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EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia, senyors i senyores diputades.

Abans de començar amb el primer punt de l'ordre del dia,
saben que fa un parell de dies va morir el Sr. Guillem Camps
i Coll, que va ser diputat d'aquesta cambra durant la V
legislatura i secretari primer de la Mesa a la VI, per aquest
motiu farem ara un minut de silenci a la seva memòria.

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. 14017/21, presentada pel
diputat Sr. José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari
Popular, ajornada a la sessió anterior, relativa a adquisició
de l'antic quarter de Son Busquets.

Primera pregunta, RGE núm. 14017/21, ajornada a la sessió
anterior, relativa a adquisició de l'antic quarter de Son
Busquets, que formula el diputat José Javier Bonet i Díaz, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Bonet.

EL SR. BONET I DÍAZ: 

Gràcies, president. Bon dia, senyors diputats. Sr. Conseller
Marí, el pasado 9 de noviembre, usted hizo un gran anuncio
aquí en el Parlamento, dijo que ya hay un acuerdo de compra
para Son Busquets. Agradecería que ahora en su turno de
palabra nos lo explicara detalladamente y lo confirmara
definitivamente, si es el caso.

Son Busquets, com sabe, es una demanda histórica. De
hecho, la primera vez que el PSOE anunció en rueda de prensa
que la adquisición estaba ya hecha se remonta a marzo del
2011. 

Su compañera Aina Calvo dijo: “El proceso negociador con
el Ministerio de Defensa ha sido largo, costoso y exitoso”.
Parece que sí: que ha sido largo y costoso; exitoso, parece que
no. Diez años después seguimos sin absolutamente nada.

Como sabe, después de este engaño del PSOE, previo a las
elecciones de 2011, sus compañeros de partido han vuelto a
mentir hasta en dos ocasiones más, por lo que nos gustaría
saber en qué estado se encuentra el acuerdo anunciado el
pasado 9 de noviembre en relación a la adquisición del cuartel
de Son Busquets.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Bonet, té la paraula el conseller de Mobilitat i
Habitatge

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores diputades,
senyors diputats. Sr. Bonet, una vegada més li intentaré
respondre sobre el tema de Son Busquets que, com sap, és un

tema, com ha dit vostè molt bé, no exempt de distintes
complicacions. 

El que vaig dir jo dia 9 de novembre no era un acord. I l’hi
intentaré explicar. Com sap, aquests terrenys, que pertanyen al
municipi de Palma, són propietat del Ministeri de Defensa a
través de l'Institut INVIED, i els ha de comprar l’EPES. El que
hi ha entre l’EPES i INVIED és una negociació des de fa molt
de temps, demostrada la voluntat, i així s'ha manifestat totes les
vegades que se n'ha parlat, aquests terrenys han de ser públics,
han de ser l’EPES i han de ser per a la funció de fer-hi
habitatge social.

El que hi ha és una discrepància de preu en aquests terrenys,
i el que hi va haver, l'acord que jo vaig dir que hi havia un
acord, era perquè s'havia arribat a un punt d'arbitratge
important on s'ha buscat, s'ha acceptat o s'acceptarà el resultat
d'una taxació neutral feta per l'empresa pública SEGIPSA, i el
preu que determini aquesta empresa serà el que s'acceptarà per
part de comprador i venedor.

Per tant, aquest és un primer acord que s'ha fet i quan s'hagi
fet aquesta taxació, que posarà fi segurament a aquesta
discussió econòmica, es podrà comprar per part de l’EPES i
fer-se les funcions que tenen destinats aquests terrenys segons
el pla especial que presenta, per altra part, l'Ajuntament de
Palma. De manera que el Govern aquí, diríem, col·labora o
coajuda que això es pugui fer, però és de l'Ajuntament de
Palma, com vostè sap molt bé.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. BONET I DÍAZ: 

Gracias, presidente. No hay acuerdo, entonces, hay
voluntad. Sabemos que usted no es dado a las polémicas y -
créame- yo no venía a polemizar con usted en ningún caso. De
hecho, después de su anuncio el pasado 9 de noviembre, hoy
venía hecho a la idea de que le estaba haciendo un regalo con
esta pregunta. 

Hoy esperaba que lo confirmara oficialmente, que nos
explicara qué va a hacer exactamente e iba a aprovechar la
réplica para darle la enhorabuena por su trabajo. Y ¿con qué
nos hemos encontrado? Con lo mismo que las últimas tres
veces, usted ha mentido igual que su predecesor, el Sr. Marc
“mentiras” Pons, el cual dijo sin avergonzarse lo mínimo en
diciembre del 20 que ya había partida presupuestaria para la
compra de Son Busquets y que pasados los Reyes Magos
veríamos buenas noticias, los pasados, no éstos. Pero que si
fuera el próximo 6 de enero ya nos iría bien, pero ya vemos que
tampoco será. 

Pero usted puede seguir tranquilo, Sr. Marí, que todavía su
presidenta sigue siendo la campeona de los mentirosos: ella se
reunió en 2018 con la ministra de Defensa y dijo que se
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reactivaba el proyecto de Son Busquets, septiembre de 2018;
meses después, Sánchez ninguneaba a la Sra. Armengol y ponía
los terrenos de Son Busquets en subasta pública. Y siguen en
subasta pública, hoy mismo, puede comprobarlo, por lo que, si
mañana viene un fondo con dinero, se lo venderán sin pensarlo.

Estos son sus anuncios y estos son los hechos. Muchas
gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Bonet, no em crec que
vostè tengués cap intenció de felicitar-me, li contestàs el que li
contestàs. Per tant, en aquest sentit, crec que no és així.

Només li diré una cosa, tanta sort que a Madrid governam
nosaltres, aquí a les Balears també governam nosaltres, i per
tant, garantim que això continua en un procés de negociació
perquè aquests terrenys siguin sent públics, perquè si
governassin vostès ja s'haurien venut segurament als promotors
privats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 14014/21, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, ajornada a la sessió anterior,
relativa a exigència de majors responsabilitats als hotelers
per part del Govern de la Sra. Armengol.

Segona pregunta, RGE núm. 14014/21, ajornada a la sessió
anterior, relativa a exigència de majors responsabilitats als
hotelers per part del Govern de la Sra. Armengol, que formula
el diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Sí, gràcies, president. Bon dia, diputats. Bon dia, Sr.
Negueruela. Cregui’m que em sap greu haver de fer aquesta
intervenció, però ja pot anar bé si serveix almenys perquè vostè
es pugui replantejar certes actituds que a qui fan més mal, a
part dels administrats, és a la seva pròpia reputació i per
repetició també a la presidenta Armengol. 

Aquest control li havia de fer la setmana passada, va ser
pont, vostè no va venir, i em referia els excessos verbals que
vostè sol emprar contra els empresaris d'aquesta terra. La

setmana anterior, els darrers: “Moderen ustedes, moderen sus
críticas, después de lo que hemos hecho por el entramado
empresarial”. Dies després, també va tractar els empresaris
turístics d’imprudents i d’irresponsables, senzillament perquè
li havien fet una crítica legítima. 

Crec que vostè avui té l'oportunitat de demanar disculpes,
de rectificar, o si no vol demanar disculpes ni rectificar, de
moderar o justificar les seves paraules que -cregui’m- els
empresaris troben i nosaltres també trobam que són més dignes
de pel·lícules de la màfia que d'una democràcia del segle XXI.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Pedir moderación, aunque sea en un
tono bajo, como el que cabe emplear, me imagino que porque
es a primera hora para usted, pero a la vez articular la palabra
“mafia” me parece que es indigno de esta cámara y, sí le
pediría que retire la palabra “mafia” de lo que usted acaba de
decir, porque desde luego no es propio ni de esta cámara ni de
su grupo; un grupo además, que ayer vio al ex-presidente de su
partido en el Congreso de los Diputados, precisamente
hablando de actitudes muy mafiosas, a través del control de la
policía patriótica; usted es más bien el que debe pedir disculpas
por lo que han hecho a lo largo de estos años en esta tierra y en
el Gobierno de España, ya que usted ha empleado una palabra
que me gustaría que quitase del Diario de Sesiones, como es la
palabra “mafia”, creo que deben dar una vuelta a los tonos y a
las palabras que emplean en esta cámara, debería estar más
tranquilo a la hora de emplear según qué palabras y qué
adjetivos.

Le puedo decir que este gobierno lo que sí ha dicho y puede
decir, porque se reúne permanentemente con los empresarios,
ese mismo día nos reunimos, al día siguiente nos reunimos, al
día siguiente nos reunimos, y les hemos trasladado que,
efectivamente, hay según que críticas que se pueden hacer, que
primero podemos trabajarlas, se hablan y se discuten, pero que
este gobierno, y ningún empresario desconoce, como el
Gobierno de España ha puesto 855 millones, que en ninguna
crisis donde ustedes gobernaron los pusieron, han hecho ERTE,
han hecho bonificaciones, han hecho más ayudas que nunca
habladas y dialogadas.

Y el diálogo, efectivamente, a veces lleva a la discrepancia.
Ellos nos pueden decir según qué críticas, nosotros las
aceptamos, las entendemos a veces y nos seguimos reuniendo
con ellos para seguir trabajando en avanzar. A ustedes cuando
les criticaban, ¿sabe qué hacían? No discrepaban porque no se
reunían con ellos. Los sindicatos no pisaban el Consolat de la
Mar, no había diálogo social, y el diálogo, efectivamente, a
veces lleva a que haya discrepancias. 
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Ellos dicen que les parece una cosa y nosotros otra, a
diferencia de ustedes, lo que pasa es que a veces nosotros no
estamos de acuerdo en todo lo que dicen los empresarios en
todos los casos e intentamos ponderar los intereses entre
trabajadores, trabajadoras, empresarios, también en esta
comunidad autónoma, algo que ustedes no hacían porque nunca
se han reunido con la parte social de la historia. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sr. Negueruela, la veritat és que maldament avui hagi
moderat, suavitzat o disminuït el to de les seves paraules, la
setmana passada sí que va acovardir, amenaçar i insultar els
nostres empresaris turístics...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... i si jo fos la presidenta del Govern m'empegueiria de tenir un
conseller com vostè que amenaça els que creen riquesa en
aquesta terra. Vostè els va tractar d’imprudents i
irresponsables. Mallorca és petita i tots ens coneixem. Sap qui
són els imprudents i  irresponsables? No diré el seu nom,
perquè tots la coneixem, és aquella governant que va posar
prohibicions, limitacions i restriccions als ciutadans i als
empresaris i un vespre va sortir de copes i es va botar les seves
pròpies restriccions i va posar en perill la salut pública dels
ciutadans de les Illes Balears...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Això és imprudència. Als empresaris vostè els hauria de
posar una estora vermella, perquè han recuperat els llocs de
feina exposant el seu capital, fent feina de sol a sol, i gràcies a
això han pogut recuperar els llocs de feina que es varen perdre
gràcies al fet que vostès varen posar a Balears més limitacions
que qualsevol altra comunitat autònoma d'Espanya.

Sr. Negueruela, vostè no ha de fer combregar ni a nosaltres
ni als ciutadans amb rodes de molí. Vostè s'està guanyant una
mala fama molt grossa, ja n'hi ha massa de ciutadans i
d'empresaris que passen pena de fer crítiques públiques perquè
tenen por que després el Govern no els faci inspeccions. I sobre
el que parlàvem, eliminin l'ecotaxa; mentre no l'eliminen la
destinin a allò pel que es va crear, però en cap cas no tirin els
doblers dels turistes, dels empresaris, dels ciutadans de les Illes
Balears fent concerts per...

(Se sent el timbre de tall del micròfon) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. 

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Veo que usted no se cansa a hacer
el ridículo en esta cámara. Lo que le puedo decir claramente es
que con los empresarios de esta tierra pactamos las
restricciones, pactamos las restricciones del año pasado para
tener temporada, para tener mejor temporada que nadie, para
haber recuperado más turismo que Madrid, donde ustedes
gobiernan, que Andalucía, donde ustedes gobiernan siendo
comunidad turística, que otras comunidades autónomas, y ser
ahora los primeros en empleo y en afiliación. Eso es lo que le
importa no sólo a los empresarios de esta tierra sino también a
los trabajadores y...

(Se sent el timbre de tall del micròfon) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 14018/21, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, ajornada a la sessió anterior,
relativa a posicionament del Govern en relació amb
l'arribada de creuers. 

La pregunta RGE núm. 14018/21, ajornada a la sessió
anterior, relativa a posicionament del Govern en relació amb
l'arribada de creuers, que formula la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días. Sr. Conseller, sabemos
que la Sra. Armengol anunciaba al principio de legislatura la
limitación de la llegada de cruceros. Con qué competencias y
en base a qué datos y estudios objetivos lo haría es un misterio
que dos años y medio después todavía no se ha desvelado. 

Des del Partido Popular se lo venimos preguntando desde
2019. Hemos presentado hasta 25 iniciativas. Ya en febrero de
2020 le pedimos por escrito los informes técnicos que
justificasen su decisión de limitar los cruceros. Un año y medio
después aún estamos esperando que nos conteste. Esta falta de
transparencia y de rigor no genera ninguna confianza y da la
sensación de que su decisión de limitar los cruceros obedece
más a postulados ideológicos. 

Sr. Conseller, se lo hemos vuelto a preguntar en noviembre,
pero ahora tiene la oportunidad usted de contestar y aclarar
definitivamente cuál es su posicionamiento respecto al futuro
de los cruceros. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. De la misma forma que usted lo ha
preguntado en muchas ocasiones le contestaré que,
efectivamente, la postura de este gobierno es establecer límites
a la llegada de cruceros, que estamos trabajando en esa
dirección, que es uno de los Acords de Bellver y que está claro
que lo llevaremos a término durante esta legislatura y que será
uno de los puntos que esperamos poder tener cerrado lo antes
posible para que sea efectivo durante 2022, 2023 y años
sucesivos. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, es que llevan dos
años y medio debatiendo y decidiendo, y la gente está cansada.
Mire, estamos sin noticias de su moratoria a dos semanas vista
del inicio. El Ayuntamiento de Palma defiende cuatro cruceros
al día, pequeños o medianos. MÉS per Mallorca los rebaja a
dos. Podemos Mallorca pide la cogestión de Puertos del Estado
solo para limitar los cruceros y, por otro lado, resulta que
Autoridad Portuaria prevé para el año que viene más de
quinientas escalas, lo cual celebramos, y además programa
infraestructuras millonarias para cruceros aquí en Baleares,
mientras ustedes siguen defendiendo la limitación. Tiene que
entender que esta nebulosa y este desgobierno son mayúsculos. 

Hace un par de semanas veíamos como un total de trece
entidades representativas de la sociedad balear manifestaban su
oposición a limitar los cruceros, pero sobre todo, sobre todo, lo
que exigían eran los informes que avalaban su criterio, el de de
los partidos que gobiernan,  para limitar la llegada, porque en
realidad a día de hoy ustedes no han presentado informes que
lo avalen. 

Mire, el Partido Popular creemos que el turismo de cruceros
hay que cuidarlo, es positivo para la gente y para la economía
de Baleares, con una ordenación adecuada, por supuesto, con
informes técnicos objetivos para tomar las mejores decisiones,
como ya le hemos pedido en multitud de ocasiones, y que
además se impulsen infraestructuras medioambientales en
puertos para reducir las emisiones. 

Por tanto, Sr. Conseller, ¿tiene usted intención de seguir
sumido en esta nebulosa o dará respuesta a nuestra pregunta
para variar? 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Es una pena que el Partido Popular
no tenga..., sea capaz de decir que cruceros sin límites. Ustedes
cada vez están más fuera de la realidad, deberían empezar a
trabajar un poco más, a salir de los despachos y a escuchar un
poco el sentir tanto de si ustedes van a la Cumbre del Clima o
escuchan a otros líderes, que no son precisamente progresistas,
como puede ser Mario Draghi, que acaba de hacer que en Italia
por primera vez los grandes cruceros salgan del puerto de
Venecia y vayan más lejos, Mario Draghi no es un peligroso
comunista para ustedes, pueden estar tranquilos al respecto, y
ya está hablando de poner límites, porque está poniendo límites
precisamente para salvaguardar y proteger el turismo. 

El turismo se protege también poniendo límites para que sea
más cómoda su estancia, para que pueda disfrutar de los cascos
históricos y para que haya una mejor convivencia entre el
turista y ciudadanos. Y usted viene aquí otra vez dice, sin
límites. Los principales hoteleros de estas islas también dicen
de fijar límites al número de cruceros. Usted dice...

(Remor de veus)

... no, usted no habla nunca de poner límites de cruceros al día,
nunca, nunca lo han dicho, dicen sin límites y están de
acuerdo...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible) 

... no, ordenar no, sin..., y usted no ha hecho ni una postura.

