende:
primero los votos, luego la salud; primero las fotos y luego la
gestión, ¿y venía usted a regenerar la política?

Quizás no es la Constitución lo que haya que reformar, Sr.
Yllanes, son ustedes los que se han convertido en vieja casta
socialista. Habían perdido la credibilidad política incumpliendo
las normas, pero a partir de hoy también han perdido la
confianza de la gente por esconderles la verdad.

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

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, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Gracias, Sr. Presidente. Cuando hace esta declaraciones la
Sra. Yolanda Díaz el número de contagiados en España era
200, y la Sra. Díaz, que és una señora previsora como ministra
de Trabajo, lo que hace es una guía, una guía en atención a lo
que había ocurrido en Italia, cuya situación era muchísimo más
grave.

¿Sabe cuáles fueron las reacciones a la Sra. Díaz? Verá, el
Sr. Garamendi, presidente de la CEOE, la llamó alarmista; los
sindicatos incluso la llamaron alarmista; y la furia de Logroño,
¿eh?, la Sra. Cuca Gamarra, su portavoz en el Congreso, la
llamo alarmista.

Verá, como esto es una sesión de control al Govern de las
Illes Balears le diré que lo que ha hecho, el trabajo que ha
hecho el Govern de las Illes Balears ha sido espléndido, y ha
sido consensuado con todos los agentes sociales y ha tenido
como objetivo prioritario salvar vidas, y precisamente de eso
estamos orgullosos todos los que nos sentamos en la bancada
del Gobierno de las Illes Balears.

El problema es que ustedes para buscar de alguna manera
tener argumentos, pues se van a hacer una sesión de control que
más parece del Congreso de los Diputados que del Parlamento
de las Illes Balears. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible) 

Insisto, aquí, aquí las cosas se han hecho muy pero que muy
bien. Y le diré una cosa, ya que habla usted de datos, entre
marzo y mayo del año 2020 el Gobierno de la Comunidad de
Madrid, presidido por su admirada Isabel Díaz Ayuso, provocó
7.600 muertes de ancianos que no fueron trasladados de las
residencias...

(Remor de veus) 

... a los hospitales, algunos de ellos estuvo hasta 72 horas
cadáver en esa residencia.

(Remor de veus) 

Esa es la ética del Partido Popular, Sra. Riera...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies..., gràcies, Sr. Conseller.

(Continua la remor de veus)

Silenci, senyors diputats... Silenci...

(Continua la remor de veus)

A veure, per favor, senyors diputats, senyores diputades.
Tothom té el seu torn de paraula. 

Quinzena pregunta, RGE núm. 12904/21....

(Continua la remor de veus)

Per favor, senyors diputats!... 

(Continua la remor de veus i unes veus de fons que diuen:
“tranquils” i “¡quina vergonya!)

Perdonin, senyors diputats i diputades, se sent tot, eh?, que
tothom tengui l’actitud que li correspon per ser un representant
polític dels ciutadans de les Illes Balears.

Continuam.

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

Quinzena pregunta, RGE núm. 12904/21, ajornada a la
sessió anterior, relativa a la importància de les cambres de
comerç, presentada pel diputat Sr. Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells, que ens
acompanya per videoconferència.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta, supòs que estarà d'acord amb mi si li dic que
les cambres de comerç tenen un paper fonamental en la
implicació del teixit productiu en les diferents polítiques
públiques d'impuls de l'economia i en el protagonisme també
de... tot de polítiques i de l’alineació del teixit productiu amb
aquestes polítiques. 

També sap que des de l'any 2014, quan va deixar de ser
obligatòria la quota cameral, les cambres de comerç,
especialment també i evidentment les de les Illes Balears, tenen
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uns greus problemes de finançament, de finançament i de
viabilitat, lògicament. 

Però, tot i així, la seva funció continua essent la que era,
aquesta interfície publicoprivada que fa de corretja de
transmissió, entre algunes necessitats públiques, d'interès públic
i el paper de les empreses. Aquest paper fonamental, aquest
paper de corretja de transmissió, ara encara ha esdevingut més
important arran del gran repte que tenim per a l'execució dels
projectes europeus. Les cambres són fonamentals també en
aquest aspecte, les cambres són un ens amb una naturalesa
pròpia reconeguda internacionalment i, per tant, moltes de les
línies de treball i molts dels projectes que s'impulsen a través
dels fons europeus van dirigides específicament a cambres de
comerç.

Per tant, si no tenim un teixit de cambres de comerç potent,
vigorós, amb capacitat d'actuació, estam perdent moltes
oportunitats. En aquest sentit, qualsevol euro que invertim en
les cambres de comerç té un efecte multiplicador. 

Nosaltres tenim la sensació que el Govern a dures penes
acaba de donar suport a les cambres de comerç i això suposa
una rèmora important per al seu funcionament. I és per això que
li deman, quin és el compromís real del Govern amb el
funcionament de les cambres de comerç de les Illes Balears? 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies Sr. President. Gràcies Sr. Castells per la seva
pregunta. Sens dubte des del Govern de les Illes Balears
compartim aquesta anàlisi que vostè feia, de la importància de
les cambres de comerç. Efectivament, són ens d'associació i de
teixit empresarial, però que tenen utilitat pública i, per tant,
col·laboració extensa amb les administracions públiques, no
només amb el Govern de les Illes Balears, sinó també amb els
consells insulars. Són molt representatives de la manera
d'impulsar un nou teixit productiu també a la nostra comunitat
autònoma i hi treballam conjuntament des de diferents formes
i des de diferents conselleries. 

Òbviament, el vicepresident, per la competència de comerç
i a través de la Direcció General de Comerç, és el que té més
relació amb les cambres de comerç, de fet, es pacten els plans
camerals, a partir de la Llei de cambres de l'any 2017. Som
conscients del finançament estructural de les cambres de
comerç, per això treballam ara i ja li avanç amb una
modificació de la Llei de cambres, per poder fer possible
aquest finançament estructural que necessiten les cambres de
comerç, específicament la de Menorca va tenir molts de
problemes, a la passada legislatura hi vàrem fer una feina
intensa i que hem de seguir continuant en aquesta línia. 

En aquest moment, vull dir-li que el pressupost per a l'any
2022 augmenta el pressupost a totes les cambres de comerç de
les Illes Balears en un 9%, a cada una a cada una d'elles.

Després hi ha altres projectes específics
d'internacionalització que segueix mantenint i augmentant la
Conselleria de Model Econòmic. I després hi ha tot un interès
per part del Govern de les Illes Balears que les cambres de
comerç siguin agents interlocutors en tot el que fa referència als
fons europeus, als quals vostè també feia referència a la seva
pregunta, i es troben en reunions bilaterals amb la Conselleria
de Fons Europeus. De fet, les cambres participen en el Pacte de
reactivació econòmica i participen en les comissions de treball
per poder elegir aquests fons europeus.

I una darrera qüestió que volia també dir-li és que les
cambres de comerç participen en un projecte estratègic d’ajudar
a formar dones emprenedores a les nostres illes, a partir de
l'IBDona, d'un projecte nou, que va començar fa dos anys i que
ara s'hi ha incorporat també la Cambra de Comerç de Menorca.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies Sr. Presidenta. Gràcies, Sra. Presidenta, per la seva
resposta. Sí, vostè té raó, és a dir, les cambres de comerç poden
ajudar en molts projectes, però per poder ajudar en projectes
han de tenir una estructura ferma, consolidada i el finançament
estructural que tenen és absolutament insuficient, Sra.
Presidenta, fa molt temps que dura això, no cal modificar una
llei per donar suport estructural a les empreses. 

Amb aquest suport a les cambres de comerç hi guanyam
tots, és a dir, no només les empreses, no només les cambres,
sinó tota la societat, perquè, com dèiem, i vostè veig que està
d'acord amb mi, tenen un paper fonamental que només poden
fer les cambres de comerç. I per això jo demanaria un suport
més decidit i més ferm a aquest finançament estructural per a
les cambres. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Repetesc, Sr. Castells, als
pressuposts se’ls augmenta, som conscients del finançament
estructural i per això li deia de les modificacions, i som
conscients també del treball conjunt amb els consells insulars,
que cada un ha d'aportar també a les cambres insulars, perquè
també exerceixen competències que poden anar moltíssim de
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la mà dels consells insulars, com per exemple ja fa el Consell
de Mallorca.

Moltíssimes Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Presidenta.

I.16) Pregunta RGE núm. 14009/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a declaracions
responsables per fer obres.

Setzena pregunta, RGE núm. 14009/21, relativa a
declaracions responsables per fer obres, que formula el diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sra.
Presidenta, jo crec que tots som conscients que el procediment
de concessió de llicències d'obres no funciona, en el sentit que
no acompleix els terminis establerts. Els estudis diuen que hi ha
un retard d'uns 18 mesos, quan el termini legal de concessió de
llicències és de 3 mesos. Però és que la Direcció Insular de
Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears encara afegeix
al banyat, perquè fa endarrerir aquests permisos al voltant de 2
anys, per obtenir l'informe de l'autorització de Recursos
Hídrics. 

Això és inassumible i més inassumible és a un moment de
reactivació econòmica, que hi ha d'haver una aposta per
l'agilitació, per la immediatesa, per la rapidesa en la inversió.
Per això, el Govern de les Illes Balears va impulsar la
declaració responsable per fer obres a través del Decret Llei
8/2020, que després va ser la Llei 2/2020, i aquest termini per
executar obres a través de la declaració responsable, acaba dia
31 de desembre d'enguany.

I jo li deman: pensen impulsar, recuperar, donar força,
ampliar aquest instrument de la declaració responsable?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies Sr. President. Gràcies, Sr. Melià. Compartim amb
vostè la necessitat d'agilitar tots els terminis de totes les
administracions públiques, per fer possible no només en aquest
cas la reactivació econòmica, sinó garantir els drets dels
ciutadans i les ciutadanes respecte de l'administració pública. 

Crec que amb vostè hem debatut en moltes ocasions,
efectivament, que hi ha processos que s'allarguen
excessivament per a qualsevol administració pública i que amb
el Decret Llei de l'any 2020, amb el 8/2020, efectivament,
vàrem fer possible aquesta mesura extraordinària. Vostè quan
la va defensar aquí en plenari, ja va dir que era extraordinària
per un moment extraordinari. En aquell moment estàvem en
una situació de confinament, necessitaven prendre mesures
molt urgents per poder reactivar la nostra economia. 

En aquest moment valoram, efectivament, com ha pogut
funcionar aquesta declaració responsable, però li faig un
esment una mica més llarg. És veritat que el procés de
llicències urbanístiques de vegades és lent, però també depèn
una mica de com ho organitza cada un dels ajuntaments, perquè
hi ha ajuntaments que tenen un procés de llicències molt àgil i
n'hi ha d'altres que no. Per tant, és un tema el que vostè planteja
que és molt interessant, però que necessita d'un debat molt més
ampli, molt més assossegat, molt més seriós i molt més rigorós,
perquè també, efectivament, després hi ha les responsabilitats
sobre els que signa aquesta declaració responsable, que tot això
necessita d'un consens, entenem que molt més ampli. I que és
un procés, li repetesc, que afecta moltes més administracions,
que no només aquest Parlament o el Govern de les Illes
Balears.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, quan es va
debatre el tema de la declaració responsable, el Grup
Parlamentari d'El Pi ja va defensar que tengués caràcter
indefinit, ja ho vàrem defensar, i ja vàrem defensar que tengués
un objecte molt més gran i, per tant, que també es poguessin fer
obres d'ampliació a través d'aquesta figura. I és molt important
donar agilitat a les llicències d'obres, per als projectes
europeus, perquè alguns projectes europeus poden quedar sense
execució per culpa d'aquest endarreriment de les llicències,
perquè vivim un procés d'encariment dels materials i,
evidentment, els materials de fa 16 mesos, quan varen demanar
la llicència a quan se'ns dóna la llicència ha canviat
substancialment el seu preu. Per tant, això és vital per a
l'economia, per a la bona marxa, per a la seguretat jurídica i per
donar garanties als nostres empresaris i als nostres operadors
jurídics.

És increïble que siguem capaços i haguem demostrat una
gran agilitat, i jo no em cansaré de dir-li, en el tema de la
COVID, en les ajudes de la COVID, en moltíssimes coses
relacionades amb procediments COVID, i no siguem capaços
de millorar el funcionament de la Direcció General de Recursos
Hídrics o d'agilitar els procediments per a la concessió de
llicències. Per això li deman que el seu govern aposti de
manera ferma per la declaració responsable. Gràcies. 
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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. Efectivament, és veritat, Sr. Melià,
que vostè va defensar, el seu grup va defensar que es pogués fer
qualsevol obra amb declaració responsable, però va ser l'únic
grup parlamentari que ho va defensar. Per tant, vol dir que
aquesta no és una iniciativa que tengui el consens de la cambra
parlamentària. 

També vull dir-li que és un procés, efectivament, que ha
servit a un moment extraordinari, que hem de veure la seva
utilitat del futur i hem de fer, jo li deia, nosaltres som partidaris
de parlar-ne i de cercar consensos molt més amplis, que no és
tan fàcil com vostè planteja aquí, és un consens que jo crec que
no només es necessita dels grups parlamentaris, que també, sinó
també de col·legis professionals. Vostè sap, per exemple, el
Col·legi d'Arquitectes no hi està en absolut acord. Per tant, hi
ha tota una sèrie de qüestions que crec que s'han de sospesar
moltíssim.

Quant a la Direcció General de Recursos Hídrics, vull dir-li,
Sr. Melià, que no és cert, la Direcció General de Recursos
Hídrics fa una feinada per millorar la seva eficiència, augmenta
de personal, en aquest moment augmenta de personal. Ha fet
una instrucció als ajuntaments per dir-los i deixar-los clar què
és el que no s'ha de demanar a la Direcció General de Recursos
Hídrics, perquè es crea un cul de botella important perquè hi ha
molts d'ajuntaments que ho demanen tot a la Direcció General
de Recursos Hídrics, quan no és necessari un informe de
Recursos Hídrics, i moltes altres qüestions que plantejam en
base a l'eficiència.

Ara, som conscients que s'ha de ser molt eficient, molt més
eficient i molt més àgil des de totes les administracions
públiques de les Illes Balears; i les llicències són una qüestió
estratègica, exclusivament municipal. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.17) Pregunta RGE núm. 14022/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a afirmacions sobre VOX.

Dissetena pregunta, RGE núm. 14022/21, relativa a
afirmacions sobre VOX que formula el diputat Jorge Campos
Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la
paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol: ¿sigue afirmando
que VOX representa al fascismo?

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos. Veig que la
seva forma de controlar el Govern segueix sent la de cada
setmana. 

Li ho explicaré. A veure, jo seguesc afirmant que els
discursos d'odi com el que fa el seu partit, que criminalitzen els
immigrants, que diuen que són els responsables de la
delinqüència, que diuen vostès, impunement i falsament, que
són els que es queden les ajudes socials, que criminalitzen
menors d'edat pel fet de ser estrangers i pobres, que neguen un
dret fonamental com és el d'acollida, que diuen defensar la
classe treballadora però les seves proclames i les seves
propostes sempre van en contra dels més humils, o que afirmen,
com va fer vostè la setmana passada, que els que som elegits
democràticament pel poble som il·legítims, evidentment, vostè
ho dirà com voldrà, això és un discurs feixista.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Mire, Sra. Armengol. Una presidenta ilegítima es quien,
después de unas elecciones, forma gobierno con comunistas y
separatistas,...

(Remor de veus)

... colegas de Bildu-ETA para defender la entelequia de los
países catalanes y avanzar en la destrucción de España,
pisoteando la Constitución que le permite ejercer su cargo.

Sra. Armengol, la semana pasada usted me contestó,
textualmente “usted representa hoy el fascismo”. Mire, yo no
le tolero que a mí, ni a mi partido, ni a los más de 77.000
ciudadanos de Baleares que votaron a VOX en las últimas
elecciones generales, les llamen fascistas.

Además, creo que no lo sabe, lo cual también es
preocupante, pero el fascismo es una ideología de izquierdas,
al igual que el nacional-socialismo.

(Remor de veus)

Mire, Sra. Armengol, si alguien representa...

EL SR. PRESIDENT: 

Silenci, per favor...
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... al fascismo es quien no permite que los MENA vuelvan con
sus familias; si alguien representa al fascismo es quien castiga
a los niños que desean una enseñanza en español e impone el
adoctrinamiento separatista y pancatalanista en las escuelas; si
alguien representa al fascismo es quien incumple las normas
que dicta para los ciudadanos y le tienen que advertir los
tribunales que pisotea derechos; si alguien representa al
fascismo es quien criminaliza a una fuerza política
constitucional -como VOX- y le pone en la diana de los
violentos; si alguien representa al fascismo es quien no condena
las agresiones que recibimos los de VOX; si alguien representa
al fascismo es quien pretende sancionar opiniones diferentes
sobre hechos históricos; si alguien representa al fascismo es
quien destruye cruces cristianas; si alguien representa al
fascismo es un gobierno social-comunista y separatista, colega
de proetarras, que quieren demoler nuestro régimen
constitucional.

Por todo ello, Sra. Armengol, si alguien representa al
fascismo, es usted.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula la presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Dos minuts i mig de vídeo per posar
a les xarxes, això és la seva feina. 

(Alguns aplaudiments)

Sr. Campos, aquest país, desgraciadament, va tenir quaranta
anys de dictadura feixista. Qui va ser assassinat, qui va ser
represaliat, qui va ser torturat? Sindicalistes, anarquistes,
comunistes, socialistes, gent d'esquerra... Per tant, ja podem
saber qui és hereu de cada cosa. Ho deixarem aquí, perquè
vostè té una empanada mental enorme, enorme i intencionada. 

I li explicaré una altra qüestió. Fa molts d'anys que vivim en
democràcia, i una de les obligacions de qualsevol demòcrata és
gestionar bé els recursos públics i poder retre comptes de la
feina que un fa amb els recursos públics. Vostès, senyors de
VOX, venen aquí a fer-nos un discurs contra tots els càrrecs
polítics, contra els “xiringuitos”, contra els que fem feina; i
resulta que vostès..., vostè els ho diu, a tots aquests que fa el
míting, que cobra ni més ni manco que 67.000 euros cada any?
I quina feina fa de control al Govern? Els ho diu que, per
primera vegada en la Història, des que existeix VOX, no hi ha
capacitat de fer esmenes al pressupost perquè, a part de tenir un
discurs feixista, són poc feiners, Sr. Campos?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 14027/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a escalada de preus i
inflació que colpeja l'economia de les famílies de les Illes
Balears i la seva no consideració en els pressuposts de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2022. 

EL SR. PRESIDENT: 

Devuitena pregunta RGE núm. 14027/21...,

(Remor de veus)

... -silenci, per favor-, devuitena pregunta RGE núm. 14027/21,
relativa a escalada de preus i inflació que colpeja l'economia de
les famílies de les Illes Balears i la seva no consideració en els
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
al 2022, que formula la diputada Patricia Guasp i Barrero, del
Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, president. A dos semanas de las fiestas de
Navidad, sigue la escalada de precios, que es muy preocupante
ya. Y esto perjudica directamente a la clase media y trabajadora
de nuestras islas. ¿Y qué hay detrás? Un tarifazo eléctrico, el
aumento de precios de los combustibles y una falta de
suministros.

Mire, una de las consecuencias directas de esta escalada de
precios se nota en la cesta de la compra, llenar el carro es cada
vez más caro para nuestras familias. La OCU y CONSUBAL
alertan del encarecimiento desproporcionado de los productos
básicos de primera necesidad y frescos. Palma es una de las
ciudades también que en noviembre más han subido los
alquileres, 40 euros más al mes el alquiler, y ustedes
empeñados en sus medidas ineficaces, intervencionistas.

Sra. Armengol: ¿Considera que los presupuestos de la
CAIB para 2022 han tenido en cuenta esta escalada de precios
y la inflación, que golpea de lleno a las familias de nuestras
islas?

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp. Li agraesc la
seva pregunta perquè, efectivament, és una de les
preocupacions que tenim i que nosaltres ja hem explicat en
diferents ocasions.

És cert, la pujada de preus és global, no només aquí a les
Illes Balears, sinó a tota Europa; a Espanya és del 5,6%, però,
per exemple, a Alemanya és del 6%, per posar només un
exemple, i la mitjana de la Unió Europea es troba entre un 3%
i un 4%, a causa bàsicament al preu de l'energia, que s'ha
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encarit d’una forma especial a Europa pels temes geopolítics
que vostè coneix perfectament, i després, també, que l'època de
la COVID ha fet que hi hagi una aturada de producció a nivell
mundial, amb colls de botella de segons quines qüestions i que,
per tant, encareix el subministrament.

Precisament per això el Govern de les Illes Balears ha fet
els pressuposts generals de la comunitat autònoma més socials
de la història, per això augmentam totes aquelles polítiques que
reforcen els serveis públics i que van directament a les famílies
de la nostra comunitat autònoma.

Vull dir-li una dada que crec que és important, des del 2015
a ara aquest govern ha augmentat un 56% la despesa social a la
nostra comunitat autònoma, ni més ni manco que un 56%,
perquè la nostra prioritat és estar devora la gent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Mire presidenta, ¿usted es consciente del impacto que tiene
este aumento de precios en los bolsillos de la gente? Esta
escalada de precios golpea las economías familiares, amenaza
su poder adquisitivo y sus ahorros, y esto supone una bajada de
salarios encubierta para todos.

Después dirán que suben el salario mínimo interprofesional,
lo mínimo, claro, pero es que esta subida ha sido devorada por
esta subida de precios, y también tiene un impacto muy
negativo en la competitividad de nuestras empresas y de
nuestras PYME, pero también de nuestro sector primario, y
ustedes siguen empeñados en no desarrollar ni apoyar el
desarrollo fiscal del REB.

Y va a repercutir también claramente en menos consumo y
menos recaudación, y eso va a trastocar sus presupuestos
porque no van a recaudar ni van a tener los ingresos que
ustedes han cuadrado.

Se escudan en que afecta a toda Europa, pero la realidad es
que afecta más a España y afecta más a Baleares, justamente;
ya lo hizo aquí el conseller Negueruela hace dos semanas:
niegan, afirmando que es coyuntural, pero casi todos los
expertos ya están preocupados porque dicen que es un
problema estructural.

Mire, esta inflación histórica es consecuencia de malas
políticas y de la subida de impuestos, del hachazo fiscal a los
autónomos y a la clase media, y esto es una política
equivocada, presidenta. Lo que tienen que hacer es bajar
impuestos, aumentar los incentivos fiscales para ayudar a la
contratación, aceptar nuestra enmienda para bonificar el cien
por cien de las cuotas de autónomos a los jóvenes de 35 años,
aceptar nuestra enmienda para bajar el impuesto de

transmisiones patrimoniales para los jóvenes y suprimir el
impuesto de sucesiones.

Pónganselo fácil a las familias, a los autónomos, a los
profesionales liberales, pero usted y Sánchez siempre hacen lo
contrario, y dejen de una vez de maltratar a los de siempre a los
que...

(Se sent el timbre de tall del microfon) 

EL SR. PRESIDENT:

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

(Algun aplaudiment)

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra.  Guasp, jo no li
discutiré que vostè entengui els problemes que té la gent, però
no ens discuteixi a nosaltres que no som conscients dels
problemes que té aquesta ciutadania, perquè crec que és un poc
ridícul, no? El Govern de les Illes Balears precisament fa feina
en aquest sentit, per això, davant d'aquesta crisi hem traçat el
major escut social de la història, per això els pressuposts
generals de la comunitat autònoma per a l'any 2022 són els més
socials de la història, 7 de cada 10 euros van a polítiques de
salut, van a polítiques d'educació, van a polítiques actives
d'ocupació, van a polítiques de serveis socials per als més
vulnerables, van a les polítiques que necessiten les famílies en
aquest moment.

Per tant, crec que som prou conscients de la realitat que ens
envolta i prou conscients de les necessitats que té la gent, i és
allà on hi ficam tota la càrrega pressupostària. 

Després, vull dir-li també que hi ha una introducció a aquest
pressupost general de la comunitat autònoma per augmentar les
deduccions fiscals per a ajudes al lloguer de l'habitatge i a la
compra d'habitatge, que sabem que és una necessitat real de les
nostres illes, i que hi ha una aposta ferma per un model
econòmic més productiu i, per tant, també per a una
incentivació de la reactivació econòmica a les nostres illes. 

La pregunta, Sra. Guasp, és, nosaltres amb les nostres
competències, amb els recursos màxims que podem tenir, que
efectivament vénen de qui més paga més tengui, nosaltres no
pujam ni un impost a classe treballadora ni a classe mitjana, en
absolut, nosaltres presentam el pressupost més social; vostès hi
voten en contra, cerquen el motiu per votar-hi en contra. Crec
que és un error perquè la gent necessita aquests comptes
públics.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.
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I.19) Pregunta RGE núm. 14024/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a acceptació de les crítiques dels
ciutadans per part de la presidenta del Govern.

Dinovena pregunta, RGE núm. 14024/21, relativa a
acceptació de les crítiques dels ciutadans per part de la
presidenta del Govern, que formula el diputat Antonio Costa i
Costa, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades. Sra.
Armengol, accepta vostè les crítiques dels ciutadans de les Illes
Balears?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa, una pregunta que
té una fàcil resposta, sempre les hem acceptades, les hem
estudiades i en el que hem compartit hem sabut canviar d'opinió
també.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra.  Armengol, li dic des del debat de política general que
la realitat que vostè dibuixa no és la que percep o la que es
percep al carrer; que està desconnectada, que ha de començar
a sortir del búnquer del Consolat i tocar de peus a terra. 

Vostès reconeixen, i és cert, que es troben a una altra
dimensió, els du a pensar que tot allò que no vagi en línia amb
el seu relat, que tot és fantàstic, per a vostès és prescindible i ha
de ser silenciat. 

Vostès varen demanar callar als restaurants o als
restauradors que es manifestaven contra les terribles
restriccions que vostès els imposaren. Han fet el mateix amb els
sindicats sanitaris, els funcionaris de l'Estat, els interins o els
pares amb al·lots amb necessitats especials.

Fins i tot la jutgessa degana va haver de sortir a
demanar-los respecte per les decisions judicials, i fa tot just una
setmana ho vàrem tornar a comprovar, als vesins dels
apartaments Don Pepe, que vostès volen treure fora dels seus
habitatges just abans de Nadal, els engegaren del seu congrés
perquè no era el lugar, i vostè, Sra. Armengol,...

(Remor de veus)

... no els dedicà ni un segon del seu temps.

Als treballadors del tren, en vaga, els digueren que es
deixassin o deixassin de molestar i als hotelers, que es queixen
que hagin destinat l'ecotaxa a un concert, una forma d'actuar
vergonyosa, que no entenen ni els hotelers ni ningú, el Sr.
Negueruela els digué que moderassin les crítiques.

Que mostrassin les crítiques, Sra. Armengol? No es pot
criticar el seu govern? Creu que tothom ha de compartir la seva
visió bunqueritzada de la realitat? Creu que pot manar callar els
empresaris o els treballadors just perquè reben unes ajudes o
prestacions d'ERTO que pagarem entre tots els espanyols i fins
i tot europeus i que s'han rebut amb major quantia perquè hem
de sortir d'una autèntica desfeta econòmica?

Sra. Armengol, ni els empresaris, ni els treballadors, ni els
ciutadans d'aquestes illes en el seu conjunt li deuen a vostè
absolutament res. 

(Alguns aplaudiments)

Vostè confon crítica amb dissidència, pateix la síndrome del
Consolat i la seva supèrbia evoluciona cap a un autoritarisme
cada vegada més pronunciat.

(Remor de veus)

Sra. Armengol, qui perdé tota la credibilitat...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

... Sra. Armengol, qui perdé tota credibilitat una nit a un bar de
copes no està en disposició de demanar callar a ningú.

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. És per agafar-s’ho a rialles això, Sr.
Costa, però com que vostè representa el partit majoritari de
l'oposició intentaré contestar des del rigor i des de les dades. 

Miri, la gent d'aquesta terra és una gent potent, és una gent
que té capacitat de sortir de les qüestions més complicades. La
nostra ciutadania es mereix respecte a la seva forma de fer feina
i és una gent que té memòria i ningú no oblidarà mai, Sr. Costa,
que vostè va ser el director general de Pressupost de l’infame
govern del Sr. Bauzá, del qual també en formava part la Sra.
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Riera i tants d'altres de la seva bancada, que varen fer de la
supèrbia i de l'autoritarisme la seva forma de governar.

Sr. Costa, li he de recordar que els sindicats durant quatre
anys no varen ser convocats mai al Consolat? Li he de recordar
que la comunitat educativa, que va treure 100.000 persones al
carrer, mai no va ser convocada en el Consolat? Li he de
recordar les rodes de premsa de la Sra. Riera quan varen
acomiadar 2.800 professors, metges i infermers i treien pit dels
acomiadaments de la gent?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Li he de recordar que vostès no parlaven amb ningú ni
consensuaven amb ningú absolutament res? Li he de recordar
que aquella crisi ens va durar 10 anys? Li he de recordar que
vostès varen rescatar els bancs i no les persones?

Això varen ser vostès, això són vostès, Sr. Costa. I li he de
recordar que en aquell moment teníem 96.377 aturades a les
Illes Balears el mes de novembre, ara en tenim 57.710, que són
massa, però és un 40% menys del que vostès tenien.

I la diferència és que aquest govern consensua amb
empresaris, amb sindicats, amb consells insulars, també amb els
que governa el seu partit, amb ajuntaments, consensua amb la
societat civil, tenim un pacte de reactivació fet, tenim un pla
d'inversions estratègiques fet, tenim més recursos que mai
perquè fem més feina que mai per aconseguir recursos
europeus, per aconseguir recursos de l'Estat espanyol i per
invertir-los en les prioritats de la gent. Li he de recordar que ha
augmentat un 56% el pressupost dedicat directament a les
persones d'aquestes illes, que, com mai, s'ha traçat un escut
social per salvar empreses, per salvar famílies, per salvar
treballadors i treballadores, i que queda molta feina per fer,
queda molta feina per fer. 

Sap, Sr. Costa, per què passaran a la història? Que en els
moments difícils, en el moment on la societat pateix o en el
moment on la societat té incerteses, vostès s'han posat de perfil,
s'han mirat la guixa i han pensat en interessos electorals. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra.  Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 11970/21, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria d’habitatge i, especialment, en relació
amb els apartaments Don Pepe d’Eivissa.

Passam ara al segon punt de l'ordre del dia que correspon a
la Interpel·lació RGE núm. 11970/21, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a política general del Govern en matèria
d'habitatge i especialment en relació amb els apartaments Don
Pepe, d'Eivissa. Començam amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Buenos días, gracias, Sr. Presidente, buenos días, diputadas,
diputados, invitados a la sala, dar también la bienvenida al
alcalde de San José que está aquí acompañándonos, el Sr.
Guerrero.

Lo que más le sorprende a esta diputada en este momento
de hoy es que, teniendo un conseller de vivienda ibicenco y
exalcalde de San José, va a hacer la réplica a mi interpelación
la consellera de Presidencia, que, como quien dice, hace diez
días, un mes que ha empezado a tener interés en el tema.

Estamos aquí para debatir sobre un tema del que ya hemos
hablado y que sigue igual que siempre. Antes de nada, le
pediría a la señora del Gobierno, ya que va a estar usted, que se
pusiera usted en el lugar de los afectados de los apartamentos
Don Pepe, en San José, municipio de la isla de Ibiza y que el
Sr. Marí bien conoce. ¿Sabe cómo se le llama a eso?
¡Humanidad, señores, humanidad!