Por supuesto los partidos que formamos parte del pacto
estamos discutiendo cuál es la postura y cada uno tiene posturas
distintas, ¿sabe por qué? Porque al final lo que todos buscamos
es un objetivo común, que es poner limitaciones, que lleguen
número de cruceros ordenado, que sea un número asumible
para la ciudad y que se puede hacer. Con ustedes por supuesto
nunca ha habido eso, porque para ustedes pueden venir todos
los que quieran, el número máximo que quieran, en las
condiciones que sean, y de eso no va esto, Sra. Cabrera, no va
de esto, esto. Va de trabajar con seriedad, con una patronal
como CLIA, que es una patronal a nivel mundial con la que
estamos dialogando de forma permanente, para poder tener
objetivos medioambientales a través de una (...), y poder llegar
a un acuerdo en el número de cruceros máximos que pueden
llegar a nuestras islas, como están haciendo otros puertos del
Mediterráneo. 

Es una pena que estén tan desnortados y que también se
queden fuera de estos debates. Deberían empezar a salir de la
bancada donde se encuentran apoyados por la ultra derecha y
escuchar el sentir general de la ciudadanía. 

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

Gràcies Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 14352/21, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a increment del concursos
empresarials.

Quarta pregunta, RGE núm. 14352/21, relativa a increment
del concursos empresarials, que formula el diputat Juan Manuel
Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidente. Buenos días a todos. Bien, la semana
pasada se publicaba una noticia que creo que no nos alegra a
nadie, que es que Baleares ha incrementado en un 40% los
concursos de acreedores y eso ha supuesto la liquidación o el
cierre de 937 empresas. 

Es cierto que con la aplicación de la normativa de la
pandemia, los plazos para la interposición o la petición de los
concursos quedaron paralizados y eso ha supuesto la
concentración de determinados concursos, pero también es
cierto que Baleares está un punto por encima de la media
nacional en la presentación de concursos. 

Por eso preguntamos al Govern qué valoración hace de esta
noticia que para nosotros, y creo que para todos, es negativa. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Le agradezco la pregunta, el tono
y una primera parte que ha dicho, pero le matizaría, ha dicho:
“gracias a la normativa de la pandemia”, la normativa de la
pandemia es una normativa puesta por un gobierno progresista,
en este caso por el Gobierno de España, para hacer frente a una
crisis económica y cuando...

(Remor de veus)

..., si podemos... si puedo hablar y sin que se interrumpa sería
un poco más sencillo contestarles. 

Lo que sí le puedo decir es que esa normativa existía
cuando ustedes gobernaban en la peor crisis económica de la
historia y ustedes no hicieron este tipo de normativa. Usted
ahora pregunta por la concentración, precisamente, de una
normativa que ha facilitado que no se tenga que presentar
concurso cuando con ustedes en una crisis tan grande o
superior esta normativa no existía. 

Por tanto, ahora pregunta por una normativa que existe
gracias a un gobierno progresista que hace medidas para
intentar que las empresas no presenten concurso. Le puedo
decir que efectivamente es un número importante, se han
presentado 136 concursos, le puedo decir que en el 2019 se
habían presentado 170 concursos, en el 2019, por lo tanto,
menos que en este año. Por tanto, la diferencia respecto al año
pasado -lo ha dicho usted también en su pregunta- es que se han
concentrado más en esta parte del año y le puedo decir que
ustedes en el 2013 en una situación económica muy
complicada, no solo no hicieron mecanismos para evitar las
quiebras empresariales, sino que lo facilitaron con las medidas
que impulsaron lo que llevó a que esta comunidad autónoma
tuviese más de 350 quiebras en el año 2013, bastante..., mucho
más mayor que esta situación que además son concursos
voluntarios y no quiebras. 

Por tanto, creo que los datos también hablan por sí solos de
la diferencia entre que gobiernen ustedes o gobiernen gobiernos
progresistas en esta comunidad autónoma y en el Gobierno de
España.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Conseller. Bien, yo creo que no tiene que hacer
un esfuerzo intelectual importante para darse cuenta que una
cosa es una pandemia con obligación de cierre de empresas y
otra cosa es una crisis económica. Por tanto, la obligación de
cierre evidentemente sí que hacía necesaria una normativa que
paralizase los plazos de concursos, no otras situaciones como
se dieron. Comparar cosas distintas evidentemente no tiene
ningún sentido, pero veo que a usted le gusta. 

Por cierto, las quiebras hace más de quince años que no
existen en este país, se llaman concursos de acreedores...

(Alguns aplaudiments)

... y evidentemente yo creo que quienes..., usted sí que está
preocupa...

(Remor de veus)

... nos dice que tenemos que salir a la calle, pero los ciudadanos
sí que están preocupados...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

... que usted no salga a la calle y se dé cuenta de que Baleares
sigue sin recuperarse. Baleares sigue en una situación muy
complicada. Fuimos la comunidad autónoma con un 30% de
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bajada del producto interior bruto y no hemos recuperado ni la
mitad de ese producto interior bruto. 

Los datos que salían ayer sobre turismo, del Instituto
Nacional de Estadística, que supongo que no lo pondrá en duda
-porque igual es capaz de hasta de poner en duda el Instituto
Nacional de Estadística-, decía, por ejemplo, que Menorca
había perdido 490 millones de gasto turístico y más de 355.000
turistas este año respecto al 2019; decía que Baleares había
perdido más de 1.000 millones de gasto turístico y no se
recuperaba ese gasto turístico. 

Por tanto, está muy bien que ustedes hagan planes... He
visto que hacían un plan para los autónomos para el 2022, que
lo anunciaba el PSIB-PSOE, este plan he visto que está muy
bien que lo hagan para los autónomos dicen incluso que se les
va a dar... 1.137 ayudas a autónomos, el número concreto para
el 2022 y que serán unos 6 millones de euros con un máximo
de 500.000, lo más los que no cuadra. 

Yo me creía que una cosa era el Govern y otra era el PSIB-
PSOE, eso se creían todos los diputados de esta cámara...

(Alguns aplaudiments)

... pero vemos que no, que es lo mismo. No sé qué pensarán el
resto de sus socios, pero así vamos.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Esto cada vez es más surrealista
porque cuando el Gobierno aprueba normas, luego cada uno de
los partidos hace normalmente... publicita esas normas, lo hace
Podemos, lo hace MÉS, lo hace el PSIB. Por tanto, creo que
venir a esta cámara y decir según qué argumentos...

(Remor de veus)

... es que están muy mal para venir a tener que decir según qué
cosas. 

Le puedo decir, efectivamente, son concursos, conocemos
todos la Ley concursal como usted, pero los datos de turismo
a los que ha hecho referencia y ha hecho referencia a la caída
del turismo, ¿se ha fijado en la recuperación de los datos
turísticos?, porque ha dicho lo de Menorca y lo de Mallorca,
las caídas. ¿Lo ha comparado con el resto de España?, porque
cuando vienen aquí a hablar de según qué medidas, ¿pone en
valor que seamos la comunidad autónoma que más turismo ha
recuperado?, ¿que ha recuperado el 85% del turismo respecto
a 2019? ¿Eso lo sabe? ¿Lo pone en valor?...

(Se sent una veu de fons intel·ligible)

... No, “solo faltaría” no, porque Andalucía, Madrid y otras
comunidades que tomaron otras medidas están mucho peor.
Somos la comunidad que más se ha recuperado y, por cierto, no
es el 30% del PIB, es el 23% del PIB, también debería...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 14353/21, presentada per la
diputada Sra. Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a implantació del certificat
COVID.

Cinquena pregunta, RGE núm. 14353/21, relativa a
implantació del certificat COVID, que formula la diputada
Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ: 

Gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades. Consellera,
com valora la implantació del passaport COVID?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bon dia a tothom, gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra.
Diputada, per la seva pregunta, la veritat és que en un moment
en què la pandèmia està pujant, estan augmentant el nombre de
casos, la implantació del certificat COVID per protegir i per
destinar a espais més segurs, idò, la consideram oportuna i
adequada. 

No és nou, s'està utilitzant des del mes de juliol, hi ha hagut
més de 860.000 descàrregues, s'han fet fins a 13.000
descàrregues diàries, s'han habilitat punts perquè la gent hi
pugui anar presencialment, hi ha dues formes de... també
adquirir el certificat de manera telemàtica, i, per tant, pensam
que és una bona eina en aquests moments, ja dic que veim un
increment de casos, oportuna i adequada.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula la Sra. Borrás.
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LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Consellera, gràcies per les seves dades, gràcies per les seves
explicacions i vagi per endavant que el Partit Popular hi està
d'acord. Li ho havíem demanat a diverses comissions, a la
Comissió de Salut, la de Turisme, la d'Educació, els havíem
demanat que ho fessin i sempre ens deien que ens ho
rebutjaven.

Donam suport a aquestes mesures, però vostès fins i tot
quan prenen una mesura encertada la converteixen en un
desastre -en un desastre- perquè la varen posar en marxa un
dissabte matí enmig d'un pont sense quasi bé informació ni als
ciutadans ni als restauradors, primer a bars, cafeteries,
aforaments, varen haver de sortir vostès mateixos d'un congrés
a donar explicacions, un parell de... de vosaltres i prenen
mesures sense cap tipus de... sense pensar en els altres. No
miren ni l’equitat ni la desigualtat. 

Tenen molta de gent que té bretxa digital, que no té
ordinadors, que no té..., hi ha un 30% de la població,
consellera, de la població de més de 60 anys que no té
connexió a internet i vostès els han deixat en un únic punt, que
és Son Espases, on fan més de dues hores de cua -més de dues
hores de cua. No sé on agafaran el COVID, tal vegada en
aquestes cues.

No s'entén que després de dos anys de pandèmia,...

(Remor de veus)

... la tercera dosis d'una mateixa vacuna i una sisena onada
segueixin desorganitzats, sempre hi estan, EduCOVID,
InfoCOVID saturats, les PCR es fan als cinc i sis dies...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

... dels contactes. Què hem d'evitar?, hem d'evitar els contactes? 

Nosaltres per això avui, ho hem presentat a comissió, però
sabem que ens diran que no perquè sempre ens diuen que no,
ho hem presentat i li demanam que habiliti els centres de salut
perquè als majors de 65 anys els puguin fer el passaport
COVID. 

També li demanam que faci antígens a cert grup de població
com a la població infantil abans d'acabar les escoles i als
universitaris, que també ho hem demanat a diverses comissions
i ens han dit que: “eran propuestas populistas e inútiles” i que:
“tapan falsos positivos, un 1% de falsos positivos” i que
nosaltres érem populistes. Els demanam per favor, que
s'organitzin, que s’ho repensin i a veure si ara amb els sanitaris
i amb els nins, anirà un poquet millor. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Miri, jo a vegades no sé a quin món viu
el Partit Popular, Sra. Diputada, perquè els certificats COVID
s'estan fent a tots els hospitals. Els dies 6 i 8 de desembre varen
estar oberts tots els hospitals, els set hospitals, tots, per poder
entregar aquests certificats COVID. No em diguin que no,
perquè sabem el que obrim i el que tancam i el que tenim ... 

(Remor de veus)

Crec que l'accessibilitat és una de les de les coses que estam
valorant cada dia. Ahir vàrem dir, perquè no s'hagin de
desplaçar els majors de 60 a vacunar-se de la dosi de reforç, ara
habilitam tots els centres de salut que estan més a prop.
Necessitam recursos, necessitam temps per planificar i
necessitam propostes en tot cas il·lustratives. 

I quan al certificat, tenim el vistiplau de tothom, dels
empresaris que varen ser els primers que ho varen demanar, del
Comitè Tècnic de Gestió de Malalties Infeccioses, del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears. I miri, avui estic molt
contenta, Sra. Diputada, i ara els diré una de les majors alegries
que me n'he duit durant aquesta pandèmia, que són molt
poques, hi ha hagut un sobreseïment de la causa iniciada contra
la directora de Salut Pública,...

(Alguns aplaudiments)

Ni indici, ni delicte. Ni delicte, ni indicis de delicte. Ni tan
sols ha hagut de declarar aquesta persona. I ara poden ser
conscients per un moment del que hem patit? Idò jo ara me'n
record de totes les crítiques que vostès han fet, tant de la
directora general, com de la nostra gestió. 

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 14343/21, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a garantia de quotes extraordinàries
per a la pesca el mes de desembre.

Sisena pregunta, RGE núm. 14343/21, relativa a garantia de
quotes extraordinàries per a la pesca el mes de desembre, que
formula el diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Méndez. 
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EL SR. MÉNDEZ I BAIGÉS:

Buenos días, Sr. Presidente, señores diputados. El ambiente
estaba recordando aquella cita que creo que no debemos
olvidar de que “cuando no se dispone de sal, se usa demasiado
el vinagre”.

Sra. Consellera, ya le comenté que le haría esta pregunta y
he preferido hacérsela ahora, porque es justo previa a las
Fiestas de Navidad, donde vamos a necesitar garantizar el
abastecimiento de mercados, pescaderías y grandes superficies
de producto local. Nosotros entendemos que este
abastecimiento debe producirse bajo dos grandes conceptos: el
derecho a producir y el deber de abastecer. No gracias a una
generosa concesión de las autoridades implicadas, que
lamentablemente recuerda los días feriados en que el señor
conde permitía recolectar en sus tierras graciosamente, porque
estaba celebrando la boda de una hija o cosas así.

Ahora, nadie, ¿por qué? Porque nadie que dependa de un
permiso, de una concesión concedida en el último momento, va
a poder establecer unas relaciones sólidas comerciales, fiables,
con su cadena de distribución ni con su sistema de
comercialización, porque no se puede diciendo, “oye, lo mismo
vengo y traigo...”, o “lo mismo no”.

Entonces, el problema es que ustedes pretenden conciliar
las nuevas restricciones, que ya las hablaremos, las que vienen
para este año, que son durísimas y que ya están apareciendo
mucho en prensa, con el desarrollo de políticas de producto
local, de quilómetro cero, del mar a la mesa, que es una camino
muy corto, a parte de voluntades políticas, como es el del
cambio generacional, la incorporación de la mujer al sector y
la soberanía alimentaria. Y esto lamentablemente constituye un
error. Las dos son buenas políticas, la de la conservación y la
del producto local, pero deben conciliarse entre ellas, deben
hacerse funcionar juntas y en los momentos en que chocan,
debemos saber resolverlos los asuntos.

En política hay que tomar decisiones, hay momentos en que
se debe querer una cosa o la otra, por muy buenos que sean los
objetivos que proponen las dos cosas. Pero este es un caso que
está dejando claro que no funciona. Así que, para el año que
viene, con la amenaza de nuevas restricciones, con la
imposibilidad del sector de establecer relaciones comerciales
fiables, con la voluntad de promocionar políticas de producto
local, con la dependencia de la voluntad de distintas
administraciones, ¿qué posibilidades reales de conciliación hay
entre estas dos cosas?, porque la política tiende a no admitir
cuando comete un error, sino a poner parches, o como hacemos
nosotros mismos, enmiendas.

Esta no es la solución, por lo cual le preguntamos, existiría
la posibilidad de garantizar...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Gracias, Sr. Méndez.
Bueno, en realidad, en cuanto a la Dirección General de Pesca
de nuestra conselleria, los objetivos que usted dice son dos, en
realidad son tres. Se trata, por un lado, de garantizar la
rentabilidad de las barcas, que sea viable, que sigan trabajando.
Por otro lado, mejorar la biodiversidad y la biomasa del mar
balear, y, por otro lado, como usted también ha remarcado y me
parece muy importante garantizar un abastecimiento de
pescado fresco a la población. Esto no siempre es fácil y en ese
camino estamos. 

A mí esta medida, de este permiso que se ha dado para el
mes de diciembre, me parece positiva, como siempre me
parecen positivas las medidas que vienen de un diálogo del
sector con la conselleria, de la conselleria con el ministerio y
que finalmente favorecen a todo el mundo. No es exactamente
una medida extraordinaria, es una cuota que el ministerio se
reserva cada año para fin de año, de días que han sobrado y se
redistribuyen. 

En cuanto, como usted decía, a la obligación de atender al
público y a la vez garantizar la rentabilidad. Claro, las barcas
pesqueras, ellas pueden elegir los días, con lo cual, pues
algunas no se han querido arriesgar a qué iba a pasar en
Navidad, qué situación iba a haber en Navidad, han agotado sus
días de pesca. Por suerte, ahora tienen este extra. 