En primer lugar, decir que el Sr. Marí, bien conocedor de
la situación que están viviendo estos ciudadanos, pues fue él
quien lo empezó todo, sí, hace ya un año que los vecinos de los
apartamentos están desesperados y usted, hasta la semana
pasada, ustedes, y después de un año, no han hecho nada. Están
es la mayoría de ellos en tratamiento psicológico y médico
debido al continuo sin saber que ustedes les provocan, para
colmo, ustedes, si ustedes, desde el Ayuntamiento de San José
les están enviando día sí y otro también a la Policía Local y a
la Policía Nacional. ¿Cree usted que esto es normal, tenerlos
siempre en la puerta? 

Todo lo empezó el Sr. Marí en junio de 2020, sí, aún estaba
él de alcalde del pueblo de San José, su hipocresía y la de sus
socios de gobierno no tiene límites a la hora de calificar todos
los hechos que están ocurriendo, su mala gestión y su falta de
voluntad política es lo que nos ha llevado al punto actual.
Además, actualmente, usted, conseller de Vivienda, póngase en
el lugar de la piel de esas familias, de las 80 a las que va a
echar de su casa y haga el trabajo que tiene que hacer. 

El primer paso en relación a cada uno de los afectados que
hicieron es declarar en ruina las viviendas y ofrecerles una
mísera indemnización de 20.000 euros por familia y un alquiler
de dos meses. ¿De verdad cree usted que esto es justicia?
¿Creen que es justicia?

Pónganle cara a cada uno de los ciudadanos que viven allí,
se lo pido por favor.

Lo primero que queremos advertir de todas maneras, para
que no haya duda de ningún tipo, es que para el PP lo primero
es y será siempre la seguridad de las personas. Además, el
Partido Popular y el Consell Insular de Ibiza se han puesto a su
disposición desde el primer momento y, si no le gustan nuestras
propias propuestas, busquemos otras entre todos, algo que sea
factible. 

Gracias a los diversos informes solicitados y presentados
por los vecinos del Don Pepe, está claro que los edificios no
corren peligro de entrar en colapso. 
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Hablando de informes, el Sr. Marí mintió una vez más
cuando dijo que desconocía los informes, lo han desmentido los
propios vecinos. Su caradura, Sr. Marí, es impresionante.

Antes de que abandonara usted la alcaldía en febrero de
2021 y se convirtiera en conseller de Vivienda ya se le hizo
entrega por parte de los vecinos de diversos informes en los
que se detallaba que los edificios eran reparables. El primero
de ellos entró en julio de 2020, ¿era usted alcalde en esa época,
sí o no? El segundo, en agosto del mismo año, ¿era alcalde
usted en esa época de San José, sí o no? El último, que entró un
día antes de que el Sr. Marí saliera del ayuntamiento por la
puerta de atrás y entrara aquí como conseller, entró el 11 de
febrero de 2021, ¿de verdad me quieren confirmar que no le
hicieron llegar ese informe, Sra. Garrido? ¿No llegó ese
informe de ninguna manera a sus manos?

Se siguieron presentando alegaciones e informes que
incluso alguno fue registrado en la Conselleria de Vivienda del
Govern balear, ¿y usted, Sr. Marí, me dice que sigue
desconociendo la mayoría de estos informes?

Por otro lado, se ha sabido ahora que ya en su momento
existía una posible vía y era que el Consejo de Ministros podía
legalizar de manera excepcional, y por razones de utilidad
pública debidamente acreditadas, el edificio del Don Pepe, ¿y
porque no lo hizo usted, Sr. Marí? Porque además se lo dijeron
en su momento, usted no hizo nada, ha tenido que ser el alcalde
actual, el Sr. Guerrero, el que lo pida, además él incluso ha
llegado a declarar que incluso estaría a favor de la reforma.

¿Qué está pasando, señores del Gobierno? ¿Quién es el
responsable final de lo que está ocurriendo en estos momentos
con estas 88 o 90 familias que están que se van a la calle?

Desde el Partido Popular les hemos tendido siempre la
mano y le hemos aportado diversas soluciones. El primer día
que le pregunté, Sr. Marí, sobre el tema ya le planteé que tenían
una oportunidad aprobando la alegación presentada por el
Grupo Parlamentario Popular que pretendía la modificación de
la Ley 12/ 2017, de 29 de septiembre, de urbanismo de las Islas
Baleares, para que edificios e instalaciones que pudieran estar
fuera de ordenación pudieran ser rehabilitados en casos
excepcionales sí, casos excepcionales. Le recuerdo que en
Cataluña así se aprobó, en su artículo 108.2 del Decreto
Legislativo 1/2020.

Se la volvimos a presentar a la Ley 3/2021, el 12 de abril,
y en una moción el pasado 23 de noviembre. ¿Son conscientes
de lo que votaron en todas las ocasiones, verdad? Un no, no, a
nuestra enmienda y a nuestras propuestas. 

¿Sabe cómo se le llama a esto? Falta de voluntad política.
¡Ah!, pero ahora viene lo bueno, para hacer un instituto y un
campo de fútbol en Ibiza, ustedes, que se hacen llamar
progresistas y la gente del pueblo, no han tenido ningún reparo
en hacer una modificación de la ley.

(Alguns aplaudiments)

Eso tiene un nombre: ¡cinismo!, y se lo repito, cinismo. 

Lo que más gracia nos hace es que no hacen más que
anunciar como gobierno la construcción de miles de VPO,
incluso creo que hablaron de hasta 11.000, ahora incluso han
cedido terrenos tanto el ayuntamiento, 2 si no me equivoco,
como el Consell Insular de Ibiza para hacer VPO, pero ¿cuál es
el problema? Que el plazo de ejecución, señores, es infinito.

Y yo me pregunto: ¿de qué van ustedes? Dejen, por favor,
de hacer anuncios gratuitos y de engañar a la gente, pónganse
a trabajar que para eso les pagan los ciudadanos igual que a
nosotros para controlar desde la oposición todas sus
fantasmadas.

¿Saben lo que son realmente? Ya se lo dije en una ocasión:
los reyes del desahucio, queriendo echar a la calle a más de 80
familias con una mano delante y la otra detrás.

Ya que al conseller, el Sr. Marí, de Vivienda, dice
desconocer el informe solicitado por los vecinos e informado
por verdaderos especialistas en consolidaciones y reformas, si
no eche una ojeada a sus currículums, podemos hablar de él.
Esta vez sí se trata de un informe detallado y minucioso que
analiza a fondo las diversas patologías por la que son objeto de
ejecución de ruina, según ustedes. Está redactado y ejecutado
por un doctor ingeniero, una doctora arquitecta e ingeniera y
otra arquitecta técnica. Lo primero que dice es que en el
catastro del Ayuntamiento de San José aparece como una
unidad catastral del año 1965, 101 entidades repartidas en dos
bloques unifamiliares, y ustedes dicen que el bloque A está
fuera de ordenación.

¿Cómo es posible si aparecen y son coincidentes en tiempo
y forma constructiva? Así realmente lo que se ha hecho es
consolidar con el tiempo y ustedes no han hecho nada para
evitarlo. 

Asimismo, tras analizar detalladamente los informes
emitidos por el Ayuntamiento de San José, siempre según dicho
informe, no permiten detectar con exactitud cuáles son las
obras mínimas y necesarias para poder cumplir la orden de
ejecución decretada. 

Pone también en relieve que dichos informes tan solo
manifiestan un conjunto de patologías derivadas de la
inspección visual, los dos bloques, además, han sido
construidos y poseen la misma configuración arquitectónica y
sistema constructivo, además de un similar estado de
conservación.

Como ya dije en su momento, el ayuntamiento ha seguido
dando cédulas de habitabilidad, IBI, basuras, etc., lo que
permite pensar en una aceptación de facto del uso y disfrute de
ambos inmuebles. 

Según este informe se trata de un edificio realizado con una
estructura mixta de vigas y viguetas de hormigón armado,
según los mismos forjados unidireccionales sobre muros de
carga del bloque de hormigón de muy buena calidad.

Y la conclusión final a la que llega este informe es que el
edificio es rehabilitable y no existe riesgo de colapso
inminente, no está en estado de ruina.
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Ustedes y el Sr. Marí, como conseller actual de Vivienda,
y antes como alcalde del Ayuntamiento de San José, han
ignorado una y otra vez a los vecinos de los apartamentos Don
Pepe, ¿o es que ya no recuerdan incluso cuando le acamparon
delante del ayuntamiento, que no les hizo ni caso? 

Su dejadez hacia ellos es lo que más prevalece a fecha de
hoy. Está en su mano, en la de ustedes, llevar a cabo cambios
legislativos necesarios para poder rehabilitar las viviendas y
esto no es lo que quiere hacer, como ya ha demostrado.
Entonces, ¡dígannos qué solución tienen para ellos? Eso sí,
siempre y cuando no sea la miseria que se les ofrece. Piense
que la mayoría de ellos se van..., no tienen dónde ir y además
seguirán pagando su hipoteca. 

Para colmo, la Sra. Regidora de Vivienda del Ayuntamiento
de San José, la Sra. Nauda, de Unidas Podemos, la verdad es
que ni ha tenido el placer de conocer a los vecinos de estas
viviendas. No sé para qué es consejera de Vivienda.

Todos, y digo todos, los que forman parte de ambos
gobiernos, están ignorando a muchas familias que están al
borde del precipicio, no sólo las acosan diariamente,
enviándoles a los cuerpos de seguridad del Estado, sino que,
por otro lado, les ignoran. Que sepan ustedes que la mayoría de
ellos ahora sigue en tratamiento psicológico y con ansiolíticos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. En representació del Govern, té la
paraula la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat. 

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

Bon dia. Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i
senyors diputats. Sra. Marí, bon dia al batle de Sant Josep i a la
tinent de batle, que avui ens acompanyen per poder parlar dels
apartaments Don Pepe. 

Sra. Marí, vostè començava dient que la sorprenia, sap què
em sorprèn a mi? Que estan assegut aquí el president del
Consell no faci ell la interpel·lació sobre el Don Pepe...

(Alguns aplaudiments)

..., si a vostè la sorprèn tant que jo faci la resposta com a
govern. Per tant, crec que hem de respectar els distints temps
de cadascú, les competències de cadascú. Per tant, deixi de
parlar de sorpreses.

Vostè ha parlat també aquí de cinisme. El major cinisme al
quals ens enfrontarem avui, crec, durant aquesta sessió
parlamentària, serà el que hem escoltat de la seva boca, allà on
vostè ha vengut aquí a agafar una desgràcia que pateixen
moltíssimes famílies, que estan afectades per aquests dos blocs
d'apartaments i ve aquí a fer populisme, ve a fer demagògia i
sobretot ve a veure si pesca a nivell electoral qualque cosa,

perquè això és el que la caracteritza a vostè. Vostè aquí no ha
volgut avui a defensar els veïnats del Don Pepe, n’hi ha prou a
sentir la seva intervenció, no ha vengut a defensar els veïnats
del Don Pepe, vostè ha vengut avui aquí a atacar el Govern, a
atacar el conseller Marí, a atacar el batle, a atacar la regidora de
d'Habitatge de Sant Josep. 

(Remor de veus)

Vostè ha vengut aquí, no ha vengut a donar cap tipus de
solució. Miri, per part d'aquest govern, ens hem reunit en dues
ocasions amb els veïnats del Don Pepe; l'ajuntament s'hi ha
reunit prou més vegades; el consell s'hi ha reunit algunes
vegades també. Dijous de la setmana passada vàrem tenir
l'oportunitat de veure'ns amb els veïnats, amb una part dels
veïnats dels dos blocs del Don Pepe, amb la seva representació
legal, amb el Consell d'Eivissa, l'Ajuntament de Sant Josep i
nosaltres, i en aquella reunió el que es va decidir va ser que
entre tots, entre tots, faríem feina precisament per intentar
donar una sortida a aquests veïnats. Per una banda a curt, curt,
curt termini, perquè hi ha una resolució judicial que estam tots
obligats a complir-la, i tots som tots.

Per tant, a curt termini i l'Ajuntament de Sant Josep ofereix
una solució d’habitatge a uns apartaments a aquests veïnats que
hagin de ser desallotjats. A mig termini, tant el Consell
d'Eivissa amb 500.000 euros, aporta unes ajudes als veïnats,
com el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria
d'Afers Socials, aporta unes ajudes d'emergència als veïnats per
pagar el lloguer, si se n'han d'anar a un lloguer de llarga durada.
I de 400 a 700 euros, depenent de la situació i de la unitat
familiar de cada un dels veïnats i durant aquest temps treballar
en cercar una solució d’habitatge a tots els veïnats del Don
Pepe. 

Per cercar una solució d’habitatge, el que vàrem parlar en
aquella reunió, que hi havia la regidora d'Habitatge, -Sra. Marí,
es veu que no li han contat, però la regidora d'Habitatge de
Podemos hi era en aquella reunió- i precisament amb ella varen
quedar els veïnats que li oferirien tota la documentació
necessària, perquè per part dels serveis jurídics del consell, per
part dels serveis jurídics de l'ajuntament, per part dels serveis
jurídics del Govern, es pogués analitzar cada una de les
situacions i circumstàncies personals de cada un dels veïnats,
perquè n'hi ha que tenen hipoteques, n'hi ha que no tenen
hipoteques, n'hi ha que tenen fills, n'hi ha que no viuen allà, que
tenen dues, tres propietats i les utilitzen per llogar-les. Per tant,
la situació personal de cada un dels veïnats és distinta i s'ha
d'analitzar una a una. 

Vostè deia que no posam cara als veïnats. Sí posam cara als
veïnats, precisament el que fem és posar cara als veïnats. I
precisament el que no volem fer és enganar els veïnats, no els
volem enganar, hem de ser, el millor que puguem ser quan ens
dedicam a la vida pública i la política és l’honestedat, que és el
que ens ha de donar i és el que hem de transmetre a aquesta
gent. I, Sra. Marí, vostè avui no ha estat honesta, no ho ha estat
gens, perquè vostè avui ve aquí i com a gran solució, planteja
una modificació legislativa i vostè el que diu és que es
modifiqui la Llei d'urbanisme i que es modifiqui el règim de
fora ordenació. 
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El primer que hauria de saber, i parla molt d'informes i
l'únic que ha fet ha estat llegir la premsa, però no llegir cap
informe, no s'ha mirat l'expedient, ha llegit la premsa, no ha
llegit absolutament res més...

(Se sent de fons la Sra. Marí i Rennesson de manera
inintel·ligible)

..., vostè li dic jo que vostè no s'ha llegit els informes, perquè,
si no, no hauria fet les afirmacions que ha fet avui, que estan
totalment errades, totes les que ha fet avui. I no enganyaria els
veïnats i no plantejaria que l'única solució és la modificació de
la Llei d'urbanisme, perquè supòs que és ben conscient que la
solució que tenim no passa per modificar, és a dir, si la solució
fos la modificació legislativa, no passaria per modificar la Llei
d'urbanisme, passaria per modificar les zones LIC i ZEPA,
passaria per modificar la Llei de costes, passaria per modificar
la zona d'afecció de l'aeroport, passaria per modificar la zona
d'exclusió de l'aeroport. Tot això ho han de tenir en compte.

De fet, la conclusió que varen treure dijous passat, de
manera conjunta amb el Consell Insular d'Eivissa, va ser
precisament, que el que havíem de fer era estudiar la situació
de les llicències urbanístiques dels apartaments, que el que
havíem de fer era estudiar en quina situació es trobaven, perquè
depèn de si entenem que els apartaments es troben fora
d'ordenació, del 129.2.b) o 129.2.c), es poden fer obres d'una
manera o es poden fer obres d'un altre. Aquí és allà on va
quedar el quid de la qüestió la setmana passada, es veu que no
l'han actualitzada molt bé des de dijous passat i vostè ha vengut
amb la història que tenia prevista. 

Crec que és imprescindible, i li deia abans, que siguem
honestos, que contem a la gent el que de veritat passa. Si es
poden arreglar els apartaments Don Pepe i se'ls pot donar una
solució, crec que l'hem de cercar, però si no es poden arreglar
i no se'ls pot donar una solució, també ho hem de dir a la gent,
perquè no es mereixen que ningú faci partidisme ni
electoralisme amb la seva situació, perquè és una situació més
que penosa, perquè es tracta de gent humil que ha fet feina tota
la vida per comprar aquest habitatge. I aquí és on hem
d’empatitzar amb aquesta gent, empatització que veig que vostè
no fa de cap de les maneres. 

Vostè parlava que aquest Govern promet habitatges. Aquest
Govern es va trobar amb el mateix parc d'habitatge,
pràcticament dels darrers quatre anys, 1.800 habitatges. En
aquest moment mil més, dins aquesta legislatura, tendrem mil
habitatges de protecció oficial més. Aquest govern ha fet l'única
Llei d'habitatge que ha tengut aquesta comunitat autònoma, ha
fet el Decret 3/2020, per poder ampliar la forma d'actuar contra
els grans tenidors i ampliar el tempteig i retracte i, de fet, dona
molt de fruit. I saben què passa, Sra. Marí? Que vostès parlen
d'habitatge, que vostès parlen de defensar la gent, que vostès
parlen del dret a l'habitatge, que se n'omplen la boca tot el dia,
però quan arriba el moment no hi són, ni hi són,  ni se'ls espera.
Què varen fer amb la Llei d'habitatge? Votar-la en contra. Què
varen fer amb el Decret 3/20? Votar-lo en contra. Què faran les
distintes comunitats autònomes i què faran vostès quan aquest
govern executi o posi en marxa la Llei d'habitatge estatal?

Ja li ho dic, votar-la en contra, o no donar-li suport, perquè
en realitat a vostè no li interessa fer res de tot això. A vostès els
interessa el de sempre, fer renou, fer renou, no fer feina;
s'oposen a tot el que tengui a veure amb el dret a l'habitatge,
s'oposen a tot el que tengui a veure amb donar una sortida
d’habitatge als ciutadans de les nostres illes, als ciutadans que
habiten el Don Pepe també.

I aquest és l'objectiu, i això és el que estam fent en aquest
moment, i el Consell d'Eivissa també hi aporta el seu granet
d'arena i l'Ajuntament de Sant Josep aporta el gran granet
d'arena, perquè ens trobam davant d’un problema urbanístic
complex, un problema urbanístic que, a més, hem de tenir en
compte que qui té les competències d'assistència tècnica als
ajuntaments a l'illa d'Eivissa, és precisament el Consell
d'Eivissa, i allà on haurem de dilucidar, de quina manera, quin
tipus de fora d'ordenació són aquests apartaments, haurà de ser
l'Ajuntament de Sant Josep de manera, conjunta amb el Consell 
d'Eivissa. Esper que el Consell d'Eivissa, com va dir a la reunió
que vàrem fer la setmana passada, estigui a disposició i doni
ajuda a l'Ajuntament de Sant Josep i als veïnats.

Per tant, sí posam cara a la gent, sí empatitzam amb la gent,
sí cercam solucions a mig, curt i a llarg termini per als residents
del Don Pepe, cosa que vostè, Sra. Marí, no pot dir el mateix,
perquè el que fa i el que ha tornat a fer avui una altra vegada és
tornar a mentir als veïnats del Don Pepe, tornar mentir als
veïnats del Don Pepe, vostè es torna a basar una i una altra
vegada en què la modificació de la llei és la solució per a
aquests apartaments.

I li dic una cosa, ni tan sols el Consell d'Eivissa, dijous
passat, no va acceptar que aquesta modificació legislativa fos
la solució. Entri una mica al que fan els seus companys del
Consell d'Eivissa.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Marí. 

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gracias, Sr. President. Sra. Garrido, aquí la única cínica y
mentirosa es usted, así de claro se lo digo. En primer lugar, han
tardado un año en aparecer y en la reunión del otro día ustedes
ya sabían que estaba esta interpelación interpuesta, ¿eso?
Cinismo, ¿vale? La que se aprovecha es usted, no yo.

Miren, señores del Gobierno, ya sé que este tema les pone
muy pero que muy nerviosos, ¿por qué? Porque se les ha ido de
la mano, esa es la realidad, después de un año. También decirle
que yo soy igual de diputada que el Sr. Presidente del Consell
en este Parlamento y tengo los mismos derechos y deberes que
cualquiera de ustedes, ¿vale? Muchas gracias, y espero que a
usted le entre en la cabeza algún día.

(Remor de veus)
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Para su conocimiento, le voy a contar la realidad de varios
de los vecinos. Primero, una familia es desalojada, les envían
a San Antonio, pero finalmente consiguen una vivienda en
Playa d'En Bossa, pero lo grave es que el marido se ha quedado
en paro, les han embargado el coche y más cosas, y cuando
acude al Ayuntamiento de San José a pedir ayuda de alimentos
y de alquiler, les dicen que, como ya no vive allí, ya no le
pueden dar nada. O sea, ellos los desalojan y después no les
dan nada porque ya no viven allí. Cinismo. 

Otro caso, de las primeras parejas desalojadas. Una pareja
de la escalera 5 se fue durante un año a Galicia y ahora que han
vuelto a su vivienda, no les dejan empadronarse, por lo que no
han podido ni siquiera empadronar a sus hijas, ni pedir el paro,
ni solicitar el médico de cabecera, cuando ella tiene una
enfermedad grave. Esto es lo que les importan a ustedes sus
vecinos.

Pero aún hay más, otro caso: un vecino marroquí que ha
conseguido la nacionalidad, ha ido al ayuntamiento a pedir el
cambio de NIE por DNI y el padrón, ¿sabe qué ha pasado? Que
al  estar tramitando la reagrupación familiar desde hace más de
un año y al no otorgarle el justificante del padrón actual,
preceptivo, su mujer y su familia no podrán vivir. ¿Y ustedes
se hacen llamar del pueblo? Se lo vuelvo a decir, cínicos.

También hay una cuarta familia que se realojó donde
ustedes dijeron y tristemente tienen que dormir todos juntos en
unos colchones en el suelo, y ni siquiera había lavadora. 

Podemos seguir con muchos más casos, pero la verdad es
que me quedaría sin tiempo.

También les digo que yo no he dicho que el cambio
legislativo sea la única solución, le he dicho que las
busquemos, y si no repase usted lo que he dicho antes. 

Su cinismo raya lo apoteósico. Primero, pidan también
ayuda al Consejo Insular de Ibiza para ir paliando la grave
situación, a lo cual el consell insular sí ha correspondido, y por
otro lado van y presentan una moción en el Pleno del pasado
mes de octubre al Ayuntamiento de San José, PSOE y Unidas
Podemos, pidiendo la dimisión de los cargos del PP,
especialmente los conselleres que han colaborado en la
recogida de firmas de los vecinos de los apartamentos Don
Pepe, ¿pero no se dan cuenta del ridículo que hacen?

En primer lugar, destacar que los dos únicos ayuntamientos
que no les dejaron poner mesa fueron los llamados progresistas,
uno no contestó y el otro lo denegó, no se sabe el por qué.
¿Usted, qué pasa, gobiernan solo para los suyos cuando les
favorece? Es curioso que el resto de ayuntamientos sí lo
cediera. Les pica tanto el tema que les corroe. 

Por otro lado, señores del Gobierno y Sr. Marí, conseller de
Vivienda, exalcalde del Ayuntamiento de San José y
responsable de la Federación Socialista de Ibiza, ¿sabe el
significado de la palabra democracia? ¿Sabe dónde empieza la
libertad de una persona? Yo se lo digo: en poder decidir y
elegir a quién o no apoyar como persona física que uno es,
independientemente de su color político. La verdad es que me

preocupa, y mucho, su creciente insistencia en coartar la
libertad de expresión de los ciudadanos. 

Por otro lado, tanto desde el PP como desde el Consell
Insular de Ibiza se les ha tendido la mano para buscar la mejor
solución a este grave problema, incluso les acaban de dar los
500.000 euros, bueno les van a otorgar, y que han cedido un
solar para poder construir.

Siempre les he dicho que..., y por fin después de un año se
les ha dicho y por fin después de un año parecen escuchar. Para
colmo, el pasado 20 de noviembre, el Sr. Alcalde, Guerrero,
dice que ya tienen el auto judicial para desalojar antes del 17 de
diciembre. Es decir, diez días, en diez días tienen que estar en
la calle. Peor no lo pueden hacer esto, lo siento, señores del
Gobierno. Pero como dicen los inquilinos, han perdido una
batalla, pero no han perdido la guerra.

Finalmente, me gustaría que me contestaran una pregunta,
¿cómo van a asegurar que en esas viviendas no van a entrar
ocupas sabiendo ya el caso de Cala Tarida? ¿Cómo van a hacer
para que no haya ocupas en estas viviendas en el mismo
momento que los vecinos desalojen sus viviendas? Me gustaría
que me lo aclarara.

Una cosa quiero dejar clara y es que en ningún momento,
desde el Grupo Parlamentario Popular ni desde el PP, se ha
mencionado a ninguno de los técnicos y funcionarios del
Ayuntamiento de San José, fueron ustedes los que los
mencionaron.

Es un tema, se lo vuelvo a repetir, de voluntad política. No
sean tan hipócritas de hacer urbanismo a la carta para hacer
modificaciones legislativas cuando les conviene y no para
cuando son intereses de otros, los cuales me gustaría ver cuáles
son sus intereses y qué soluciones nos dan. 

Espero que puedan pasar ustedes una buena Navidad
porque los inquilinos del Don Pepe me parece que no la van a
pasar. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. En torn de contrarèplica per part del
Govern té la paraula la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Marí, li torn repetir el que li he
dit a la meva intervenció anterior, tornam a pegar amb el
cinisme, tornam a pegar amb la demagògia i, sobretot, amb el
que vostè... així com ha acabat, per suposat que els veïnats del
Don Pepe no passaran un bon Nadal, com per suposat moltes
famílies d'aquesta terra no passaran un bon Nadal. I la feina que
fa aquest govern precisament és per millorar la situació de totes
i cada una d'aquestes famílies.
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Vostè crec que no ha escoltat absolutament res del que jo li
he dit abans, vostè venia amb la seva rèplica preparada, ha
sortit aquí, ha llegit la seva rèplica preparada i se'n torna una
altra vegada.

Em deixa parlar a mi que tenc el torn ara? Idò jo l’he
escoltada fins ara, jo l’he escoltada. 

(Remor de veus)

Podem seguir o no, o torna a venir aquí? Li torn a cedir
l’escó?

(Se sent de fons la Sra. Marí i Rennesson de manera
inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada...

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

Mare meva!

EL SR. PRESIDENT:

... vostè ha tengut el seu torn. Per tant, respecti el torn que
correspon a la consellera de Presidència.

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

Jo crec que els nervis li passen una mala factura avui. Crec
que és important remarcar la feina que s'ha fet des de
l'Ajuntament de Sant Josep en tot moment posant per davant la
seguretat dels veïnats, perquè quan a un ajuntament no li queda
més remei que decretar en ruïna un edifici ocupat per famílies
ho fa tenint en compte què és el millor per a aquestes famílies,
i per suposat que per a qui viu allà no és la solució que cerca.

Per això, en aquest moment es fa feina entre totes les parts
de manera conjunta per intentar trobar una solució, però per
intentar trobar una solució honesta amb aquesta gent i
l'ajuntament ha actuat de manera honesta amb tots els veïnats.
Que els veïnats en aquest moment han recorregut la declaració
de ruïna? Per suposat, estan en el seu dret. Que tenen informes
que diuen el contrari? Per suposat. L'ajuntament els estudia i
esperam la col·laboració del consell insular, com li deia, perquè
té la competència en assessorament tècnic dels ajuntaments de
l'illa d'Eivissa. Per suposat que ho han de fer. Que és un tema
que es judicialitzarà? Pel que veiem, sí.

Per tant, mentrestant el que hem de fer és donar una solució
d’habitatge a aquestes famílies a curt termini i a mig termini,
mentre aquest aspecte se soluciona, perquè aquest és l'objectiu
d'aquest govern, aquest és l'objectiu de l'Ajuntament de Sant
Josep i m'imagín que aquest és l'objectiu del Consell d'Eivissa
perquè, li repetesc, en aquestes anam a la una. El Consell
d'Eivissa aportarà 500.000 euros per ajudar les famílies, el
Govern de les Illes Balears n’aportarà prou més, amb unes
ajudes entre 400 i 700 euros per un any, més un any

prorrogable per a aquestes famílies per pagar el lloguer, perquè
a Eivissa és complicat, molt complicat trobar un lloguer
assequible i molt complicat trobar una casa.

I miri, en aquesta comunitat autònoma els únics ajuntaments
que han fet feina a Eivissa per fer habitatges de protecció
oficial, cedint terrenys a l'IBAVI perquè es puguin construir,
han estat ajuntaments governats per les forces d'esquerres, pels
progressistes. Sra. Marí, si no record malament, vostè va ser
batlessa de Vila, quants solars va cedir a l'IBAVI? Aquella
època, en que vostè era la batlessa de Vila, ni tan sols se cedien
locals, ni tan sols se cedien solars; es venien solars, que no és
el mateix, perquè el Sr. Company en va vendre un i ara tenim
un hotel instal·lat aquí a Palma. Aquesta és la política
d'habitatge que han fet vostès cada vegada que han governat.

I li repetesc, el problema urbanístic del Don Pepe és un
problema que ve des dels anys 60. Vostès crec que han
governat l'ajuntament de Sant Josep moltíssims d'anys, vint i
busques, vint i busques llarg, varen fer qualque cosa per donar
solució a aquests apartaments i a la seva situació urbanística?
No. Estan fent alguna cosa, ara? No. Estan fent demagògia de
nou.

L'ajuntament de Sant Josep ha agafat el bou per les banyes,
i amb aquesta agafada de bou per les banyes el que fa en aquest
moment és demanar ajuda al Consell d'Eivissa i al Govern de
les Illes Balears; i el Consell d'Eivissa i el Govern de les Illes
Balears estan al seu costat.

I dir-li una cosa també, Sra. Marí, quan s'ha posat ordre a
nivell urbanístic en aquesta terra ha estat sempre, sempre,
sempre, quan han governat les forces progressistes, mai, mai,
mai, quan ha governat el Partit Popular, tot el contrari: li record
la seva darrera llei del sòl, que el que va fer va ser legalitzar
tots els habitatges il·legals que hi havia en sòl rústic.

Per tant, no parli d'urbanisme a la carta Sra. Marí, no parli
urbanisme a la carta Sra. Marí, perquè tenen molt que callar.

(Remor de veus)

Reiterar de nou el suport d'aquest govern als veïnats del
Don Pepe, estam al seu costat, estam al costat de l’Ajuntament
de Sant Josep, que crec que és el més important en aquest
moment, que és qui té totes les competències urbanístiques,
com el Consell d'Eivissa, perquè el Govern no en té de
competències urbanístiques sobre aquests apartaments. I, per
suposat, farem feina de manera incansable per trobar una
solució, als veïnats del Don Pepe, però també per trobar una
solució a totes aquelles persones que en aquesta època també
ho passen malament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

 



6088 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 103 / 7 de desembre de 2021 

III. Moció RGE núm. 13239/21, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar 2021-
2022 a les Illes Balears, derivada de la Interpel·lació RGE
núm. 6618/21.

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, que consisteix en el
debat i la votació de la Moció RGE núm. 13239/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar 2021-
2022 a les Illes Balears, derivada de la Interpel·lació RGE
núm. 6618/21.

Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular i donam la paraula a la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies. Bon dia novament, diputades i diputats. Avui som
davant d’una moció derivada de la interpel·lació que vàrem fer
sobre l'inici de curs i creiem que aquesta moció és del tot
necessària, vist que el primer trimestre del curs 2021-2022 no
és ni de llarg tan tranquil com ens vol vendre la Conselleria
d'Educació. 

A la saturació d’alumnes a centres, que fa anys haurien
d'estar començats o fins i tot haurien d'estar acabats, el retard
en el pagament de les ajudes de menjador a les més de 2.000
famílies, les més vulnerables de la nostra comunitat autònoma,
pendents encara de cobrar aquestes ajudes de menjador, als
problemes de transport escolar amb retards diaris que moltes
vegades fan falta monitors dins els propis autobusos i a la falta
de places, a la falta d'ATE, de PT i d’altres ajudes i reforços
per a nins amb discapacitat i necessitats especials, ara, s'hi ha
de sumar el mal funcionament d'EduCOVID per mor del gran
augment dels contagis de COVID dins les aules.

El comú denominador, que ens traslladen des de molts
centres i des de molts municipis és que als centres escolars allà
on hi ha aules d'infantil i de primària tenen cinc o sis aules
confinades, per contacte directe amb nins contagiats, a l'espera
d'una prova PCR. De vegades, quan s'ha marcat ja un dia, s'ha
fixat un dia, per fer una prova PCR, finalment s’anul·len
aquestes proves PCR i se'ls demana que quedin confinats a ca
seva durant deu dies i que si en deu dies no han tengut
símptomes, directament, que al cap de deu dies se'n vagin a
l'escola, com si res, sense haver-los fet ni un test d'antígens ni
un test de PCR. 

Això..., parlam d’alumnes d'infantil i de primària, però si
parlam dels centres de secundària passa igualment el mateix,
però si els alumnes tenen pauta completa de vacunació els
diuen que poden seguir anant al centre, encara que no s'hagin
fet ni una PCR ni una prova d'antígens. Per tant, els contagis es
multipliquen.

Què demanam nosaltres des del Partit Popular? Demanam
que amb un criteri sanitari, amb més informació, informació
suficient i clara, i organització i planificació, perquè aquest
confinament d'aquestes aules no suposi la pèrdua o retard de
classes, amb el consegüent retard dels objectius curriculars.

Ara vull entrar en el contingut de la moció avui presentada.
En el primer punt, nosaltres demanam que, després de

l'elaboració de l'informe pertinent entre els tècnics de
l'ajuntament i l'IBISEC sobre l'estat de l'edifici de primària, del
centre S’Alzinar, es realitzin les obres o accions necessàries
perquè al més aviat possible els alumnes de primària tornin a la
normalitat de les classes presencials, tots a un mateix edifici, i
no com ara que estan disseminats per dins el municipi.

Al punt segon, demanam que la conselleria presenti el
projecte definitiu del nou CEIP d'Inca, que el presenti abans de
final d'any, i per a nosaltres això és important, volem que es
presenti abans de final d'any, perquè era un dels compromisos
que havia tengut la conselleria amb un calendari de
planificació, en el qual s'havia compromès a entregar aquest
projecte. El passat dia 21 de novembre hi va haver una
concentració davant l'ajuntament, concentració a la que, per
suposat, hi varen ser els regidors del Partit Popular, així com el
president del Partit Popular d'Inca, el Sr. Pedro Mas, en aquesta
concentració la Sra. Marta Gual, presidenta de l’APA del
Col·legi de Ponent, va llegir un manifest en el qual la comunitat
educativa deia, i ara ja ho pos entre cometes: “Exigeix que la
conselleria compleixi el calendari amb el qual s'ha compromès,
i que abans de finalitzar l'any lliuri el projecte executiu del nou
col·legi perquè es puguin licitar i començar les obres com més
aviat millor”. Això és, repetesc, paraules textuals de la
presidenta de l’APA del Col·legi de Ponent.

Al tercer punt, nosaltres instam a pagar les ajudes de
menjador, pendents a més de 2.000 famílies, en un màxim de
trenta dies, no a final d'any, no l'any que ve, no d'aquí tres
mesos, no dins el primer trimestre, són famílies que ho
necessiten, famílies que tenen aquestes ajudes aprovades, i la
conselleria, quan ha tengut més doblers que mai, un govern on
ha tengut més doblers que mai, deixa tirades 2.000 famílies de
les Illes i els diuen que esperin!, que no passa res!, primer
trimestre, no us preocupeu: trenta dies no, primer trimestre.
Aquells que deien que donarien menjar als que passaven fam.

Al punt 4 instam que no es torni a repetir aquest retard en
el pagament de les beques i que es paguin totes les beques de
menjador a partir de l'any que ve el mes de setembre. 

En el cinquè punt demanam que es dotin pressupostàriament
30 places d'ATE, i demanam que es faci a principis d'any; pel
que es veu, sabem pel conseller que aquestes places no tenen
dotació, es varen crear però sense dotació, i ara tendrà un
pressupost nou, idò no veiem la necessitat d'haver d'esperar
més temps, sinó que al gener, directament a principis d'any, es
dotin aquestes places i comencin 30 ATE nous.

I en el sisè punt, doncs no volem seguir millorant el servei;
volem que el servei de transport es millori ja!, volem que hi
hagi monitors a tots els autobusos, i volem que es creïn les
places que fan falta.

Per tant, aquesta és la moció presentada avui i esperarem a
veure si ens donen el seu vot afirmatiu, creiem que els nins i
nines de Balears es mereixen que tots els partits polítics votin
avui a favor d'aquesta moció.

Moltes gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113239
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202106618
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202106618
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(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Durán.

(Alguns aplaudiments)

Intervencions dels grups parlamentaris que han presentat
esmenes. Intervenció del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares que ha presentat l'esmena RGE núm. 14208/21, té la
paraula el Sr. Campos, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Bien, en VOX hemos
presentado una enmienda de adición en la que pedimos al
Gobierno balear que el próximo curso escolar cumpla con las
sentencias del Tribunal Constitucional, la 137/86 y la 337/ 94,
que son las que protegen los derechos lingüísticos en la
enseñanza, que es cierto que también se protegen con la
sentencia 31/2010, que precisamente fue la que tumbó por
anticonstitucional la mayor parte del Estatuto de Autonomía
catalán, y que marca la obligatoriedad de que las
administraciones donde existe otra lengua oficial al margen del
español garanticen que este sea la lengua vehicular en la
enseñanza.

Estas sentencias a las que he hecho referencia reconocen
que los poderes públicos pueden hacer la distribución de
lenguas en un determinado modelo o pueden permitir que sean
los padres los que elijan la lengua vehicular, total o
parcialmente. Dicho de otra manera, concretamente en la
sentencia 337/94, se reconoce la facultad, no la obligación, de
los poderes públicos para imponer como lengua vehicular en
parte de las materias la lengua cooficial diferente del español,
pero siempre y cuando, y esto hay que reseñarlo, siempre y
cuando esta lengua no sea excluida como lengua vehicular. 

Por lo tanto, queda claro que el Tribunal Constitucional
rechaza la inmersión obligatoria en lengua cooficial, iría contra
esta sentencia obligar a recibir toda la enseñanza en lengua
cooficial salvo la lengua castellana, que es lo que está
sucediendo actualmente en el sistema de enseñanza público y
ya hay muchos centros concertados de Baleares. 

Además, es especialmente relevante que esta moción se
someta a votación ahora ya que el Gobierno balear de la Sra.
Armengol y del Sr. March, quiere aprobar una ley de educación
balear que choca con estas sentencias vulnerando la doctrina
constitucional y también la jurisprudencia del Tribunal
Supremo contra la inmersión obligatoria en catalán, que es lo
que pretende esta ley.

Y todo ello además sucede cuando el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña ha dictado una sentencia en la que obliga
a todas las escuelas públicas de la comunidad a dar un 25% de
las asignaturas en español, un ridículo 25% que ha provocado
que la intolerancia antidemocrática de nacionalistas y
separatistas, también socialistas, anuncien que se va a declarar
en rebeldía, que, por cierto, es lo mismo que sucede en

Baleares desde hace más de veinte años donde se aplica de
facto la inmersión lingüística en catalán. 

Señores, es aberrante, es aberrante que en Baleares no se
pueda estudiar en la lengua oficial de España, en nuestro
idioma común, algo tan absurdo como que en Inglaterra no se
pueda estudiar en inglés o en Francia en francés. Y esto no va
de izquierdas ni de derechas, ni se imaginan la de votantes que
van perdiendo ustedes, señores de la izquierda, por su política
nacionalista contraria a la libertad; son las familias,
especialmente las más necesitadas, las de los barrios obreros,
las que apoyan a VOX en nuestra defensa de la libertad
lingüística, porque en el tema lingüístico lo tienen muy difícil,
señores de la izquierda, para manipular.

Nosotros defendemos que sean las familias libremente las
que elijan la lengua de enseñanza entre las oficiales, cualquiera
de las dos, sin imposición, oigan, quienes quieran catalán, todo
para ellos, no hay ningún problema, pero los que quieren
español también tienen derecho a escolarizarles en un sistema
educativo que se sostiene con los impuestos de todos, hablen lo
que hablen. Nosotros queremos bilingüismo en libertad, sin
imposiciones, y ustedes quieren blindar el sistema actual:
obligatoriedad del catalán como única lengua de enseñanza.

Nosotros queremos libertad; ustedes imposición y
prohibición, y no hay más, ni monolingüismo en español ni en
catalán, libre elección de lengua entre el español y el balear y
conocimiento de ambas lenguas, sin imposiciones.

Sra. Durán, señores del Partido Popular, nosotros les
pedimos que acepten nuestra enmienda que pide respeto al
Estado de derecho en el cumplimiento de las sentencias. 

Tienen otra oportunidad, una más de las muchas que se les
van a presentar próximamente, una oportunidad de rectificar su
política lingüística, de abandonar la legislación que ustedes
aprobaron y que ha permitido que el español haya sido relegado
en la enseñanza pública y que el mallorquín, menorquín,
ibicenco y formenterense hayan sido sustituidos por el catalán
estándar. 

Ustedes nunca han cambiado esta situación, aunque hayan
gobernado con mayoría absoluta, siempre se han limitado a
palabras que nunca se han transformado en hechos, incluso
durante la última legislatura en la que ustedes gobernaron con
una holgada mayoría absoluta.

De todos modos y voy acabando, aprovecho el tema
educativo que estamos tratando para informarles una vez más
que, en el caso de que se apruebe la ley de educación balear en
estos términos, a diferencia del año 1986, cuando ustedes
aprobaron la Ley de normalización lingüística o en el 1997,
cuando aprobaron el decreto mal llamado de mínimos y que ha
permitido la inmersión en catalán, ahora estamos nosotros y así
como...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos, vaya acabando, per favor...
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

...-voy acabando, voy acabando- y así como no pudimos
entonces recurrir estas normativas al Constitucional,
sencillamente porque no existíamos, ahora tendremos la
oportunidad de hacerlo, siempre en defensa de la libertad y
contra la discriminación. 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias,  Sr. Campos. Intervenció del Grup Parlamentari
Socialista per defensar les esmenes RGE núm. 14209/21,
14210/21 i 14213/21, té la paraula el Sr. Bona, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. BONA I CASAS:

Moltes gràcies. Presenten vostès una moció que agraesc
perquè dona oportunitat de destacar la feina ben feta pel
Govern de les Illes Balears, una moció que parla, per exemple,
d'infraestructures educatives, som una comunitat que disposa,
després de molts d'anys i gràcies a aquest govern, d'un full de
ruta per a la millora d'infraestructures educatives a Balears de
forma ordenada i equitativa com és un pla d'inversions
educatives a curt, mitjà i llarg termini, un pla que actualment
abasta del 2016 al 2023 i que ja en el seu moment posava de
relleu un dèficit acusat d'infraestructures per necessitats
d'escolarització i absència d'inversions a la legislatura del Partit
Popular, que només va invertir 10 milions d'euros en quatre
anys i avui al torn de preguntes s’indignava.

Seguint les directrius del pla des del mes de setembre de
2015 s'hauran invertit un total de 90 milions d'euros en
infraestructures educatives que han permès 1.500 actuacions al
94% dels centres educatius de les Illes Balears. Vull posar en
valor les reformes de les escoles, aquestes xifres impliquen que
la immensa majoria d'infants cada dia a la seva escola estudien
en millors condicions, tenen millors centres que fa sis anys i
això no només fa que funcioni millor, sinó que també és
motivador.

El pressupost de l'IBISEC del 2022 és de 26,5 milions
d'euros, amb 21 milions del fons React-EU i som la segona
comunitat amb majors ingressos per habitant en el repartiment
d'aquests recursos extraordinaris. 

El pla contempla ampliacions a Mancor de la Vall, Son
Carrió, Colònia de Sant Pere, Búger, S’Alqueria Blanca,
Santanyí, Palma, Vila a Eivissa, Sant Francesc a Formentera,
Campos i Inca, així com nous centres també a Caimari, Can
Picafort, Palma, Ciutadella, Sa Pobla, Calvià, Campos, i també
a Inca. 

Actualment també es treballa en el Pla d'infraestructures del
2023 a 2027. Per tant, l'aposta per les infraestructures
educatives és clara i per això votarem a favor del primer punt
i demanaríem modificar el segon punt, que fa referència a Inca,
per donar un termini de compliment que estigui d'acord amb la

realitat, durant un mes més de marge, respecte del que planteja
la moció que és bàsicament dir que ho facin ja.

Unes infraestructures educatives a les quals s'ha de poder
arribar amb servei de transport escolar que ja es millora com,
per exemple, en el cas l'institut de Sineu que afecta pobles com
Sencelles Sant Joan, Maria de la Salut , Llubí, Costitx, Ariany,
Petra i Lloret. 

Per tant, al punt 6 demanaríem que la terminologia fos la de
“seguir millorant”, com pretén la Llei d'educació a la qual
demanaríem que se sumassin de forma decidida per possibilitar,
per exemple, estendre de manera progressiva el servei de
transport escolar per a l'alumnat de segon cicle d'educació
infantil i promoure mesures juntament amb altres
administracions públiques per facilitar-lo també a l'alumnat de
batxillerat i formació professional, com s'ha fet en el cas de
Sineu que he esmentat. 

Ajuts menjador. Tant els beneficiaris com el pressupost
s'han multiplicat per 7, en concret els ajuts menjador al curs
2014-2015 tenien una dotació de 900.000 euros i només es
donaven a l'alumnat de la pública, es va arribar només a 1.433
alumnes i les famílies havien d'abonar l'import anticipadament. 

Enguany hi ha hagut un fort increment de sol·licituds, més
de 2.000 més que a l’anterior convocatòria i en total s'han
admès 10.000 sol·licituds, que del total de sol·licituds admeses
enguany s'han pogut atorgar 8.204 ajuts fins exhaurir el
pressupost previst de 100 milions d’euros i s'ha mantingut, per
tant, la dotació més alta que s’ha destinat mai a ajuts de
menjador. 

S'ha ampliat a alumnes que abans no podien accedir a
aquestes ajudes. Per exemple, ara aquests ajuts es dirigeix a
l'alumnat de centres públics, concertats i de centres de primer
cicle d'educació infantil de la xarxa pública o de la
complementària. Aquest volum fa que hi pugui haver retards,
que volem evitar amb el text presentat al punt 4. 

Ara, a més, s'ha posat en marxa el procediment que permet
que l'adjudicació actual sigui una concessió parcial i es pugui
ampliar el pressupost prop d’1 més per poder atendre les 2.006
sol·licituds admeses, però que no han rebut dotació. Els
terminis, però haurien de ser els que planteja la nostra esmena
del punt 3.

L’aposta pels recursos humans també és absoluta i sense
precedents, perquè educar és la millor eina per a la
transformació social. Aquest curs s’incorporen 140 professors,
sumats als 560 per atendre els efectes de la COVID-19 i ja
sumen 700. En total, des del 2015 s'han incorporat al sistema
educatiu 2.087 docents, molts dels quals a atenció a la
diversitat AL, PT, PTSC, orientadors i també ATE, estam
d'acord a incrementar aquests darrers, les seves places ja estan
licitades, i només demanam convertir la petició en possibilista
adaptant els terminis.

Per tant, estam principalment d’acord amb el rerafons de la
moció, la voluntat de dur a terme els diferents punts és total, i
simplement demanam que hi hagi consens i s’acceptin les
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nostres esmenes per adaptar els terminis a la realitat de
l'administració. 

Respecte de l'esmena de VOX, insisteixen a crear un
problema on no n'hi ha. Citen una sentència que fa referència
al País Basc i una altra a Catalunya i els volem recordar que el
model educatiu de les Illes Balears és diferent, aquí no hi ha
immersió lingüística. Ja han practicat el “numerisme” al torn de
preguntes respecte de la vacunació i ara segueixen amb la idea
d'importar conflictes de l'exterior i malmetre la cohesió i la
integració social que precisament afavoreix el model educatiu
de les Illes Balears. 

La sentència 337/94, que feia referència, a part d’esmentar
el tema de llengua pròpia vostè avorreix, recull el deure dels
poders públics d'incorporar preceptivament l'ensenyament de
les llengües oficials al sistema escolar per tal que els alumnes
les coneguin de manera satisfactòria i les puguin utilitzar
correctament. I això es demostra amb l'informe PISA on en
competència lectora tenim dos punts més que la mitjana de
l'Estat i obtenim millors resultats que comunitats autònomes
com Castella-La Manxa, País Basc, Madrid, Comunitat
Valenciana, Navarra, Canàries, La Rioja, Andalusia,
Extremadura, Ceuta i Melilla.

Miri, les llengües són importants perquè cadascuna expressa
visions diferents del món, i vostès volen relegar la nostra visió
del món a la privacitat de la llar. Vostès esmicolen Espanya i
menyspreen la seva cultura, intenten fer-la més petita i més
ignorant.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bona. Intervenció del Grup Parlamentari
Unidas Podemos per defensar les esmenes 14209, 14210 i
14213/21, té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Les felicito porque esta propuesta es en
positivo y nosotras, si aceptan nuestras enmiendas, que son
solamente de ajuste temporal, vamos a votarla a favor. Voy a
ir por puntos y le voy a ir dando la razón en cada una de sus
propuestas que vamos a votar a favor con nuestras
correcciones, si es que ustedes las aceptan, básicamente porque
esta propuesta habla del inicio del curso escolar y estamos
terminando ya el primer trimestre. 

Respecto a las infraestructuras estamos de acuerdo, hay que
acelerar el tema de infraestructuras, hay que construir más
colegios, hay que adecuarlos y adaptarlos a los nuevos tiempos.
Con tema de COVID es necesario para bajar las ratios que
tanto nos preocupan, con lo cual, votaremos a favor. 

Respecto a las ayudas de comedor, se han destinado 7
millones de ayudas por parte del Govern para ayudar a las
familias en el comedor escolar. Que se haya destinado esa
cantidad, que es la más alta de la historia, es una buena noticia,
partiendo sobre todo porque ustedes no llegaban ni al millón de

euros para todas las Baleares, para todas las familias que lo
necesitaban durante su Gobierno, que coincide con la crisis
económica más cruenta de los últimos tiempos, pero eso no es
lo importante aquí, no es la cantidad en sí, lo curioso es que
haya tanta gente que necesite ese dinero, que haya tantas
familias que hayan solicitado ese dinero, porque no les llega el
sueldo para que sus hijos puedan comer en el comedor, es
alarmante, esa alarmante, porque significa que la gente cobra
poco, significa que las empresas pagan poco, significa que hay
que tirar de subvenciones públicas cuando lo que debería haber
es un sistema justo que cubra todas las necesidades. El mismo
sistema actualmente ustedes lo van a defender diciendo que ha
traído grandes riquezas, el mismo yo voy a condenar diciendo
que ha traído violentas desigualdades y es alarmante esos 7
millones de euros. 

A todo esto, en relación con las becas de comedor, recuerdo
que se ha incluido por ley la obligatoriedad de las becas, pero
la cantidad de dinero que se destine va a estar supeditada al
gobierno de turno. No se preocupen mientras estemos
gobernando nosotras de 7 millones para arriba si el sistema
socioeconómico sigue siendo el mismo. 

Respecto a los auxiliares técnicos, estamos a favor, a favor
porque los servicios públicos para que funcionen hay que
dotarlos de orientadores, de orientadoras, auxiliares técnicos,
educadores sociales, profesorado. Yo sé que con ustedes se 
despidieron hasta 3.000 profesores y profesoras del sistema
educativo en Baleares, eso fue, la verdad, todo un despropósito,
incluso ustedes decían que no había dinero público para
pagarlos, pero dinero sí que hay, dinero público sí que hay
siempre que haya una política fiscal progresiva donde los ricos
y quienes tengan más paguen más. Entonces, dinero sí que hay;
la cuestión es que como estamos aquí para vigilar también al
Gobierno y pedirle explicaciones tengo que decir, Sr.
Conseller, que sí que es preocupante las pocas plazas que han
salido para el profesorado. Ahí creo que estaremos bastante de
acuerdo. 

Respecto al transporte escolar, estamos a favor, ¿cómo va
a ser que cueste dinero acudir a la escuela? Eso no es digno de
ningún país, no es digno de ninguna comunidad autónoma, la
educación tiene que ser gratuita desde que te montas en el
autobús hasta que sales comido de la escuela.

Para el bachiller, nosotras estamos de acuerdo en que hay
que contemplar salidas y soluciones para que se haga mediante
bonos, mediante tarjetas, lo que sea, pero al alumnado de
bachillerato no se le puede dejar fuera del sistema educativo. 

Lo que quiero decir con todo esto es que vamos a votar a
favor, que sí que hay dinero si quienes pagan más son los que
más tienen.

Miren, somos seres interdependientes y a ustedes lo que yo
les digo les puede sonar a utopía, pero me van a tener que dar
la razón porque el sistema del individualismo y la acumulación
del beneficio está obsoleto y está provocando violentas
desigualdades. Si redistribuimos mejor la riqueza, habrá para
todos. 
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Respecto a la enmienda de VOX vamos a votar en contra
porque muestra un desconocimiento de la sociedad balear y,
por lo tanto, no estamos de acuerdo. 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Santiago. Intervenció del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca per defensar les esmenes 14210 i 14213. El
Sr. Mas té la paraula per cinc minuts. 

EL MAS I TUGORES:

Gràcies, vicepresident. Bé, quan parlam d'educació el
primer de tot creiem que és començar donant les gràcies, donar
les gràcies a tota la comunitat educativa: famílies, alumnes,
equips docents, equips directius. Som a un altre inici de curs
amb pandèmia i seguim amb un nivell molt baix de contagis als
centres educatius; altra cosa és que hi hagi contagis fora dels
centres educatius que arribin allà. Per això, com sempre, des
d'aquí gràcies,  gràcies per la feinada que es fa als centres
educatius, a les famílies i des de l'alumnat. 

Avui el PP ens du una moció i posa damunt la taula uns
punts d'acord que són molt d'actualitat i de problemes concrets
que tenim en el món de l'educació. Per això, des dels grups que
donam suport al Govern li hem fet esmenes que entenem que
són en positiu, realistes i sobretot pensades per poder aprovar
aquesta moció. 

No m'entretindré gaire. En el primer punt li votarem a favor,
no hi ha discussió possible.

Quant al segon punt, vostè se centra en el nou CEIP d'Inca,
però quant a infraestructures podem parlar de molts altres llocs,
però jo crec que hem d'anar a l'arrel del problema, les Illes
Balears som l'única comunitat de l'Estat on creix la població
escolar, i això és important, és important remarcar-ho. El
Govern no és a temps a fer infraestructures. Hem de posar en
valor la feina feta i hem de posar en valor la feina que fan, per
exemple, els ajuntaments, cercant solars i posant solars a
disposició de l'administració autonòmica. No és fàcil, vivim a
una comunitat amb una sobra urbanització, amb uns costos del
sòl exagerats, brutals, que els paga tant la gent que necessita un
habitatge per viure, com les administracions que han de posar
sòl a disposició per fer infraestructures. 

Per tant, siguem ser realistes. Es fa un esforç sí, per part de
tots, per part de tots els colors polítics, es fa un esforç des dels
ajuntaments, es fa un esforç des del Govern. Ara no hi som a
temps, no hi som a temps, perquè la població escolar puja
potencialment. Per exemple, en el cas d'Inca, no només ha
cercat i ha cedit el solar, sinó que també a més, d'entrada
assumeix la licitació i l’obra. Per això totes i tots hem de ser
molt curosos, seriosos i sobretot empàtics amb docents,
alumnes i famílies, que són els que realment pateixen la
saturació als centres. Per això seria molt greu, jo diria que fins
i tot seria grosser, voler treure rèdit electoral d'una qüestió de
la que totes i tots en som d'una manera o altra responsables. Per

això li demanam que accepti l'esmena que li hem presentat al
segon punt i fer així possible un mandat clar del Parlament i
que no divergeix gaire de la seva proposta. 

La resta de punts, ja dic, no m'entretindré gaire, és el
mateix, li hem presentat esmenes que ajuden a enviar un
mandat a la conselleria des del Parlament. Per això li demanam
que se les miri bé, a veure si entre totes i tots fem l'esforç de
poder aprovar aquesta moció. Demanam, atès que hi ha el
conseller aquí, demanam molt seriosament que des de la
conselleria es vetlli pel compliment de la nostra legislació amb
la qual ens hem dotat en el nostre país, legislació aprovada per
aquest Parlament, impulsada pel Partit Popular, Llei de
normalització lingüística i Decret de mínims, normes, com deia,
impulsades pel Partit Popular. Però sobretot i el més important,
que s'apliqui la coherència pedagògica i científica i no el
negacionisme, en aquest cas lingüístic. 

I ja per acabar una reflexió, si hem de fer batalla política, si
hem de fer batalla electoral en qüestions d'educació, que sigui
des del rigor i tenint en compte per a qui fem feina, si tenim
clar que fem feina perquè tots, les docents i els docents puguin
treballar en les millors condicions possibles, per tenir les i els
millors alumnes possibles, si fem feina en aquest sentit, segur
que ens posarem d'acord.

 Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. En torn de fixació de posicions, té la
paraula el Grup Parlamentari Ciudadanos, la Sra. Guasp, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, vicepresident. Ja li avanç, Sra. Durán, que tendrà
el suport avui, com no pot ser d'una altra manera, a una moció
que ens du aquí d'educació, que hem donat suport a aquestes
mesures, ja en comissió en molts dels casos. No podem
començar aquesta intervenció i sobretot, sense felicitar i donar
la gratitud del nostre grup parlamentari als docents, als equips
directius dels centres, a les famílies i sobretot als alumnes per
aquest nou curs atípic, una altra vegada, que hem tengut.

Les xifres d'aquests dies són molt preocupants, trobam a
faltar en aquesta moció alguna referència a EduCOVID, en
aquest moment saturat. Ha funcionat molt bé i ho hem dit en
aquesta tribuna i li hem reconegut el conseller, però actualment
EduCOVID està col·lapsada aquestes setmanes i demanam a la
Conselleria de Salut més recursos en aquest sentit.

Estam en un punt molt delicat a les escoles i no podem
afluixar, ni minvar els recursos en plantilla, ara que els casos de
contagiats en els centres educatius s'incrementen dia rera dia.
Més de 1.250 alumnes i docents en quarantena, que afecta més
de 225 escoles de les nostres illes. Per tant, li demanam Sra.
Durán, que accepti una esmena in voce del nostre grup
parlamentari, per integrar en aquesta moció un punt que digui:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
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Balears a reforçar amb més recursos materials i de plantilla
EduCOVID”. Esper que la tengui en compte. 

No podem passar per alt, tampoc, que han arribat tard els
EPA que ens havia promès el conseller d'Educació. Fa poques
setmanes, des del meu grup, ja vàrem posar preguntes per escrit
que demanàvem a la conselleria per què aquest retard tan
important a les escoles. En els pressuposts per al 2022, el meu
grup ha plantejat esmenes per augmentar el pressupost
d'IBISEC, per al manteniment dels centres educatius de les
nostres illes. En el punt primer, que és d'actualitat, també hem
posat iniciatives parlamentàries des del meu grup,...

Per favor, si pot demanar vicepresident, un poc de silenci.
Gràcies. 

En aquest punt, per la preocupació de les famílies del
Col·legi de Capdepera, de S’Alzinar, un fet greu que ha tengut
tancat l'edifici de primària, 13 aules i 250 nins sense anar a
l'escola i, a més, es va crear l'alarma que es muntarien
barracons en aquella escola, i tenim el compromís del conseller
des de principis de legislatura, que havien d'eliminar barracons.
Però no s'han eliminat i posen l'accent, o el focus en aquesta
pandèmia i no a la mala situació dels centres i no la manca de
planificació, perquè ja sabem de l'augment demogràfic i de
l’infrafinançament de l'Estat, i amb això estam d'acord, però
s'ha de gestionar i planificar millor.

El punt 2, de les obres d'Inca, no podem estar més d'acord,
2 anys de retard que no podem oblidar, ni passar per alt. 

El punt 3, 4 i 6è, amb el fi de facilitar l'accés en condicions
d'equitat als serveis de menjador, als serveis de transport
escolar durant les ensenyances obligatòries, ha de ser una
obligació i una prioritat per a aquest Govern. S'ha de millorar
el sistema d'ajudes i de beques, per poder cobrir totalment o
parcialment el cost d'aquests serveis, que necessiten tantes i
tantes famílies de les nostres illes. 

El 3 i 4 punt d'ajudes a menjador, en el pressupost ja del
2021, gràcies a les esmenes de Ciutadans, vàrem aconseguir
augmentar el pressupost de les partides d'ajudes menjador de 0
a 3 anys i aquest any hem tornat posar aquestes esmenes per a
totes les ajudes menjador de tots els nivells. Tenim aquesta
necessitat, també d'ajudar les famílies vulnerables i fomentar la
conciliació. Lamentam que hi hagi moltes famílies que no
cobrin aquestes ajudes tan necessàries en aquest moment en
què l'IPC ofega moltes famílies d'aquestes illes. 

També el punt 5è és molt important per a Ciutadans,
augmentar la plantilla d’ATE. Vostès varen augmentar a
principi d'aquest curs en 6 ATE i sempre li hem demanat al
conseller la necessitat d'incrementar el personal docent, de
suport dels nins i nines amb necessitats especials i d’afavorir i
apostar per una escola incloent, de qualitat, que ha de venir
acompanyada dels recursos necessaris. I sempre li tornarem dir
conseller. 

El transport escolar, també hem aprovat moltes iniciatives
a la Comissió d'Educació respecte d’això, lamentablement des
de l'any passat ja, des del curs passat, on vèiem que
s'eliminaven les places de transport escolar de molts de

municipis de les nostres illes, i ara tenim, per exemple, del
transport...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, hauria d’acabar.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... -sí, vaig acabant-, transport escolar de l'IES de Santanyí en
el mes de setembre i necessitam que aquest reforç es faci des de
la Conselleria d'Educació, per garantir aquesta equitat per a tots
els nins i nines de les nostres illes.

Esperem que aquesta moció surti endavant i que l’esmena
in voce sigui acceptada. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Senyors del
Partit Popular, nosaltres veiem bé aquesta moció que avui es
presenta. Pensam, en qualsevol cas, que té el segell dels que
volem fer les coses bé, creiem que tots els partits polítics aquí
representats, o pràcticament tots, caminam cap a una educació
de qualitat, una educació que intenta lluitar per la millora de
tots els aspectes que tenen a veure amb l'educació dels nostres
infants, i creiem també que el que hem de fer és lluitar per
l'excel·lència, no s'hi arriba fàcil, gairebé seria impossible, però
pensam que aquest ha de ser el nostre somni. 

Una millora que té molts vessants i que també té molts
matisos i molts problemes, entre els quals millorar les
infraestructures, la seguretat davant una pandèmia que és
caparruda i ha decidit quedar més amb nosaltres que no fa
comptes partir, més ajudes per a menjador, auxiliars tècnics,
transport escolar, personal docent, auxiliars administratius, que
hi ha molts centres que no en tenen. tantes coses que són
necessàries i imprescindibles amb un pressupost que és limitat.

Ara bé, és cert que s'ha de reconèixer que els darrers anys
ha millorat el servei educatiu, ha millorat l'educació a la nostra
comunitat autònoma, que venia d'uns anys de molta tristor i fins
i tot de retalls. Pensam que s'ha de tenir en compte un fet, que
ha crescut la població d'una manera sobredimensionada, que
nosaltres no som de l'Espanya que es buida, sinó de la que es
troba súper plena, i que això també comporta que hagi crescut
el nombre d'estudiants a la nostra comunitat autònoma. Per tant,
el problema és afegit alhora, i entenguin el problema com la
quantitat de pressuposts que es necessiten d'infraestructures i
tot el que he esmentat.

En qualsevol cas, recordar-los que moltes de les qüestions
que es plantegen en aquesta moció que avui ens presenta el
Partit Popular, també forma part de l'ADN del Grup

 



6094 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 103 / 7 de desembre de 2021 

Parlamentari El Pi; he de recordar i vull anunciar-los que hem
demanat, com a part del mantra, que repetim una i una altra
vegada, i hem presentat una sèrie d'esmenes que tenen a veure
precisament amb alguns dels temes que avui s'han tractat, i
d'altres que no. Però ja els anunciï, aprofitant que hi ha el
conseller, perquè li soni la música com si fos d'àngels i ens
digui que sí absolutament a tot, Sr. Conseller: ampliació de les
places de transport escolar a l'educació postobligatòria;
recuperació del bus escolar de la zona de Tramuntana d’Es
Mercadal; ampliar la partida per contractar més especialistes en
educació especial als centres educatius, entre d'altres, com per
exemple, afectar una part de la partida a la contractació de
professionals tècnics per atendre alumnes de 0-3 anys amb
necessitats especials. No són totes, però són algunes de les més
importants.

Passam ja a la moció que avui ens ha presentat la Sra.
Durán, vull dir que la veiem amb molts bons ulls, com dic, i
pràcticament votaríem a tot que sí a aquesta moció que avui ens
presenta. Seré una mica més concreta pel que fa als punts,
perquè pens que les esmenes que avui s'han presentat per part
dels partits que conformen el pacte de govern estan justificades.
Crec que de vegades demanar coses com, per exemple, que
alguna qüestió que vostè planteja es faci a final d'any, és
pràcticament impossible, que seria millor ampliar el termini a
gener, par, per exemple, de presentar el projecte definitiu del
nou centre educatiu d'Inca abans de finals d'any. Ells els diu per
gener, crec que tampoc no demanen molt i és que, sobretot, la
seva esmena fa més possibilista aquest desig que vostè planteja
en representació dels habitants del meu poble.

També, pel que fa a pagar les ajudes de menjador pendents
a més de 2.000 famílies en un termini màxim de tres dies,
parlen ells del trimestre 2022 perquè això es faci efectiu, que
és el punt tercer i la seva esmena.

Parlen també de les beques menjador, que es puguin abonar
a partir del curs que ve al mes d'octubre i no al mes de
setembre, veiem que també intenta tenir la bona voluntat
perquè tot sigui possible.

I en el punt número 5è, ja sé que s'han fet els càlculs segons
els centres de Balears pel que fa a la plantilla d'auxiliars tècnics
educatius; parla de 30, però jo seria més ambiciosa: els que
siguin necessaris. Per això li vull plantejar una esmena in voce,
perquè són 28, 29, 30 o són 32; exactament són 30 ara, però
poden ser 31 passat demà. Per tant, jo li planteig una esmena in
voce que seria: “El Parlament de les Illes insta el Govern a
augmentar la plantilla d'auxiliars tècnics educatius, els que
siguin necessaris”, i si vol, partim de 30, vostè ja em dirà com
vol que quedi definitivament, però no ens tanquem en una xifra
que potser, si ells ho veuen amb bona voluntat per part dels
grups que conformen el suport al Govern, bé, tal vegada podem
arribar més enllà.

Pel que fa a la resta, nosaltres dir que sí, per suposat, agrair
a la comunitat educativa la feina que s'ha fet, en moments
difícils com aquests és quan es demostra qui pot i qui vol, i crec
que ho hem demostrat tots, des de les famílies, als alumnes, als
professors i tots aquells que conformen aquesta gran família,
que ha demostrat estar més enllà de l'alçada de les
circumstàncies.

I pel que fa a l'esmena de VOX, dir que no, que no,
absolutament que no, està més enfora del que nosaltres creiem
que ha de ser; creim que amb això han calculat una sèrie de
vots més, perquè van sumant com les formiguetes, però això té
un preu: que guanya en odi i guanya en divisió, en demagògia,
i en tot el que no volem en el Grup Parlamentari El Pi. 

Per cert, la transacció que circula tampoc no ens agrada.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, la veritat és que els sis punts que
presenta, Sra. Durán, tenen molt de "trallat”, i excepte els dos
primers que són de caràcter d'interès molt local, la qual cosa no
vol dir que no siguin importants, ataquen alguns dels punts als
quals nosaltres sempre hem donat suport i sempre hem insistint.

Entenc que els dos primers punts, tal com vostè ha explicat,
afecten qüestions, doncs, que ja estaven programades, que
estaven compromeses i, per tant, no tenim cap objecció a
donar-hi suport.

I en els altres tres temes que planteja, bàsicament tot el tema
de la gestió dels ajuts de menjador -ara m'hi referiré més en
profunditat-, el nombre adequat d'auxiliars tècnics educatius, i
el tema de transport escolar; aquests dos últims temes, el
nombre adequat de tècnics educatius, i la provisió adequada de
transport escolar, també són temes que vostè planteja l'acord
amb uns termes molt generals, tampoc sense establir uns
terminis molt difícils d'acomplir i tampoc sense marcar uns
objectius més ambiciosos dels que ja estan àmpliament
compartits. Per tant, tampoc, evidentment, no tenim cap
problema per votar-hi a favor.

Em referiré amb més detall a tot el tema dels ajuts
menjador. Els ajuts menjador, jo record i, de fet, ho record
perquè és un dels motius pels quals jo estic ficat en política,
que era una vella reivindicació de les associacions de pares i
mares, la bona gestió d'aquests ajuts en temps del Partit
Popular, en què la seva companya de grup, la Sra. Riera era
consellera, aquests ajuts funcionaven, si em permet dir-ho
d'aquesta manera, d'una forma desastrosa. Per això dic que va
ser un dels motius pels quals jo vaig acabant en política, perquè
estant en aquell moment al capdavant d'una federació de pares
i mares, doncs era molt lamentable el retard amb el qual es
resolien aquests ajuts; es resolien amb un retard..., és clar, vostè
ara em planteja aquí el mes de setembre, però pensi que es
resolien el mes de gener, el mes de febrer, és a dir, quedava
absolutament pervertida la funció que tenien aquests ajuts.
Perquè, evidentment, les famílies no sabien fins al mes de gener
o febrer si tenien o no tenien l'ajut, amb la qual cosa, com jo
deia ja en aquell moment, i dic ara, eren uns ajuts que servien
per finançar el menjador escolar a aquells que s'ho podien
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pagar perquè, evidentment, només les famílies que s'ho podien
pagar podien avançar els doblers que després els feien elegibles
per rebre aquesta subvenció.

Per tant, aquesta va ser una de les banderes, una de les
reivindicacions principals de les associacions de pares i mares
durant l'última legislatura en què va governar el Partit Popular.

I la veritat és que amb l'entrada del govern actual, en què ja
era conseller el Sr. Martí March i record el director general, el
Sr. Jaume Ribas, que també venia del món de les federacions
d’associacions de pares i mares, va millorar moltíssim la
resolució d'aquests ajuts; i fins i tot vam aconseguir que, en
alguns casos, a finals de setembre, molt a principis d'octubre,
aquests ajuts ja estiguessin resolts.

Per tant, estàvem en una situació molt positiva que
malauradament aquest any ha saltat pels aires. I jo crec que,
evidentment, malgrat que la situació, evidentment, és
complexa, cal dir que el Govern, doncs, ha pecat de falta de
previsió, de no haver previst que podia haver-hi aquest
increment de sol·licituds i que, per tant, l'endarreriment que
hem patit ara no admet disculpa. I, per tant, hem de ser
exigents, igual que ho vam ser amb el govern del Partit
Popular, i vam pressionar aquest mateix govern perquè
resolgués als ajuts de menjador alhora, doncs evidentment no
podem acceptar excuses pel retard que ha sofert enguany
aquesta resolució.

Fa dues o tres setmanes, en una pregunta oral que li vaig fer
a la presidenta, en referir-me a aquesta qüestió, ja vaig dir que
els ajuts de menjador o per als ajuts de menjador, en què
bàsicament el motiu o el factor que endarrereix la resolució és
que la Conselleria d'Educació no té les dades de l'Agència
Tributària respecte de la renda de les famílies que ho demanen,
ja vaig dir que, essent com és aquest el problema que
endarrereix la resolució, no quedava més remei que
reconsiderar aquests ajuts de manera que es pogués admetre
una declaració responsable per part de les famílies sobre quin
és el seu nivell d'ingressos, perquè parlam del nivell d'ingressos
de l'any anterior al del curs en qüestió. 

Per tant, no hi hauria cap mena de problema perquè les
famílies poguessin presentar una declaració responsable on
diguessin quins són els seus nivells ingressos i que després la
Conselleria d'Educació pogués comparar les dades que han
aportat aquestes famílies amb aquelles que li subministra
l'Agència Tributària. 

Deia en aquell cas a la presidenta que hem resolt i han
presumit com a govern d'haver donat 855 milions d'euros a les
empreses a través d'aquest sistema, no sé per què no hauríem de
poder donar a alguns milers de famílies aquests ajuts que són
de molta menys importància, un muntant global de 7 milions
d'euros, per tant cent vegades menys que els 855 milions
d'euros que han donat a les empreses, com és que aquests 7
milions d'euros no es poden gestionar amb la mateixa celeritat?

Per tant, jo estic d'acord amb l'objectiu que es planteja a la
seva moció, el mes de setembre aquests ajuts haurien d'estar
resolts. Jo crec que haurien de poder estar resolts el mes de
juliol, si poguéssim treballar en base a aquesta declaració

responsable de les famílies sobre el nivell d’ingressos. Per tant,
crec que no podem abaixar la guàrdia, no podem ser
condescendents, crec que no s'ha d'admetre l'esmena que això
estigui resolt el mes d'octubre, perquè això no es pot resoldre
el mes d'octubre, s'ha de resoldre el mes de setembre, sinó
abans.

Per tant, en aquests dos punts també li donarem suport, però
he volgut esplaiar-me un poc més en explicar la posició perquè
crec que és una vella reivindicació de les associacions de pares
i mares, no podem retrocedir, no podem renunciar a
assoliments que ja havíem aconseguit i, per tant, cal continuar
millorant la gestió d'aquests ajuts. 

I això és tot, moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara donam la paraula al grup
proposant, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies. Bé, primer de tot vull agrair el suport dels partits
polítics que han dit que donaríem suport als punts presentats en
aquesta moció, una moció que avui torn a dir, perquè crec que
ho he dit al principi i ho vull tornar repetir, s'ha presentat amb
bona intenció, s'ha presentat amb esperit positiu i s'ha presentat
perquè considera que era important i necessari aprovar els
punts de la manera com nosaltres els havíem presentat. 

He de dir que de les esmenes presentades pel Partit
Socialista, per MÉS per Mallorca i per Podem acceptarem
només la relacionada amb el punt 4, la que té a veure amb les
beques menjador, la que està relacionada amb el punt 4
l’acceptarem, la resta no les acceptarem i explicaré per què.

Al primer punt, gràcies pel suport de tots els partits polítics,
sí que he de dir que, Sra. Guasp, los barracones van a
continuar, els barracons continuaran perquè, malauradament,
ara en aquest moment es troben en licitació cinc barracons i
sales de bany precisament per al col·legi S’Alzinar; es va
publicar, ho va donar a conèixer la conselleria i, per tant,
tornarem a tenir més barracons, cinc barracons i uns banys per
a S’Alzinar.

Al segon punt, que pel que es veu hi ha hagut molta
polèmica que si abans de final d'any o al mes de gener,
nosaltres acceptam el mes de gener, no ho acceptam, i no és
grosser ni cercam un rèdit, sembla mentida que ho digui MÉS,
perquè si vostè diu això de nosaltres, Sr. Mas, què dirà a les
regidores de MÉS que sí es varen presentar a la manifestació de
dia 21 allà a l'ajuntament...

(Alguns aplaudiments)

... i deien Alícia Weber i Helena Cayetano: “Confiem que
Educació portarà el projecte definitiu enguany, que som aquí
perquè, a més, portem reivindicant aquest col·legi des de l'any
2015 i comprenem la frustració de les famílies. L'ajuntament ha
disposat un solar i ha avançat els doblers en forma de préstecs
de govern. És inexplicable que en tres anys no hagin pogut
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redactar el projecte”. I ens demanen un mes més, i ens demanen
un mes més? Si qualcú és grosser són vostès, no nosaltres per
presentar aquestes esmenes.

Sembla mentida! Sembla mentida!, Sr. “Collet”.

Al tercer punt allà on nosaltres...

(Remor de veus)

... -Sr. Mas, sí, té raó, disculpi’m, disculpi’m.

Al tercer punt, on parlam de més de 2.000 famílies que
estan pendents de rebre els ajuts de menjador, jo, la veritat, és
que no sé com s'atreveixen a dir que tendran sense cobrar
aquestes ajudes 2.000 famílies fins al primer trimestre del 2022,
supòs que vostès no saben el que representa per a ells cada
setmana, cada dia, quinze dies, un mes... i vostès diuen que ho
cobraran el primer trimestre.

Per tant, evidentment, no votarem... no acceptarem aquesta
esmena.

Al punt 5, on diem el tema dels ATE, no tendríem cap
problema, Sra. Pons, per acceptar aquesta esmena in voce que
vostè ens ha proposat. Nosaltres hem dit que seran uns 30
perquè la conselleria va crear i a més es va obrir una borsa
d'interins per a aquests ATE, i he de dir que el termini per
presentar-se i per presentar la documentació, les persones que
es volien presentar a aquesta borsa, va acabar dia 5 d'agost, en
concret per exemple a Eivissa 
són 18 ATE, persones que esperen cada mes, cada mes, cada
mes poder començar a fer feina i donar un servei tan necessari
per a aquelles famílies que tenen nins amb discapacitat.

Per tant, nosaltres no acceptam l’esmena del PSOE, de
Podemos i de MÉS i sí acceptaríem aquesta transaccional que
vostè proposa.

 L’esmena de VOX nosaltres no l’acceptam, no l’acceptam.
Sr. Campos, en este momento estamos trabajando todos los
grupos políticos, al menos nosotros estamos trabajando para
que la ley que está actualmente en tramitación dentro de este
parlamento autonómico,... Jo sent tan de renou que m’és prou
difícil...

(Remor de veus)

Gràcies, gràcies, gràcies. Veig que el Sr. President no diu
res, però a mi em costa, em costa.

(Remor de veus)

Nosotros estamos trabajando para que la ley, la primera
ley de educación en Baleares, que está actualmente en
tramitación, salga de manera constitucional y que esta ley
garantice los derechos lingüísticos de los niños y niñas de
Baleares. 

Por eso, le hemos propuesto un texto que no és que rodi per
aquí, Sra. Pons, sinó que nosaltres, jo mateixa he fet passar a
tots els portaveus d’educació perquè el tenguin, nosaltres hem

proposat un text que el que diu és: “El Parlamento de las Islas
Baleares insta a los partidos políticos con representación
parlamentaria en Baleares a dar apoyo a las enmiendas
presentadas a la Ley de educación en Baleares por el Partido
Popular, destinadas a que la futura ley de educación garantice
la protección de los derechos lingüísticos en la enseñanza de
nuestra comunidad autónoma, reconocidos en la Constitución
Española, en complemento de las sentencias emitidas por el
Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, enmiendas
como la de supresión, inmersión lingüística y varias”..., però
nosaltres totes aquestes esmenes, les que són en contra de la
immersió lingüística, fins i tot la d’equilibri de les deus
llengües, la que les dues llengües siguin llengües vehiculars i
l’ús i difusió de les modalitats lingüístiques per a nosaltres són
importants.

Per tant, demanaríem a tots els partits polítics que acceptin
aquesta transacció que nosaltres hem presentat perquè crec que
seria bo per a tots els ciutadans i per a les famílies d'aquestes
illes que entre tots garantim els drets lingüístics dels nins i
nines d'aquesta comunitat autònoma i vostès no es neguin
vostès que es pugui votar aquesta transaccional. 

De la mateixa manera que demanaria a tots els partits
polítics que no s'oposin a la votació d'una esmena que s’ha fet
in voce per part de la Sra. Patricia Guasp, per part del partit
polític Ciutadans per millorar el servei EduCOVID i sobretot
dotar-lo de més recursos, tant materials com humans, que
creiem que és necessari, són demandes que ens fan cada dia des
dels centres i creiem que és important que, almanco avui,
aquesta esmena es pugui votar.

Dit això, nosaltres l'únic que demanam és que si realment
tots els partits polítics que donen suport al Govern volen una
millor educació i, com diu sempre el conseller, una educació de
qualitat, avui s'aprovin aquestes esmenes, no com vostès les han
presentades, sinó com nosaltres les havíem proposades.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, acabat el debat, ara que tothom ja és al seu escó,
procedirem a la votació. També, Sr. Castells, estam pendents
de vostè. Votam separadament. En primer lloc, votam el punt
número 1. Votam. 

Presencial: 52 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. I
per videoconferència un vot positiu. Per tant, 53 vots a favor,
cap en contra i cap abstenció.

Ara votam el punt número 2. Votam.

24 sí, 28 no, cap abstenció. Hi ha un vot per
videoconferència positiu. Per tant, 25 vots afirmatius, 28
negatius i cap abstenció.

Ara votam el punt número 3. Votam.
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Vots presencials: 24 sí, 28 no, cap abstenció. Vot per
videoconferència, 1 positiu. Per tant, el resultat global: 25 vots
a favor, 28 en contra i cap abstenció.

Ara votam el punt número 4 amb l’esmena 14211
incorporada. Votam.

Vot presencial: 47 sí, 5 no, cap abstenció. Vot per
videoconferència: 1 vot afirmatiu. Ens dóna un resultat de 48
sí, 5 no i cap abstenció.

Ara els he de demanar si accepten l’esmena in voce que ha
fet el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes.

LA SRA. COSTA I SERRA:

No tenim inconvenient que es voti.

EL SR. PRESIDENT:

Tothom hi està d’acord? Doncs, ara votam el punt número
5 amb l’esmena incorporada d’El Pi. Votam. 

Vot presencial: 24 sí, 28 no, cap abstenció. Vot per
videoconferència: 1 vot afirmatiu. Ens dóna un resultat global
de 25 vots a favor, 28 en contra i cap abstenció.

Ara votam el punt número 6. Votam.

Vot presencial: 24 sí, 28 no, cap abstenció. Vot per
videoconferència: 1 vot afirmatiu. Ens dóna un resultat global
de 25 vots a favor, 28 en contra i cap abstenció.

Ara votam..., primer els he de demanar si estan d’acord amb
la transacció que fa el Partit Popular -he entès- respecte de
l’esmena d’addició de VOX, la 14207/21, que seria substituïda
per la transacció que ha presentat el Partit Popular. Tothom hi
està d’acord?

Idò, votam en realitat la transacció que ha fet el Partit
Popular. Votam.

Vot presencial: 21 sí, 31 no, cap abstenció. Per
videoconferència 1 vot negatiu. Resultat global: 21 sí, 32 no i
cap abstenció.

Ara els he de demanar si estan d’acord a sotmetre a votació
l’esmena que ha fet in voce, una esmena d’addició, el Grup
Parlamentari Ciudadanos. Tothom està d’acord a sotmetre-la a
votació?

Idò, votam aquesta esmena in voce d’addició del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Votam.

Vot presencial: 51 sí, cap no, cap abstenció. Per
videoconferència 1 vot afirmatiu.
Resultat global: 52 sí, cap no, cap abstenció.

A continuació passam al quart punt de l'ordre del dia que
correspon a les proposicions no de llei. 

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 5824/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per baixar el
preu de la factura elèctrica.

En primer lloc, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
5824/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
baixar el preu de la factura elèctrica. Començam amb la
intervenció del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats. Avui ens
toca pujar a discutir les mesures del Partit Popular per baixar
el preu de la factura elèctrica. És una proposició no de llei que
el Partit Popular va registrar a mitjan juny d'enguany. Creguin-
me que res no ens hagués agradat més que mig any després -
perquè ara ja som al desembre, a finals d'anys- que haver pogut
retirar la nostra proposta, senyal que la problemàtica de les
pujades estratosfèriques de la factura de la llum haguessin
quedat en no-res, que el preu de la llum hagués quedat
normalitzat, però no ha estat així i nosaltres hem de mantenir la
nostra proposició no de llei. 

Ens hagués agradat no haver-ne de parlar, com imagín que
no els fa cap ganes ni gràcia als de Podemos haver de parlar
d'aquesta problemàtica. Els de Podemos quan eren a l'oposició,
precisament per accedir al Govern, varen jugar amb els
sentiments de la gent, de la  gent treballadora, de la gent que no
tenia feina, de la gent més humil, de les classes que ho
passaven més malament. I un dels temes que varen posar enmig
precisament era el preu de la llum. 

Curiosament, d'ençà que governa Podemos el preu de la
llum, que qualque any quan governava Rajoy va pujar 100
euros l'any, doncs, curiosament amb Podemos no ha deixat de
pujar estratosfèricament.  Ara que governen aquí i a Madrid
s'ha convertit en un autèntic drama, especialment per a la gent
a la qual ells deien defensar. Nosaltres no aturarem de fer feina.

Durant enguany hem interpel·lat el conseller devers tres
vegades, hem fet propostes a la Comissió d'Economia, de
moment no ha servit per fer reaccionar ni Yllanes ni Francina
Armengol i, per suposat, tampoc no ens ha anat bé ni hem fet
reaccionar el Govern de Madrid, i és veritat que, de qualque
manera, un any després ja pareix que feim retxes dins l'aigua,
però no defallirem, no ens aturarem de fer feina perquè la
factura de la llum és possiblement el problema real que amarga
cada final de mes els ciutadans.

Hem de recordar també que Pedro Sánchez va prometre,
quan aquesta problemàtica augmentava, que en acabar l'any
2021 es pagaria el mateix que a la factura del llum de l'any
2018. Curiós, perquè amb Rajoy, quan havia pujat aquells 100
euros l'any, es cremaven contenidors, acampaven a places i
feien discursos incendiaris. Idò a Sánchez ja li anava bé poder
tornar al preu del llum del temps de Mariano Rajoy. 

Avui, quan veníem a la feina i escoltaven les notícies, hem
pogut sentir a IB3 que dia 7 de desembre, al contrari del que va
prometre Pedro Sánchez, l'electricitat és un 1% més cara que
ahir, això podia ser un no-res, però -escoltin-me bé- un 457%
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més cara que exactament el mateix dia que l'any passat. La
llum, la corrent no és un bé de luxe, no és un luxe del qual els
ciutadans vulguin gaudir, no és un vici, és un bé
imprescindible, de primera necessitat, un bé que es fa necessari,
i jo ja els he dit un parell de pics que, a part de fer polítiques a
mig termini i a llarg termini, amb aquesta problemàtica en
concret, és necessari prendre mesures a curt termini, per a
l'endemà, per a les setmanes vinents. I jo crec que els hem de
demanar que no ens diguin el que han dit fins ara, les seves
mesures a curt termini són que els treballadors, la gent que és
a l'atur, els joves que estudien, els padrinets posin les
rentadores el vespre. Jo crec que això no és una mesura seriosa. 

Els de Podemos em diran que ells ja en prenen de mesures,
que fan polítiques en energies renovables, que empenyen, per
exemple, la instal·lació de plaques solars, via ajudes, via
subvencions. Nosaltres ja ho fèiem, i això que no teníem
camionades de doblers dels fons europeus, però m'entendran si
els dic que aquestes no són mesures per abaratir el preu de la
llum, sobretot a la gent més humil, les plaques solars les posen
els que es poden fer una casa fora vila, les plaques solars les
posen els que tenen un habitatge unifamiliar aïllat, plaques
solars en poden posar els empresaris damunt les naus
industrials, però la gent més humil, la instal·lació de plaques
solars ... i nosaltres també empenyem aquesta política, però no
és una mesura per abaratir el preu de la llum, aquesta mesura
no ajuda en res la gent més humil que no pot pagar a finals de
mes la factura del preu de la llum. Vostès m’han de comprendre
i saben bé que es necessiten altres mesures. 

Nosaltres ja hem proposat i a alguna d'elles ja heu vengut a
bé a aplicar-les, reduir l'IVA al 10%, però de manera
permanent, no de manera temporal. Emprar els drets de CO2

per reduir la factura de la llum. I avui proposam unes altres
mesures, per a les quals volem demanar el seu suport, suport
que nosaltres agrairíem: simplificar el rebut de llum per
facilitar la seva comprensió, crec que és fàcil i que hi heu de
venir a bé; posar immediatament una campanya d'informació
als consumidors que expliqui de manera senzilla i comprensiva
la nova tarifa del llum -jo duc una factura que no importa
treure-la, és incomprensible totalment-; o, per exemple, la més
efectiva que crec que vostès haurien d'acceptar, que és suprimir
el gravamen de l'impost sobre la producció d'electricitat una, i
traspassar als pressuposts generals de l'Estat, demanem a l'Estat
els costos regulats de la tarifa elèctrica, el deute del sistema
elèctric i els costos extrapeninsulars. 

Aquestes mesures a curt termini per ajudar la gent més
necessitada, davant la problemàtica de l'increment estratosfèric
dels preus de la llum.

Moltes gràcies per la seva atenció i gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. En torn de fixació de posicions,
començam amb el Grup Parlamentari Unidas Podemos. Té la
paraula el Sr. López. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Muchas veces cuando salgo a este atril
y hablo del IBE, las reacciones que suele tener la oposición, yo
a veces creo que simplemente es una postura política, pero
empiezo a creer de verdad que hay un desconocimiento muy
grande sobre la función del IBE, lo que significan las
comunidades compartidas, las comunidades energéticas, que
esas sí que van para los bloques de pisos de familias
trabajadoras y que además el IBE es una pieza clave para
hacerlo. Yo, de hecho, me presto sin ningún problema a
explicar cuál es la función, porque precisamente es hacia las
familias trabajadoras que se enfocan esas políticas.

Nos encontramos ante una PNL que además refleja una
problemática muy real, con el precio de la energía y su acceso.
También, como se ha podido ver, es una PNL muy delicada,
porque se puede caer en demagogias e intentar sacar cierto
rédito político de una situación muy complicada, que va más
allá de estos tres puntos que se plantean, no me meto si es en el
inmediato (...), la problemática es muy allá.

 Como se sabe, el “y tu más” no aporta nuevamente nada a
la política, podríamos recordar aquellos momentos cuando
ocurría que subía la factura de la luz y estaba gobernando el
Partido Popular a nivel estatal, que incluso Mariano Rajoy
llegó a decir que si llovía y se subía el precio de la luz no era
culpa suya. Y es que, claro, el libre mercado es muy complejo
y sobre todo cuando vienen contextos complicados de crisis.
Ahora mismo las problemáticas derivan de un contexto global,
derivado de esta pandemia, tanto en la parte sanitaria, como en
la económica, como en la social. 

Y sí que querría centrar un poquito el debate, de que supone
que España no tenga soberanía en un sector tan esencial como
es el de la energía. Lo que supone es que nos hace ser débiles
como país, lo que supone es que nos hace apenas tener control
sobre algo que afecta al día a día de la gente. Me alegra mucho
haber escuchado al diputado del Partido Popular decir que la
energía es un sector estratégico, que es un bien esencial.
Precisamente por eso mismo, el Gobierno de España debería de
tener cierto control sobre nuestra energía y cómo se genera.
¿Por qué? Pues para velar por el interés general, como dice
nuestra Constitución, para velar por el interés general de su
pueblo y simplemente para garantizar un servicio esencial a
todas las viviendas, como es el de encender la luz o calentarse
en invierno. Porque de eso se trata precisamente cuando
hablamos siempre de energía, de luchar contra la pobreza
energética, de que pagar la factura de la luz no sea un lujo,
como ya se ha dicho, de aceptar que hoy en día la energía es
algo esencial para nuestras vidas y que por ello se tiene que
empezar a ver como un bien esencial y no como algo opcional,
que es lo que hace que se trate como si fuese un lujo.

Para luchar contra la pobreza energética, creemos además
que es imprescindible apostar porque la obtención de dicha
energía pase a ser de fuentes renovables y hay que impulsar,
además, empresas y entes públicos para ser capaces de generar
su propia energía y hacerla llegar a los sectores más
vulnerables. Pero es que hay más, creemos que se tendría que
empezar a trabajar en crear las condiciones para que exista una
tarifa plana, como ocurrió con internet, para dar certezas a las
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familias, pero esto no se podrá conseguir, ni podrá ser posible
si no consigue que el grueso de la energía que proviene, venga
de fuentes renovables y no de fuentes basadas en combustibles
fósiles, que lo único que pasa es que su materia prima aumenta
año tras año.

Por eso creemos que es imprescindible aprovechar los
fondos europeos para llegar a impulsar la implantación de
energías renovables y dejar de depender por completo de los
combustibles fósiles u otras materias finitas, que no consiguen
realmente ofrecer un servicio a los ciudadanos como toca. Las
fuentes renovables sí que permitirían que todas las empresas
adaptasen su forma de facturar y permitiesen, como ocurre en
otros sectores como el de la telefonía o internet, tarifas
adaptadas al consumo, sin que encender la luz sea un lujo. 

Y lo vuelvo a repetir, los servicios esenciales no deberían
depender de los caprichos del libre mercado. Por eso
encontramos vital -y lo vuelvo a decir- el impulso de una
empresa de energía desde el Estado, al igual que en Baleares se
puso en marcha el IBE, precisamente para generar su propia
energía y luchar contra la pobreza energética, porque -lo vuelvo
a decir- se tiene que tener soberanía para poder luchar y velar
por el interés general sobre todo en temas y en sectores
estratégicos como es el de la energía, que -lo vuelvo a repetir-
no es un lujo.

Paso a decir la intención de voto. En cuanto al primer
punto, no sabemos realmente si podría suponer un incremento
para el gasto de la gente de Baleares. Esto es un debate que ya
se tuvo además, se tuvo el día 28 de octubre en la Comisión de
Economía, en la PNL 9310, en su quinto punto y, como ustedes
saben, se aprobó precisamente que ante las incertidumbres que
esta medida podría suponer para la gente de Baleares, era mejor
que no se incluyese hasta que se estudiase muy bien. Por lo
tanto, el primer punto lo votaremos en contra.