Lo que sí es muy importante es lo que se está hablando hoy
en Bruselas, ya sabe que están los ministros de Pesca reunidos
allí y nosotros estamos haciendo toda la presión que está en
nuestras manos, sabemos que el ministro Planas también lo
apoya, para que no se produzca una reducción adicional de los
días de pesca. No solamente hemos hablado y escrito al
ministerio, sino también a la secretaría general y también a la
comunidad andaluza, que es la que representa a las
comunidades autónomas españolas en Bruselas en esta ocasión.
Les hemos escrito, detallando por qué aquí ya consideramos
que hemos hecho ya una reducción de prácticamente el 40%,
un 39 y pico y que no necesitamos un 7,5 adicional. 

Muchas Gracias, Sr. Méndez. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 14347/21, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a perspectiva per a la
temporada turística d'hivern.

Setena pregunta, RGE núm. 14347/21, relativa a
perspectiva per a la temporada turística d'hivern, que formula
la diputada Idoia Ribas i Marino del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, buenos
días. Sr. Negueruela, ¿cuáles son las perspectivas para la
temporada turística de invierno, ante las nuevas restricciones en
Baleares y en los principales países emisores?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Es una buena pregunta, porque
permite poner en valor muchos elementos que ustedes han
cuestionado durante tanto tiempo. El primero, que somos un
país que ha conseguido unos indicadores de vacunación más
altos que la media europea y, precisamente gracias a eso, no
tenemos las restricciones que están teniendo otros países de la
Unión Europea a la hora de viajar, medidas que no sé cómo
valora usted, porque critica las que tomamos aquí, pero no sé
cómo valora las que se hacen fuera, que son mucho más
restrictivas que las de aquí, precisamente por no haber
conseguido la vacunación de aquí que ustedes también
criticaban al principio. 

Por tanto, no entiendo exactamente cuál es el fondo de la
pregunta, si no es poner en valor a los sistemas públicos de
salud por hacer la vacunación que tenemos, por poder tomar
ahora y tener ahora todos nuestros sectores económicos
abiertos, prácticamente sin restricciones, utilizando el pasaporte
COVID, como se hace en otras partes de Europa, con menos
limitaciones que en otras partes de Europa, gracias a las
medidas acordadas con los agentes económicos y sociales,
gracias a las medidas acordadas con muchos grupos políticos
de esta cámara y que ahora vemos que tienen un buen resultado
precisamente viendo lo que está pasando en el exterior. 

Así que gracias por su pregunta, porque pone en valor el
trabajo que se ha hecho desde Salud, el trabajo que se ha hecho
desde los agentes económicos y sociales de esta comunidad
autónoma, para estar abiertos y tener abierto ahora todos
nuestros sectores económicos.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sr. Negueruela, jo és que sé en qué mundo vive usted, mire,
las últimas noticias que conocemos es que las nuevas variantes
del virus chino han paralizado las ventas de las reservas para el
próximo verano.

El sector ya ha advertido que esta situación durará hasta
febrero, y usted sabe perfectamente que para entonces el virus
seguirá contagiando.

A día de hoy, las restricciones impuestas en Alemania,
Reino Unido, Francia, Italia y otros países europeos se han
cargado la campaña de ventas para el verano y también la
campaña de invierno. ¿Ustedes son conscientes del impacto
negativo que está supondrá en el sector hotelero y en toda la
oferta complementaria? No solo no eliminan la ecotasa, cuando
saben que la competencia con otros destinos será cada vez más
feroz, en caso de que se activen las reservas de última hora,
donde el precio será decisivo, sino que, además, restringen el
consumo interno que, a día de hoy, es lo único que podría
aliviar la situación agonizante de muchas empresas después de
dos años de pandemia.

Imponen un pasaporte COVID a la hostelería, que, además
de ser inconstitucional, no sirve para evitar contagios, hasta la
OMS ha advertido ya que el hecho de estar vacunado no
implica que bajemos la guardia, porque hay gente vacunada que
se está contagiando; datos de la propia Consejería de Salud, en
agosto. 472 especializados en Baleares por COVID y 160
tenían la pauta completa; en septiembre, 116 hospitalizados por
COVID, 54 tenían la pauta completa, casi la mitad. Aún espero
que me envíe su compañera la consejera de Salud, los datos de
octubre y de noviembre, por cierto.

Crean una falsa seguridad, y lo hacen sin tener atribuciones
para restringir la libertad de los ciudadanos, porque solo eso
puede hacerlo el Gobierno de la nación, con autorización de las
Cortes Generales.

En vez de hacer pagar el pato a los restauradores y a los
gimnasios, pónganse a trabajar con más pruebas de antígenos,
más PCR y más rastreos de los contactos estrechos, que es lo
único que nos puede salvar y que nos habría salvado si ustedes
hubiesen hecho bien su trabajo desde el principio.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias y disculpe, Sr. Presidente, porque no sabía que le
iba a sobrar también tiempo en la pregunta, como le sobra
tiempo para no hacer enmiendas, como le sobra siempre tiempo
a VOX para no trabajar en esta Cámara parlamentaria.

(Alguns aplaudiments)

En todo caso, le puedo decir que hace un año en esta
Cámara ustedes decía que con las medidas que estábamos
haciendo no iba a haber temporada turística en el 2021, ustedes
decían que con las medidas que se iban a imponer, con las
restricciones que se iban a imponer, no iba a haber temporada
turística en el 2021, no solo ha habido temporada turística, sino
que hemos recuperado un 85% del 2019.

Le puedo decir que comunidades autónomas donde usted da
apoyo directo, como pueden ser Andalucía o Madrid, en el mes
de octubre, que no es el mes de temporada alta de Baleares,
Baleares encabezó la recuperación turística con más de un 20%
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del turismo internacional, últimos datos conocidos, la
comunidad de Madrid, 7%, Andalucía, 15,8%. Esta es la
realidad del turismo con las cifras de este año.

El año que viene tenemos buenas perspectivas y serán
buenas perspectivas, a pesar de ustedes, a pesar de venir aquí
a decir que cuestionan las medidas que estamos tomando. Y por
supuesto que son legales, son legales porque han sido
ratificados por el Tribunal Superior de Justicia y porque
muchas de ellas han llegado al Tribunal Supremo, así que paren
de cuestionar el Estado de derecho que nos hemos dotado con
la Constitución, que ustedes cuestionan cada vez que vienen a
esta Cámara, poniendo en duda su legitimidad; son medidas
legales que no se deben cuestionar, avaladas por la justicia, y
ustedes deberían parar de hacer esa oposición, y siento haberme
excedido del tiempo...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.8) Pregunta RGE núm. 14354/21, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a incompliment dels
compromisos i anuncis de nous equipaments educatius a
Menorca.

Vuitena pregunta, RGE núm. 14354/21, relativa a
incompliment dels compromisos i anuncis de nous equipaments
educatius a Menorca, que formula la diputada María
Assumpció Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la senyora Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En el
projecte de pressuposts per a l'any que ve apareixen els
mateixos projectes per a infraestructures educatives a Menorca
que la Sra. Armengol anuncia fa anys, però que mai no fa.

Sr. Conseller, els arribarà a començar durant el 2022?
Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats diputades. Sra. Pons,
gràcies per aquesta pregunta la qual m’ajudarà a clarificar i a
donar-li informació.

En primer lloc, sap quan no hi ha compliment de les
demandes i necessitats? Quan no hi ha voluntat política, quan
no hi ha planificació, quan no hi ha projectes, quan no hi ha

doblers, és a dir, quan vostès governen és quan realment no es
fa res.

Miri, des del 2016 al 2021 hem invertit a Menorca 8,5
milions a 124 obres que hem fet en els centres, de 38 centres
n'hem fetes 134: d'ampliació de centres, de reforma de banys,
de persianes, de tot el que significava millorar la vida
quotidiana dels centres. I, per tant, fem i milloram els centres
educatius.

Després, vostè em parla dels projectes emblemàtics.
Evidentment, el projecte del Conservatori, vostè sap que el
projecte està fet, que es va licitar i va quedar desert i que en
aquests moments ja estam a punt de tornar a licitar, perquè
realment això és una voluntat política real. Els doblers són 100
milions que posarà el Govern.

Del centre d'educació de Menorca, de Maó, del Centre
d’Educació d’Adults, de CEPA, Miquel Mir, li vull dir dues
coses: una, el projecte està fet des de fa estona, hi ha més de 3
milions que posa el Govern. D’això, evidentment, estam
pendents de l'Ajuntament de Maó i, evidentment, properament
el licitarem.

Del projecte del Centre Integrat de Ciutadella, el projecte
bàsic és a punt d’estar finalitzat. Ara licitarem el projecte
executiu. Hi ha més de 3 milions que posa el Govern, i el mes
de juny està previst el seu acabament.

Del centre d'Es Mercadal, el projecte bàsic s'està acabant.
El projecte educatiu estarà fet, per les nostres previsions, durant
l'estiu.

I el centre integrat de formació professional d’Es Castell,
l'avantprojecte ja està realitzat. Aquesta setmana s’entregarà a
una reunió amb l'Ajuntament d'Es Castell.

I, per tant, estam en la línia de donar resposta, malgrat sigui
realment amb un cert retard en algunes coses, que jo reconec,
però amb un full de ruta clar i el full de ruta clar és donar
resposta a les necessitats educatives de Menorca.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no creu que
ja han enganat prou els menorquins?

Sr. March, vostè i la Sra. Armengol van presentar, dia 14 de
febrer del 2018, el nou centre d'FP d'Hostaleria a l'antiga
estació marítima de Ciutadella, la presidenta va anunciar una
inversió de més de 3 milions d'euros, i que estaria obert el curs
2020-2021. Idò, ara, a punt de complir 3 anys, encara no s’ha
licitat ni està adjudicat. Ara ens diu que està a punt.
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I en el pressupost del 2022 apareix una partida d’1,8
milions d'euros, la qual cosa vol dir que per a l'any que ve
tampoc no estarà acabat. A dia d'avui ni tan sols sabem quan
començaran les obres ni quan entrarà en funcionament aquest
centre.

El mateix li diem, conseller, de l'escola d'Es Mercadal, en
aquest cas va ser vostè mateix, Sr. March, que el novembre del
2019 va dir que estarà operativa el curs 2021-2022, és un altre
incompliment, conseller, i un altre exemple de mala gestió.

També el Conservatori de Música de Maó, que havien de
pagar amb l'ecotaxa del 2019, però que a la Sala Augusta no
s'ha mogut encara ni una pedra.

Mirin, vostès converteixen els pressuposts de la comunitat
en una llista d'intencions i de propòsits, una carta als reis mags,
però després vostès no acompleixen, i el més greu d'aquest
govern és la falta d'execució pressupostària.

Per tant, Sr. March, disculpi que li digui, però credibilitat
zero.

Els menorquins, d'aquí poc més d'un any, ja els retran
comptes, açò els ho puc assegurar. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. 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. Sra. Pons, el que li puc assegurar
és que és una sort per a Menorca, per a l'educació de les Illes
Balears, que vostès siguin a l'oposició, perquè quan vostès
governen les obres que es varen realitzar a les Illes Balears és
d’11 milions de pressupost. A Menorca hem invertit més de 8
milions, i això és una realitat.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I les obres es faran i les obres començaran, i vostès ho
veuran, perquè aquest govern, amb retard, però fem una feina
important per millorar i ja milloram l'educació de Menorca. 
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 14339/21, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a escassesa de productes aquestes festes de Nadal.

Novena pregunta, RGE núm. 14339/21, relativa a escassesa
de productes aquestes festes de Nadal, 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 diputades. Sr.
Vicepresident, bon dia. Aquesta és la pregunta, hi haurà
escassesa de productes durant aquestes festes de Nadal?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a totes i a tots. Bon
dia, Sra. Pons, moltíssimes gràcies. No, no hi haurà escassesa
de productes aquest Nadal. Les principals associacions de
distribució i els comerciants no tenen cap problema de
desabastiment general de productes per Nadal.

El sector té una molt bona capacitat de resposta per
anticipar-se més enllà de la possibilitat que hi hagi determinats
productes que tenen com a origen Àsia que puguin patir certs
retards. Parlam d'indústria tecnològica, no parlam -diguem-
d'un problema de desabastiment general. 

Per tant, davant això, davant aquesta possibilitat que no
existeix, la solució clara és apostar per una reindustrialització
tant de les Illes Balears com d'Europa per guanyar en 
sobirania, no només energètica sinó també en sobirania tant
industrial com alimentària, i així deixar de dependre dels
vaivens de la globalització econòmica. Per tant, cap perill de
desabastiment aquest Nadal.

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president. Sr. Yllanes, no hi haurà desabastiment,
però sí que distribuïdors i també petits comerciants parlen
d'escassesa. Afinem una mica més el vocabulari perquè vostè
sap perfectament que d'escassesa sí que en parlen. Ja li vaig dir
fa un parell de mesos que ens haurem d'alegrar que del mercat
asiàtic no arribin aquí els productes, que de fet arriben amb vuit
mesos de retard, perquè així podrem apostar de veritat pel
producte local. 

Nosaltres estam absolutament d'acord que hi ha d'haver una
reindustrialització aquí, a Europa, aquí, a les nostres illes, però
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nosaltres tenim un fet insular que fa que tot arribi pitjor i molt
més car, com vostè sap perfectament. És cert també que a
aquesta reindustrialització, que vostè em parla, no hi arribam
per les festes de Nadal. Miri que ja hi som pràcticament, de fet. 

Ens diuen que avancem les compres, no tothom ho pot fer,
vostè ho sap perfectament. Estam preocupats, no pel
desabastiment, que sembla que no es produirà, però sí per
aquesta escassesa que li deia que hi podria haver aquestes
festes. El que més ens preocupa de tot és que els preus -com els
deia- no aturen de pujar, sis mesos de pujades consecutives en
tots els aspectes. I a tot això li hem de sumar també aquesta
manca de productes que vostè parla de tecnologia, però també
en joguines, també en informàtica. 

Nosaltres aquí una mica aïllats del món i esperant a veure
què passa, qui pugui pagar ho pagarà i qui no s'haurà
d'aguantar. 

Sap vostè perfectament que en alimentació també s'espera
que hi hagi qualque tipus de d'escassesa, no de tot, però si
d'alguna cosa, segons manifesten els distribuïdors. A més a més
els sectors estan calents, calents d'orella, permeti'm l'expressió.
Per què? Perquè estan enfadats. Ja hi ha anuncis de vagues de
transportistes, de pagesos, de pescadors, estan a la vora del
penya-segat. Que no s'acabaran fent?, ja ho veurem, ho veurem,
però, de totes maneres els clima no és l’adient per continuar
funcionant.

Així el que vull saber sobretot, a banda d'aquesta
reindustrialització, i ja esgotant el meu temps, és què farà el
Govern, no què farà, perquè a les portes de Nadal no hi
arribam, sinó què ha fet i què fa en aquests moments per
aconseguir que nosaltres siguem forts com a productes locals,
com a productes autòctons i no haver de dependre sempre de
pagar el triple que els altres per poder aconseguir qualque
producte a la nostra comunitat.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el Sr. 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, president. Faria falta una miscel·lània, vull dir,
faria falta un monogràfic per a aquesta miscel·lània que vostè
ha introduït parlant d'informàtica, de productes d'Àsia, de
vagues anunciades, però que cap no s'ha produït. Vull dir, si
parlam d'escassesa ja dic que el sector ha dit clarament que no
hi haurà escassesa de cap producte aquest Nadal, llevat de, i és
lògica que aquesta situació, productes estrella que pot ser que
no hi hagi suficients per a tothom.

Quina és l'aposta i quina és la solució? Apostar pel comerç
de proximitat, pel comerç local, apostar per la indústria pròpia.
Tenim la satisfacció que la indústria de Balears ha crescut un

22,5% aquest any, per tant, ha estat el lloc de tot l'Estat on la
indústria ha crescut més. Per tant, el que perseguim és
aconseguir el major grau de sobirania, tant comercial com
industrial, perquè això disminuirà, reduirà la dependència de
territoris llunyans, com és per exemple Àsia.

Per tant garantia absoluta que aquest Nadal no hi haurà
escassesa de cap producte essencial. És més, el director general
de Comerç ha parlat amb un gran magatzem, no diré el nom, i
li han afirmat que no tenen cap problema de desproveïment,
més enllà d'algun producte específic i estrella. No hi haurà
desabastiment, no hi haurà escassesa de productes aquest Nadal
a les Illes Balears. 

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 14340/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a sensorització de les aigües de
l’EDAR de Formentera. 

Desena pregunta, RGE núm. 14340/21, relativa a
sensorització de les aigües de l’EDAR de 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. Sr.
Conseller, com bé sap en reiterades ocasions s'ha parlat del
funcionament de les depuradores, de si la gestió ha de ser
municipal, autonòmica, dels consells; si la capacitat està
adequada a les necessitats de cada municipi, i, en definitiva, si
la depuració es fa correctament. 