El segundo punto, es verdad, el recibo de la luz se ha
convertido en algo muy complejo, es muy complejo, sobre todo
para la gente mayor, pero como lo ha podido decir el diputado
que me ha precedido, incluso para la gente no tan mayor. Por
eso mismo votaremos a favor. Creemos que los recibos tienen
que ser claros y simplificados.

Y el tercer punto también lo votaremos a favor, sobre todo,
cualquier campaña informativa para explicar la nueva tarifa,
pero también para hacer un uso eficiente de la energía creemos
que es muy buena idea y en ese sentido lo votaremos a favor.
Por lo tanto, en contra del primero y a favor de los dos
siguientes.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos, té
la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Gracias, buenos días, Sr. Presidente. Probablemente, la
energía sí que deba ser nacionalizada y eso, pero si ha leído
atentamente el Sr. López la propuesta, ya está nacionalizado; la
factura, de lo que estamos hablando, las tarifas y las facturas,
ya están virtualmente nacionalizadas, ¿eh? El Sr. Sagreras
afirma, y me encanta que lo haga, porque a fin de cuentas el Sr.
Sagreras pertenece a uno de los que han ido formando esto que
dice en su propia propuesta, el fondo de saco en que se ha
convertido... -perdonen un momento- el fondo de saco en que
se ha convertido esta factura de la luz donde todo el mundo ha
ido añadiendo costes. 

La factura está nacionalizada porque un 62,52%
corresponde a cánones, impuestos y tasas, y solo un 37,48 a la
generación de la luz. Ya lo tenemos bastante nacionalizado, no
creo que sea..., la propia Unión Soviética en el año 25 lo tenía
a un 75,25, y estaban contentos con la NEP. 

Ahora, el armatoste que constituye la factura de la luz va a
ser de muy, muy difícil deconstrucción. Porque el exceso de
variables a modificar en un constructo que no solo ya nadie es
capaz de entender, nadie es capaz de explicar y nadie es capaz
de saber de qué se habla exactamente, va a significar solo en
realidad, unos cambios entre vasos comunicantes, entre
denominaciones, entre nombres de lo que hacemos pero es todo
lo que estamos consiguiendo hacer, movernos de un sitio a
otro. 

De hecho, el presidente Sánchez, para cumplir con esa
promesa de que el recibo de este año nos costaba lo mismo que
el del año anterior, ... se hizo una negociación por parte de la
ministra Teresa Ribera, de Transición Ecológica para que los
costes estos que el Sr. Sagreras nos pide que pasen a
presupuestos generales del Estado, los de traslados, peajes y
otras cosas incomprensibles que se hacen con la luz, esos
gastos salieran de los contratos porque, además, esto es un lío,
esta tarifa en qué momento, valle, punta, montaña, quién..., los
que la tienen contratada medio fija, los que lo tienen contratado
de otra manera, el tejido industrial, o sea, esto... Inexplicable,
¿eh?, o sea, ya, quiero decir... Lo siento pero aquí habrá que
deshacer mucho, mucho, mucho, porque esto es inexplicable. 

Entonces la ministra Ribera planteó a los generadores que
se hicieran cargo ellos de esa generación; no ha funcionado
porque ellos dicen que lo meterán en la factura industrial; lo
sacarán de la factura de personas o de pequeños compradores
y lo meterán en la industrial, con lo que la industria ha
protestado y entonces han aparecido, además en Europa, los
fondos de inversión y han dicho que esto en España resulta
demasiado poco fiable y no nos vamos a salir, ¿eh?, con esta...
El resultado es que no va a funcionar. 

Ahora, este panorama desde luego no parece nada
halagüeño, seguimos con unos picos de luz como no ha habido
nunca, pero tiene razón el Sr. Sagreras en que las facturas son
inexplicables, ¿eh? Ya lo hablamos nosotros a principios de
este año, el 12 de enero, ya hicimos una propuesta donde
también tratábamos de explicar todos estos follones del
impuesto eléctrico, que devenía de las ayudas a la minería del
carbón y habiendo dejado de existir la minería del carbón, se
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seguía computando un 5% que, además, era antes de IVA, con
lo que el impuesto, después paga IVA, o sea, esto ya es la
debacle, quiero decir, yo lo siento pero esta..., aquí, la solución,
será meterle mucha, mucha mano.

Porque en realidad, ¿qué se hace para cambiar?, pues nada.
¿Qué se dice que se hace?, algo..., ¿qué habría que cambiar?,
todo. 

Habría que planteársela de otra manera a esta factura de la
luz, tendríamos que quitarle todo este montón de costes y no
tiene solución. Yo digo que nosotros planteamos y yo ya con
esto me permito adivinar un poco por dónde va a ir su
propuesta, cuál es el futuro de su propuesta en esta cámara, Sr.
Sagreras, porque digamos que será parecido en intenciones a
las nuestras.

A nosotros, que solicitábamos dos cosas, como la bajada
del IVA del 21% al 10%, se nos dijo que no; solicitábamos la
desaparición del impuesto eléctrico, que también se ha
modificado y se ha hecho casi desaparecer, también se nos dijo
que no, en enero, hace un año, o sea, llevamos ahí la diferencia
de medio año, pero usted da la misma respuesta. 

Y después, solicitábamos mucha más y mucha mejor
información, aunque ya digo, de todas maneras esto no es cosa
solo de dar mucha información sobre la factura, ¿eh?, hace falta
un curso, un profesorado y una carrera universitaria de
interpretación de la factura eléctrica; porque les garantizo que
es incomprensible, he intentado por todos los medios saber de
qué habla y no... en realidad, ya intenté castigarles con una
interpretación cuando presentamos la proposición no de ley y
tuve la sensación de que, bueno, tampoco, no nos servía nada,
ni a quien lo explicaba ni a quien lo hacía. 

Así que nosotros estaremos de acuerdo con sus tres puntos
y ya le vaticino que el futuro sin embargo pues, ... ya le digo los
resultados si quiere conocerlos previamente. Bueno, entonces,
señores, les agradezco su atención y comento que votaremos
favorablemente. 

Gracias, Sr. Presidente, he terminado.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Avui,
com en altres ocasions, tenim una qüestió que toca l’os i les
butxaques de totes i cadascuna de les persones d'aquesta terra,
per tant, el tema és molt sensible i de primer ordre. 

Una persona o una família té unes necessitats bàsiques per
cobrir: manutenció, aigua, una bona qualitat dels recursos
ambientals que ens envolten, com l'aire que alenam, l'habitatge,
la salut i un benestar mínim, un benestar que, en els nivells més
mínims, passa per poder disposar d'unes tarifes energètiques
assumibles per a tothom, perquè, igual que el pa que menjam,
l'aigua que bevem o l'aire que respiram, l'energia és un producte

de primera necessitat que hauria de preocupar-nos i l’hauríem
de tractar entre tots de forma prioritària.

I aquest benestar passa per, primer, poder disposar de
sistemes de calefacció principalment quan les tardors i els
hiverns són tan freds com aquest, on tenim ja molts de dies que
semblen l’hivern i també dies molt més curts. Tenim aquest
canvi d'horari que fa uns anys perseguia uns objectius, que
creim que avui en dia han quedat desfasats i provoquen aquest
efecte contrari: que les famílies consumeixin molta més
energia. Aquest parlament, en diverses ocasions, ha instat a
aquest canvi d'horari. Però, bé...

També és important el sentiment que tenen les persones, de
tenir una guillotina al coll per no poder fer front al pagament de
les factures generades pel consum responsable de l'energia. I
això passa per la preocupació i l’estrès per si es podrà fer front
al consum energètic de les nostres llars, o bé per no entendre
gaire bé com funciona tot plegat; uns costs de vida que als
ciutadans de les Illes Balears es comencen a fer especialment
insuportables, als quals afegim la cistella de la compra o
l'habitatge.

El títol de la PNL, Sr. Sagreras, és ”mesures per baixar el
preu de la factura elèctrica”, però de les tres propostes que
vostè fa només hi ha un 16,6% de la proposta que va
encaminada en aquest sentit.

Nosaltres vàrem presentar, ara fa un mes, una iniciativa que
es va votar en aquest parlament, amb onze punts, quasi tots es
varen aprovar, i pensam que s'havia de reaccionar perquè hem
estat batent rècords sobre rècords, durant tot el 2021; s'ha
destrossat la barrera de 200 euros el megawatt/hora,
concretament dia 1 d'octubre es va arribar als 216,01  euros el
megawatt/hora, un 13,73% superior al dia anterior, que situà
per primera vegada l'Estat espanyol com l'estat que té el preu de
la llum més car d'Europa.

Però basta mirar aquests dies, no fa falta anar a dos mesos...
Ahir dilluns, la llum duplicà el seu preu, i es pagà a més de 200
euros el megawatt/hora, un preu cinc vegades superior al dia
equivalent a l'any passat; un fet que els mitjans de comunicació
han reflectit en el dia d'avui i en el dia d'ahir.

Nosaltres, des de MÉS per Mallorca, tenim propostes per
reduir la tarifa, són les que vàrem presentar a la PNL, entre
d'altres, la creació d'un mercat d'emmagatzematge amb vocació
de rebaixar notablement els costs d'electricitat i d'incloure
sistemes no peninsulars en aquest mercat d'emmagatzematge;
també accelerar l'estratègia d'autoconsum, tal i com es fa des
del Govern de les Illes Balears; també impulsar de forma
accelerada l'eficiència energètica a les llars més vulnerables.
També a desenvolupar un mecanisme per incloure els sistemes
no peninsulars en el mercat elèctric i poder desenvolupar
sistemes retributius per a renovables d’aquí. 

També hem instat el Govern de les Illes Balears arribant a
un acord amb la Conselleria de Transició Energètica per
continuar avançant en les polítiques de sobirania energètica
iniciades en els darrers anys -que ara es posen en qüestió, que
ara es posen en qüestió- i també a convocar la Mesa de pobresa
energètica, però encara hem presentat més propostes en aquest
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parlament, com la d'establir una taxa al CO2 intensa i
progressiva per promoure les inversions en descarbonització;
incrementar la pressió fiscal sobre els dividends de les
elèctriques; i  estudiar mesures per evitar la concentració en uns
pocs grups empresarials separant les activitats que realitzen les
grans companyies amb una major intervenció en el mercat
regulador.

Respecte de la proposició no de llei del Partit Popular, Sr.
Sagreras, nosaltres votarem a favor als punts 2 i 3, com ja li he
comentat en privat, però amb una sèrie de consideracions. La
primera és la paraula “simplificar” al punt número 2, no sempre
simplificar porta a aclarir més les coses, és a dir, a vegades
simplificar complica més les coses i un tema com la factura
elèctrica, el senyor de Ciutadans que m'ha precedit ho ha
explicat molt bé, és a dir, és un tema complex i els temes
complexos a vegades no tenen solucions simples.

Respecte del punt número 1, per què votarem en contra? Fa
més d'un mes, primer de tot, aprovàrem en aquest parlament de
les Illes Balears una proposta en el sentit contrari, que els
costos extrapeninsulars per incloure’s en els pressuposts
generals de l'Estat no sigui acceptat, perquè pensam que aquest
fet provocaria una major incertesa en el preu de l'energia, per
tant, pot provocar un efecte contrari. És a dir, allò que
pretenem o que pretén el Partit Popular que això abarateixi la
factura provoqui als ciutadans de les Illes Balears i als
ciutadans de les Illes Canàries un efecte contrari que sigui el de
pujar, i per què? Perquè des de MÉS per Mallorca no confiam,
no podem confiar que en els pressuposts generals de l'Estat
s'incloguin aquestes partides...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible) 

No, no, és a dir, jo li deman a vostè que em doni un motiu
per confiar que el Govern d'Espanya inclogui en els
pressupostos generals de l'Estat això. Si em pot donar garanties,
ho pensarem, però me’n pot donar vostè, de garanties? Perquè
precedents en tenim molts que els pressuposts generals de
l'Estat no han tractat com tocava les Illes Balears. 

A part que, com li he dit, aquesta proposta evidentment
podria provocar, acabar provocant aquest sentit contrari, es a
dir, pujar el preu de la tarifa als ciutadans de les Illes Balears.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Ferrà, las garantías pídaselas a
sus socios...

(Rialles de l'intervinent) 

... los tiene al lado, las garantías al Gobierno de España que
está formado por sus socios y sus otros socios, hablen entre
ustedes. Ya sé que no se hablan mucho, pero bueno, de vez en
cuando no está mal. 

A ver, nosotros adelantamos que, por supuesto, apoyaremos
estas propuestas del Partido Popular que nos parecen
absolutamente lógicas. Y, por otra parte, decir que me parece
increíble que algunos de ustedes suban a la tribuna, porque a
fin de cuentas los señores de MÉS aunque son socios amiguetes
de Esquerra Republicana no están en el contubernio del
Gobierno, pero que suban los de Podemos y que suban los del
PSOE, que subirán, que subirán, a hablarnos de la pobreza
energética, de lo importante que es que todos podamos pagar
el recibo de la luz, que no puede ser un bien de lujo la luz, que
es algo que..., ¡pero es que están gobernando ustedes! y como
ustedes todo lo que hacen es histórico, porque ustedes todo lo
que hacen es histórico, sus presupuestos son históricos, sus
escudos sociales son históricos y su recibo de la luz también es
histórico, porque ustedes nunca se quedan a medio camino,
todo lo suyo ha de ser lo más grande. Burro grande, ande o no
ande. Y la factura de la luz, la más grande de la historia de
España, y así siguen, pero es que están gobernando ustedes, ¿y
ustedes tienen la caradura de subir a esta tribuna a hablarnos de
pobreza energética, cuando son ustedes los responsables? 

Es cuando nos venían a hablar de aquello tan famoso, que
ahora ya últimamente no lo citan, de que el rescate a la banca,
socializamos las pérdidas y privatizamos las ganancias, ¿qué es
lo que han hecho ustedes con Bankia? Han sociabilizado las
pérdidas que todos pagamos y a la hora de la verdad se lo han
vendido a La Caixa que se ha quedado con el beneficio.
Ustedes que querían un banco público y ustedes que están en el
Gobierno un poquito de coherencia de vez en cuando no les
vendría mal, porque ustedes ya no están en la oposición, ya no
pueden ir ni a quemar contenedores, ni a patear policías ni
todas esas cosas que tanto les gustan. Ahora son ustedes los que
gobiernan, pues hagan ustedes algo, para variar, algo bueno en
beneficio de la ciudadanía como, por ejemplo, porque está en
su mano, está en su mano, eliminar el impuesto especial de
electricidad, que es lo que VOX viene demandando desde hace
mucho tiempo. 

Y en una cosa sí estamos de acuerdo con ustedes, porque yo
creo que al menos el Sr. López cada vez es más próximo a
VOX, la soberanía energética, por supuesto que sí, por
supuesto que necesitamos una soberanía energética, pero la
soberanía energética, por mucho que el Sr. Yllanes eche los
ojos para arriba, no vendrá de poner cuatro molinos de viento
y dos placas solares. Hay que buscar energías de verdad,
límpias y renovables, y la energía más limpia y más renovable
es la energía nuclear, como está haciendo Francia, a la que le
compramos electricidad y que tiene sus centrales nucleares,
parte de ellas, repartidas a lo largo del Pirineo al otro lado. Si
algún día, Dios no lo quiera, hubiera un desastre nuclear
recibiríamos exactamente igual, pero les seguimos comprando
la energía que ellos producen en sus centrales nucleares y que
ya ha anunciado el presidente Macron que va a seguir
haciéndolas y que de cada vez va a hacer más porque son las
que garantizan. Pero es que además ustedes, que se han
quedado, no sé, en la revolución de octubre del 17, no avanzan, 
porque es que ya la mayoría de partidos verdes europeos están
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en la línea de defender la energía nuclear como una energía
límpia, límpia y renovable; y aquí, vamos,  no sólo están
ustedes en contra de la energía nuclear sino que fruto de su
furor destructor, ya no solo es que quieran derribar cruces,
incluida la del Valle de los Caídos, es que ahora quieren
derribar embalses y pantanos, supongo que porque deben ser
franquistas, porque los hizo todos Franco. Pero es que ahora
están también en esa línea. Ahora quieren destruir la
producción de centrales hidroeléctricas. 

Pero ¿dónde van a poner ustedes el coto a su sectarismo y
a su falta de visión cuando los saltos hidroeléctricos son una de
las energías limpias y renovables de las que todos nos podemos
aprovechar? 

Y, por supuesto, hay que rebajar el IVA, que también está
en su mano. El IVA de la electricidad no puede ser el IVA
como el que se compra un Mercedes, el IVA de la electricidad
tiene que estar al 4%, un IVA reducido para que lo puedan
pagar todos porque, como comprenderán, a un multimillonario
le importa un bledo a qué precio le pongan ustedes la luz. ¿A
quién afecta? A los pequeños empresarios, a los autónomos y
al conjunto de las familias. Y esto es inaceptable. Pero son
ustedes los que están en el Gobierno y son ustedes los que
algún día, algún día, espero más pronto que tarde, deberán
enfrentarse a sus electores y decirles qué han hecho en estos
maravillosos años de desgobierno que llevan ustedes.

Gracias, Sr. Presidente. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel 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.
Com diria el grup que m'ha precedit en l'ús de la paraula de
aquellos polvos, estos lodos, perquè la política en relació amb
la tarifa elèctrica del Partit Popular i del Partit Socialista ha
estat un total desastre i és el que ens ha conduït aquí, perquè
segurament, vist amb perspectiva, les privatitzacions d'algunes
empreses públiques de producció elèctrica no va ser la decisió
més encertada i estratègicament més correcta i perquè tots
sabem les mangarrufes que es duen amb el tema de les portes
giratòries, tan denunciades per determinats grups, que tots
coneixem grans dirigents del Partit Popular i del Partit
Socialista que han asssegut les seves posaderas al consell
d'administració de les grans empreses elèctriques. I això és una
part molt important de la situació d'aquesta descompensació,
d'aquest descontrol absolut que existeix sobre la tarifa elèctrica.

 I, és clar, aquí es parla de sobirania, uns nacional, uns
altres estatal, és igual, com si això fos el gran quid de la qüestió
i jo no ho acab de veure clar, perquè, sincerament, no sé si tota
la producció energètica es produís, per exemple, a l'Estat
espanyol, la tarifa baixaria o no baixaria? Si no hi hagués
intervenció pública, no tendríem perquè baixar, perquè els
empresaris, per definició, tendeixen a intentar guanyar el

màxim de doblers, perquè és la seva feina tenir el màxim de
beneficis. Per tant, tenir tota la producció elèctrica produïda a
l'Estat espanyol no garanteix que la tarifa elèctrica sigui
inferior, en absolut, no està escrit enlloc. Aquí es dóna per fet
una cosa que jo crec que és, com a mínim molt discutible.

Hi ha grups que el seu plantejament és incrementar la
pressió fiscal, els senyors de MÉS per Mallorca ens conviden
que hi hagi molt més imposts, és a dir que hi hagi molt més
costs sobre la tarifa elèctrica. Jo no sé si aquí és el camí més
encertat, perquè tenim la sensació que almanco la política, com
es deia aquí, dels seus socis, de Podemos i del PSOE, ha estat
reduir la càrrega tributària sobre l'electricitat per intentar
transitòriament, i en un moment puntual contenir aquesta
pujada. Per tant, no crec que aquest sigui el camí més encertat
que ens haguem de plantejar. Jo crec que és evident que aquí fa
falta un canvi absolut del tema de la tarifa elèctrica.

El nostre grup parlamentari, al primer punt, Sr. Sagreras ens
abstendrem, perquè no acabam de veure garantit que aquesta
política que vostès plantegen de supressió del gravamen de
l'impost sobre la producció elèctrica no acabi generant una
tarifa més elevada a les Illes Balears, com a territori
extrapeninsular amb uns costs superiors de producció. Per tant,
davant aquest dubte i davant d'aquesta incertesa, nosaltres
consideram que hem de ser cauts i que, per tant, hem d'anar
alerta i no fer una aposta arriscada, perquè quedar a la voluntat
dels pressuposts generals de l'Estat que es fan cada any amb
governs que van canviant, evidentment, posa en risc la tarifa
que pagaran els ciutadans de les Illes Balears.

Donarem suport als altres dos punts de la seva proposició
no de llei, és certament inaudit com està feta la factura
elèctrica, incomprensible per a qualsevol mortal, i jo crec que
fins i tot per als que tenen quatre nocions bàsiques, tampoc no
són capaços d’entendre com s'arriba a un resultat final que
acaba sempre perjudicant i pujant la pressió.

I les campanyes d'informació, benvingudes siguin, perquè,
evidentment, sempre passa que hi ha gent que té contractada
una potència superior a la que hauria, i, per tant, les campanyes
de sensibilització poden ajudar a reduir els costs.

El que no puc compartir, Sr. Sagreras, és que no tenguem
una perspectiva més a mitjà i a llarg termini, i la perspectiva a
mitjà i llarg termini passa per l'autoconsum, vostè ha fet aquí
una intervenció crítica en l'autoconsum o una mica crítica, si
vol dir-ho així. Jo crec que val la pena que ho clarifiqui,
perquè, evidentment, l'autoconsum és una aposta molt
important i molt encertada de les Illes Balears, i crec que,
evidentment, és una línia de feina en la qual s'ha d'aprofundir
absolutament, perquè, evidentment, pot ajudar, entre d'altres
coses, no només el medi ambient, sinó també les butxaques dels
ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el senyor Sanz.
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EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, president, Bon dia de nou a tothom. Aquesta
proposició tracta sobre un tema amb el qual crec que estam tots
d'acord, tenim un problema amb el preu de la llum, vivim una
escalada sense precedents d'aquest preu, que soscava
l'economia de tots, especialment dels més desfavorits. La
pobresa energètica és un nou tipus de desigualtat que afecta les
famílies de les nostres illes i d’arreu de tot el món.

Els preus tenen uns factors molt condicionants que vénen
marcats pel mercat internacional, el nostre estat i 25 estats més
compren energia com majorista, i ens trobem ara mateix que el
gas natural ha revalorat el preu per sobre del 400%.

Així mateix, tenim clar la majoria dels grups polítics i la
societat científica, dic la majoria i recalc la majoria, no tots,
que el canvi climàtic és una realitat, per això existeixen drets
d'emissió de diòxid de carboni i la situació d'emergència
climàtica s’ha vist incrementada en més d'un cent per cent en el
preu d'aquest dret d'emissions.

Paral·lelament, tenim una dependència molt forta d'energia
elèctrica, la necessitem per a quasi cada passa que donem, el
que ha suposat un increment extraordinari en la demanda i en
un mercat lliure, increment de la demanda escassa oferta, preus
més elevats. Sr. Méndez, tornem al mercat lliure, l'especulació
torna a aparèixer en escena.

M'ha agradat sentir que es parlava fa una estona dels
embassaments, Sr. Rodríguez, dels embassaments, els passats
mesos hem sabut que diverses diversos embassaments arreu de
tota Espanya han estat buidats, se'ls ha llevat l'aigua. Per què?
Perquè ací podem tornar a l'especulació, si llevam l'aigua dels
embassaments no es pot generar energia elèctrica mitjançant
aquesta energia, que sí és renovable, i el que passa és que
tornem una altra vegada a l'especulació, és el que dóna el
mercat lliure. D'aquesta manera, l’energia que podria haver
estat generada pels embassaments, no pot venir perquè han
estat buidats. Justament hi ha un embassament a Extremadura,
prop de... a un poble molt petit, que a hores d'ara hauria de
tenir prop d'un 50, 60% de capacitat, té menys del 10%. Què
vol dir això? Que no pot generar energia elèctrica.

També s'ha parlat de l'energia nuclear com a energia
renovable. Siguem curosos amb les paraules: l'energia nuclear
és una energia molt eficient i neta en la seva generació, però no
és renovable, perquè els residus que genera duren milers d'anys
i són molt nocius per al medi ambient i per a la salut, no és
renovable. Una renovable, per definició, és aquella que quan es
genera no produeix aquest tipus de residus; és cert que no
genera CO2, però genera altres coses que potser siguin pitjors
que el CO2.

 I podem fer un poc d’historia també, Sr. Sagreras, tot i que
m’encanta que la proposta sigui d’energia, però hem de fer un
poc d’historia: fa 24 anys, amb la Llei del sector elèctric
54/1997, com han dit des del Grup El Pi, es va alliberar un
sector, es va privatitzar un sector que era públic i, en alliberar-
lo van convertir un bé fonamental en la màxima eficiència, que
el que ha fet aquesta eficiència és convertir un bé que es de
necessitat en un bé de consum, i els béns de consum es troben

subjectes a la llei de l’oferta i la demanda. També es va
implantar un dèficit de tarifa, un dèficit de tarifa que volia dir
que el cost de generar l’energia s’havia de pagar per l’Estat.
Què significa això? Més diners per a les elèctriques i al final
qui ho paga son els més desfavorits.

A l'exposició de motius es parla que potser la majoria dels
imposts que es paguen, prop del 60%, entre IVA i d'altres, és
el que correspon a imposts, el40% només al consum. Però
també és cert que en aquest 60% es troba el tema de les
renovables. S'ha parlat de dos molins i quatre plaques
fotovoltaiques, amb dos municipis i quatre plaques
fotovoltaiques no faríem res, però hem de saber que un molí de
vent, per exemple, els Vestas, que són els més comuns que
implanta Endesa i Eléctrica, generen més d'1,4 megavats, 1,4
megavats/hora si funcionen 16 hores al dia, que poden
funcionar a les zones de vent, només amb 3 metres per segon
poden funcionar, resulta que l'energia generada si és una
quantitat energia molt grossa, tal vegada aquí, a les illes no,
però potser a altres bandes.

Sr. Melià m'ha llevat la frase, de aquellos polvos estos
lodos, però no es preocupi, el refranyer espanyol és molt gros,
qui sembra vents què recull? Tempestats, tempestes, i és el que
es va sembrar el 97.

El pagament d'imposts, i vaig acabant, sembla que tot s'ha
de solucionar abaixant imposts, abaixarem imposts, abaixarem
imposts, però els imposts serveixen perquè tothom, perquè el
nostre estat sigui igualitari, si abaixam els imposts tornem al
mateix, a la privatització de molts dels béns fonamentals, com
poden ser l'educació, la salut i d’altres.

En el primer punt es demana una baixada estricte del cost
de la llum, és una declaració intencions molt bona, li reconec
que és una bona declaració intencions, però sota quelcom un
poc més pervers, subvencionar novament les elèctriques, és per
això que no podem donar suport a aquest punt.

En el segon punt es parla de la simplificació per a qualsevol
rebut estarem al seu costat en aquest punt.

I el tercer punt, les campanyes informatives, també estarem
d'acord.

I ràpidament, hi ha més mesures: autogeneració, que s'ha dit
que és el mitjà, disminució del consum amb fórmules més com
podrien ser les pantalles LED i polítiques d'abaratiment del
consum elèctric, que poden ser d’altres maneres.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President, molt bon dia. Estam d'acord amb el
punt 2, amb la simplificació de rebut de la llum i de tots els
rebuts i que s'informi com toca -punt 3- als consumidors. Qui
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més necessita transparència, però, són els mercats. Els senyors
de la llum trafiquen amb la foscor, parlen de llum, però hi
manca claredat, s'ha de revisar i a fons del sistema regulador.
Allò que és legal, senyores i senyors del PP, no sempre és
legítim.

La liberalització perversa que va imposar José María Aznar,
(...) dèficit tarifari de què tant s'ha parlat aquí va deixar els
fusibles del sector energètic en mans de tres grans companyies.
Rajoy i el seu ministre d'Energia panameny José Manuel Soria
van rematar la reforma d'Aznar. El rebut baixaria la meitat -
deien- milloraria la competència i els consumidors tendrien més
llibertat; i es van inventar el preu voluntari del petit
consumidor, conseqüència: 11 milions de petits perjudicats. I
van pujar l'IVA, que ara volen baixar; varen crear un impost de
generació elèctrica, que ara volen suprimir; i varen incrementar
els costos fixos. Així endemés d'imposts en el rebut de la llum
ara hi ha incorporats els costos extrapeninsulars, els de les
xarxes de distribució i les primes renovables. I la part
corresponent amb interessos de l'enorme dèficit tarifari, 30.000
milions, originat per la reforma d'Aznar.

I, tot i que a vegades sembla que oblidem, en el rebut del
llum també hi ha el cost comercial de l'energia amb els més de
6.000.000 de beneficis de les grans companyies anualment.
Però açò per al PP és intocable. El PP prefereix dur aquí les
propostes de les grans elèctriques. El PP vol rebaixar el preu
del rebut, però no vol tocar el preu de la llum. Abracadabra,
així entén la dreta amb la col·laboració públicoprivada: buidar
el calaix públic per inflar els beneficis empresarials. 

El PP vol que els drets d'emissió de CO2 reverteixin al
sistema elèctric 2.500 milions, on anirien a parar al rebut del
llum o als comptes de resultats de les empreses? El PP vol que
els costos extrapeninsulars els assumeixi el 100% del
pressupost generals de l'Estat, a quina partida dels pressuposts
voldria vincular el PP la part que ens toca a les Illes Balears
d'aquests 150 milions?, al fons d'insularitat? I vol el PP
eliminar l'impost que van crear (...)  Rajoy sobre la generació
elèctrica (...) energètica, 100%. Aquest impost formalment no
es pot repercutir en el rebut de la llum, on anirien a parar
aquests 2.000 milions anuals?, a rebaixar el cost de la llum
quan no es pot repercutir o a engreixar encara més els comptes
dels resultats de les empreses? 

El Govern Sánchez ha impulsat mesures fiscals transitòries
per combatre les enormes pujades de la llum i reduir així el
preu final per a les famílies i les empreses, ha reduït
temporalment l'IVA al 10%, el PP i VOX hi varen votar en
contra. El Govern Sánchez ha suprimit temporalment l'impost
sobre producció d'energia elèctrica i ha reduït l'impost especial
a l'electricitat, ha impulsat una estratègia contra la pobresa
energètica, afecta 1.200.000 famílies, s'han duplicat les partides
per a ajuts, s'ha creat el subministrament mínim vital, s'ha
implantat el bo social elèctric amb descompte del 70% per als
consumidors vulnerables severs i del 60% per als vulnerables
en general. S'ha implantat el bo social tèrmic 35 euros, s'han
prohibit els talls de subministrament davant determinades
circumstàncies, ha fet, el Govern Sánchez, una rebaixa fiscal
temporal del 6'% i ha disminuït també temporalment els costos
fixos, el 95% pel que fa a les càrregues mentre duri la situació

de greus pujades causades pel preu del gas natural,
transitòriament.

El Govern Sánchez també ha establert  mecanismes, però de
minoració de l'excés de retribució del mercat elèctric i ha
imposat claredat en la contractació industrial i en la
configuració dels preus en el mercat majorista, amb un
repartiment més just entre els costos i els beneficis i amb més
transparència en tot el sistema des del mercat majorista fins al
rebut final. I impulsa, el Govern Sánchez, com ja fa temps que
ho fa el Govern de les Illes Balears, la transició energètica cap
a les energies renovables. 

I mentrestant, el PP va en diesel, no només pregonen
injustes rebaixes fiscals, sinó que volen suprimir l'Institut
Balear de l'Energia, un instrument públic essencial per
combatre les estratègies (...) de pactes de preus per accelerar la
transició energètica i per afavorir els sistemes de generació
distribuïda. 

França i les seves nuclears té un preu final de mitjana
superior a l'espanyol. L'energia nuclear és el passat, senyores i
senyors de la dreta, no és el futur, per més que VOX amb el seu
mateix discurs renovable ho afirmi, i dic discurs renovable
perquè tant serveix per parlar d'energia com la cria de les
gallines franquistes, de raça franquista, Sr. Rodríguez, qui non
lavora non fa l’amore. Els que ara volen tantes rebaixes fiscals
per a les grans companyies van ser, Sr. Sagreras, els que van
posar l'impost al sol, es tractava d'impedir l'accés a la generació
d'energia als particulars i a les iniciatives socials i cooperatives,
un impost al sol, aquest sol, que les vuit es post i ja no genera
energia, segons l'enginyer Casado.

El PP, vota sempre, aquí i arreu, en contra de totes les
mesures en favor ... -sí, si ho va dir el Sr. Casado, no ho vaig
dir jo, evidentment, és cert que a les vuit el sol és post, açò és
evident ..., sí, Sr. Camps, vostè també supòs que ho sap, que el
sol és post, no?

(Alguns aplaudiments)

El PP, vota sempre, aquí i arreu, en contra de totes les
mesures en favor d’una transició ordenada i eficient cap a la
generació d'energia amb fonts renovables, quan aquesta és la
clau del futur i l’instrument per abaixar ...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Borràs, per favor.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... sí, ... el preu de rebut de la llum. Les propostes del PP són
com un fil d'electricitat mal empalmat, fan rampa, provocarien
un curt circuit en el pressupost públic del qual en depenen,
entre tantes altres coses, la nostra salut i la nostra educació, i en
benefici de les elèctriques, no dels usuaris, per més que diguin
per allà baix. La demagògia, Sr. Sagreras, “populera”, de barra
de bar, no ho empara tot per més que ho intentin i ho tornin a
intentar.

Gràcies, president. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Té la paraula el Sr. Sagreras per part
del grup proposant.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. El Sr. Borràs diu que el PP va en diesel,
per desgràcia, els que hauran de seguir anant en diesel perquè
no podran omplir el dipòsit d'electricitat són els ciutadans de
les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

El PSOE, el PSOE, recorre al segle passat per justificar la
seva inutilitat en polítiques d'energia i d'electricitat. No
recorden, no diuen o no són capaços d'explicar que ells fa tres
anys i mig que governen a Madrid, que és allà on hi ha les
competències i que d'ençà que hi són ells només puja el preu
del corrent, i ja els va bé a ells, perquè quan puja el preu del
corrent, també puja la recaptació en imposts que ells han de
menester per seguir gastant a butxaques foradades. 

I el que volia fer abans de començar -ja duc un minut- era
agrair el vot favorable, el suport de la resta dels partits a les
nostres propostes. Els que només voten a favor de la segona i
tercera, que és ver que són un poc més innòcues que la primera,
però no deixen de ser d’informació i explicatives, també us ho
volem agrair, i crec que de res no serveix que els partits del
Govern poc us banyau no votant a favor de la primera. 

Jo no ho volia fer d'aquesta d'aquesta manera, els de
Podemos heu recorregut al que deia Rajoy en aquell moment.
Jo he tengut bo de fer perquè havien fet altres intervencions en
sessions plenàries, i jo també us hauré de recordar el que heu
anat dient vosaltres quan estàveu a l'oposició, i jo us he dit
abans que de qualque manera heu usat el sentiment de la gent.
Pablo Iglesias: “ Podemos assegurar que a los ciudadanos del
país se les va a bajar la factura de la luz”. Irene Montero: “Si
Podemos gobierna van a sentar a los jefes de las eléctricas a
decirles la factura de la luz va a bajar”. O la vicepresidenta del
Parlament: “¿Dónde estaban ustedes cuando moría la gente de
frío?”

Ni ha baixat la factura del llum amb Podemos, ni s'han
assegut amb les elèctriques, ni seré jo, vicepresidenta, tan
grosser com vostès de tornar-vos la culpa de la gent que es mor,
per desgràcia, de fred.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I els del PSOE tampoc no es quedaven enrera, la presidenta
Armengol: “Noticias como estas deberían avergonzar al
Gobierno de Rajoy, la electricidad no puede ser un lujo para
millones de familias”; o Sánchez: “A finals de l’any 2021 se
pagará lo mismo que en el 2018". Per desgràcia, avui, 7 de
desembre, finals del 2021, la realitat ha tornat fer Sánchez
mentider, l'electricitat és un 450% més cara que l'any passat, i
cosa rara, ha donat la raó a Francina Armengol: l'electricitat és

un luxe per als ciutadans de les Illes Balears i per als ciutadans
espanyols.

I als de MÉS, que de qualque manera intentàveu justificar
el vot en contra de la primera, o us heu tornat més centralistes
que VOX, que és el que jo ja us he intentat explicar, o confiéu
menys en Armengol i Sánchez que en unes cases que cauen.

I vostè em demanava: quines garanties podríem tenir del
Govern de Madrid si votam a favor d'aquestes perquè
s'incloguin en el pressupost? Jo els ho diré i intentaré no
equivocar-me en l'expressió, i els ho dic amb afecte, Sr. Ferrà,
si vostès no fossin tan pagafantas i condionassin de bon de
veres la presidenta Armengol, no donant-li suport a tot, fins i
tot aixecant-se i partint o deixant el govern en minoria, tal
vegada els ciutadans de les Illes Balears...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... tendrien més garanties, perquè vostè no afavoriria la majoria
de la presidenta Armengol i no estaria tan tranquil·la com està
en aquesta cadireta asseguda. Per tant, de qualque manera,
vostès també en tenen una responsabilitat. Vostès sí que
podrien aconseguir aquestes garanties, perquè vostès tenen i
haurien d'emprar amb més eficiència els vots necessaris perquè
la presidenta tengui la majoria.

I Sr. Ferrà, li ho dic amb afecte, ja li ho dic, jo no entenia
com vostès podien votar en contra d'aquesta proposta.

I, en fi, els torn demanar a tots els vot a favor de la nostra
proposta. Les solucions, com els deia abans, a curt termini, Sr.
Melià, d'El Pi, jo em referia a les mesures per reduir la factura
a curt termini, no són posar plaques solars, això són polítiques
que s'han de fer a mitjà termini, a llarg termini, són polítiques
que de moment ajuden els que poden, no a la gent més humil
que en aquests moments tenim a les Illes Balears, que no pot
arribar a finals de mes, perquè puja la factura de la llum.

I l’Institut Balear d'Energia, vostès en bravegen, d'ençà que
hi ha l'Institut Balear d'Energia no fa més que apujar-nos la
factura de la llum, això sí, els de Podemos, els de Podemos,
poder tenir la vostra gent col·locada i gaudir d'una paga alta, i
ells sí que supòs que poden arribar a finals de mes.

(Remor de veus)

Votau-nos a favor de simplificar el rebut de les campanyes
d'informació, de suprimir el gravamen d'imposts de producció
d'energia elèctrica i a traspassar, a veure si l'he convençut, Sr.
Ferrà, als pressuposts de l'Estat els costs regulats, el deute del
sistema i els costs extrapeninsulars.

Qualque pic ser valents, Sr. Ferrà i companys de MÉS, és
una política necessària i ajudaria els ciutadans de les Illes
Balears.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Un cop finalitzat el debat, procedirem
a la votació. Farem votació separada, un cop escoltat el
posicionament dels diferents grups parlamentàries i que el Sr.
Sagreras ho accepta.

Passam a votar, en primer lloc, el punt número 1. Votam.

Vot presencial: 21 sí, 30 no, 2 abstencions. Vot per
videoconferència: 1 vot negatiu; el que dóna un resultat global
de 21, sí, 31 no, i 2 abstencions.

Passam a Votar el punt número 2. Votam.

Vot presencial: 52, 2, 1 no i cap abstenció. Vot per
videoconferència: 1 vot afirmatiu, que ens dóna un resultat
global de 53 sí, 1 no i cap abstenció.

Passam a votar el punt número 3. Votam.

Vots presencials: 53 sí, cap no, cap abstenció; per
videoconferència. 1 vot afirmatiu, el que ens dóna un resultat
global de 54 sí, cap no i cap abstenció.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 5249/21,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la lluita
contra la violència de gènere.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
5249/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos
i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la lluita contra la
violència de gènere.

Intervencions per defensar la proposició no de llei, pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President, molt bon dia. El compromís del Grup
Parlamentari Socialista és ferm contra la violència cap a les
dones i amb aquesta iniciativa volem dona -li un impuls, un
impuls que sempre troba la resposta i acció per part del Govern
de les Illes Balears, que des de l'aprovació a la passada
legislatura de la Llei d'igualtat entre dones i homes, no ha aturat
de fer polítiques per combatre la violència masclista i donar tot
el suport institucional a les dones víctimes i als seus infants.

El cent per cent dels col·legis públics de les nostres illes ja
tenen una agenda coeducació que impulsa la filosofia de la
igualtat, som l'única comunitat que té un programa com el
SOIBDona, que garanteix un any de feina a les dones víctimes
de violència masclista perquè puguin tenir independència
econòmica i allunyar-se del seu agressor; els orfes de les mares
assassinades per violència masclista tenen una renda de la
comunitat i hem millorat la detecció de la violència als centres
de salut i hospitalaris per posar en marxa tots els recursos
d'ajuda a les dones.

Ara hem fet una passa més i passarem de 14 pisos de
l'IBAVI, posats a disposició de les dones víctimes, perquè

puguin ser-hi de manera transitòria, a 50, mitjançant el sistema
de tempteig i retracte el qual permet la Llei d'habitatge.

Malgrat els esforços, el degoteig de víctimes és insuportable
per a una societat democràtica. La violència de gènere és un
problema real que pateixen les dones i que afecta la seva
seguretat, llibertat, integritat i dignitat, és una pandèmia
silenciosa amb la qual convivim i no ens podem resignar que
això continuï passant. Des del 2003 han estat assassinades
1.119 dones i 44 nins i nines a tota Espanya, en el que duim
d'any, 38 víctimes.

Durant la pandèmia vàrem veure que es varen reduir els
casos penals denunciats en un 14,6%, superada la pandèmia hi
ha hagut un repunt i, per tant, urgeix una resposta judicial de
protecció de les víctimes per evitar resultats més greus.

Ens hem de congratular que la majoria de forces polítiques
haguem acordat reforçar el Pacte d'Estat contra la violència de
gènere, reafirmant el compromís en acabar amb la màxima
expressió de la desigualtat que suposa la violència masclista, un
acord que converteix el pacte d'estat en permanent, donant-li
estabilitat amb un finançament suficient i adequat amb
independència del cicle econòmic. Blindam, per tant, aquesta
política pública, que s'ha convertit en una qüestió d'Estat.

Els pressuposts generals de l'Estat preveuen, en el 2022, 56
milions d'euros més que l'any passat en plans i programes
contra la violència de gènere, fins a assolir els 285 milions
d'euros. L’Institut Balear de la Dona tendrà un pressupost de
6,7 milions d'euros, dels quals un 70% provenen del Govern
d'Espanya per seguir acompanyant i restituint les dones
víctimes de violència masclista, a través dels fons Generation
posarem també en marxa el primer centre de crisi per a dones
víctimes de violència sexual.

Perquè són moltes les polítiques impulsades, però encara
molt el que queda per fer presentam les següents propostes
d'acord: la primera, revisar i actualitzar de la mà dels
organismes i institucions corresponents el protocol
interinstitucional de detecció, prevenció i atenció de la
violència masclista i atacs sexuals a les Illes Balears per veure
com podem millorar les actuacions; especialitzar la seva
atenció a les dones més vulnerables víctimes de violència
masclista en tenir presents les circumstàncies d'edat,
discapacitat, origen, etc. 

Cal lluitar per donar compliment als drets i a les llibertats
de les dones i nines amb discapacitat, per això proposam
ampliar l'atenció de les dones amb discapacitat víctimes de
violència masclista amb la finalitat que puguin fer consultes,
via correu electrònic i altres formes digitals, sol·licitar
acompanyament per denunciar, anar a l'hospital, a cases
d'acollida, a l'Institut de Medicina Forense, a realitzar tràmits
judicials, així com al mateix jutjat o a l'Audiència Provincial.

De la mà dels consells és important mantenir una doble
coordinació, tant política com tècnica per tal d'assegurar que els
recursos de les dones víctimes són equitatius a les quatre illes,
així com seguir teixint aliances amb la societat civil, entitats,
organitzacions i institucions a través del Pacte contra la
violència masclista.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105249
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I instam el Govern d'Espanya a desplegar totes les accions
previstes als diferents eixos de treball del Pacte d'Estat contra
la violència de gènere, ara prorrogat, a repensar les fórmules
per tal de millorar la seguretat i la protecció a les dones
víctimes de violència masclista, fent especial esment al control
dels agressors. 

I, per últim, instam a la posada en marxa del jutjat número
tres de violència a Palma, reivindicat en altres ocasions en
aquest parlament.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Cano. Por el Grupo Parlamentario
Unidas Podemos interviene la Sra. Sanz.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. Avui tenim l'oportunitat d'enviar un
missatge a totes les dones que han patit o pateixen violència
masclista, un missatge d'unanimitat per dir que tot l'arc
parlamentari estam amb elles i que no estan soles. La violència
que patim les dones és estructural, és una violència que patim
pel simple fet de ser dones, i això no es pot negar.

Els avanços aconseguits en els darrers anys en matèria
legislativa no ens han de fer creure que ja està tot fet o que
queda poc per fer. Queda molt encara. A dia d'avui moltes
dones pateixen violència, són moltes les que pateixen violència
masclista, discriminacions a l'àmbit familiar, a l'àmbit laboral,
a l'àmbit social. 

Les violències que succeeixen en el món no són totes iguals,
no es poden agrupar sota el mateix paraigua, totes són
diferents, totes requereixen actuacions diferents, formacions
diferents per prevenir-les; i aquest mes a la Comunitat de
Madrid veurem una aberració legislativa presentada per
l'extrema dreta, una proposició de llei que esborra les
violències que pateixen les dones, les violències que pateixen
els col·lectius LGTBI, una iniciativa que diu que la violència
no té gènere, que les discriminacions que es produeixen, per
exemple, a l'àmbit laboral, com les retribucions salarials o el
sostre de vidre, no tenen al darrere una qüestió de gènere. I
s'equivoquen, s'equivoquen moltíssim, però a Madrid tenen
l'oportunitat de frenar aquesta barbaritat, i em vull dirigir als
diputats i diputades del Partit Popular, que tenen a la seva mà
no fer passes endarrere en aquesta matèria. 

En aquest parlament vostès no s'han posat de perfil quant a
les violències masclistes i per al bé de les dones els demanam
que facin el mateix a la Comunitat de Madrid i que parlin amb
els seus col·legues.

El passat 25 de novembre, Dia internacional de l'eliminació
de la violència contra la dona, es firmava un dictamen per
renovar el Pacte d'Estat contra la violència de gènere per part
de tots els grups parlamentaris del Congrés, tret de VOX, un

pacte que, entre d'altres qüestions, cerca renovar el compromís
de totes les administracions públiques en la lluita contra les
violències masclistes o també millores quant al finançament per
a les polítiques destinades a la lluita d'aquesta violència.
Perquè, en definitiva, tot l'arc parlamentari del Congrés, tret de
l'extrema dreta, vol que les dones puguem viure vides lliures de
violències masclistes. 

Aquestes polítiques públiques, les diferents institucions que
treballen per acabar amb aquestes violències són la brúixola
democràtica per fer una societat més igualitària. I ho vull deixar
avui molt clar, hem d'evitar que les dones pateixin violències
masclistes pel simple fet de ser dones i ho hem d'evitar a través
de les polítiques públiques. Cada euro invertit val la pena. Val
la pena invertir en prevenció. Val la pena invertir en educació
afectivosexual. Val la pena invertir en formació per a totes
aquelles persones professionals que en algun moment hauran
d'atendre alguna víctima. I val la pena perquè són polítiques
que salven vides, són polítiques que eviten destruir vides i que
acompanyen les víctimes, alhora que també contribueixen a
reparar les víctimes d'una violència o una discriminació que
mai no haurien d'haver patit.

Mentre Unidas Podemos estigui al Govern, les feministes,
les demòcrates treballarem en aquesta línia, apostarem per
aquestes polítiques i els seus pressuposts, no escatimarem en
recursos mentre hi continuï havent violència masclista. I des
d'aquí també vull fer un avís: qui nega aquesta violència és
còmplice d'aquesta violència estructural.

I per això, per tot el que acab d'explicar, és la iniciativa que
duim avui, ja exposada per la portaveu que m'ha precedit, són
tot un seguit de mesures per continuar impulsant iniciatives i
eines contra la violència masclista. 

I no em vull estendre, però sí m'aturaré a un punt, al primer,
al que fa referència sobre la revisió i l’actualització de
protocols. I ho vull fer per donar veu a les dones més joves.
Aquests dies passats vaig llegir una notícia que parlava que les
agressions sexuals per submissió química anaven en augment,
principalment les víctimes eren dones menors de 25 anys.
Imaginau-vos sortir a prendre alguna cosa, que et droguin, que
acabis inconscient, que no recordis res, però que sàpigues que
has estat violada. I si ja, en aquest país, amb proves i ben
conscients, moltes vegades la justícia i una part de la societat
ens qüestiona, imaginau-vos ... que no tens proves, que no
recordes res, el que pot suposar això. Pot passar que estiguis tu
mateixa, la teva germana o la teva filla, asseguda explicant el
que ha passat i que acabin  dient-te que va ser una mala gatera,
que és el que varen dir a una de les víctimes que relata la seva
experiència en aquesta notícia. 

Per això -com deia- és fonamental actualitzar els protocols
davant qualsevol forma de violència masclista, perquè no hi
hagi més víctimes qüestionades i desemparades, sinó tot el
contrari, amb el suport i l'acompanyament de les institucions,
de la justícia i de la societat 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Sanz. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. La desigualtat de gènere realment representa una
problemàtica social estructural, encara molt present i que
persisteix a tot el món. En els darrers segles sí que hi ha hagut
un esforç a través de convenis per pal·liar aquesta injustícia,
però encara queda molta feina a fer, i aquí és on les
administracions i la justícia s'han d'esforçar encara més per
actuar com protectores de totes les víctimes, però especialment
de les de violència de gènere i dels seus fills.

Com hem dit, s'ha avançat molt també en concessió i
sensibilització, però malauradament les enquestes diuen que els
joves encara no identifiquen, molts de joves no identifiquen la
violència de gènere com un problema greu, de forma que és
possible que encara retrocedim en el temps. Per tant, aquests
esforços encara s'han de fer més intensos. I les xarxes socials
en aquest moment són molt ràpides, multipliquen els danys que
poden fer a les dones i fins que aquest dany no s'ha elevat la
màxima potència, a vegades no es reacciona. 

Per això, des de MÉS, per Mallorca consideram que s'ha fet
un aprenentatge i s'ha avançat molt en mesures com per
exemple aquesta del juny, de modificar la llei per impedir un
acord de règim de visites si existeix una mesura penal en
relació amb el progenitor investigat, la detecció de la violència
a centres sanitaris i una millor formació de tots els actors
jurídics, però constatam que els mitjans públics encara són
insuficients enfront d’uns delictes que solen arribar als jutjats
a la darrera fase del cicle de la violència, quan les dones ja no
suporten més les bufetades, els insults, les amenaces, i aquesta
situació s'ha agreujat durant el confinament i amb les
restriccions. 

El problema no és el 0,0074% de denúncies falses, el drama
és que el 79% de les víctimes que sofreix violència de gènere
no denuncia i la falta de confiança és un motiu important, però
també n'hi ha d'altres, com l'absència fins i tot d’identificació
dels actes de violència, no saben que allò és un acte de
violència de gènere, la por a les represàlies, la dependència
econòmica i emocional amb els agressors, la por al rebuig
familiar, la incertesa a la qual s'enfrontaran en un procediment
és sempre un camí tortuós i dolorós. Per això és tan important
en la línia de més jutjats, més professionals, conscienciació,
suport, digitalització i recursos perquè les víctimes suportin un
procediment de forma més adequada, un procediment que
sempre és molt dolorós, perquè les dones es torben, de mitjana,
a denunciar les agressions vuit anys. Sabeu el que suposa estar
vuit anys patint agressions i maltractaments, sense poder
decidir-te a denunciar-ho? Això jo crec que és una pena que
difícilment molts de nosaltres d’aquí suportaríem sense tenir
greus conseqüències.

Per això el nostre suport a totes aquestes dones.

Perquè hem de tenir sempre present que si no som capaços
de protegir les víctimes, aquestes han de tornar a la cova del

monstre i erosionar la possibilitat de rompre aquesta relació,
on, si es denega l’ordre de protecció, l’agressor encara en surt
més reforçat i la víctima encara en situació més vulnerable que
la que tenia abans. Per això són imprescindibles les mesures de
control als agressors i aquest és un dels punts en el qual
nosaltres també fem incidència en aquesta proposició no de llei.

I aquest és el motiu, entre d’altres, que MÉS per Mallorca
impulsa. I, com s’ha dit, aquests protocols institucionals entre
els ajuntaments, els consells insulars, l’Estat, la doble
coordinació política i tècnica, l’atenció a les dones amb
discapacitat, la seva facilitació, a dones més vulnerables i
sobretot també elements i aliances amb la societat civil i amb
les entitats i organitzacions feministes, i institucions, com es
proposa en aquesta renovació del Pacte d’Estat d’aquest passat
25 de novembre, i nosaltres això creiem que és un valor molt
positiu. Perquè amb aquesta renovació contra... amb aquest
Pacte d’Estat, que van signar tots els partits, menys l’extrema
dreta negacionista, reducte d’un patriarcat molt ranci, suposa
avançar en el que es proposa en aquell punt 6, o sigui, en el
punt 6 demanàvem això, però això ja, en part, s’ha produït, i
consolida aquest pacte que es va subscriure en el 2017.

I volem destacar també, en aquest sentit positiu, l’avaluació,
un compromís d’avaluació quadriennal, perquè nosaltres
creiem que el seguiment és important, tal vegada en aquest
pacte del 2017 no s’ha pogut fer, però entenem que és
important.

I també per fer front a qualsevol tipus de violència
masclista, fer front també, diu expressament, a “aquests
discursos negacionistes”. I la inclusió per primera vegada del
finançament, com he dit, d’entitats sense ànim de lucre,
d’organitzacions feministes que treballen amb les víctimes de
tot tipus de violència contra les dones, i més enllà de la que
sofreixen com a parella, perquè, com s’ha dit abans, hem d’anar
més enllà, les dones -com ha dit Esperança-, les dones que
sofreixen agressions sexuals també és important que en aquest
sentit es comptin com a persones que pateixen aquestes
agressions. I per això nosaltres també valoram positivament
que aquest comptatge que es farà a partir del gener del 2022
tengui en compte tot aquest tipus d’agressions sexuals, diguem
explotacions sexuals i també (...) víctimes de violència
masclista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Termine, Sr. Campomar, por favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

I ja acab, Sra. Vicepresidenta, des de MÉS per Mallorca el
bloqueig sistemàtic a les declaracions institucionals sobre
violència de gènere per part de l’extrema dreta negacionista i
franquista, per què no dir-ho així?, no ens aturarà. I més encara,
a nosaltres...

LA SRA. PRESIDENTA:

(...), por favor, y debe terminar.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 103 / 7 de desembre de 2021 6109

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... ens dona força per instar i lluitar pel canvis i els recursos que
facin falta. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Campomar. Interviene ahora el Grupo
Parlamentario Popular, que ha presentado las enmiendas RGE
núm. 14214/21 a 14217/21. Interviene la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, vicepresidenta. La primera reflexió que vull fer i
que nosaltres vàrem fer quan vàrem llegir aquesta PNL és que,
si de veritat els partits que signen aquesta iniciativa, PSOE,
Podemos i MÉS, haguessin volgut, no sols el suport de la resta
de partits, sinó donar un impuls per canviar dinàmiques i
millorar les coses en la lluita contra la violència de gènere,
creiem que haurien d’haver treballat amb tots els grups
parlamentaris d’aquesta cambra de cara a presentar una PNL,
com fem moltes vegades quan hi ha un interès general darrera.

De la mateixa manera que amb molt d’esforç i feina es
varen cercar els consensos per a l’aprovació del Pacte d’Estat
contra la violència de gènere, promogut per un govern del
Partit Popular, a l’any 2017. El passat 25 de novembre, també
després d’un treball de setmanes, es va renovar l’esmentat
pacte, que hem de dir que aquesta vegada sí va comptar amb el
suport de Podemos i de la seva ministra, perquè no ens
cansarem de recordar -Sra. Sans- que Podemos no hi va ser al
primer pacte, Podemos no hi va ser al primer pacte, es varen
posar de perfil; en canvi, vostès són els primers que es posen
darrera la pancarta, ha estat molt curiós escoltar-la a vostè avui.

També he de dir que, a part de la renovació, el que necessita
aquest pacte d’Estat és la implicació de la ministra Irene
Montero i del Govern del Sr. Sánchez perquè s’acompleixin
totes les mesures que s’hi comprenen, ja que no es fa a
l’actualitat, no s’acompleixen el total de mesures que s’hi
reflecteixen. I, a més, també estaria bé que la ministra Irene
Montero comparegui a la comissió per retre comptes de
l’execució del Pacte contra la violència de gènere, que fa dos
anys, repetesc, dos anys, que no compareix la Sra. Irene
Montero al Congrés per parlar del Pacte contra la violència de
gènere.

Veig que no li interessa, Sra. Sans, que sembla que acota el
cap, fa bé.

És a dir, menys fotos i propaganda, menys PNL i més Pacte
d’Estat! Per tant, per començar, és una pena que no s’hagi
volgut comptar amb tots i és una pena que la majoria de punts
no vagin a l’arrel de la solució i just quedin en bones
intencions.

I també, per cert, Sra. Cano, vull dir-li que la Llei d’igualtat
no ha ajudat a l’assetjament sofert per una professora, al
Col·legi Madina Mayurca, perquè la conselleria es va torbar
vuit mesos a reaccionar, vuit mesos, va reaccionar tard, vuit

mesos després, perquè no varen activar cap tipus de protocol,
per la Llei d’igualtat a ella no la va ajudar gens.

Hem presentat quatre esmenes, dues que podríem dir que
són de forma i dues que podríem dir que són de fons. A la
primera esmena, presenta al punt 4, nosaltres volem assegurar
que els recursos que arribin als consells insulars per a l’atenció
de víctimes de violència masclista siguin equitatius i ajustats a
les necessitats i casuístiques de cada illa.

Al 6è punt, l’únic que fem és modificar que allà on instava
la renovació del pacte, doncs ja dir que s’ha renovat el passat
25 de novembre d’enguany.

Després hem presentat una esmena al punt 7è, vostès
instaven el Parlament que digués al Govern d’Espanya que era
necessària més seguretat per a les dones que pateixen violència
de gènere, i nosaltres volem que vagin una passa més enllà,
nosaltres volem més recursos, més efectius de la Policia
Nacional perquè la UFAM, en aquest moment, a Balears, cada
un dels seus agents du 150 dones, 150 dones per cada agent de
policia, i d’això hem de dir que és una de les ratios més
elevades de tot l’Estat. Per tant, nosaltres creiem que això sí
que és una vergonya de la qual, segurament, tal vegada ahir la
delegada del Govern no en va dir res el dia de la Constitució,
però ara fan falta molts més efectius i hauria de fer qualque
cosa el Sr. Sánchez, ara que em mirava, vostè, presidenta.

En el punt 8è, el Parlament de les Illes Balears els grups
parlamentaris amb representació al Senat que donin suport a
l’esmena presentada als Pressuposts Generals de l’Estat de
l’any 2022 pel Partit Popular, que va presentar la nostra
presidenta del Partit Popular de Balears, Margalida Prohens, al
Congrés, que és per garantir la creació d’aquest nou jutjat; és
a dir, una partida econòmica en els pressuposts del 2022 perquè
es faci realment un nou jutjat, perquè PNL ja se n’han
aprovades en aquest Parlament: dia 19 de maig d’enguany, es
va aprovar una PNL del Partit Popular, que vàrem presentar el
mes d’octubre, i vàrem tenir el vot afirmatiu per part de tots els
partits polítics, sempre excepte VOX, que sempre vota en
contra d’aquest tipus de coses, perquè no va amb ells la
violència de gènere, però sí que és vera que hi ha una PNL
aprovada en aquest punt.

Per tant, aquí em tornen dir que tornem instar el Govern, ja
hem instat el Govern, ara toca banyar-nos!, ara toca que el
PSOE es banyi, que Podemos, no té representació, allà es
banyi, però que sí, per exemple, MÉS, el Sr. Vicenç Vidal, es
banyi! Perquè el PSOE, Podemos i, en conseqüència, el Sr.
Pere Joan Pons, Sofía Herranz, Antoni Jover i Lucía Muñoz
han votat en contra d’aquesta esmena, han votat en contra
d’aquesta esmena del Congrés. Però ara els senadors Cosme
Bonet, Susana Moll, Patrícia Abascal, del PSOE, i Vicenç
Vidal, de MÉS, tenen una segona oportunitat. Ja n’hi ha prou
de dir que facin, que facin! Tenen l’oportunitat, que es posi una
partida econòmica, si no de quina manera s’aguantarà aquesta
PNL que avui presenten aquí? Lluitar contra la violència de
gènere no és presentar una PNL, no és una fotografia, és posar
un pressupost damunt la taula. I ja que les forces armades, els
jutjats, la justícia fan tot el que poden, els governs també hi
posin de la seva part.
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Per tant, ara tenen una oportunitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, acabe, por favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -sí, acabo, acabo, vicepresidenta.

Per això nosaltres hem presentat aquestes esmenes les quals
creiem, sincerament, que no poden rebutjar, si no, de veres, i
vostès ho saben, les paraules queden en un no-res, i tenen ara
aquesta oportunitat. No la desaprofitin, perquè, si no tot el que
posa en aquesta PNL que vostès han presentat, tot quedarà en
pura hipocresia, de pe a pa. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Abrimos el turno de fijación de
posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos
interviene la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, vicepresidenta. Señoras y señores diputados, mis
primeras palabras vayan en recuerdo de las 41 una mujeres
asesinadas por violencia machista, en Baleares, y de las 1.118
mujeres asesinadas por sus parejas o ex-parejas a partir de
2003, año en que se empezó a contar, desgraciadamente, estos
asesinatos, nuestra repulsa en relación con estos actos de
violencia de género, una vez más, y tantas mujeres asesinadas
desde que se lleva la cuenta de esta lacra, sin ambages posibles,
porque no podemos mirar hacia otro lado.

Desde Ciudadanos expresamos, una vez más y siempre,
nuestra máxima repulsa ante la violencia machista y pedimos
una protección especial también para los hijos de las víctimas.
Un mensaje a todas las mujeres que en estos momentos sufren
violencia y siempre hemos asegurado el firme compromiso
desde mi partido de trabajar por la defensa de sus derechos y
acompañarlas y conocer la situación a la que se enfrentan.

Y quiero hoy mostrar también nuestra preocupación por la
lamentable situación de las mujeres afganas, que están bajo el
yugo de la desigualdad y de la violencia en Afganistán.

La ultraderecha ha roto el consenso y, créanme, no todo
vale en política ni vale hacer política con todo, querer tratar a
todas las violencias de igual forma no ayuda a dar respuesta
específica a cada una de las causas concretas que la generan. La
violencia no tiene género, pero las víctimas sí, sí tienen género,
a las mujeres las matan y nos matan por ser mujeres, porque la
violencia machista es específica y estructural, y no debe caber
ninguna duda de ello. Se deben poner todos los esfuerzos para
luchar contra la violencia de género. Olvidarnos de historias de
intentar maquillar con otros nombres de violencias que
simplemente es eso, violencia de género y violencia machista.