És cert que les depuradores s'haurien de tenir la
competència, sabem que és municipal, però que mitjançant
convenis, com el que es té a Formentera, és ABAQUA qui fa
aquesta gestió i consideram, a més, que no és una mala gestió,
però sí que és cert que hi ha coses que s'han de depurar,
justament una paraula molt adequada en aquest punt.

El desembre de 2019 va venir a Formentera i vàrem veure
que, li vàrem traslladar des de Formentera, que ja hi havia
algun problema amb les aigües que sortien de la depuradora i
les xifres que ABAQUA, que és l'entitat que gestiona ara
mateix la depuradora de Formentera, mostrava en la qualitat de
la depuració estava entre el 90 i el 97%, que són xifres molt
elevades.

També els estudis de l'IMEDEA, que en aquell moment
eren provisionals i que ara mateix són definitius, sí que han
mostrat un decreixement, no molt acurat, però sí un
decreixement en la posidònia que hi ha a la sortida de l'emissari
de Formentera. A les xifres aquestes que donava ABAQUA sí
es veien que hi havia moments puntuals en diversos moments
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de l'any, però amb mesuraments que eren discrecionals, no eren
en continu, de valors elevats tant de conductivitat com dels
DQO, els injectors químics o la demanda química d'oxigen, que
pot prevenir de vessaments químics. Llavors consideram, i ja
ho hem parlat, que estaria bé tenir un mesurament en continu. 

Sr. Conseller, en quin estat es troba aquest mesurament en
continu amb sensors automatitzats de la depuradora de
Formentera?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom. Sr.
Sanz, sí, en efecte, la sensorització a la qual vostè fa referència
es basa en un pla ambiciós que està desenvolupant i treballant
l'Agència Balear de l'Aigua. Aquest pla estratègic de
transformació digital, com li deia, no només afecta ni afectarà
l’EDAR de Formentera sinó que afectarà i s’aplicarà a totes les
depuradores que gestiona l'Agència Balear de l'Aigua,
demostrant, i ho dic humilment, una vegada més el compromís
ferm, i crec que nítid, que té aquest govern quant a millorar els
sistemes de depuració d'aquesta comunitat autònoma. Per tant,
crec que amb aquest projecte està més que garantit.

Contestant-li la seva pregunta també, aquesta no és una idea
etèria sinó que aquest projecte ja està reflectit en els
pressuposts de la comunitat autònoma per a l'any 2022.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, president. Bé, Sr. Conseller, gràcies per la resposta
perquè el que sí que és cert és que sabem també que la policia
de l'aigua correspon als municipis, en el cas de Formentera sí
que s'ha fet un treball de diversos anàlisi dels bombaments que
hi ha a Formentera i s'ha detectat ja alguns dels ramals en els
quals algunes branques a les quals sí que s'ha trobat aquests
digestors químics i també aquesta connectivitat elevada. Però,
tot i així, els recursos de Formentera són insuficients perquè
amb mesuraments que no són en continu també és molt
complicat trobar quin és el moment del vessament. Si existís
ara mateix aquesta sensorització, que esperem que sigui el més
aviat possible i que estigui posada en marxa el 2022, sí que
seria més fàcil poder fer aquesta labor de la policia de l'aigua
per part del municipi. Així que esperem que al llarg de 2022
estigui desenvolupada i tinguem aquestes xifres.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President.  Bé, com li deia, aquest és
un projecte ambiciós i global a escala de les Illes Balears i és
un projecte que pretén desenvolupar-se a curt i a mig termini,
a posta està programat executar-se del 2022 a l'any 2027; ja
s'han elaborat els criteris per tal d'establir l'ordre, i li puc
anunciar que es començarà per aquelles depuradores costaneres
o aquelles depuradores que tenguin emissaris a zones sensibles
o a espais naturals protegits. Per tant, li puc anunciar que
Formentera entrarà dins aquesta primera remesa de les
depuradores, que començaran a ser monitoritzar amb aquest
efecte.

Vostè hi feia referència, i subscric també les seves paraules,
és important seguir millorant i garantint la capacitat d'analitzar
a temps real la qualitat d'aigua, no només de sortida de la
depuradora, sinó també d'entrada. I, per tant, aquest és un dels
principals objectes d'aquest projecte i d'aquest pla ambiciós. I
és important seguir implicant, i crec i honestament ho dic, que
Formentera és un bon exemple, a les altres administracions per
tal de començar i de fer feina d'una manera conjunta amb, en
aquest cas, el Govern de les Illes Balears.

Per tant, en aquest sentit, jo crec que aquest projecte, sense
cap tipus de dubte, seguirà avançant cap a una millora
qualitativa molt important quant a la capacitat de gestió de la
depuració que el govern autonòmic, conjuntament amb els
governs municipals, tendrem i tendran quant a aquesta gestió
del cicle integral de l'aigua.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 14345/21, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a limitació d'arribada
de creuers.

Onzena pregunta, RGE núm. 14345/21, relativa a limitació
d'arribada de creuers, que formula el diputat Marc Pérez-Ribas
i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el
Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ- RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sr. Conseller, ahora que usted, conseller
de Turisme, recibe cruceros en el Puerto de Palma -y le
aplaudimos por ello-, ahora que empieza la recuperación en el
sector, vuelven a la carga los negacionistas de los efectos
positivos de nuestro sistema turístico, sus socios. Y le exigen
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que atraquen únicamente uno o dos cruceros al día, la
justificación, según ellos: masificación y contaminación.

Sr. Conseller, para que quede claro, ¿qué herramientas
legales tienen, si es que tienen des del Govern, para limitar la
llegada de cruceros?

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. La mejor herramienta de todas y la
llevamos practicando muchos años: el diálogo y consenso para
poder llegar a un acuerdo lo antes posible.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ- RIBAS I GUERRERO:

Diálogo y consenso, bueno, ya veremos cómo acaba. La
Autoritat Portuària de Baleares a hecho su trabajo, llevan años
preparando proyectos de electrificación, de autoconsumo...,
para reducir la contaminación que provocan los cruceros. Y
ahora, gracias a los fondos europeos, estos proyectos pueden
ser una realidad y, además, con la incorporación del hidrógeno
verde como combustible, que podemos ser líderes mundiales...
Si hasta al Sr. Yllanes, que está ahí detrás, le ha cambiado la
cara y ya tenemos salida para el hidrógeno verde de Lloseta.

Por tanto, una vez finalizada la transformación de la
terminal, los navíos que atraquen podrán apagar los motores y
conectarse a la Red Eléctrica reduciendo, así, la contaminación.

A pesar de su moratoria ya hay reservas de cruceros para
2022, en este caso, 255 días ocupados, que pueden dar trabajo
a miles de trabajadores y de esos 255 días un 42% con un único
crucero que, teniendo en cuenta que Palma es puerto base,
significa realmente poca masificación, uno o dos cruceros en un
día en el 66% de las ocasiones. 

Sr. Conseller, ¿queremos ser líderes en turismo sostenible?,
¿queremos impulsar el sector náutico desde la rebaja de
emisiones nocivas para medio ambiente? Si vemos que la
contaminación va a rebajarse de una manera considerable, ¿no
es el momento de apostar por soluciones tecnológicas,
mediante compra pública innovadora, que eviten la sensación
de masificación para los días en que hay más de dos cruceros?

Sr. Conseller, ¡ojo con las limitaciones!, no permitan que se
demonice un sector que ayuda a alargar la temporada.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Yo aprovecho su pregunta para
explicar un poco cómo está la situación, porque creo que hay
que ser un poco más concisos.

Yo no hablaré de compra innovadora en el tema de
cruceros, creo que podemos hablar para otras cuestiones. El
hidrógeno verde puede ser una solución de futuro, como se está
impulsando desde la Vicepresidencia del Gobierno, pero ahora
los cruceros más avanzados pueden introducirse en el Port de
Palma con gas GLP frente a gasoil, no está todavía desarrollada
otra tecnología ni estará en el próximo año.

En tercer lugar, no solo es un tema medioambiental, que lo
es, sino también es un tema de cuánta capacidad de carga
tenemos a nivel turístico con cruceros, llegando a la vez al
Puerto de Palma, que creo que también está sobre la mesa.

Por tanto, son muchos los elementos que están, y en los
cuales estamos todos los que formamos parte del Gobierno de
acuerdo en que hay que limitar el número de cruceros, porque
entendemos que poner un límite razonable también es bueno
para el propio sector, y es bueno para el propio turista que
acude a nuestras islas en un crucero, para evitar precisamente
una sensación de concentración o masificación en los
principales lugares.

Se han hecho muchas herramientas, se ha intentado trabajar
en que los turistas lleguen a distintos puntos, pero es cierto que,
al final, cuando uno llega a unas horas, suele ir a visitar los
principales lugares de interés y aunque tengamos muchos es
cierto que si la escala es corta, se suelen concentrar. Por tanto,
se trata de llegar a un acuerdo para su limitación.

Para el año que viene no hay una lista cerrada de los
cruceros que pueden llegar, ahora mismo tenemos una lista
abierta, pero pueden seguir llegando y podemos llegar a tener
seis a la vez, como ya tuvimos en 2018 o tener un número
mucho más alto del que ahora mismo tenemos porque se están
registrando cada día y, por tanto, cada día está aumentando la
previsión. De lo que se trata es de ordenar, de limitar y de
poner orden en ese sentido, y de limitar de una forma también
pactada y consensuada para ser uno de los destinos del
Mediterráneo, que antes lo hagan, como lo está haciendo -de
otra forma- Venecia o como lo ha hecho ya Dubrovnik;
nosotros apostamos por ir a una limitación del número de
cruceros, que sea escalonada, y que sea pactada y dialogada
con el propio sector.

Por tanto, créame que estamos haciendo todos los esfuerzos
en esa dirección, y yo espero que en las próximas semanas
podamos llegar a un acuerdo en ese sentido.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 14351/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a vaga de transportistes a
les Illes Balears.

Dotzena pregunta, RGE núm. 14351/21, relativa a vaga de
transportistes a les Illes Balears, que formula el diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Marí, yo no soy tan
optimista como el Sr. Yllanes, y no lo soy porque los
transportistas de nuestro país han decidido realizar un paro
empresarial; un paro empresarial que también secundarán los
transportistas de Baleares, 800 empresarios que cuentan con
aproximadamente unos 10.000 vehículos de reparto en todas
las islas porque dicen que están hartos de la situación que
padecen, dicen que su situación es insostenible. 

Un paro que está previsto para los días 20, 21 y 22 de
diciembre, a las puertas de Navidad, que son las fechas más
importantes a la hora de repartir mercancías; una situación
crítica en general, pero que lo es especialmente en nuestras
islas debido a nuestra condición insular, y que puede tener unas
consecuencias muy negativas, consecuencias como el
desabastecimiento de muchos productos -insisto- a las puertas
de Navidad.

Por eso le pregunto al Govern: ¿cómo tiene previsto que
afecte este paro empresarial a nuestras islas? Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Fuster, la pregunta crec
que és molt oportuna perquè és veritat que s'ha convocat una
vaga a nivell nacional per als dies 20, 21 i 22 d'aquest mes com
vostè ha dit, i que des del Ministeri de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana mantenen reunions permanents amb el sector
i, per tant, confiam encara que això, en el transcurs d'aquests
dies, es pugui arreglar.

Què és el que passaria si arribàs a Balears, que és el que
vostè m'indica, efectivament, no només si s'hi sumen els
transportistes de Balears, com ja s’ha anunciat, sinó que fins i
tot si no s'hi sumassin, és veritat que una vaga de transports a
la península ens posaria en alguna dificultat quan les
mercaderies haguessin de venir per aquesta via. I és ver que
nosaltres, en les reunions que hem tengut prèvies, tant amb el

ministeri com amb els propis convocants, com bé..., a les
xerrades que hem tengut, sempre hem posat de manifest i hem
demanat des del Govern de les Illes Balears que es tengui en
compte aquesta condició insular perquè es poguessin,
hipotèticament, fixar els serveis mínims i es poguessin
minimitzar, en la part que es pugui, aquests efectes.

De totes maneres, els contactes que tenim fins ara no
sembla que ens posin en una situació tan pessimista, els
productes bàsics i els productes peribles estan garantits, crec,
per la capacitat d’emmagatzematge que tenim aquí i se’ns ha
indicat, per part de les direccions generals i per part de les
navieres que operen, que hi ha una gran capacitat de fer-ho.

Per tant, jo esper que no tengui una gran repercussió,
almanco en els productes bàsics, que és del que es parla en
aquests moments. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Marí, la verdad es que su
contestación no me tranquiliza nada porque, lo que veo con su
contestación es que ustedes no tienen previsto nada y que
ustedes no han hecho nada para parar este paro empresarial,
cosa que viene siendo habitual y marca de la casa de este
Govern.

(Alguns aplaudiments)

Mire, Sr. Conseller, este paro empresarial se produce por
dos elementos clave: el primero es por el precio desorbitado del
combustible y de la luz y el segundo por la implantación de la
euroviñeta. Estos dos elementos han dado la puntilla a un sector
que ya estaba tocado antes de la pandemia, y quiero recordarlo,
tuvieron un papel esencial y clave durante la misma, y ahora ve
que, debido a los sobrecostes, su actividad empresarial es casi
inevitable, inviable, solo falta que le pongan la tasa COVID de
la semana pasada que ustedes aprobaron.

Y estos dos elementos, Sr. Conseller, son consecuencia de
las políticas progresistas de los gobiernos social-comunistas,
tanto en España como en Baleares, es decir, son consecuencia
de todos ustedes. Ustedes son los responsables y los culpables
de esta situación, la que se va a dar la semana que viene: con
ustedes sube todo, sube la luz, el combustible, los precios, la
inflación, los impuestos, el alquiler, el butano, la cesta de la
compra...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., con ustedes sube todo menos la calidad de vida.

Sr. Marí y señores del Govern, sus políticas y su falta de
diálogo perjudican seriamente el día a día de los ciudadanos.
Dejen de crear problemas a todo el mundo y a todos los
sectores y ocúpense de los verdaderos problemas de la gente.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202114351


6140 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 104 / 14 de desembre de 2021 

Este paro empresarial, a las puertas de la Navidad, es uno de
ellos, los ciudadanos se lo agradecerán, si así lo hacen. 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Fuster, de les
informacions que ens dóna el conseller mateix de Model
Econòmic no sembla que es desprengui que hi hagi una situació
tan extremadament caòtica i complicada com la que descriu
aquí. Pens que aquestes illes hem recuperat molt la capacitat
econòmica i ens trobam en una situació molt envejable per a
altres comunitats.

El Govern ha fet la seva feina, ha parlat amb el ministeri,
perquè és una vaga a nivell nacional, hem expressat les nostres
opinions, hem fet les nostres demandes, hem parlat amb el
sector, hem donat ajudes també al sector, perquè al final es
tracta d'això també, d'ajudar el sector, i seguirem tenint
reunions amb ells, el mateix dia 16 tenc una reunió amb els
representants del sector, de la Federació de Transports, per
seguir fent feina conjuntament. 

Aquesta és la nostra feina, la nostra política i ens dedicam...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 14348/21, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a protocol d’actuacions únic
en el cas de contagis COVID d’alumnes en els centres
escolars.

Tretzena pregunta, RGE núm. 14348/21, que havia de
formular la diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, decau per
la seva absència i comunicació des del Grup Parlamentari
Popular.

I.14) Pregunta RGE núm. 14442/21, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ocupació il·legal a les Illes Balears.

Catorzena pregunta, RGE núm. 14442/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 14349/21, relativa a ocupació
il·legal a les Illes Balears, que formula el diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè no fa per
disgustos, les Balears tornen ser notícia nacional per uns fets
lamentables que des del Partit Popular denunciam des del
principi de la legislatura, la irresponsable acció de govern amb
el tema d’ocupes i donar l'esquena a la realitat social i
desesperació dels ciutadans titulars dels immobles.

Si vostès fossin responsables haurien intervingut per evitar
enfrontaments entre els vesins i els ocupes de Punta Arabí.
Vostès són els responsables que els treballadors que necessiten
aquests apartaments per poder treballar la pròxima temporada,
de forma legal, es vegin en risc de no poder fer-ho, perquè des
del búnquer del Consolat no viuen la realitat social; si fossin
una mica més responsables, dirien, com sí ha fet la regidora de
Podem, a l'Ajuntament de Santa Eulàlia, demanarien disculpes
reiterades als vesins de la zona per no haver estat conscients de
la gravetat que viuen per culpa de l'ocupació.

Mentre el president Casado, en octubre del 2019, va
anunciar que quan governem s'aprovarà una llei anticorrupció
per lluitar contra aquestes màfies, la seva inacció incrementa el
problema i donen ales als ocupes, i la realitat és: nit d'incendis
a Son Gotleu, a un edifici ocupa, ocupen l'habitatge d'una dona
de 72 anys mentre estava ingressada a l'hospital; Balears va
patir 324 ocupacions d'habitatges el 2020, encara que els de
Podem diguin que no, són coses puntuals; dia 15 de juny del
2021, la Sra. Armengol: “Prou de fer por a la ciutadania amb
els ocupes”, avui diria el mateix als vesins Punta Arabí?

Cinc dies més tard, el mes de juny, la degana dels Jutges de
Palma: “Els ocupes són un problema que afecta sobretot els
petits propietaris”.

Què pensa fer, Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, el tema que em planteja
no és un tema senzill per contestar a una pregunta. Vostè fa tot
una mescladissa de coses, supòs que es posa en aquesta posició
el Partit Popular per intentar que no li fugin massa vots per la
dreta, perquè li convé mantenir aquesta tensió amb el Govern.

Convindria també que el Partit Popular donàs informació
objectiva i no confondre la gent. Hauríem de dir que som a un
estat de dret, que tenim lleis i que les respectam. El tema de les
ocupacions a Santa Eulària, el Govern de les Illes Balears, a
Santa Eulària i a qualsevol altra banda, a Punta Arabí, per cert,
no com ha dit vostè, el Govern de les Illes Balears, com no pot
ser d'altra manera, queda sotmès al principi de legalitat que hi
hagi i, en cap cas, defensarà o defensa actuacions que puguin
ser constitutives de delicte, però cap de les dues bandes.
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He de confessar que el que va passar a Santa Eulària no
m'agrada massa, una empresa privada de seguretat fent funcions
que semblaven d'una altra manera pens que no és el sistema, i
crec que hauríem de confiar que l'Estat de dret solucioni els
problemes que es puguin plantejar. És un tema molt polièdric,
s'hauria de veure de moltes maneres, i, per tant, crec que hem
de ser prudents davant d'aquestes actuacions.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. El que és trist, Sr. Conseller, és que
un govern, que es diu Partit Socialista Obrer Espanyol, sigui
incapaç de defensar els ciutadans de bé dins les seves pròpies
propietats; el que és vergonyós, Sr. Conseller, és que a la llei,
aquesta famosa Llei 5/2018, no facin cap mesura especial per
evitar i erradicar les màfies de les ocupacions. Sr. Conseller,
per molts diners que gasti vostè cada dia hi ha més ciutadans
d'aquestes illes que s’han d’apuntar a les llistes de l'IBAVI; les
polítiques de màrqueting, les polítiques d'autobombo, les
polítiques dels partits d'esquerra no serveixen per a les
necessitats reals del dia a dia dels nostres ciutadans.

Per tant, Sr. Conseller, canviï el seu disc i faci feina.
Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Nosaltres seguim fent feina per augmentar el parc públic
d'habitatges i solucionar problemes que vostès mai, mai, mai a
la vida no havien solucionat.

(Alguns aplaudiments)

Ja ens agradaria, per exemple, en el municipi de Santa
Eulària tenir solars cedits per l'Ajuntament de Santa Eulària per
poder-hi fer habitatges, que, per cert, no n'hem trobats, no en
tenim cap.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

També ens hauria agradat que s'hagués vist des de
l'Ajuntament de Santa Eulària més ajudes socials i els serveis
socials més actuants i no tant donant la mà a empreses de
vigilància que no tenen res a veure amb aquesta feina.

Per tant, Sr. Camps, li desig molts d'èxits en la seva feina
política, però no va bé per aquí.

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.15) Pregunta RGE núm. 14355/21, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a problemes del SEPE.

Quinzena pregunta, RGE núm. 14355/21, relativa a
problemes del SEPE, que formula la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, la semana pasada
veíamos en los medios de comunicación que por un error de
cálculo del SEPE un gran número de trabajadores se había visto
afectado cobrando prestaciones mínimas en diciembre y que
como toda solución les habían remitido a cobrarlo en enero.
Todo ello, lógicamente, generó movilizaciones en las tres islas.

No es la primera vez que sucede en situaciones parecidas.
Durante la pandemia se produjeron momentos de colapso del
servicio con la consiguiente desesperación de las familias que
esperaban sus prestaciones, incluso con casos de seis meses de
retraso. 

Independientemente de quién tenga la competencia, usted
como conseller de Trabajo entendemos que tiene la
responsabilidad con los trabajadores de Baleares. 

Por tanto, Sr. Conseller, le preguntamos qué valoración
hace de estos problemas que se están produciendo con el SEPE
y que afectan a los trabajadores de nuestra comunidad.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, es un problema
grave que afecta a 3.000 trabajadores concretos de nuestras
islas del sector aéreo debido a las peculiaridades de
contratación de ese sector. 

Es un problema del SEPE, aunque veo que usted vuelve a
preguntar por temas que afectan a otros organismos del Estado,
y lo entiendo, porque nosotros ya desde antes de que se
anunciasen las movilizaciones estuvimos trabajando con los
sindicatos y con la Dirección General y con la Dirección
Provincial del SEPE. Daré una respuesta, la directora general
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estuvo el martes pasado reunida con ellos precisamente para
solucionar esta situación.

Y es un problema, efectivamente, el cobro de este tipo de
prestaciones. Se está buscando arreglarlo aquí y arreglar el
problema de origen, porque usted dice..., cuando hablamos de
trabajadores solo habla usted de la parte de prestaciones, no
habla de dónde viene esa parte de la prestación y por qué se
origina. 

Usted debería saber que se origina por culpa de unos
contratos a tiempo parcial, que esperemos que ahora se regulen
en esa reforma... de la reforma laboral que tanto daño han
hecho ustedes, para poder corregir que no se cobren este tipo
de prestaciones, porque ¿sabe por qué se cobran prestaciones
mínimas y parcializadas?, porque ustedes introdujeron que se
pudiese cobrar una prestación a tiempo parcial siendo uno de
los principales retrocesos introducidos por ustedes en el año
2013, como también introdujeron ustedes que se eliminase el
subsidio para mayores de 52 años y tantos perjuicios a los
trabajadores y trabajadoras de estas islas...

(Remor de veus)

Lo que es cierto es que ahora, gracias a una interpretación
que no va en la línea de lo establecido para los trabajadores a
tiempo parcial y sí va en línea con la prestación de fijos
discontinuos, se introdujeron nuevas prestaciones, nuevas
ayudas para esos trabajadores que con ustedes no existía y sí
que le puedo decir una cosa: en la pandemia pudo haber
retrasos, pero hubo prestaciones extraordinarias para estas islas
que cuando gobernaron ustedes jamás hubo porque jamás les
han interesado ni los derechos de los trabajadores ni lo que
cobren los trabajadores porque lo que hicieron fue
precisamente recortar sus prestaciones...

(Remor de veus)

... quitar sus subsidios y facilitar su despido. Esa es la
diferencia. 

Puede haber retrasos, pero hay derechos. Con ustedes hay
despidos y no hay derechos.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Vemos que la reforma laboral sigue
igual que estaba y usted no hace más que decir que la reforma
laboral del Partido Popular...

(Alguns aplaudiments)

Actúe!, actúen! No hacen más que hablar. Efectivamente,
le digo...

(Remor de veus)

... la directora general, efectivamente, su directora general sí
que se interesaba por el problema, pero aquí el tema es que
hubiéramos esperado algo más de previsión por su parte en este
tema tan sensible, máxime después de un año y medio de
pandemia y sabiendo la necesidad de recursos humanos
necesarios para atender esas puntas de trabajo. Estamos
hablando de ese problema, no de toda la parafernalia que nos
cuenta cada vez con el tema de los ERTE. 

Mire, vemos mucho interés por su parte en destinar 300.000
euros de fondos propios para incrementar la Inspección de
Trabajo en temporada turística mediante acuerdos con el
Gobierno central, pero no vemos el mismo interés en llegar a
acuerdos para implementar los servicios del SEPE y que
precisamente estos problemas no se vuelvan a producir. 

De hecho, nuestra diputada Marga Prohens en agosto
pasado ya denunció que el SEPE tenía previsto despedir a 28
trabajadores de las oficinas de Baleares a 30 de septiembre, y
advirtió que miles de familias iban a depender este invierno de
esta prestación y que no se debía de consentir que, por la falta
de medios, no pudieran cobrar a tiempo sus prestaciones, pero
lamentablemente ha vuelto a pasar y esa es la realidad, Sr.
Conseller. 

Por eso le pedíamos su valoración, porque en realidad
Baleares sigue sin que se cubran las plazas pendientes del
SEPE, sin el incremento del plus de insularidad para
incentivarlo porque ustedes votan en contra de las iniciativas
del Partido Popular, permiten que se recorte esa plantilla a 30
de septiembre cuando a lo mejor debería de haberse mantenido
hasta final de año, como se ha aprobado en esta cámara, y
además, en definitiva, ustedes siguen permitiendo que estos
graves perjuicios a los trabajadores de Baleares se sigan
produciendo.

Y le digo una cosa: no vale que usted se apunte los méritos
de los ERTE, pero luego se quite de enmedio con los
problemas del SEPE. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

No s’atura... Bé, no s'atura el temps. Té la paraula el
conseller de Model Econòmic Turisme i Treball.

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

Gracias, Sr. Presidente. Veo que le molesta la pregunta por
el tono y la respuesta que dice. Llamar parafernalia a los ERTE
que dan derechos y ayudas a más de 180.000 trabajadores es
una vergüenza...

(Alguns aplaudiments) 

... es una vergüenza, Sra. Cabrera. Decir que no actuamos es
una vergüenza, decir que no actuamos cuando antes del
problema nos reunimos con el SEPE y le pusimos a disposición
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también la colaboración del SOIB, pero el problema está en
cómo se genera esa prestación que es en el contrato a tiempo
parcial que usted no quiere saber por qué no quiere votar en
contra de la reforma laboral que tanto perjudica a los
trabajadores y trabajadoras...

(Remor de veus)

Si tanto dice que van a hacer, voten a favor de lo que se
haga por el Congreso de los Diputados, defiendan realmente los
derechos de los trabajadores, vayan en contra de la
temporalidad del sector aéreo, vayan en contra de la parcialidad
en el sector aéreo y hagan algo de una vez también desde el
Congreso de los Diputados que tampoco hace mucho por estas
islas.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller... Ara no s’atura (...)

I.16) Pregunta RGE núm. 14350/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a investigació europea sobre
la seva gestió amb les menors tutelades abusades
sexualment. 

Setzena pregunta, RGE núm. 14350/21, relativa a
investigació europea sobre la seva gestió amb les menors
tutelades abusades sexualment, que formula la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Aquesta setmana hem sabut de l'intent
del Partit Socialista per aturar la missió europea que ha de venir
a aclarir l'escàndol dels abusos a menors tutelades. Després de
rebutjar una investigació al Parlament, després de blanquejar
una falsa investigació política al consell ara el Govern
Armengol intenta anul·lar la investigació que farà Europa. 

No li pareix adequat al govern d'esquerres que se sàpiga que
està passant amb els abusos sexuals a nines que se suposa de les
quals se suposa que haurien de tenir cura?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. A aquest govern
li pareix molt encertat que s'investiguin aquests fets. De fet, es
va crear una comissió en el consell on es varen poder crear...

aquest fet, la comissió al Consell és l'òrgan que correspon...
crear-lo. 

Vostè el menysprea contínuament, el consell, però on es
varen produir els fets que vostè està assenyalant és als consells
insulars i allà hi ha l'espai per crear aquesta comissió que es va
realitzar.

Si ve Europa a investigar aquesta situació serà benvinguda.
Li hem passat tota la informació i no ens pareix molt bé que
Europa ho investigui, perquè una de les conclusions a les quals
s’arriba, perquè també està treballant en aquest tema, és que la
situació de l'explotació sexual infantil s'està produint a tot
Europa. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Qui menysprea mentre les institucions són vostès, Sra.
Santiago, vostès. Ningú no diria que li preocupen les menors
tutelades. És totalment vergonyós que hagin de venir d'Europa
a investigar l'escàndol d'abusos sexuals a menors perquè vostès
no han donat explicacions, però encara és més vergonyós que
intentin bloquejar aquesta investigació. 

La Comissió Europea va aprovar enviar una missió
d'investigació aquí, a Balears, sobre el terreny, per aclarir què
està passant a causa de les seves evasives, de les evasives del
seu govern, de la Sra. Armengol i del Sr. Ministre Marlaska, i,
a pesar del seu vot en contra, Europa va aprovar aquesta
delegació.

I ara que ja està aprovat, que venguin el mes d'abril, la seva
portaveu socialista al Parlament Europeu Irantxe García ha
intentat llevar-ho de l'ordre del dia, que se sàpiga que han
intentat anul·lar el calendari previst posant-hi altres temes, però
que no ho ha aconseguit perquè la majoria d’eurodiputats han
considerat prioritari saber què ha passat amb les menors
tutelades.

Què estan amagant, Sra. Santiago? Per què intenten
obstaculitzar cada vegada que qualcú intenta investigar un tema
tan greu? Si pensen que han fet les coses bé, per què volen
silenciar uns abusos sexuals a nines tutelades sense cercar una
solució? Sap que a més d'Europa, el mateix defensor del Poble
ha admès a tràmit la denúncia que va presentar al Congrés dels
Diputats la nostra presidenta Marga Prohens i intervendrà per
exigir-los explicacions? Sí, el socialista Ángel Gabilondo, ara
defensor del Poble, els ha tret els colors i els demana
responsabilitats. Fina Santiago, Catalina Cladera, Juan Pedro
Yllanes, Francina Armengol, igual que Mònica Oltra a
València, cap de vostès, cap de l'esquerra, no pot parlar ni
d'igualtat, ni de drets ni de protecció de menors mentre
continuïn amagant els escàndols. 
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Vostès, que s’indignen tant quan són a l'oposició i ara
s'amaguen davall la taula quan tenen la responsabilitat, però la
cridada d'auxili d'una nina violada per Nadal de 2019 no caurà
en l'oblit perquè nosaltres estarem en contra de vostès. 

Gràcies, Sr. President. 

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Diputada, no confongui la població. Vostè pot tenir
l'opinió de si s'ha fet millor o s'ha fet pitjor aquest tema, però
no confongui la població. Qui té la responsabilitat és el Consell
Insular de Mallorca, on es va fer la investigació és al Consell
Insular de Mallorca, com es va fer al Consell Insular de
Menorca, perquè d’aquest tema no en parla, perquè el Consell
Insular de Menorca està més respectat en aquest parlament que
el Consell Insular de Mallorca per part del Partit Popular, i s’hi
va fer la comissió d'investigació a la qual vostès no varen
pertànyer.

El Govern d'aquestes illes no ha impedit cap investigació a
Europa. Tot el contrari, ha enviat tota la informació
sol·licitada. No ens han demanat cap altra entrevista. El dia que
em demanin l'entrevista, si me la demanen, hi aniré
absolutament encantada d'explicar tot el que sé referent a
aquest tema,

Una vegada més, Sra. Núria Riera, una vegada més el Partit
Popular, que du parlant d'aquest tema i sense proposar res en
concret crec que més de quinze vegades, s'ha oblidat dels
explotadors, s'ha oblidat de parlar dels explotadors que són
l’autèntic problema, adults que exploten adolescents i homes
que necessiten satisfer els seus desitjos sexuals a través
d’adolescents. Sempre que parlen d'aquest tema sempre
s'obliden d'aquest tema i aquest és l'autèntic problema, Sra.
Núria Riera, aquest és l'autèntic problema. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.17) Pregunta RGE núm. 14341/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a reforma del sistema de finançament
autonòmic. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 14341/21, relativa a reforma
del sistema de finançament autonòmic, que formula el diputat
Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta. Fa uns dies vàrem conèixer l'informe que ha
preparat el Ministeri d'Hisenda sobre la proposta de població
ajustada, la variable clau, com vostè sap, o una de les variables
clau per determinar el repartiment dels recursos del sistema de
finançament autonòmic; tema de finançament autonòmic, un
dels trending topics -com es diria ara- de la política balear, no?,
i, bé, de la política supòs de totes les comunitats autònomes, en
el qual han dipositat moltíssimes esperances, que fa anys que en
parlam, que fa anys que s'hauria d'haver modificat, però aquest
document no dóna cap senyal que les reivindicacions de les
Illes Balears hagin estat acollides. En principi, els indicis que
tenim no són precisament molt favorables. 

És per això que jo li deman, quina valoració en fa el
Govern? I a la vista d'aquests primeres passes que no ens són
favorables, quins objectius troba que ens hem de marcar com
a Illes Balears en aquesta negociació per a la reforma del
sistema de finançament? 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. Avui els quatre
grups parlamentaris coincideixen amb la pregunta que em fan
sobre el sistema de finançament autonòmic. Vol dir que, sens
dubte, és un tema que ens interessa, ens ocupa i ens preocupa
a les Illes Balears des de fa molt de temps.