Y todos tenemos la responsabilidad de reivindicar la
necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para acabar
con esta lacra social y garantizar la seguridad de todas las
mujeres. La violencia machista atenta también contra los
derechos humanos y fundamentales de las mujeres y pone de
manifiesto que la igualdad efectiva en nuestra sociedad no
existe. Supone, además, una amenaza real para la integridad y
la vida de las mujeres. No podemos dejar pasar ni un día más
mientras haya mujeres que mueren asesinadas a manos de sus
parejas o sus ex-parejas.

La violencia machista no entiende de ideologías ni tampoco
se consigue a golpe de eslóganes o de contra eslóganes por la
otra parte. Por eso lo que necesitamos son políticas públicas
eficaces, acciones y medidas, y está muy bien esta PNL, pero
se lo ha dicho la Sra. Durán, luego no se materializa donde
debe. Nos queda mucho trabajo por hacer, hay que implementar
medidas concretas de sensibilización y prevención, como
proyectos para educar en igualdad, en corresponsabilidad, con
el Observatorio de violencia contra las mujeres, con campañas
de prevención en redes sociales, medidas para favorecer la
detección y atención temprana, con más centros especializados
para las víctimas de violencia sexual, centros abiertos 24 horas,
con centros también de emergencias para las víctimas de trata,
medidas de autonomía socioeconómica de las víctimas,
impulsándolas y ayudándolas a su inserción laboral; mejorar la
coordinación entre administraciones con un comité de crisis
para analizar caso por caso y dar soporte al entorno familiar.

Y estas medidas que proponen en cada uno de los puntos
son urgentes y, por supuesto, que tendrán el apoyo del Grupo
Parlamentario de Ciudadanos.

Y es urgente desplegar el Pacto contra la violencia de
género, que llevamos dos años reclamándoos y nos hemos
quedado solos en el Congreso de los Diputados muchas veces.

También es vital el punto 5, implicar a toda la sociedad.

Señoras y señores diputados, no podemos dar un solo paso
atrás en la lucha contra la violencia machista, ni en la defensa
del Estado del Pacto de Estado contra la violencia de género,
algo en lo que como sociedad hemos avanzado, pero nos queda
mucho trabajo. A las mujeres las matan por ser mujeres, como
ya he dicho, por mucho que haya un partido que lo niegue y
quiera retroceder en derechos, ni un paso atrás, Ciudadanos
siempre estará al lado de la protección de las mujeres víctimas
de la violencia machista. Gracias.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Guasp. Por parte del Grupo Parlamentario
VOX-Actua Baleares interviene la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, vicepresidenta. Nuestra posición y nuestras
propuestas para acabar con la lacra del maltrato y la violencia
en el ámbito doméstico y la proliferación de los delitos contra
la libertad e indemnidad sexual, que, desgraciadamente, están
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aumentando de forma escandalosa en los últimos años, es ya de
sobras conocida por todos ustedes, porque no ha variado en
ninguna de las ocasiones en las que ustedes han puesto este
asunto en la agenda parlamentaria, una y otra vez, sin haber
conseguido ninguna mejora ni ningún avance con sus políticas
de género.

Lo que hay que hacer, en primer lugar, es respetar la
premisa que marca nuestra Constitución en el artículo 14, en la
que se fundamentan todas las sociedades democráticas, cuando
proscribe cualquier tipo de discriminación, por lo que debemos
condenar todo tipo de violencia, independientemente de la
nacionalidad, el sexo, la raza o cualquier otra condición social
o cultural de la víctima, o del agresor.

La Ley de violencia de género no respeta el principio de
igualdad recogido en la Constitución, porque ha creado unos
delitos específicos de los que solo cabe acusar si el agresor es
un hombre heterosexual y la víctima es una mujer, además de
crear unos tribunales específicos para ellos.

Después de 17 años de vigencia de esa ley, nos
encontramos con la misma situación que en 2003, cuando se
empezó a recopilar la estadística de mujeres asesinadas por sus
parejas heterosexuales. No se ha conseguido erradicar o
disminuir de forma significativa estos delitos. La ley es un
fracaso porque no están ustedes abordando el problema de
forma objetiva, sino bajo el sesgo ideológico de los lobbies
feministas, con su simplista visión del problema de que todo se
debe al machismo hetero-patriarcal de la sociedad capitalista,
y a que los hombres heterosexuales son unos machistas y que
maltratan y matan a sus mujeres siempre, y, en todo caso,
porque son unos machistas, obviando, silenciando y olvidando
el resto de casos de maltrato, violencia y muertes que se
producen en el ámbito familiar de niños, niñas, hombres,
mujeres, ancianos o ancianas, a manos de algún familiar, sea
hombre o sea mujer.

Ustedes solo contabilizan y ponen el foco deliberadamente
en las mujeres asesinadas y maltratadas para justificar esa
visión sesgada de la realidad que les impone ese neofeminismo
radical, y lo que debemos hacer es abordar el problema con una
visión integral para proteger a todos por igual y castigar a todos
los agresores, sean hombres o mujeres, sean heterosexuales u
homosexuales, también por igual, y con más dureza, aplicando
la prisión permanente revisable, que es el eufemismo con el que
nombramos oficialmente a la cadena perpetua en España, por
los complejos del consenso progre de siempre, sin distinguir
entre sexos, ni razas, ni orientaciones sexuales de víctimas o
agresores. Y en cuanto a las agresiones sexuales y teniendo en
cuenta que el aumento exponencial de este tipo de delitos
coincide con el aumento de población proveniente de culturas
donde las mujeres sí que sufren una discriminación real en
todos los ámbitos, y teniendo en cuenta que, según datos del
Ministerio del Interior, los extranjeros cometen el 42% de los
delitos sexuales, siendo tan solo el 10% de la población total,
es decir, cometen cuatro veces más este tipo de delitos, más les
valdría dejarse de pactos contra la violencia de género y
ponerse a trabajar para defender nuestras fronteras impidiendo
la llegada masiva de inmigrantes ilegales, que no sabemos
quiénes son, ni con qué intenciones llegan, y más les valdría
empezar a deportar a todos los que han dejado entrar aquí con

su política “buenística” de puertas abiertas y que se dediquen
a delinquir en nuestro país. 

Porque, es curioso como criminalizan aquí a los hombres
heterosexuales cuando construyen un relato ficticio de nuestra
sociedad, donde en realidad las mujeres somos iguales en
derechos y deberes a los hombres desde hace cuatro décadas,
desde la aprobación de la Constitución del 78, y callan, en
cambio, cuando la cultura islámica, basada en la religión
islámica, es la causa de los abusos continuados y del trato
humillante que reciben las mujeres en otros países donde la
trata sexual, el matrimonio forzoso o la ablación son prácticas
sistemáticas que atentan contra la dignidad y los derechos de la
mujer.

Y no solo callan y evitan la condena enérgica de estos
hechos sino que, encima, pretenden importar esas prácticas a
nuestro país, permitiendo la entrada masiva de inmigrantes
procedentes de esa cultura...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, acabe, por favor.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... e incluso de este mismo curso escolar enseñando religión
islámica a los niños en los colegios de Baleares.

Pero si todo esto es ya más que suficiente para votar en
contra de su hipócrita iniciativa, en realidad se queda corto si
revisamos el Diario de Sesiones de este parlamento y leemos
sus patéticas intervenciones para..

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, tiene que acabar, por favor.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... para justificar su negativa a investigar lo que está pasando
con las niñas tuteladas por sus compañeros de partido o de
pacto de Gobierno en los consejos insulares; niñas que viven
una auténtica pesadilla y que llevan años...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, no tiene más tiempo.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... siendo drogadas, abusadas, prostituidas y violadas, cuando
deberían estar...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Por parte del Grupo
Parlamentario El Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula
la Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors diputades. Vagi per
endavant el suport d'aquest Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes a aquesta proposició no de llei que avui se'ns
presenta, que coincideix amb el 25 de novembre, dia en contra
d'aquesta violència de gènere. És veritat que ens hagués agradat
poder participar, poder-la signar, poder aportar, però
benvinguda sigui i, per tant, el nostre suport.

Pel que fa a les esmenes, el que facin vostès ens anirà bé,
crec que tot suma, crec que les que s'han fetes també estan fetes
amb la millor de les intencions, així que el nostre suport absolut
sempre a tot el que tengui a veure amb anar en contra de les
dones que pateixen històricament en el present.

Escoltava les seves intervencions i he fet una mini llista de
les frases que em vénen al cap que jo he sentit, de vegades
també me les han dites a mi, com, per exemple, quan la dona
diu no és què vol dir que sí, som feminista, t’he posat la
rentadora, ajut a ca nostra, calla, que calladeta estàs més guapa,
totes aquestes frases són masclistes i són qualque tipus de
violència en contra de les dones. 

Per a aquells que neguen aquest fet, segons Nacions Unides,
736 milions de dones han sofert en el món violència de gènere
i 1 de cada 4 joves d'entre 15 i 24 anys que ha tengut alguna
relació íntima n’haurà patida en arribar als 25, 1 de cada 4.

Atenció negacionistes de tot, també de la violència de
gènere, de la violència masclista, la violència masclista
existeix, té cara i ulls: 1.118 dones víctimes mortals del 2003
fins a dia d'avui. La violència, a més a més, com sabem, és el
darrer recurs de la incompetència, per tant, i sobretot dels
incompetents, a banda dels nins i nines, 44, com bé s'ha dit
aquí. Erika, Maria Isabel, Mónica, Zuita, Pamela, Amal, Maria
de los Ángeles, María Pilar, Adana, Guarda, Consuelo,
Alícia..., una llista excessiva, si fos una també ho seria, però és
una llista que no dóna temps aquí a repassar. Un record per a
totes elles i per a les persones que les han perdudes.

Aquest és el final de la vida, la prèvia... encara, uf!, és igual
de dolenta, aquesta prèvia té a veure amb què et menyspreen,
que t’anul·len, que t’insulten, que et violen, que te tanquen, que
et lleven els doblers, que et minen l'autoestima, i el final és
aquesta mort, però fins arribar aquí pateixen elles, pateixen els
seus infants, pateixen les famílies, pateixen tots, i els
incompetents acaben matant-les. 

Si tots, he de dir també que no som culpables, és veritat, sí
que en som responsables, no és un fet privat, hem d'agafar un
compromís personal, individual i col·lectiu, no només a través
de proposicions no de llei, sinó a nivell privat, de no tolerar
qualsevol tipus de micromasclisme, de no tolerar-ho, ni un mal
acudit, ni una mala broma, ni un mal gest, ni un comportament
que pugui desembocar al final que tots mirem cap a una altra
banda quan aquestes coses passen.

Estam fets de somnis i també de sentiments, les dones que
han acabat mortes, ferides o maltractades estaven fetes de
somnis i també de sentiments. I “El amor no es la hostia”, com
vaig llegir -perdonin, l'expressió-, però ho vaig escoltar a una

manifestació, ho pot ser, però de vegades no ho és, com és el
cas d'aquestes d'aquestes dones. En entrar a casa el seu és un
calvari, si és que poden sortir. I també una altra frase que em va
agradar és que totes al sortir al carrer no volem ser valentes,
volen ser lliures, no hem de ser valentes per enfrontar, és que
hem de ser lliures, com ho són la immensa majoria dels homes.

Com dèiem, a aquells que neguen la violència masclista,
dir-los que no es preocupin, perquè nosaltres també tendrem en
cura, de vostès, de les seves filles si a qualque moment, Déu no
ho vulgui, els vénen mal dades. No parl de vostè, no té
l'exclusiva de dones que són negacionistes en aquest país, Sra.
Ribas, no es posi nerviosa.

Per tant, sí a la PNL. I vull acabar amb una frase, perquè
avui m'ha agafat per això, i n'hi ha una que m’encanta, que és
d’Eduardo Galeano, que també m'encanta, que diu així: “La por
de la dona a l'home és el mirall de la por de l'home a la dona
sense por”.

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia de nou a tothom. Vagi per
endavant que donarem suport a la totalitat d'aquesta iniciativa
amb les propostes que fan, ara bé, és necessari analitzar l'origen
de les violències masclistes per poder-les desmuntar: per què es
produeixen? Què passa pel cap d'aquests agressors?

Arribats a aquest punt, hem de dir clarament que parlam de
violència masclista estructural, que no és derivada de trets únics
d'una sèrie d'individus sinó d'una forma cultural de definir les
identitats i les relacions entre els homes i les dones. Aquest fet
fa que es perpetuï la idea de superioritat dels homes sobre les
dones i s’assignin diferents atributs i rols en funció del sexe.
Les úniques característiques comunes en les víctimes de
violència masclista són les derivades del maltractament, és a
dir, aquelles que es desenvolupen un cop han patit violència
masclista, com són la baixa autoestima, culpabilitat, aïllament,
dependència, depressió, estat vigilant constant, pèrdua
d'identitat, abús de drogues, a més a més de les agressions
físiques de diferent gravetat. Aquesta violència afecta totes les
capes socials, nivells formatius, ingressos econòmics, en
poques paraules, totes les dones estam exposades a patir-ne.

Per açò, cal anar a l'arrel del problema i fer que els
mateixos homes es plantegin les seves actituds, la seva manera
de parlar, perquè el masclisme es difon a través de moltes
maneres i més a una societat masclista estructuralment.

No és gratuït que els moviments feministes despertin
moviments reaccionaris, ja que posen en qüestió tota
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l'estructura social i ningú no vol perdre els seus privilegis. En
aquest sentit, podem dir que els homes, pel sol fet de ser
homes, gaudeixen de privilegis, és a dir, no els han obtingut per
mèrit propi sinó que són concedits per raons socials i culturals.

Els (...) dels homes i les masculinitats han posat el focus en
la construcció de les masculinitats, és a dir, en la manera de
fer-se home. En aquest camí, s'ha dut a terme un estudi profund
de les característiques que configuren la identitat masculina
com a procés que s'aprèn i dona forma a les expectatives que
una societat identifica com a pertanyents al gènere masculí.
Aquest model de masculinitat comprèn una sèrie de valors,
actituds, mites, estereotips i comportaments que legitimen el
poder dels homes sobre les dones, i sobre d'altres homes que no
acompleixen aquests estàndards, i fan que l'experiència
masculina sigui la mesura de l'experiència humana.

Així, aspectes com el comportament violent, la distància
emocional, el rebuig a dur a terme les cures o el rol de
proveïdor, són algunes de les característiques d'aquest tipus de
masculinitat. Aquests dictats sovint han dut molts homes a la
necessitat de mostrar davant d'altres homes que la seva
masculinitat és real, han hagut de provar la seva virilitat i el seu
valor com a homes per tal de no ser identificats amb altres
grups subordinats, d'aquí el sexisme amb frases com “no siguis
nena”, “sigues un home” o l'homofòbia de “no siguis marica”.

Com molts estudis han demostrat, és aquest tipus de
masculinitat normativa el que es troba en l'origen de
comportaments de risc, consum de drogues, violència o actituds
sexualment depredadores. Es fa necessari que els mateixos
homes detectin la necessitat de ser crítics amb el masclisme i la
cultura patriarcal, assumir la corresponsabilitat a l'àmbit
domèstic, responsabilitzar-se de les tasques de cura, reconèixer
aspectes com la vulnerabilitat o l’emotivitat, exercir la paritat
a l'àmbit del poder, l'autoritat i el prestigi, promoure la
construcció paritària dels imaginaris col·lectius on les dones
siguin clarament visibles a la cultura, la ciència o el pensament,
o acabar amb la complicitat i el silenci davant les violències
masclistes.

Per tant, podem deduir que no n'hi ha prou a reconèixer una
situació de discriminació perquè, sense actuació, la
discriminació continua existint i es perpetua. Aquesta és la
revolució pendent.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Correspon ara la intervenció dels grups
proposants. Donam la paraula a la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Sra. Durán, molta qüestió d'estat a la
lluita per la igualtat, allà on vostès són a l'oposició, però
precisament allà on governen, com, per exemple, a la comunitat
de Madrid, què és el que faran vostès amb la proposició de llei
d'igualtat de VOX que no esmenta ni una sola vegada les

dones?, una llei que, a més, vol derogar totes les normatives
antidiscriminatòries de la comunitat que suposen un retrocés en
dècades; perquè el que sembla és que vostès, allà on governen,
estan disposats a pagar el peatge que suposa el suport de VOX
als pressuposts...

(Alguns aplaudiments)

..., els pressuposts que seran possibles gràcies a l'extrema dreta
i al sacrifici de les dones, per tant, molt de boquilla a l'oposició
defensant l'interès de les dones i la desigualtat, però a l'hora de
la veritat, on governen, a veure què és el que faran amb aquesta
proposició de llei. 

Respecte de les esmenes que han presentat, la primera
l'acceptaríem perquè millora la redacció. 

La segona, també, perquè actualitza el text amb l'acord que
s’ha signat, que s'ha prorrogat del Pacte d'Estat contra la
violència de gènere, i el converteix en permanent amb un
finançament suficient i adequat, i agraïm el suport de tots els
grups polítics..., bé, de quasi tots els grups polítics a aquesta
qüestió d'una política d'Estat. 

A la tercera, proposaríem una transacció entre la seva
esmena i el nostre redactat original, perquè pensam que és
important mantenir aquesta qüestió de repensar les fórmules per
tal de controlar molt millor els agressors i, a la vegada, també
trobam adient la seva proposta de dotar de més recursos i
efectius per millorar la seguretat i protecció de les dones; així
que la proposta de transacció, quedaria: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern d'Espanya a dotar de més recursos
i efectius per millorar la seguretat i protecció de les dones
víctimes de violència masclista i repensar-ne les fórmules i fer
especial esment del control dels agressors”.

Cal tenir molt en compte que des de la moció de censura
hem passat de dos municipis a les nostres illes que tenien el
sistema VioGén -que eren Palma i Calvià- a tenir-ne 13, i a dia
d'avui encara hi ha 13 municipis més que es troben en aquests
moments en tramitació. Per tant, hi ha un esforç per part del
Govern d'Espanya a millorar la seguretat i protecció de les
dones que, a més, es veurà reflectit en els pressuposts
d'enguany amb 56 milions d'euros més que l'any anterior per a
programes i plans contra la violència masclista. O sigui que, en
aquest sentit, aniria l'esperit de l'esmena. 

I la darrera no la podem assumir perquè entenem que està
mal formulada, d'instar els grups parlamentaris en el Senat...,
aquí fem una proposta que és la d’instar el Govern d'Espanya
a posar en marxa el tercer jutjat de violència a Palma, no és la
primera vegada que es presenten -ni pel nostre grup ni per
altres grups-, i aquesta és la nostra reivindicació.

Sra. Ribas, es diu violència de gènere, no violència
domèstica, és important no barrejar els diferents conceptes; i
això seu no és una visió integral, és una visió integrista, una
visió integrista que s'assembla més a la visió de la Secció
Femenina que a la d’un partit democràtic del segle XXI.

(Alguns aplaudiments)
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I no deixa de sorprendre que un partit que ha fet
precisament el seu calador de VOX en el masclisme, que han
tret la calculadora electoral amb els suposats agreujats de la
violència..., de la Llei integral contra la violència de gènere,
parli d’ideologia de gènere, perquè aquí l'única ideologia de
gènere que existeix és el masclisme, el que legitima la violència
cap a les dones. I vostès, amb el seu discurs negacionista,
legitimen els maltractadors, perquè empoqueixen la confiança
de les dones en el sistema per protegir-les a elles i als seus
infants, i envien un missatge que és molt preocupant a la
societat, que les dones han de tenir confiança, que no estan
soles i que som aquí per donar-los el suport i que puguin sortir
del seu calvari; i els seus discursos fan molt de mal, com veiem
entre la joventut, que un 20% creu que la violència de gènere
és un invent ideològic, i això -repetesc- és un mal missatge
social el qual perjudica les víctimes i que només beneficia els
maltractadors, perquè la impunitat és la benzina de la violència
cap a les dones.

I respecte de les dades que vostè ha donat, Sra. Ribas, el
70% dels assassins han estat espanyols, això són dades de
l'INE. I si miram les dades de delictes sexuals per nacionalitat,
2.319 violadors varen ser europeus -també hi estan inclosos els
espanyols- front als 603 violadors que procedeixen d'Àfrica,
Amèrica i Àsia. Així que, per favor, deixi’ns de xenofòbia, a
nosaltres ens repugna el masclisme, sigui autòcton o estranger.

I respecte de la seva gran contribució a la política balear,
bé, doncs és la de qüestionar i dinamitar els grans consensos
sobre la infància, el racisme i la violència masclista, i des del
Grup Parlamentari Socialista tenim molt clar que estam i
estarem al costat de les víctimes i mai legitimant discursos que
fan mal a la violència cap a les dones.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Un cop finalitzat el debat, procedim a la votació. S'accepta
la votació separada.

Passam a votar el punt número 1. Votam.

Vot presencial: 49 sí, 4 no, cap abstenció; vot per
videoconferència: 1 vot afirmatiu, que ens dona un resultat de
50 sí, 4 no i cap abstenció.

Passam a votar el punt número 2. Votam.

vot presencial: 49 sí, 4 no, cap abstenció; vot per
videoconferència: 1 vot afirmatiu, que ens dona un resultat de
50 sí, 4 no i cap abstenció.

Passam a votar el punt número 3. Votam.

Vot presencial: 49 sí, 4 no i cap abstenció; per
videoconferència: 1 vot afirmatiu, que ens dona un resultat
global de 50 sí, 4 no i cap abstenció.

Ara votam el punt número 4, amb l'esmena RGE núm.
14214/21 incorporada. Votam.

Vot presencial: 49 sí, 4 no, cap abstenció; per
videoconferència: 1 vot afirmatiu, que ens dona un resultat de
54 sí, 4 no i 4 abstencions.

Passam a votar el punt número 5. Votam.

Vot presencial: 49 sí, 4 no i cap abstenció; per
videoconferència: 1 vot afirmatiu, que ens dona un resultat de
50 sí, 4, no i cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 6, amb l'esmena RGE
núm. 14215/21 incorporada. Votam.

Vot presencial: 49 sí, 4, no, cap abstenció; per
videoconferència: 1 vot afirmatiu, que ens dona un resultat
global de 50 sí, 4 no i cap abstenció.

Respecte del punt número 7, la Sra. Cano ha fet una oferta
d'una transacció. En primer lloc, deman al Partit Popular si hi
està d'acord i, si cap grup no s'hi oposa la sotmetríem a votació.

Per tant, passam a votar el punt número 7 amb l'esmena
RGE núm. 14216/21, amb la transacció incorporada. Votam.

Vot presencial: 48 sí, 3 no i cap abstenció; vot per
videoconferència: 1 vot afirmatiu, que ens dona 49 sí, 3 no i
cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 8. Votam.

Vot presencial: 49 sí, 4 no, cap abstenció; per
videoconferència: 1 vot afirmatiu, que ens dóna un resultat
global de 50 sí, 4 no i cap abstenció.

IV.3) Proposició no de llei RGE núm. 12009/21,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a taxa de beneficis COVID.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
12009/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa
a taxa de beneficis COVID-19.

Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia, diputats i
diputades. Voldria començar i agrair al president el fet d'haver
pogut deixar damunt la taula aquesta moció, aquesta proposició
no de llei, es veu que n’havíem de parlar dimarts de la setmana
passada, però, per una sèrie de fets sobrevinguts, bé, que, en
certa manera, també ens donem pistes o almanco ens poden
donar qualque fita respecte del discurs que s'ha de produir avui
aquí, en el sentit que, des del moment que presentam aquesta
proposició no de llei, que és dia 11 de novembre, a dia d'avui,
evidentment, han passat moltes, moltes coses, i les que
passaran, perquè és vera que els esdeveniments ens sobrevenen
a una velocitat que crec que moltes vegades no som capaços de
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captar-la i que hauran de passar una sèrie d'anys perquè en
puguem fer una anàlisi i especialment un abast de tot el que ens
succeeix.

Per tant, de dia 12 a dia d'ara tenim una sisena onada que
ens afecta a tots i ho hem pogut comprovar, per això donava les
gràcies al principi, precisament, per una situació que poc a poc
ens toca a tots i a totes, tots i totes coneixem gent que en certa
manera ho pateix, i un poc d'això va aquesta proposició no de
llei. A hores d'ara, des del dia que presentam aquesta
proposició no de llei a ara, parlam ja de cinc de 5.173.000
persones mortes arreu del món, o de 258.929.000 persones
afectades arreu del món; i que, en aquest sentit, fins i tot parlar
d'una nova soca, des del moment que es presenta la proposició,
dia dos de desembre, la famosa Òmicron, que, en certa manera,
també ens ha de conduir o ens ha de fer conduir el debat cap a
una mirada que sigui molt més universal, molt més mundial, i
no tant pensar en les fronteres, perquè això, com hem pogut
comprovar, com hem pogut tocar amb les mans, és un tema que
no té res absolutament a veure amb cap frontera.

I la trista realitat és que la desigualtat entre nord i sud torna
a ser una altra vegada una de les constants, tant en nombre de
casos, com també sobretot en l'índex de persones que han estat
vacunades, i veiem, per exemple, les dades que ens venen
d'Àfrica i són gairebé dramàtiques, amb països que només han
vacunat l’l%; per tant, no ens hem d'estranyar que surtin soques
i que evidentment això suposi una visió global de les coses o un
tractament global de les coses que, evidentment, fins que no es
plantegi des d'aquesta globalitat, poc farem i de tremolar farem
osques, perquè sempre farem voltes allà mateix. Al cap i a la fi,
quan hi ha un país on es produeix una situació com aquesta fins
i tot arriba a ser obscè que l'única resposta a nivell
internacional sigui tancar els aeroports. Crec que, precisament,
el món que ens ha tocat viure ara, el moment aquest que ens ha
tocat viure fa pensar en aquesta realitat mundial, de la qual tots
en som partícips o copartícips.

Però darrere aquesta proposició no de llei també hi ha un
debat que és el famós, que fins i tot ja n'hem parlat moltíssimes
vegades, quan parlàvem fa dues setmanes de les esmenes a la
totalitat dels pressuposts de la comunitat autònoma hi havia el
rerafons de dir, bé, hem d'apujar els imposts o els hem
d'abaixar els imposts, i parlàvem d'imposts de manera genèrica,
i jo, a la meva intervenció, quan vaig sortir i vaig assenyalar:
bé, quan parlam d'imposts de quins parlam, de quins imposts
parlam i, especialment, de qui paga aquests imposts.

I crec que d'això també es tracta perquè, al cap i a la fi, és
vera que vivim dins un sistema tributari que, en aquest sentit,
evidentment proporcional, paguen molt més les rendes de
treball que no les de capital, i vàrem parlar també fins i tot de
mecanismes d'evasió d'imposts que hi havia d'haver. Per tant,
amb referència a unes dades que jo exposava inicialment,
aquests 5.173.000 morts i 258.929.000 contagiats arreu del
món, hauríem de respondre una pregunta: és lícit, és ètic que hi
hagi gent, persones amb noms i llinatges que s'enriqueixin a
partir d'aquesta realitat, que és dramàtica i que, evidentment, ha
suposat un esforç titànic per part de les administracions
públiques, per donar resposta als ciutadans i a les ciutadanes,
respostes des de tots els àmbits o de gairebé tots els àmbits, el
social, l’econòmic, etc., i que aquesta gent no hagi de contribuir

amb un esforç també especial a donar resposta a aquestes
qüestions?

Per tant, d'això, bàsicament, va aquesta proposició no de
llei. Disculpi’m si no m’he cenyit estrictament al que diu la
proposició no de llei, he entès que, evidentment, tots els
diputats i diputades saben llegir perfectament i que, per tant, ja
ho haurien fet i, per tant, també, al cap i a la fi, poder parlar
més del que diu el text estrictament, perquè podem compartir
un format o una manera, però jo estic convençudíssim que hi ha
un rerafons que sí que compartim tots, o almanco ho hauríem
de fer.

Molt agraït. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara correspon la intervenció
del Grup Parlamentari Socialista que ha presentat l'esmena
RGE núm. 14207/21, té la paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, president, bon dia, senyores i senyors diputats. Jo,
Sr. Ensenyat, sí que em restringiré al redactat talment el que
hem escrit, perquè així és com ho havia preparat, perquè,
precisament, en veure el redactat dels punts d'acord des del
Grup Socialista el primer és que no ens va acabar d'agradar del
tot aquest redactat, però sí que té raó també que compartim
certa finalitat de fons i, per això, li hem presentat una esmena
perquè amb aquest redactat original no hi estàvem d'acord i
hem presentat l'esmena per fer-ho venir bé.

També és cert que amb l'exposició de motius sí que estam
totalment d'acord amb tot el que assenyala, principalment per
tres raons. En primer lloc, perquè pens que contra la COVID,
aquesta lluita que hem fet, com vostè diu, mundial, i jo dic que
és una lluita col·lectiva, és una lluita de la humanitat, aquí hi
hem contribuït tots -tots- i aquest tots ha de ser un tots en
majúscules i en negreta. I ho dic perquè no em sembla del tot
correcta aquesta distinció que es pot entendre de la seva
proposta, segons la qual la lluita contra la COVID que han fet
les administracions i les empreses és..., perdó, les
administracions i les persones és legítima i lloable, i la lluita
que han fet les empreses no és legítima i no és lloable. Perquè
vostès esmentaven aquí principalment les empreses fabricants
de mascaretes, és a dir, les empreses a les quals els serveis
públics, el sistema públic ha acudit per subministrar-se i que,
per tant, han aportat el seu coneixement i la seva activitat en la
lluita contra la pandèmia, ara els haguem de posar una taxa
extraordinària.

I és normal que calgués tirar del sistema privat per
aprovisionar-se, però no és per una privatització ni per cap
qüestió negativa del sistema, sinó per una pura qüestió de
dimensionament, el sistema públic sanitari no estava
dimensionat per fer front a una pandèmia d'aquestes
característiques. 

I també pens, per exemple, en aquesta empresa eivissenca
de cinc joves eivissencs que es varen posar a fabricar
mascaretes sense tenir-ne l'experiència i ara s'han convertit en
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un referent mundial i se’n varen haver d’anar a Castelló, per
raons logístiques, i que ara mateix fabriquen 120.000 FFP2 al
dia i donen ocupació a 120 persones. I pens també en aquests
supermercats que, amb tant d'esforç, ens han garantit
l’aprovisionament, i pens en el Colmado Ripoll, i pens en el
meu fruiter, que el meu fruit no repartia i va agafar la furgoneta
i em duia la fruita a la porta de casa perquè jo no hagués de
sortir, perquè això també és lluitar contra la COVID, aquest és
el nostre plantejament. I aquests petits restaurants que no
repartien i han agafat una moto i s'han posat a repartir, això
també és aportar, això també és una reacció positiva i això
també es lluita contra la COVID. 

Per tant, quin missatge donam a tota aquesta gent? És clar,
si ara els posam aquesta reacció, aquesta taxa seria, nosaltres
pensam, una penalització injusta i excessiva. 

Per això he presentat aquesta esmena, per circumscriure
aquesta actuació, és a dir, deixar fora d'aquesta actuació les
PIME i els autònoms. També perquè pensam que en aquest
problema també s’hi lluita des de l'augment de la progressivitat
fiscal i el Govern de l'Estat ja hi fa passes, i també s’hi lluita
des de l'autonomia financera i fiscal de les comunitats
autònomes.