Com vostè explicava perfectament, és un sistema ja caducat
l'any 2014, per tant, són anys de treball intens per poder fer
possible aquesta reforma necessària o aquest nou sistema de
finançament autonòmic necessari. El Govern de les Illes
Balears segueix demanant que hi hagi un nou sistema de
finançament autonòmic al Govern d'Espanya i sens dubte
participarem activament en aquest plantejament que ara fa el
Ministeri d'Hisenda. 

Primera cosa que voldria dir, crec que és positiu que el
Ministeri d'Hisenda enviï un document, per tant, un document
que comença a treballar amb les comunitats autònomes per fer
possible aquest nou sistema de finançament autonòmic, que no
ho guardi dins un calaix  sinó que comencem a treballar des de
la negociació. Aquest és un document tècnic sobre una de les
variables, que sens dubte és important, la població ajustada,
però és un document tècnic sobre aquesta variable, no és una
proposta de nou sistema de finançament autonòmic, encara
estam lluny d'això, per tant, en aquest moment el que feim és
analitzar des de la Conselleria d'Hisenda aquest document
tècnic de 240 fulls al qual hi haurem de fer al·legacions. 

Vostè em demana el global del sistema de finançament
autonòmic, és la pregunta que em feia, li dic, nosaltres vàrem
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treballar, com vostè comparteix perfectament, amb la direcció
del doctor Guillem López Casasnovas on les Illes Balears, com
a govern, vàrem plantejar en el seu moment al Ministeri
d'Hisenda una proposta de cap on hauríem d'anar. Creim que és
bastant evident, les Illes Balears som un territori que té una
població alta resident i flotant, per tant, això s'hauria d'incloure,
s'hauria d'incloure el pes de la insularitat com a factor
determinant dins el sistema de finançament autonòmic. Som
una comunitat autònoma, la segona a aportar i la novena a
rebre. Per tant, el sistema no ha de penalitzar les comunitats
solidàries. I tota una sèrie de qüestions que hem plantejat i
sobretot més corresponsabilitat fiscal, que és una de les
defenses que farem des de les Illes Balears.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

 Gràcies Sr. President. Gràcies, Sra. Presidenta. No, és clar,
el que demanam més o menys ja ho sabem, i jo ho compartesc,
el problema és, atesa la situació en què estam que és
preocupant i és desfavorable per a les Illes Balears, quins
objectius ens marquen en aquesta negociació? Per què dic que
és desfavorable? Perquè hi va haver un comitè d'experts, on -
com molt bé ha explicat vostè- hi havia el doctor Guillem
López Casasnovas, allà ja vàrem perdre un llençol perquè
l'element de la població ajustada, el que s'ha anomenat la
batalla de les necessitats, és el que es va imposar com a criteri;
com a Illes Balears aquest criteri no ens interessa, i després el
Govern de les Illes Balears ja ha fet saber que aquest criteri no
li interessa, que aquest criteri no és favorable, s'ha treballat amb
la idea de la població flotant, el tema del repte demogràfic i
quan sorgeix un nou document veiem que tot això continua
sense ser-hi. 

Ens diu aquest document que no s'ha pogut demostrar que
la insularitat afecti negativament el preu per a la provisió de
serveis per part l'administració. Clar, això ja és molt
sorprenent! Tal vegada no hem aportat o podríem haver aportat
arguments, perquè aquest document el que diu és que no s'ha
demostrat que la insularitat sigui més cara. Això és molt
preocupant. Després, també hi ha una manera de compensar la
insularitat que crec que és lesiva per a nosaltres i beneficiosa
per a Canàries, tal vegada, tot i que, evidentment, no es tracta
de fer la guerra amb Canàries, aquí també hauríem haurien de
ficar cullerada. 

En definitiva, Sra. Presidenta, crec que cada vegada estam
en una posició més dolenta per aconseguir el que volíem en
aquesta negociació i, per tant, invito a fer un gest, a fer una
estratègia per aconseguir que aquesta situació no sigui tan
negativa.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, jo no
compartesc que cada vegada estiguem pitjor, sinó tot el
contrari. De fet, crec que hem demostrat que durant aquesta
legislatura hem aconseguit més recursos que mai del Govern
d'Espanya en aquesta comunitat autònoma. Nosaltres -ara li ho
repetesc-, és un document tècnic sobre el qual les comunitats
autònomes han de fer al·legacions i tenim fins a finals de gener
per fer-les, i començam la discussió, que serà una discussió
llarga i serà complexa i difícil i que les Balears defensarem el
posicionament que li deia que té a veure amb població flotant,
que té a veure amb insularitat, però també la proposta que ja hi
ha damunt la taula, FEDEA, que no és.., en fi, no és sospitosa
de ser una entitat d'estudis propera a l'esquerra, diu que Balears
amb aquesta proposta pujaria un 2%. 

Per tant, això que no és beneficiós s'ha d'estudiar
tècnicament i s'ha d'estudiar des del rigor, que és el que fa la
Conselleria d'Hisenda.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 14338/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nou model de
finançament per a les comunitats autònomes. 

Divuitena pregunta, RGE núm. 14338/21, relativa a nou
model de finançament per a les comunitats autònomes, 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, a risc de ser reiteratius, és evident que ens jugam
molt en el tema del sistema de finançament autonòmic. Vostè
diu que han arribat més recursos que mai, però també és cert
que en els pressupostos de 2022 hi ha un descens molt
accentuat dels recursos provinents del sistema de finançament,
que és la manera ordinària de finançar la comunitat autònoma.

Com vostè sap, El Pi defensa un model que és el model del
concert econòmic, que tots els impostos siguin recaptats a les
Illes Balears, entre d'altres coses, ho defensam per la seva
simplicitat i per la seva claredat i la seva transparència, perquè
un dels problemes del sistema de finançament, i vostè ho deia,
només una variable, la de la població ajustada, ja són 200 i
escaig de pàgines tècniques, complexes, difícils, que tenim la
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sensació que al final el que fan és que l'Estat du l’aigua al molí
que li interessa; i l'opinió majoritària és que qui està guanyant
aquesta batalla és l'Espanya buida, i no és l'Espanya súper
poblada, que és el cas de les Illes Balears, i, per tant, per
exemple, augmenten indicadors com el de la superfície, el de
la despoblació i el de la dispersió de la població, i no s'hi
introdueixen indicadors -per a nosaltres claus- com la població
flotant o l'increment demogràfic produït els darrers anys.

Per tant, li demanam si li sembla interessant i positiva la
primera proposta que ha rebut la comunitat autònoma del
model de finançament.

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. A veure, anem per passes, primer de
tot l'afirmació que, efectivament, s'han rebut més recursos que
mai a la nostra comunitat autònoma, jo he de dir que és molt
clar, el pressupost general de l'Estat per primera vegada té un
factor d'insularitat de 183 milions d'euros. Crec que s'ha de dir
clar i fort: la lluita des del consens i des del diàleg per posar de
relleu aquelles necessitats que tenen les Illes Balears crec que
s'estan aconseguint per part del Govern d'Espanya; també en tot
el que fa referència a aquesta època de pandèmia, i fa poquet
teníem la magnífica notícia de l'aprovació de la PAC, de la
Política Agrària Comuna, que els pagesos i ramaders de les
Illes Balears rebran fins a un 60% més, perquè s'ha lluitat i s'ha
treballat des de la Conselleria d'Agricultura intensament perquè
hi hagi el factor de la insularitat a la PAC. Per tant, aquest
govern demostra amb fets que aquella negociació política que
fa treu resultats.

Segona qüestió, aquesta és una proposta tècnica de població
ajustada que ara té el Ministeri d'Hisenda, que ens ha traslladat
a les comunitats autònomes, i que nosaltres ara farem un procés
d'al·legacions per poder començar aquesta negociació. En
aquesta proposta tècnica hi ha algunes qüestions que són
interessants, i així ho valoram des del Govern a primer cop de
vista. Primer, hi ha una nova variable de costs fixos dels serveis
com Salut, Educació i Serveis socials, que ajuda principalment
a les comunitats autònomes petites que no tenim..., l'economia
d'escala ens perjudica, i, per tant, assegurar els costs fixos ens
va bé al sistema de finançament autonòmic; se segueix
respectant la insularitat com a factor diferencial a l'hora de
repartir; i s'eleva el pes de la despesa sanitària i educativa en el
repartiment.

Això són factors que són innovadors i que ens semblen
interessants en aquesta proposta. N'hi ha d'altres que manquen
o que nosaltres creim que haurien de tenir més pes, que és el
que explicava abans al Sr. Castells, i serà una mica la línia de
treball en les al·legacions que estam preparant des del 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, se'n recorda
del Sr. Manera?, el Sr. Carles Manera, socialista de pro,
sempre, sempre ens deia que no hem de mesclar ous amb
caragols, que no mesclem el model de finançament amb el
règim especial d'insularitat, i això és el que vostè fa amb la seva
resposta.

Crec que és molt important que parlem, exclusivament, de
model de finançament i en el model de finançament no
aconseguim principi d'ordinalitat, una de les reivindicacions
bàsiques compartides i aprovades per aquesta cambra. No
estam avançant en l'ordinalitat, no estam avançant en el tema de
tenir més capacitat fiscal, perquè és evident que hi ha un intent
d'harmonització amagat i establert per part del ministeri, amb
pactes amb altres comunitats, per frenar el tema del dumping de
Madrid -que vostè coneix perfectament-, i no aconseguim que
la situació de la població i la superpoblació de les Illes Balears
tengui un reflex així com toca en aquesta primera proposta.

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. A veure, Sr. Melià, ara començam la
negociació. Vostè em diu el resultat com si haguéssim de
fracassar, i jo li dic que de moment no s'ha demostrat que en
cap negociació que hem fet haguem fracassat, sinó tot el
contrari: en totes les negociacions hi han guanyat les Illes
Balears, perquè el Govern ha negociat bé, això és el que jo li
dic.

(Alguns aplaudiments)

El Ministeri d'Hisenda, de moment, de moment, ha enviat
un document tècnic sobre el càlcul de la població ajustada, no
ha enviat un model de finançament autonòmic. Per tant, no es
parla del d'ordinalitat, evidentment, perquè no estam parlant
d'això encara, no es parla de més corresponsabilitat fiscal,
perquè en aquest moment no s'ha enviat un document d'això,
quan apuntem cap a aquests temes, nosaltres plantejarem el
nostre sentit de la negociació.

En aquest moment estam amb un document tècnic de
població ajustada, al qual sens dubte el convidarem com a
portaveu parlamentari d'El Pi perquè també pugui fer seves les
al·legacions que s'hagin de presentar per part del Govern de les
Illes Balears al Govern d'Espanya.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)
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I.19) Pregunta RGE núm. 14346/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a espoli a Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Respecte de la dinovena pregunta, RGE núm. 14346/21,
que havia de formular el Sr. Campos, ha entrat un escrit
demanant la possibilitat d'ajornar aquesta pregunta. Estan tots
els grups parlamentaris d'acord a ajornar-la? Idò, queda
ajornada per a una propera sessió plenària.

I.20) Pregunta RGE núm. 14344/21, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de la
proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic.

Passam a la vintena pregunta, la RGE núm. 14344/21,
relativa a valoració de la proposta de reforma del sistema de
finançament autonòmic, 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. Fa uns dies vàrem conèixer la proposta
de població ajustada del Govern de Sánchez per calcular el
repartiment d'un nou sistema de finançament autonòmic, injust,
obsolet, que s'ha de revisar des de 2014.

Presidenta, diu que presentaran al·legacions, i ho celebram,
perquè la setmana passada semblava que la seva única proposta
era demanar la condonació del deute assumint
l'infrafinançament.

Per què no hi ha un comitè d'experts treballant en una
proposta consensuada com hi ha altres comunitats autònomes?
Sé que aquí n’hi va haver una el 2017, que vostè hi ha fet
esment, però des de Ciutadans la instam a posar en marxa un
comitè d'experts i que es presenti aquí al Parlament una
proposta actualitzada per cercar el màxim consens abans
d’enviar-la al Govern d'Espanya, com precisament està fent el
Sr. Puig a València.

I què li semblen les declaracions que ha fet la Sra. Oltra
dient que considera sobredimensionades les variables de
dispersió i d'insularitat que es preveuen aquí? Vostè s'ha unit a
l'eix valencià, després d'aquestes declaracions no sembla ser la
millor via per a les Illes Balears. No elegeix mai bons
companys de viatge, presidenta, quina és la seva opinió sobre
la fórmula proposada per recalcular el sistema de finançament?
Creu que beneficia Balears? Sigui més concreta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, intentaré explicar-ho millor.
En aquest moment, jo diria, primera cosa, és bona notícia que

el Govern d'Espanya, el Ministeri d'Hisenda, faci una proposta
sobre una de les variables del sistema de finançament, que és la
població ajustada, que la posi a debat entre les comunitats
autònomes, i que les comunitats autònomes comencem a
participar en la negociació d'un sistema de finançament
autonòmic nou.

Les Illes Balears ja fa temps, de la passada legislatura ençà,
fa feina amb la proposta que hem de fer com a Govern de les
Illes Balears a través d'una comissió d'experts, que no ha deixat
de funcionar. No ha deixat de fer feina, Sra. Guasp. Vostès
comencen a pensar en les coses quan surten als mitjans de
comunicació, nosaltres les treballam cada dia; des de la passada
legislatura aquesta comissió d'experts no ha deixat de fer feina,
si no, ...

(Alguns aplaudiments)

... com creuen que passam els documents al Ministeri
d'Hisenda?

D’acord, ara hi ha aquest document, jo ara -abans li deia el
Sr. Melià- aquest document tendrà propostes, òbviament, dels
grups d'experts que ja hi estan treballant i, a més, els
convidarem a participar-hi. Estic convençuda que el seu grup,
igual que el Grup d'El Pi, que sempre han participat amb
capacitat d'intentar ajudar i de fer propostes en benefici de la
ciutadania, faran propostes que seran escoltades per part del
Govern; òbviament, ho obrirem a tots els grups parlamentaris
de la cambra i esper que els altres també aquesta vegada
participin amb alguna idea positiva per a la ciutadania
d'aquestes illes.

Que em demani a mi opinió del que diuen altres
responsables territorials..., és que jo ho respect absolutament,
és que cada un, i això ho ha d'entendre bé, defensarem el que
interessa a la ciutadania de cada territori, i nosaltres no tenim
els mateixos condicionants que té el País Valencià. Podem
coincidir en alguna cosa, en d’altres, no. Nosaltres ens semblam
més -i ho hem explicat sempre-, precisament, amb les
necessitats que té Catalunya, això ho hem explicat sempre,
perquè els models econòmics i els models de finançament són
absolutament més semblants en com afecten la nostra població.

Per tant, nosaltres, des del convenciment que tenim una
feina feta tècnica, important i rigorosa, des del convenciment
que la negociació sempre és la base per poder arribar a les
solucions, estam convençuts també que, una vegada més,
podrem sortir beneficiosos en la negociació per a la ciutadania
d'aquestes illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Vostè ha dit abans que hi havia coses positives. La
consellera d'Hisenda va dir que hi havia elements interessants,
diguem..., què li sembla interessant, no tenir en compte la
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població flotant?, què li sembla interessant, que es ponderi la
variable d'insularitat tenint en compte la distància de
quilòmetres amb la península, afavorint clarament a Canàries?,
o que s'incloguin ajustaments ad hoc, que suposa tornar caure
en un dels vicis més persistents d'aquest sistema: la tendència,
per part del Govern de torn, a fer vestits a mida d'algunes
comunitats autònomes, en lloc de cercar fórmules d'un sistema
just i sensat?

Miri, el sistema de finançament actual és injust, asimètric,
arbitrari, obsolet, poc transparent i suposa desigualtat en la
prestació de serveis a tots els ciutadans. Segur que els ciutadans
de Balears no coneixen que el finançament per càpita que té el
País Basc en sanitat és de 2.602 euros i Balears 1.700 euros per
càpita. 

Presidenta, lluiti per un model just i transparent, solidari
també i amb corresponsabilitat fiscal, per corregir els
desequilibris com mereixen els ciutadans de les Illes Balears.

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. Mai no em deix de sorprendre,
Ciutadans defensant un concert econòmic per a les Illes
Balears.

(Alguns aplaudiments)

Ara, en aquests moments tenim un document de població
ajustada. Hi ha algunes qüestions que són interessants, sí, i
d'altres que nosaltres creim que s'han de fer al·legacions i en
aquest moment i li ho repetesc són 240 pàgines d'un document
tècnic. Al·legacions cap on?, que augmenti el pes de la
insularitat, la població flotant també i que tengui més en
compte els sobrecostos que implica la insularitat. 

Qüestions positives, les he relatat abans i supòs que, com
que ara amb el Sr. Antoni Costa tornarem tenir el mateix debat,
les podré explicar una vegada més. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.21) Pregunta RGE núm. 14356/21, presentada pel
diputat Sr. Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a informe sobre el càlcul de la població
ajustada al sistema de finançament. 

Vint-i-unena pregunta, RGE núm. 14356/21, relativa a
informe sobre el càlcul de la població ajustada al sistema de
finançament, que formula el diputat Antoni Costa i Costa del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
Sra. Armengol, que quatre portaveus dels grups parlamentaris
li preguntem sobre un mateix tema, denota la importància del
tema per a les Illes Balears, la reforma del sistema de
finançament, és evident que per al futur de les Illes Balears és
un tema d'enorme transcendència, i així opinam des del Partit
Popular. Per això moltes vegades i ho tornam fer sense cap
tipus de problema, li oferim el Partit Popular o el Grup
Parlamentari Popular, per donar suport en el que faci falta al
Govern de les Illes Balears, per aconseguir el millor sistema de
finançament per a aquestes illes i per als seus ciutadans. 

No obstant això, conegut aquest informe FEDEA població
ajustada, que hem conegut aquesta setmana passada,
m'agradaria preguntar, quines reivindicacions del Govern de les
Illes Balears s'han tengut en compte dins aquest informe de la
població ajustada?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sra. 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. Primer de tot, jo
he dit primer de tot la importància de què tothom coincideixi
amb aquests temes, perquè aquest tema és fonamental per a les
nostres illes. Aquest és un tema d'estat i jo li ho repetesc una
vegada més, nosaltres convidarem a tots els grups
parlamentaris, sens dubte, a participar i aportar en positiu en
aquesta, que és una qüestió d'estat per a la nostra comunitat
autònoma.

És positiu que hi hagi un document damunt la taula? És
positiu, perquè quan vostès governaven no hi havia document
damunt la taula. Per tant, és positiu que n'hi hagi un...

(Remor de veus)

És positiu que comencem a negociar-ho? És positiu. Que hi
ha algunes qüestions que poden convidar a dir, bé, hi ha una
esperança que la situació del sistema de finançament pugui
millorar per a les Illes Balears, sí, les tres variables que he
explicat. Per primera vegada hi ha la variable de costos fixos,
que com vostè coneix perfectament, això beneficia les
comunitats autònomes i sobretot les petites i sobretot les
insulars, que aquesta és una qüestió clara, que hi hagi el
reconeixement de la insularitat com a variable és positiu i que
tengui molt més pes la despesa sanitària i educativa, això és
positiu. I segons ho calcula FEDEA, que per a vostès sempre ha
estat una institució de referència, amb aquesta proposta Balears
augmentaria un 2%. Això també ho hem de tenir en compte. 

A partir d'aquí, hi ha anàlisis a fer, que estam fent, hi ha
anàlisis a treballar, que estam treballant, hi haurà al·legacions
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a fer en aquest document i començarem una negociació, i això
és una de les variables del sistema de finançament autonòmic,
que sens dubte, té molt encara camí per recórrer. I les
al·legacions, ja li ho he dit, aniran en base a més pes de la
insularitat,  més pes de la població flotant i de la població
resident, però també escoltarem totes les opinions dels grups
parlamentaris i escoltarem entitats, com el Cercle d'Economia
de Mallorca, que sempre ha estat una entitat que ha fet molta
feina, amb la qual ens volem reunir a l'hora de presentar les
al·legacions.

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, president. Miri, Sra. Armengol, després que la Sra.
Montero i vostè mateixa enganyessin els ciutadans de les Illes
Balears i deixessin tirats els consells insulars amb zero euros en
els pressuposts generals de l'Estat, amb el factor d'insularitat i
després que dos anys seguits, estiguessin dins un calaix del
Ministeri d'Hisenda el règim fiscal de les Illes Balears, hi hagi
hagut de ser el Partit Popular el que l'hagi dut al Senat i s'hagi
tramitat en el Congrés, amb el seu vot en contra, després de tot
això, hem pogut constatar novament el menyspreu del Sr.
Sánchez i la ministra Montero i el seu nul pes polític a Madrid. 

(Alguns aplaudiments)

En primer lloc, des de les Illes Balears -i ens pareix
perfecte- hem de demanar variables per a l’Espanya que
s’omple i fonts per a l’Espanya que es buida, perfecte, això ens
pareix perfecte. Però ni una variable s'ha tengut en compte en
aquest sentit, en aquest càlcul de població ajustada. Ens han de
compensar la població flotant i està molt bé, ho compartim, no
apareix enlloc la població flotant.

(Alguns aplaudiments)

Demanam l'autonomia tributària i la corresponsabilitat
fiscal. I la Sra. Montero ens respon amb harmonització fiscal.
Vostè deu estar en contra, supòs, de l'harmonització fiscal. Li
demanam a la Sra. Montero el principi d'ordinalitat, hi estam
d'acord amb el principi d'ordinalitat, faltaria més! Li hem donat
suport moltes vegades, i la ministra Montero ens respon que bé,
només faltaria que es tengués en compte el principi
d'ordinalitat, li pareix repugnant a la ministra Montero. 

Sra. Armengol, ni una de les reivindicacions que feim des
de les Illes Balears es té en compte en aquests càlculs. Per tant,
anam mal encaminats, Sra. Armengol. Li torn oferir el Partit
Popular, perquè avancem en aquest sentit, però de moment
anam mal encaminats, Sra. Armengol. 

Miri, Sra. Armengol, hauríem de començar a pensar o
buscar aliances, més enllà del Sr. Ximo Puig i d'aquells que
busquen la bilateralitat. Buscar aliances o convendria buscar

aliances amb qui també li interessa la població flotant,
l'Espanya que s'ompli, etc., la Comunitat de Madrid comparteix
tota aquesta línia. Deixi el sectarisme de banda i defensi els
interessos dels ciutadans de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Costa, quin Partit
Popular ofereix vostè? Perquè la proposta darrera que jo he
sentit, la del Sr. Casado, que supòs que és la que deu tenir
vigor, va dir a València que el seu model era el model del
sistema de finançament autonòmic del Sr. Aznar, que a les Illes
Balears ens deixava 21 punts per sota de la mitjana de
finançament per càpita.

(Alguns aplaudiments)

Sí, això és el que vostè ens ofereix, Sr. Costa, val més que
no ens hi acostem, val més que no ens hi acostem. 

De moment, el que ha anat bé són les negociacions que ha
fet aquest Govern amb el Govern de Pedro Sánchez, ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

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

... que hem passat de tenir ERO a tenir ERTO, de tenir una
constricció de l'administració pública, a tenir millors serveis de
l'administració pública. Hem passat de tenir zero euros per
repartir a les empreses en època de crisi econòmica, no amb el
seu vot a favor, a tenir 855 milions d'euros per a les empreses
d'aquestes illes. 

Però, Sr. Costa, jo li agaf el guant i no passi pena, nosaltres
seguirem lluitant en defensa dels interessos de la ciutadania de
les Illes Balears, com hem fet sempre. Si el PP s'hi suma, ja és
hora!, benvingut sigui. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 
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II. Interpel·lació RGE núm. 9752/21, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del
Govern en matèria d'assistència sanitària a l'illa de
Formentera. 

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que correspon a la
interpel·lació RGE núm. 9752/21, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a política general del Govern en matèria d'assistència
sanitària a l'illa de Formentera. Començam amb la intervenció
per part del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Bon dia de nou, diputades i diputats. Sra. Consellera,
gràcies per atendre aquesta interpel·lació en la qual debatrem
sobre la situació sanitària a Formentera.

Els darrers mesos hem parlat en aquesta cambra en
reiterades ocasions de les necessitats sanitàries de l'illa de
Formentera, una illa de 82 quilòmetres quadrats i uns 80 de
costa i que disposa d’un centre sanitari públic i diversos de
privats, però parlarem del públic, que crec que és el de la seva
competència i en el qual s'integren, de manera excepcional, no
és molt sovint a tota Espanya veure que s'integra l'atenció
primària, l'atenció especialitzada i l'atenció urgent.

És necessari posar en context també com ha evolucionat
l'atenció sanitària d'aquesta illa. Els primers anys d'aquest segle
va haver-hi una reivindicació molt gran per part de la COP, la
Coordinació d'Organitzacions Progressistes de Formentera en
la qual existia només un centre de salut i es demanava que
existís un hospital. Aquest centre de salut es trobava on ara
mateix es troba la Conselleria de Benestar Social i la policia
local, i es feia tot el suport sanitari amb el suport d'una barca
ambulància i un helicòpter amb el qual es podien desplaçar els
pacients des de l’antic heliport que hi havia al Port de La
Savina, on ara mateix hi ha un pàrquing al costat del far.

Podem trobar molts nins i nines que son més pitiusos que
ningúk perquè nascut a Es Freus, enmig de la mar. Entre 2005
i 2006 es va fer una planificació sanitària de l’illa de
Formentera i es va atendre aquesta reclamació històrica de
crear un hospital el qual permetés, por primera vegada, poder
nàixer i morir a Formentera d’una manera digna. Aquest centre
comptaria amb quiròfans, habitacions d'hospitalització i el
mateix centre de salut integrat, així com facultatius
especialistes per atendre la majoria de les patologies, entre les
quals es trobava, a més, una de les quals hem parlat aquí fa no-
res, el tractament de l'hemodiàlisi.

El centre va obrir les portes el 29 de gener del 2007 i
formalment va ser inaugurat el dia 12 de febrer d'aquest mateix
any. Justament, ara fa quasi quatre anys, vam celebrar el 10è
aniversari aquests mateixos dies, el 12 de febrer del 2017, on
van poder assistir tant la presidenta del Govern com vostè
mateixa; amb urgències, cirurgia, traumatologia, medicina
interna, farmàcia, ginecologia i pediatria va començar la seva
història, amb la continuïtat dels professionals que ja existien en
el centre de salut per a atenció primària i aquells que ja venien
des de Can Misses per atendre patologies especialitzades, com,
per exemple, dermatologia.

El dimensionament del personal del centre va contemplar la
necessitat màxima o el que és el mateix, el moment
d'assistència màxima que es produeix a l'època estival, i va
integrar així mateix el Servei d'Urgències el personal del
SUAP. També per garantir l'assistència, existeix encara a
qualque lloc un acord de polivalència que es va signar per part
de tots els sindicats i també per part de la Gerència, pel qual els
professionals, tant especialitzada com de primària, podien
atendre o fer funcions comuns, per exemple, en el Servei
d'Urgències i en atenció especialitzada, una passa molt
important, perquè, per exemple, un infermer que podria estar al
SUAP pogués cobrir els torns a quiròfan, una qüestió que a
altres gerències no es podria donar.

També des de l'inici del centre, els especialitzats que no
eren residents a l'illa s’han desplaçat des de l'illa d'Eivissa, amb
freqüències adaptades a les necessitats, com, per exemple,
psicologia i psiquiatria, tant per a adults com per a infants,
dermatologia, com ja he dit, i també rehabilitació.

Amb el pas dels anys i l'increment de les necessitats del
centre, es van posar en marxa serveis com l'hemodiàlisi, que hi
era des del començament, però es va poder posar en marxa al
llarg del 2010, oncologia, oftalmologia, cardiologia, digestiu,
reumatologia i fins i tot, més recentment, també el necessari, i
malgrat tot, molt en boca de tots ara mateix, la patologia dual
per donar compliment als temes de salut mental d'una manera
més propera.

Totes aquestes prestacions han seguit la premissa d'apropar
el servei al pacient i no el pacient al servei, amb la dificultat
que comporta per als pacients de Formentera haver de
desplaçar-se a l'illa veïna en moments en els quals, per
exemple, hi ha temporal. I en aquest punt li he de fer un esment
que, a més, se’m va demanar personalment que li ho traslladés
els pacients d'hemodiàlisi, sabem que es treballa, però
justament un dels pacients es va traslladar fa un parell de dies
que, ara mateix, amb la situació dels temporals que van
associats a l'hivern és més complicat encara anar a rebre aquest
servei. Aquest servei, el d'hemodiàlisi, es donava a l'hospital,
i, per sort, perquè no hi havia pacients, es va deixar de donar
servei al voltant del 2017 i les màquines que havien quedat
havien esgotat la seva vida útil es van llevar i es va quedar que,
si hi hagués necessitat, es tornarien posar en marxa.

Ara mateix torna ser necessari aquest servei i amb la
demanda creixent també de la necessitat, es troba en procés
d'adjudicació l'obra i la seva execució. Si bé és cert que posam
en valor el servei i que es trobi en procés de restabliment,
també és el que li acaba de dir, que els pacients demanen la
màxima celeritat i que els terminis s'ajustin el màxim possible,
perquè el servei torni ser una realitat el més aviat possible, no
només perquè és un dret de qualsevol pacient, sinó també
perquè es troba a la cartera de serveis del centre i, a més, ara
mateix, a l'època hivernal hi ha menys trajectes entre Eivissa i
Formentera i és molt complicat accedir a aquesta prestació.

Un altre dels majors avenços que el nostre centre ha tengut
els darrers anys ha estat la instal·lació i posada en marxa del
TAC, una instal·lació que estava demandada fa anys i amb la
qual la seva posada en marxa va fer un abans i un després en
l'atenció dels formenterencs. Ho puc dir de primera mà, la
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identificació de fractures, possibilitat de fer el seguiment de
patologies internes, com tumors, que ja es poden derivar
directament al mateix centre i reduir llistes d'espera, tant del
mateix centre com de l'hospital de referència, el de Can Misses,
i també l'arribada de la prestació amb contrast serà una nova
passa que podrem donar en ser urgent si aconseguim, quan
arribi, el 061, perquè podrem activar dues prestacions més, com
és el codi ictus i el codi trauma, dues prestacions molt
importants en el cas d'accidents tant vasculars com de trànsit.
Aquestes prestacions només es poden fer servir ara mateix en
l'època en què el 061 es troba l'illa i l'atenció extrahospitalària
des de l'inici del funcionament del centre ha estat atesa pel
mateix personal d'urgències, en el qual, com he dit al principi,
es troba integrat el personal del SUAP: havent-hi dos metges i
tres infermers de forma ordinària el centre, quan hi ha una
sortida d’ambulància sí que és cert que pot quedar desatesa, per
sort no ha estat molt sovint, però pot quedar desatesa tant
l'atenció quirúrgica com l'atenció d'hospitalització.

Des del 2016 sí que s'han fet passes endavant, es va reforçar
el centre sanitari amb un metge més en horari diürn i un
infermer, el qual va posar també de manifest la necessitat de fer
un triatge més efectiu i, a més, que en el cas d'aquestes sortides
tinguéssim dos metges i tres infermers al centre, almenys en
horari diürn, però el cert és que se sol·licita des de ja fa molt de
temps aquesta base del 061 i també és cert que ara mateix es
troba als pressuposts tant del 2021, hi havia ja la partida i per
això tenim ja un projecte executiu, com per al 2022 esperem
que pugui estar licitat i fer les passes per posar en marxa aquest
servei.

Així mateix, també en el 2020 el 061 va fer la seva arribada
a l'illa de Formentera els mesos d'estiu i en el 2021, a més, amb
l'allargament de la temporada hem vist com va finalitzar, el 31
d'octubre, el seu servei.

Sra. Consellera, hem parlat moltes vegades, i vull ressaltar
l'esforç que es fa per la conselleria, perquè sé que es fa un
esforç, sabem des de Formentera que es fa un esforç per
actualitzar la cartera de serveis, construïm una nova base, la
qual esperem que sigui construïda i en funcionament el més
aviat possible. També hem de seguir sol·licitant que aquest
servei sigui permanent a la nostra illa, tant si hi ha la base, com
si no, perquè, com he dit abans, aquestes prestacions que es
donen a l'època estival s'haurien de poder donar tot el temps.

Perquè la qüestió sanitària, ho hem parlat moltes vegades,
no és una qüestió de xifres, és una qüestió del dret d'accés a
l'assistència sanitària, visquis a l'illa que visquis. I sí que és cert
que si aquestes prestacions no es poden donar en igualtat de
condicions, hi ha una diferència entre ciutadans de les diferents
illes.

Així mateix, també m'agradaria posar en valor tot l'esforç
que s'ha fet amb la pandèmia de la COVID, el centre de
Formentera es va veure reforçat tant el personal d'infermeria a
l'entrada del centre, com el personal mèdic, a urgències, com
l'eternament oblidat, el personal no sanitari als centres sanitaris,
que són els administratius i els zeladors, va haver-hi un reforç
justament perquè quan els pacients arribin a un centre, el
primer personal que es troben són aquests que no són sanitaris,

i també era necessari que ells fossin la cara visible i que n’hi
hagués suficients.