En segon lloc, també aquí una qüestió, diguéssim, de rigor
i de seguretat jurídica, perquè aquí també hi ha un component
retroactiu que també pot ser una mica injust, des del vessant
fiscal, la retroactivitat fiscal és inconstitucional, aquí no hi
podem actuar, i des del vessant jurídic, és clar, també una
vegada acabada la partida, una vegada acabat el partit
modificar el reglament de joc també ens sembla que no
contribueix a augmentar la seguretat jurídica, en tot cas va en
contra de la seguretat jurídica i els poders públics nosaltres
pensam que no haurien de contribuir a això.

També és ver que vostès plantejaven un impost, no una
taxa, una taxa sabem que és el que paga un usuari o un
consumidor per a l’ús privatiu d'un bé o d'un servei de domini
públic. Per tant, per això també hem posat això de la figura
impositiva.

I tercer i en últim lloc perquè els progressistes i els
socialdemòcrates apostam per una economia de mercat amb el
contrapès i l'intervencionisme necessari de l'administració quan
hi ha una ineficiència; és a dir, la intervenció ha d'estar
justificada per una ineficiència i la ineficiència poden ser
monopolis, són externalitats negatives, com són els impactes
ambientals, són la introducció d'objectius socials dins el
sistema capitalista que per si mateix no els té, i d’altres, però ha
d'estar justificat. Per exemple, si qualsevol empresa no paga
imposts o no acompleix la normativa laboral o no acompleix la
negociació col·lectiva, és clar que sí, que hi caigui a sobre tot
el pes de la llei i de la inspecció, però fer-ho així d'aquesta
manera, diguéssim, indiscriminada, com explicava al principi
que havíem entès d’aquesta proposició, ens semblaria que seria
una mica injust.

I, per tant, esperam que vulgui veure bé la nostra esmena.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Supòs
que no el sorprendré en absolut, Sr. Ensenyat, si li dic que
votarem en contra de la seva proposició no de llei, jo crec que
ja s'esperava que li ho digués, per tant, tampoc no crec que
l'hagi sorprès massa. I hi votarem en contra perquè ens sembla
un plantejament que és una barbaritat, li ho dic... de bon rollo,
eh?, no, no..., que quedi clar..., però ens sembla una autèntica
barbaritat el que vostè planteja a votació, perquè en el fons el
que es planteja són els punts de votació.

No compartim ni tan sols l'exposició de motius, també li ho
he de dir amb claredat. 

En primer lloc, no podem votar en contra d'aquesta PNL
perquè ja existeix un impost que grava els beneficis
empresarials, vostè ho sap perfectament, tenim l'impost de
societats i grava un fet imposable que és l'obtenció d'una
capacitat econòmica vinculada al benefici empresarial i es
grava amb un impost i evidentment paga més qui més benefici
empresarial obté i paga menys o paga zero qui no obté benefici
empresarial, sinó que té pèrdues.

Per tant, primer, en el seu plantejament hi ha una duplicitat
evident, hi ha un fet imposable que ja es grava i vostè el vol
tornar gravar, no sé exactament amb quina idea. 

En segon lloc, com és possible que vostès vulguin gravar els
beneficis empresarials del passat? Perquè ens diuen: no, home,
perquè és que les farmacèutiques i no sé què, i resulta que les
que varen vendre mascaretes... Escolti, però, ara què farem,
gravar un benefici d'anys anteriors? Però això és inviable; vull
dir, vostè sap que..., vostè ho sap, Sr. Ensenyat, que és
impossible gravar un fet imposable, un benefici empresarial del
passat. Si posen vostès un impost ara es gravarà de cara al
futur, però de cara a futur es produiran beneficis extraordinaris?
Jo la veritat és que no ho sé. Per tant, el plantejament és erroni,
Sr. Ensenyat.

En tercer lloc, com és possible que vostès diguin des de
l'administració qui ha obtingut beneficis extraordinaris i qui no,
derivats de la COVID? Vostès diuen: aquest jo crec que sí que
n’ha obtingut i aquest el posarem a la llista negra, i aquest altre
no, aquest no n’ha obtingut. Per exemple, aquell bufet de Palma
que va ajudar a intermediar en la compra de material de
l'ib-salut,...

(Alguns aplaudiments)

... aquest, vostès l’apuntarien amb el dit o no? Perquè no em
queda clar. Vostès l’apuntarien amb el dit a aquest? Jo supòs
que sí, perquè deuen haver obtingut un benefici extraordinari,
dic jo, vaja!
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Per altra banda, passem ja al que s'ha de votar, vostès diuen:
hem de crear un grup de treball per..., diuen per..., fixin-s’hi bé,
“grup de treball per a l'estudi de la creació d'una taxa de
beneficis excessius”. No fa falta crear un grup de treball per
identificar una taxa de beneficis excessius, i això qui ho diu que
són excessius? Ho diuen vostès des de l'administració? Ah,
això és excessiu. Ah!, i sota quin concepte és excessiu? Sota el
seu, no? Perquè tal vegada d’un altre diu: no, això no és
excessiu.

“Derivats de la irrupció de la pandèmia de la COVID”. No
fa falta crear cap grup de treball, perquè això és -perdoni que
li ho digui, Sr. Ensenyat- una barbaritat. Hi ha tal inseguretat
aquí que és una autèntica barbaritat el que vostès plantegen. Per
tant, no fa falta constituir cap grup de treball perquè -repetesc-
és una barbaritat el que vostès plantegen!

Però llavors al segon punt diuen: ”El Parlament de les Illes
Balears insta el Ministeri...”, bé, al ministeri deuen ser molt
més llestos que ningú, i, per tant, al Ministeri d'Economia sí
que sabran realitzar una llista dels sectors i empreses que han
vist incrementats de forma evident, això sí, “evident”, els seus
beneficis. Vostè els diu al Ministeri d'Economia que facin un
llistat d'empreses...: aquests sí que són..., aquests són...,
aquests, beneficis extraordinaris! Sr. Ensenyat, em sorprèn -li
dic amb sinceritat-, em sorprèn que un parlament es plantegi
una cosa així, li ho dic amb total sinceritat. Perquè això és una
autèntica barbaritat! O sigui... es pot crear més inseguretat
jurídica que sigui el ministeri qui faci una llista? No sé, a mi,
Sr. Ensenyat, em sembla un plantejament que, políticament,
l'entenc, vostès fan un plantejament que té un enfocament
purament polític, però plantejar una barbaritat d'aquestes és
impropi d'un grup parlamentari que sigui seriós, perquè això no
és seriós, Sr. Ensenyat.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, president. Amb la pandèmia ha aflorat el millor i
el pitjor de la naturalesa humana, hem vist grans gests solidaris,
veïns ajudant altres veïns a fer la compra, ajudant-los en
activitats de la vida diària; hem vist els mercats municipals
oberts; hem vist petites botigues ajudant que hi hagués
queviures disponibles per a tota la ciutadania; i hem vist els
sanitaris fent tot el que han pogut, i més, tractant, vacunant,
anant a peu amb les vacunes reconstituïdes, casa per casa,
perquè no quedàs cap persona anciana a les nostres illes que no
tengués accés a la vacuna.

I també, enmig de tanta solidaritat, hem vist com, alguns,
n’han tret profit; i sí que es poden cometre abusos, és clar que
sí, el Partit Popular no els veu perquè mai no els han interessat,
però sí que hi ha abusos, és clar que sí. La setmana passada,
justament aquí, vàrem parlar de les targes revolving, amb un

27% d'interessos, qualificat com a usura, és clar que hi ha
abusos! I aquests abusos s'han de determinar, s'han d'estudiar,
i la iniciativa que avui se'ns presenta per part de MÉS per
Mallorca va en aquest sentit: veure qui s'ha enriquit, com s'ha
enriquit i si hi ha hagut abusos de les persones consumidores,
i sobre això actuar.

I també els ho dic, estam en pandèmia i no sabem quan en
sortirem, i no sabem si tornarem a viure una situació com la que
vivim ara, i hem de treballar a futur i planificar, i això també és
tasca d'aquest parlament, no només fer feina per a avui, sinó fer
feina per a demà, la gent ens ha triat per a això. 

Llavors, nosaltres consideram, Sr. Ensenyat, que l'esmena
presentada pel Partit Socialista ve a millorar el text que vostès
varen registrar. En quin sentit? Consideram que s'ha de
deslligar el tipus d'empreses, parlar d’autònoms i petites
empreses no és el mateix que parlar de grans multinacionals,
hem vist pràctiques diferents, situacions diferents, i per la
nostra part consideram que seria molt positiu que pogués
incorporar aquesta esmena. Sempre que hi ha abusos s'ha de
veure què passa, aplicar la legalitat vigent i, si no hi ha aquesta
legalitat que es pugui utilitzar, s'ha de fer per evitar,
efectivament, els abusos als consumidors i a les consumidores.

Per la nostra part, donarem suport a la seva iniciativa i sí
que li demanam que accepti l'esmena perquè ve a millorar el
text.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president. Com a lliberals, no podem votar mai a
favor d'una iniciativa com la que presenta el Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, que parla d'una taxa o un impost o una
figura impositiva del benefici de les empreses que han fet feina
en la COVID. No podem votar-hi a favor perquè és una
iniciativa que desincentiva qui veu en la crisi una oportunitat;
una iniciativa que desincentiva l'emprenedoria; una iniciativa
que canvia les regles del joc a mitja partida; una iniciativa de
llistes negres; en definitiva, una iniciativa que afecta un dels
pilars del liberalisme: la igualtat d'oportunitats.

Aquesta iniciativa, com ha dit el portaveu del Grup
Parlamentari Popular, té un vessant polític, segurament que ve
d'un full de ruta que han escrit amb els seus nous socis de la
seva coalició amb Bildu, amb la CUP, bé, vostès sabran amb
qui s’alien! Per cert, ja que hi són demanin a Bildu que
condemnin el que va significar un impost que sí que va fer molt
de mal a moltes persones. 

Per aclarir, m'agradaria aclarir la definició de multinacional
segons la RAE, multinacional: sociedad mercantil o industrial
cuyos intereses y  actividades se hallan establecido en muchos
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países.” Per aquesta definició “intereses y  actividades que se
hallan establecido en muchos países”, la major part de les
PIME i de les empreses de les nostres illes poden ser
multinacionals: el nostre sector primari, les cooperatives
agràries, el nostre teixit empresarial, el nostre sistema turístic;
és a dir, la nostra activitat econòmica es podria dir que està
formada per moltes i petites empreses amb vocació
d'internacionalització, amb moltes i petites empreses
multinacionals.

Per això, sorprèn que si la presidenta Armengol anuncia que
vol governar la propera legislatura, presenti el seu grup
parlamentari, el PSIB, una esmena on manifesti que pretén
estudiar la creació d'una nova figura impositiva sobre els
beneficis que han obtingut les empreses multinacionals de les
nostres illes, és a dir, la gran majoria. Una esmena a una
iniciativa on MÉS per Mallorca no diu res de multinacionals.

Bé, la Sra. Armengol vol governar i crear noves figures
impositives a empreses de les Illes Balears, empreses que han
venut i han creat coses durant l'època COVID, per exemple, la
fàbrica de mascaretes que utilitza la mateixa presidenta, també
els castigaran?

Bé, sobre la mateixa proposta, m'agradaria llegir, ara que
celebram l'aniversari de la Constitució, l'article 31 de la
Constitució, que vostès saben que estimam molt: “Todos
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de
acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema
tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y 
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance
confiscatorio”, i això deu ser, això de “tendrá alcance
confiscatorio” el que violenta els seus drets, com ha manifestat
fa uns dies. 

Amb iniciatives així, la pregunta és: quin model econòmic
o de societat volen, quin model de societat volen per a aquestes
illes? Un sector econòmic que es trobi a costa de taxes o
imposts segons convingui? Perquè el que es desprèn d'aquesta
iniciativa és, justament, el contrari del que necessita la nostra
comunitat per créixer d'una manera sostenible. Aquesta societat
necessita que el talent, principalment el talent jove, tengui
facilitats per desenvolupar els seus projectes, però vostès
sembla que tenen un full de ruta de decreixement i de pobresa,
un full de ruta on es desincentiva els emprenedors, on es
desincentiva la igualtat d'oportunitats, un full de ruta amb llistes
negres d'empreses que han tingut beneficis.

I amb això els lliberals no hi podrem congregar mai.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Si alguien pensaba que las
ocurrencias de los independentistas de MÉS habían llegado a
su límite, aquí tiene un nuevo ejemplo de que el despropósito

continúa, y parece no tener fin. Aquí estamos hoy, debatiendo
sobre la última estrambótica idea que nos plantean estos
señores, que deben ser de los que van por ahí y diciéndole a la
gente que el dinero lo fabrica el Estado y que el sector privado
vive de lo que le da el Estado, ¿verdad, señores de MÉS?
Porque saben perfectamente que ustedes viven de la ignorancia
de sus votantes, que no tienen ni idea de cómo funciona la
economía, ni la de mercado, ni la intervencionista, ni la
capitalista, ni la comunista. ¡vamos!, que no tienen ni idea de
cómo funciona el mundo, y en eso se basan ustedes para seguir
con su demagogia intentando captar más votos, por cierto, sin
demasiado éxito, porque llevan varias décadas en el empeño y
su estancamiento es más que evidente. 

Pero lo más grave de todo esto es que una cosa son sus
idealistas y manipulados votantes y otra muy distinta son
ustedes, que sí saben perfectamente de lo que hablan y que sí
saben perfectamente que cualquier empresa solo funciona, solo
y exclusivamente funciona, si obtiene beneficios, señores de
MÉS. Y ustedes saben perfectamente que las empresas que
obtienen beneficios ya están pagando por ese beneficio, ya sea
en el impuesto de la renta de las personas físicas, en el caso de
los autónomos, o en el impuesto sobre sociedades, en el resto
de casos, y que esos impuestos son además proporcionales a las
ganancias, es decir que el que gana más paga más y el que gana
menos paga menos, y el que no gana nada, pues no paga por
ningún beneficio. Y también saben perfectamente que la doble
imposición está prohibida en España, además de ser algo
abusivo e impensable en cualquier sociedad democrática y
avanzada.

Ustedes tienen la desfachatez de venir aquí a solicitar que
las empresas que hayan obtenido beneficios excesivos durante
la pandemia paguen una tasa. Partimos ya de un concepto que,
además de indeterminado, es absurdo, ¿me pueden ustedes
explicar desde cuándo un beneficio es excesivo? ¿En qué
momento un beneficio pasa a ser excesivo? Los beneficios
nunca son excesivos, los beneficios producen un
enriquecimiento, que puede ser justo o injusto. Cuando es
injusto, la persona o la entidad que ha pagado a esa empresa lo
que tiene que hacer es pedir que le devuelvan el dinero, como
se viene haciendo toda la vida ante los tribunales de justicia
cuando alguien obtiene un enriquecimiento injusto por algo,
pero cuando son justos, es decir, cuando responden a una
prestación que lleva aparejada una contraprestación, los
beneficios siempre son buenos, señores de MÉS, de ahí su
denominación, beneficio, que significa bien que se hace o se
recibe. 

Ustedes, en cambio, tienen interiorizado que los beneficios
son algo malo. ¿Saben qué tipo de persona puede considerar
que un beneficio es algo malo, y que incluso puede llegar a ser
excesivo? Pues los vagos rematados que no dan un palo al
agua, que son precisamente los que no produce ni producirán
nunca ningún beneficio para la sociedad, porque no han
trabajado en serio en su vida. Y como de esos siempre ha
habido y siempre habrá, pues aquí tenemos a los partidos
políticos que les dicen lo que quieren oír para captar su voto.

(Remor de veus)
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Y ¿qué les dicen? Pues que vamos a quitarles el dinero a los
que se lo han ganado, que eso de trabajar y obtener beneficios
es algo muy reprochable y muy malo, les dicen eso, mientras
dilapidan el dinero público en chorradas que no sirven para
nada. Vamos a quitarles el dinero a los pocos ciudadanos que
han podido trabajar durante la pandemia y cuando tengamos el
dinerito de estas personas, nos lo repartimos más y mejor entre
nosotros y nuestros afines, que hay que regar a todos los que
nos votan y están chupando del bote en chiringuitos de género,
colectivo LGTBI, grupos culturetas catalanistas y demás
especímenes.

Ustedes, además de vagos e impresentables, son un peligro
público para nuestra sociedad, porque con ustedes al mando es
imposible prosperar, y además son unos hipócritas, porque
ustedes han apoyado todas las medidas inconstitucionales de
vulneración de derechos fundamentales que han supuesto el
cierre y la ruina de miles de empresarios y trabajadores, y, tras
haber expropiado sin indemnización alguna el derecho al
trabajo a un gran número de trabajadores, quieren, encima,
arrebatar el fruto de su esfuerzo a los pocos a los que se les ha
permitido trabajar y con muchas trabas. 

Dicen ustedes en la exposición de motivos que han sido los
estados y las instituciones públicas las encargadas de combatir
la pandemia. Y ¿de dónde sacan las instituciones públicas y los
estados los recursos para ello? ¿Qué pasa, qué el material
sanitario cae del cielo, los equipamientos sanitarios se
construyen solos? En vez de proponer una tasa para las
empresas que han obtenido beneficios por prestar sus servicios
a las administraciones, mientras ustedes estaban viendo pasar
la pandemia desde el sofá de sus casas, lo que tendrían que
hacer es un homenaje a esas empresas, que, gracias a ellas, esas
administraciones públicas que ustedes tanto alaban, han podido
cubrir el expediente para cumplir con sus obligaciones, y
encima lo hicieron tarde y mal.

Quiero cerrar mi intervención manifestando, en nombre del
Grupo VOX, en este parlamento regional, nuestro
agradecimiento a todas aquellas empresas que durante la
pandemia han prestado sus servicios para luchar contra los
efectos del virus chino, y también quiero tener unas palabras de
apoyo y consideración hacia todos aquellos que, por culpa de
las restricciones inconstitucionales, impuestas por los gobiernos
socialistas de Sánchez y Armengol, apoyados por los
comunistas y los separatistas, han perdido sus puestos de
trabajo obligados a bajar las barreras de sus negocios para
siempre. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears
té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades.
Sr. Ensenyat, jo esperava la seva intervenció per veure si em
clarificava el per què de les seves propostes, però la veritat és
que no m'ha quedat gens clar. Compartesc en gran part

l'argumentació de molts de grups per votar en contra del primer
punt.

El Grup Parlamentari El Pi considera que no hem d'anar
creant noves figures tributàries alegrement i, per tant, en
principi, volem ser molt conservadors amb la creació de nous
tributs. Aquest és el nostre punt de partida.

També, com s'ha dit perfectament, el sistema fiscal ja és
progressiu, per tant, qui més beneficis té ja paga. El sistema
fiscal prohibeix la doble imposició i també es prohibeix la
retroactivitat dels tributs. Per tant, des de tots aquests punts de
vista que ja s'han comentat, no veiem gens clar el seu primer
punt.

Però, almanco, si m'explicàs el segon punt, per què vol la
llista, per què vol aquest llistat? De què li servirà aquest llistat?
Quina utilitat tendrà aquest llistat? M'agradaria saber-ho,
m'agradaria que m'ho explicàs perquè estava disposat a votar-hi
a favor o abstenir-me en aquest segon punt, si vostè em donava
una explicació raonable de la utilitat d'aquest llistat, però és que
tampoc no n’ha dit una paraula. Cap grup no ha dit per què
servirà aquest llistat. Perquè proposen una cosa que no saben
ni explicar ni tenen interès en explicar la seva utilitat.

I vostè diu una cosa, aquí vostè ha dit: com pot ser que
s'enriqueixin determinades empreses en situacions
dramàtiques? Aquesta és la seva pregunta, és a dir, vostè ens
diu que mai no s'hauria de produir cap enriquiment de
situacions dramàtiques, ens diu això, ens convida a aquesta
reflexió. Evidentment, no la podem compartir, de cap manera,
perquè el món està ple, Europa està ple, l'Estat espanyol està
ple, les Illes Balears hauria d'estar més plena d'empreses que
fan investigació, en via tecnologia, en via farmacèutiques, en
medicina, que fan una aportació al benestar de la seva població.
Molt recentment a les Illes Balears s’ha venut una empresa que
es diu Sanifit la qual, evidentment, ha fet una investigació
privada amb fons privats per millorar la salut de les persones.
I vostè què troba? Què tots els doblers que ha rebut d'aquesta
venda els hauria de confiscar l'administració pública? Perquè
on s'ha vist mai que s'enriqueixin en situacions dramàtiques!

Bé, ja veig que la presidenta Armengol, sòcia seva, es
dedica a donar-los premis, que em sembla molt bé, ho
compartesc totalment que els donin premis, perquè se’ls
mereixen, però vostès ara ens fan una proposta que va en la
línia contrària, que és incongruent, perquè hi ha moltes
empreses que d'una manera correcta, d'una manera assenyada,
s'enriqueixen cercant solucions i millorant la vida de les
persones. I això no és una cosa negativa, que vostès sembla que
ho veuen com a una cosa negativa; tan negatiu que els seus
socis de Podemos diuen: això és un abús. Què és un abús? Què
les empreses guanyin doblers és un abús? Què és un abús? On
és l’abús? Sí, sí, on és l’abús?

(Remor de veus)

Perquè..., això és el que jo li dic, on és l’abús? Si el que
toca és que les empreses guanyin doblers, i tant de bo les Illes
Balears, si vostès diuen que hem d’apostar per innovació, que
hem de diversificar el sistema productiu, què volen que ho
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facin sense guanyar doblers les empreses? Com es diversifica
el sector productiu?

(Remor de veus)

Jo, és que, sincerament, és incomprensible la seva postura,
perquè el que nosaltres necessitam i el que les Balears
necessiten són moltes Sanifit, d'això en necessitam moltes, i el
que haurien de fer és potenciar-les i no castigar-les fiscalment,
que és la seva proposta. 

Per tant, nosaltres no veiem que això sigui cap abús, sinó
que és una una garantia d'èxit i una mostra d'èxit, i això s'hauria
de recompensar i s'hauria d'aplaudir, que és el que ha fet el
Govern de les Illes Balears en donar premis a les empreses que
han triomfat en la seva innovació i en la seva aposta per
millorar i crear medicaments que millorin les condicions de les
persones.

Si no m’aclareix a la seva rèplica per què volen el llistat, no
ens quedarà més remei que votar negativament els dos punts de
la seva proposta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, president. Bé, començaré amb una qüestió del
respecte. “Despropósito  estrambótico”, “viven de la
ignorancia de sus votantes”, “no tienen ni idea”, “demagogia”,
“desfachatez”, “vagos rematados”, “no dan un palo al agua”,
“chiringuitos”, “culturetas”, “catalanistas”, “LGTIB y otros
especímenes”, “virus chino”. Diuen que les empreses funcionen
si obtenen beneficis, i la democràcia des del respecte, que és el
que vostè no ha tingut avui.

(Alguns aplaudiments)

I ara debatrem la proposta, perquè sembla que és curiós.
Debatem una proposició d’implantar una taxa relativa a les
empreses que han tingut beneficis en els temps de la COVID.
Com hem vist, els governs, tant estatal com autonòmic, han fet
tot el possible, malgrat pesi a alguns, per poder ajudar a
tothom. En primer lloc, la salut ha estat el més important per a
tothom, però sense deixar de banda l’economia; s’han posat a
l’abast de tothom, tots els recursos necessaris per poder
protegir-los, protegir les persones i protegir també el sistema
productiu. Han fet possible també que arribessin recursos per
mantenir-lo viu, amb l’escut social, amb els ERTO, prestacions
per a fixos discontinus, etc. I si una PIME ha pogut treballar,
per què no?, si ha obtingut beneficis, aquests beneficis, Sr.
Ensenyat, per què no han de ser lícits? És justament una qüestió
amb la qual en aquesta proposta podem no estar d’acord. Ja
existeix un sistema tributari que fa que qui més guanya més
pagui, és progressiu, per la qual cosa cada un paga en funció
del que guanya.

Exposen bé a la PNL, que els tributs serveixen per poder
sufragar les despeses i inversions que els serveis públics han de

fer servir per protegir-nos a tots, també front a la COVID, per
molts que alguns vulguin abaixar imposts, els imposts serveixen
per a això, per tenir serveis per a tothom. Com bé exposen
també, les rebaixes fiscals només serveixen per afavorir els que
més tenen i deixar de banda la importància perquè l’estat de
benestar pugui arribar a tothom. 

La situació que tenim és extraordinària, a Formentera la
temporada ha estat molt semblant a la del 2019, a un any sense
COVID, o preCOVID, podríem dir, i no hagués estat possible
sense aquest escut social del qual hem parlat. Han arribat 13,3
milions d’euros per a aquestes empreses, a 183 empreses, que
han fet possible que continuàs aquest teixit empresarial
engegat. Què vol dir? Que les persones que treballaven per a
aquest teixit empresarial, també poguessin continuar treballant,
i aquesta part és molt important. A Formentera, a més,
justament el turisme és el motor econòmic principal, sinó
continuàs engegat l’illa tindria un seriós problema.

En el segon punt dels que exposen, parlen de millorar els
contractes públics que puguin haver-se signat. Segons el
Reglament de protecció de dades, no sé si seria possible fer
aquest llistat de les qüestions que fan, perquè justament són
dades que estan protegides pel Reglament general de protecció
de dades. És més, la pròpia Llei de contractes ja inclou les
garanties que no hi hagi un enriquiment no adequat per part de
les empreses i qui fa un treball ha de tenir la seva remuneració
dins d’aquest contracte.

No podem donar suport a aquest punt, sí que és cert que
l’esmena que els han proposat des del Grup Socialista, sí que
crec que millora la proposta que s’ha fet i sempre es defensarà
que el sistema tributari ha de ser just i progressiu, que les taxes
gravin el que sigui necessari i els imposts progressius i graduals
facin possible als que menys guanyin, menys els afecti i a la
inversa.

I després, respecte de les intervencions que hi ha hagut
abans del meu torn, s’ha parlat dels liberals, Sr. Pérez-Ribas, de
llistes negres, crec que es pot... no es pot parlar de diverses
maneres, torn una altra vegada al respecte, es pot parlar de
llistes negres, o es pot parlar d’un Reglament de protecció de
dades que defensa, és una qüestió també de com volem ficar el
matís.

Parlem, m’ha agradat molt que sempre van als articles de la
Constitució que els interessa, el 31, el 33, de la propietat, ens
oblidem també que el sistema tributari és el just per a tots i els
poders públics han de garantir que arribin a tothom totes les
qüestions.

(Remor de veus)

Sí Sr. Sagreras, sí, ja sé que li agraden molt les meves
intervencions.

Després Sr. Costa...

(Continua la remor de veus)

..., Sr. Costa...
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EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

EL SR. SANZ I IGUAL:

... no m’estranya que hi votin en contra, es parla d’una taxa i
vostès sempre parlen de suprimir les taxes, llavors, almenys
avui han estat coherents en què vostès sempre parlen de
suprimir taxes i ja en vol posar una altra.

I res més, esperem que sigui acceptada aquesta esmena del
Grup Socialista i que, per tant, puguem votar a favor del primer
punt. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Correspon ara donar la paraula al grup
proposant, té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. De l'esmena que presenta el
Grup Socialista, Sr. Marí, totalment d'acord, perquè crec que
vostès han entès de què parlàvem i tal volta perfila més de qui
parlam, que, evidentment, vostè ha fet una relació d'empreses
eivissenques, precisament no parlàvem de cap d'aquestes. O sí,
o sí en el sentit de dir: hem pres tota una sèrie de mesures que
han implicat, evidentment, una realitat per a moltíssimes
empreses i nosaltres, especialment, que en tenim moltes
dedicades al tema de turisme, el tema de tancar establiments
turístics i més, evidentment, això ha comportat. 

Però d'una crisi en podem sortir per la dreta o en podem
sortir per l'esquerra, no és veritat?, i per l’esquerra,
evidentment, això suposa un escut important respecte d’aquesta
gent que ha tengut un perjudici, perquè, al cap i a la fi, el
senyor de Ciutadans, el Sr. Ribas, deia, a veure, quin model de
societat volen, quina democràcia volen? I vostès quina
democràcia volen? Perquè la meva, la que tenim dins el cap i
dins el cor, és aquella que defensen la igualtat d'oportunitats de
tots els ciutadans i ciutadanes, la igualtat d'oportunitats, però
això surt a qualque banda. Per tant, vostès i vostès, quan diuen
que abaixaran imposts, que abaixaran imposts, alegrement, sí,
idò d’on ho pagarem això? I després em diuen a mi de fer
miracles? No, no, digui’m vostès quin miracles faran!

El Sr. Costa em deia que no era cap sorpresa. Jo,
desgraciadament, vaig perdre la capacitat de sorpresa fa molts
d'anys, és veritat, i crec que hem vist coses com, per exemple,
que un partit polític financiï una campanya electoral amb
doblers públics i d'aquelles tres persones, tres persones que
sortiren als cartells, un sigui a la presó, però les altres dues
encara segueixin actives dins la política, això fa perdre la
capacitat de sorpresa.

I llavors em diu que és una barbaritat! I posar un impost al
sol no ho és una barbaritat per a vostès? El problema que tenen
vostès és que quan qui hi surt guanyant són les grans empreses
va bé, i quan qui hi surt perdent és la immensa majoria dels

mortals que paguen els imposts i hi perden, és quan els sembla
una barbaritat, això és el que els passa!

Però, bé, de totes maneres i evidentment, vostès són molt
conscients del que parlam i parlen de llistes negres; no es tracta
de fer llistes negres, però si en féssim segurament coincidirien
amb els que solen sortir pels papers de Panamà, pels Pandora
papers, o fins i tot amb els que varen pagar la seu del Partit
Popular en B, previ pas per caixa. 

Veig que els han fugit les rialles ara.

(Remor de veus i algunes rialles)

“En resumides cuentes”, com diem en bon mallorquí...

(Rialles de l’intervinent)

..., aquí del que parlam és que qui té més, ha de pagar més, i
quan vàrem fer el debat de...

(Remor de veus)

..., sí, això existeix, això existeix, però vostès saben
perfectament, perquè no varen néixer ahir i vostè és economista
i ho sap molt més que jo, que vaig estudiar filosofia, que hi ha
una cosa que es diuen paradisos fiscals, que hi ha una cosa que
es diuen mecanismes d'evasió d'imposts, etc., i que el gran
drama de la nostra societat és que sempre paguen els mateixos
i existeixen prou mecanismes per a evasió d'imposts que, per
cert, no n'hi cap ni un que, o n’hi deu haver molts pocs que ens
votin, per no dir cap, que ens votin a nosaltres.

En fi, en tot cas, acceptam l'esmena que ha fet el Grup
Socialista, entenem que millora el redactat i especialment crec
que aquesta gent que defensa que quan abaixen imposts, el que
haurien de defensar és que si abaixen els imposts, quines
prestacions deixaran de prestar als ciutadans, prestacions, per
cert, que són aquestes que garanteixen la igualtat d'oportunitats
entre uns i altres. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Un cop finalitzat el debat,
procedirem a la votació.

En primer lloc, votam el punt número 1, amb l’esmena RGE
núm. 14207/21 incorporada. Votam.

Vots presencials: 30 sí, 23 no, cap abstenció; vot per
videoconferència: 1 vot afirmatiu, que ens dóna un resultat
global de 31 sí, 23 no i cap abstenció.

Ara votam el punt número 2. Votam.

Vots presencials: 5 vots sí, 42 no, 6 abstencions; vot per
videoconferència: 1 vot afirmatiu, que ens dóna un resultat
global de 6 sí, 42 no i 6 abstencions.

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