Sra. Consellera, considerem que a Formentera s'han fet
passes per la sanitat per als ciutadans d'aquesta illa, però que
encara ens queda una petita empenta més per poder arribar al
nivell que considerem que és necessari.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Ara té la paraula la representant
del Govern, 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,
la veritat és que ha fet vostè un resum de la situació i agraesc
també poder compartir des d'aquest faristol les millores que
s'han fet a l'àrea d'Eivissa i Formentera, en especial de
Formentera, tot i que és cert que també afecta directament les
millores que s'estan fent també a l'àrea d'Eivissa. 

Vostè ha fet un poc la història del centre, de l'hospital, i jo,
la veritat, és que em situo a l'any 2015 on..., crec que des del
2015 ens hem proposat millorar la qualitat de vida dels
ciutadans d'aquestes illes començant per... intentar no
emmalaltir, crec que són molt important les polítiques de salut
pública, ara més que mai hem vist la necessitat de la promoció
de la salut, tal vegada aquesta sigui una assignatura encara
pendent a la qual no dedicam suficients esforços, però crec que
és molt important; també protegir la salut i revertir sobretot
polítiques basades en la reducció de serveis públics, uns serveis
que s'han demostrat més necessaris que mai, com el nostre
sistema sanitari, que mentre governi aquest govern serà
equitatiu, accessible, universal per a tothom. 

Ara que la Constitució ha fet 43 anys és bo recordar que
l'article 43 precisament parla de la protecció de la salut com a
part dels principis rectors de la política social i també
econòmica del país, i ara més que mai veim també la
importància de la salut i la repercussió a l'economia. És clar
que la salut no és un privilegi i és un dret, i vostè també ho ha
dit, i ha d'arribar a tots els llocs. 

Entre el 2015 i el 2019 a la passada legislatura, Formentera
és una illa on la població es manté bastant constant, segons les
dades del padró i la nostra base de dades, al voltant de 12.000
persones. Tot i que no hi ha hagut un increment considerable sí
que vull destacar aquesta millora de serveis i ampliació de
serveis i de recursos. A la passada legislatura es varen
incorporar bastants de serveis: aparell digestiu, reumatologia,
urologia, es varen iniciar també les consultes d’endocrinologia,
neurologia i va augmentar la freqüència de les consultes
d’urologia. També es va inaugurar  la consulta cribratge de
càncer de còlon, molt important i en la qual també tenim una
assignatura pendent amb la resta de les Illes i hem de continuar
impulsant-ho.
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 Es va crear també la figura de l'infermer referent a
quiròfans i la d'infermer a l'hospital de dia per donar suport a
tots els tractaments de quimioteràpia i tractaments endovenosos
no quimioteràpics, però que també són necessaris per a moltes
persones.

Un fet especial, i vostè també hi ha fet referència, és la
implantació, la implementació de l'estratègia de salut mental a
l'illa de Formentera reforçant l'atenció als infants, la presència
de psicologia i psiquiatria i, com a novetat a totes les Illes
Balears, l'atenció a la patologia dual i a les addiccions, que és
l'única illa on ho feim de manera íntegra, no?, a l'illa de
Formentera, des dels serveis sanitaris.

Si parlam de proves diagnòstiques, es varen començar a fer
colonoscòpies i gastroscòpies, però sobretot hi ha un abans i un
després amb el TAC. És clar que ha estat important i s'ha
guanyat molta autonomia diagnòstica en totes aquestes proves,
no?

Això s'ha pogut fer per mor d’un increment pressupostari
molt important, del 5,6 milions l’any 2015 hem passat al 7,3
l’any 2022, 1,7 milions més vol dir un 30%, ja dic, sense un
increment de població a atendre habitualment. De fet, el
pressupost també per a tota l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera s'ha incrementat en 57 milions en set anys i ha
passat de 93 milions el 2015 a 150 milions el 2022, és a dir, un
61,3% més.

Treballam en aquesta línia perquè tots els ciutadans i les
ciutadanes mereixen que es protegeixi la seva salut i es
respectin totes les singularitats. 

Durant aquesta legislatura a pesar de la pandèmia s'han dut
a terme també moltes millores en relació amb la millora de
l'assistència. A pesar de la COVID -com dèiem- una de les
prioritats per a l'àrea de salut és la l'atenció a les persones que
pateixen malalties cròniques, amb un nou programa
s'incrementen les visites i el personal assignat; s'ha establert un
full de ruta amb prioritat a la freqüència amb què les infermeres
gestores es desplacen a Formentera per donar suport a la gestió
dels casos més complexos i establir un calendari de reunions
amb tots els equips directius del centre, els organismes i les
entitats amb la finalitat d'afavorir la implementació eficaç i
eficient del programa de cronicitat de les Illes Balears. 

Amb el nou impuls al Programa d'atenció a la cronicitat,
s’assignen les visites i el personal assignat al centre de
Formentera i també es reforça la formació dels professionals
que són a l'illa. Fins ara el monitoratge de la cronicitat destaca
pels bons indicadors, tant d'atenció domiciliària, gestió dels
pacients crònics complex i crònic avançat, i és fruit de
l'excel·lent treball i compromís de les infermeres i dels metges
del centre de salut de Formentera. 

Una gran part del treball ja està avançat amb la identificació
dels grups de persones amb patologia crònica a Formentera. La
coordinació entre nivells ha assegurat la continuïtat de les cures
i l'activació dels diferents recursos en cada cas, a més -ja dic-
de la gran labor que es fa d'atenció domiciliària per part de les
infermeres del Centre de Salut de Formentera. 

Una de les millores cabdals per a enguany ha estat treballar,
ja dic, a pesar de la pandèmia, en el servei d'hemodiàlisi amb
una inversió de 334.000 euros. La planta d'osmosi no era
operativa, per tant, la principal inversió suposa tota... és una
planta d'osmosi, no?, si sabem el que suposa un aparell
d’osmosi a un domicili, idò, s'ha de fer per a una previsió de
quatre màquines d'hemodiàlisi i permetrà atendre pacients amb
patologies nefrològiques, se suposa que tant agudes com
cròniques.

Treballam també en la contractació d'un nefròleg i del
personal d'infermeria necessari per atendre la demanda de l'illa.
Són molts els trasllats de pacients que s'evitaran amb aquest
servei i, com vostè deia, idò amb mala mar o amb unes
condicions que a vegades no són les ideals i entenem també que
després d'una diàlisi normalment les persones se senten
cansades, marejades i, per tant,... entenem que és un servei que
s'ha de posar en marxa.

Quant a la inversió tecnològica serà necessari adquirir tres
butaques i el tanc d'aigües, com li deia i... bé, el tanc ha
d'acomplir les garanties de qualitat i seguretat que no complia
en aquests moments. 

Quan a la base del 061, també disposarà de tres equips de
guàrdia. Jo crec que donarem resposta a una demanda històrica,
és una inversió de quasi 2 milions d’euros només d'obra,
després, a més, tot el que suposen els set professionals de
guàrdia i els cinc de trànsit, no? I, com vostè deia, també
podrem activar tots els codis que utilitza el 061, codi d’ictus o
politrauma. 

Crec que també és molt important en totes les millores
d'aquests serveis, i per anar acabant, evitar els trasllats, no?,
parlam d'uns 1.400 trasllats anuals entre Eivissa i Formentera,
però també la ciutadania de Formentera es beneficia dels
serveis de Can Misses per evitar trasllats a Mallorca. Estam
parlant de 2.500 desplaçaments que s'eviten a Mallorca per
rebre assistència. Reduint aquest desplaçament, o sigui, el total
entre els que reduïm de Formentera a Eivissa i de Formentera
a Mallorca, són uns 3.900 cada any, 3.900 trasllats són molts de
trasllats si pensam en el benefici de la persona. 

Per tant, jo, per acabar, el que diria és que és clar, si la salut
és un dret hem d'invertir el necessari, l'increment de la inversió
permet millores tecnològiques més professionals i a més
adaptar-nos per resoldre realment les necessitats sanitàries.

Qued a la disposició del diputat per a qualsevol dubte que
es pugui plantejar.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Sanz.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 104 / 14 de desembre de 2021 6153

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Consellera. Sí que és cert, s’han plantejat les
millores, el que s’ha fet des del 2015, com bé sap, jo treballava
en aquest centre sanitari i justament conec de primera mà tant
les coses que s’han fet com també les mancances i, òbviament,
crec que s’han de posar ambdues, abans he fet un munt
d’esment de coses que es troben en marxa o que s’han fet, però
també hem de fer coses que potser s’hagin de renovar.

És cert, perquè justament jo vaig haver de gestionar aquest
pressupost de 5,6 milions d’euros, i que tenir 7,3 milions
d’euros, ostres!, important, perquè hi ha un canvi en la qüestió
del capítol 1, sobretot, perquè en aquest pressupost el que
s’incrementa sobretot és el capítol 1, que és el relatiu a
personal.

Parlant de la pandèmia, abans no ho he dit, sí que és
important parlar dels circuïts separats, que va ser una passa
molt important perquè la ciutadania de Formentera es trobàs
ben atesa, però, a veure, quin problema tenim a l’hemodiàlisi?
L’hemodiàlisi, moltes vegades, també, així com la
quimioteràpia, va ser una passa endavant també gràcies, perquè
no disposaven de pressupost també, però d’on veníem, perquè
l’FC, per exemple, va donar butaques per poder fer
l’hemodiàlisi, i des d’aquí vull fer l’agraïment, perquè no
disposàvem de capítol 6 per poder comprar-les.

També, en el cas de capítol 1, ja avanç, imagín que ja les
haurà vistes, algunes esmenes tant de millora de personal tècnic
com d’un oncòleg per a l’àrea de salut, perquè, per desgràcia,
l’oncologia és una malaltia que hi ha de cada vegada més, i
llavors fan falta oncòlegs per poder atendre aquesta malaltia,
però també no ens hem d’oblidar que tots els serveis
assistencials necessiten diversos serveis auxiliars i que
Formentera, des del principi, es va dimensionar d’una manera
en la qual aquests serveis es donaven en servei de guàrdia o de
telepresencialitat. Què vol dir açò? Per exemple, un tècnic de
laboratori no és present a la nit en horari d’hivern, es troba
localitzat, i el que vol dir és que aquesta persona, tot i que està
disponible per al centre, però es troba a la seva casa, la qual
cosa suposa el retardament en arribar al centre, que sol ser molt
ràpid, per sort Formentera és molt petita, però també la
dificultat moltes vegades de trobar gent que vulgui fer aquests
torns els quals de vegades no són adequats. Sabem que per a un
torn de 24 hores una persona ha d’estar coberta per cinc
professionals, segons la taula de ponderació horària i, en aquest
cas, el que ens trobam és que només en tenim tres, llavors s’ha
de repartir entre localitzades i presencials.

Sí que és cert que, justament quan jo era al centre, es va fer
un avenç, que és que en els mesos d’estiu, tant els serveis de
radiologia com de laboratori ja disposen de cinc tècnics a
l’època estival, però no és així a l’època d’hivern, i el que passa
és que a l’època d’hivern ens trobam amb persones
localitzades.

I llavors, ja li avanç que una de les propostes que faré
després d’aquesta interpel·lació és un pla estratègic, sabem que
les coses no es fan d’avui per a demà, ho tinc ben clar
justament perquè he gestionat, però sí que és cert que si mirem
on volem anar, podem fer un pla estratègic molt positiu, que

sigui preparar aquestes qüestions cinc, tres, quatre, no sé quants
anys, però sí que és cert, preparar per poder completar aquestes
plantilles d’una manera en la qual existeixi el personal adequat
i també que puguin viure a l’illa de Formentera.

La proposta, possiblement la més grossa, seria aquest pla
estratègic perquè justament serà el que donarà resposta a
aquestes qüestions. També ho trobam per exemple amb les
comares, a Formentera sí que és cert que ara la natalitat no és
tan gran com fa uns anys, però vam tenir un pic de 135
naixements en un any, era una mitjana d’un naixement cada tres
dies, era un creixement molt gran de la població a Formentera,
i també és cert que les comares comparteixen l’atenció primària
i l’atenció especialitzada, no com en altres centres que són
serveis totalment diferenciats.

Les pacients tenen un avantatge, que és que la mateixa
comare que la veu al centre de salut pot ser la que atengui el
part, però també és cert que si hi hagués més comares dotades
a la plantilla pressupostària del personal també podria passar el
mateix, perquè podrien fer rotacions a la part de la consulta
d’atenció primària, també podrien ser ateses i no tendríem el
mateix problema que hem parlat abans de les localitzades.

També en aquest pla estratègic, per qüestió dels
especialistes, una proposta que li faré és justament la qüestió
dels professionals especialistes de medicina, perquè ens hem
trobat que quan un professional arriba al seu temps de jubilació
de vegades cobrir aquesta plaça costa molt. Llavors, que l’àrea
de salut treballi d’una manera, que ja treballa molt bé, no dic
que no, perquè sí que ho fa, però que dins d’aquest pla
estratègic ja existeixi la programació que els professionals facin
també una rotació entre ambdós hospitals, per què? Perquè no
només l’hospital de Formentera en surti beneficiat de tenir la
cobertura completa, sinó també el mateix professional de tenir
un propi reciclatge a un hospital que potser tingui més
patologies, que sabem que és una bona situació.

Res més, Sra. Consellera, ja li dic, crec que es fan bones
passes però, òbviament, la labor aquí, al Parlament, és de
tractar que sigui encara millor perquè la ciutadania de
Formentera tingui el millor servei sanitari possible.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. En torn de contrarèplica, té la paraula la
consellera de Salut i Consum.

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat. En relació amb el
pla estratègic i per començar pel final que vostè em plantejava,
doncs, evidentment, es poden presentar les propostes que siguin
necessàries, si bé és cert que a mi m'agrada diferenciar bé el
poder legislatiu de l'executiu, és a dir que vostè sap que tenim
un pla estratègic per a totes les illes, amb moltes propostes, i
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que, de la mateixa manera que adequam els recursos humans a
l'illa de Formentera, els hem d'adequar a la resta de les illes.

També vull dir que el capítol 1 de l'illa de Formentera és el
més elevat per càpita de totes les Illes Balears, per raons de
vegades òbvies, però sí que és cert que a mi em toca també
doncs fer aquest equilibri entre salut i equitat.

Jo crec que no podem oblidar que vivim en una pandèmia,
no hem parlat de pandèmia fins ara, el que ha impactat de
manera molt dura sobre totes les persones són 22 mesos de
pandèmia per a també poder oferir una sanitat de qualitat, on
tothom s'hi ha deixat la pell dins l'àmbit sanitari: s'han hagut
d’instal·lar dispositius específics diferenciats per als pacients
COVID, sistemes de detecció i rastreig per a la contenció de la
pandèmia, diferents estratègies de vacunació, començant pels
més vulnerables, pels sanitaris, després per franges d'edat, ara
per als que no s'han vacunat i a partir de demà per als infants;
és a dir que s'han de fer encara moltíssimes passes en aquest
sentit, molts d'esforços.

També vull aprofitar per agrair al Consell de Formentera,
perquè crec, i ho he dit moltes vegades, que és el consell que
s'ha implicat el que més en l'ajuda de cedir, no només de cedir
espais, sinó fins i tot telefonar a les persones contactes estrets
o positius que venien d'altres indrets, sobretot d'Itàlia, garantir
que fessin les quarantenes, és a dir que hem rebut moltíssima
ajuda per part del consell i de la institució de Formentera.

Però és cert que nosaltres continuarem amb aquest full de
ruta i reforçarem l'atenció sanitària, més inversió, més serveis,
més personal, més tecnologia. El nostre compromís és acostar
la salut i reduir aquesta escletxa de la insularitat de cada vegada
més, com ho fem des de 2015. Crec que és important fer-ho des
de la participació i, per tant, amb diàleg i consens amb el
Consell de Formentera i, evidentment, amb els diputats
d'aquesta cambra,

Jo també vull agrair al personal sanitari i a la ciutadania de
Formentera per contribuir a aturar aquest virus, però continuam
necessitant, malgrat el cansament que suposen tants de mesos,
necessitam vacunar tothom, i d'això depèn també que puguem
sortir amb més força d'aquesta situació, millorar les condicions
de vida i millorar l'economia. I això crec que ho hem de repetir
tots, i no perd ocasió per poder-ho dir, perquè el que ja no es
vulgui vacunar per a un mateix i per protecció personal, que ho
faci per protecció social, si tampoc no ho vol fer que ho faci
per l'economia d'aquesta terra.

És cert que vàrem millorar la cobertura de la vacunació. Ho
he revisat abans de venir, justament només 293 persones a l'illa
de Formentera han rebutjat la vacunació; això suposa que entre
els vacunats i els que rebutgen, encara ens queden 2.600
persones per convèncer, si és que viuen a Formentera i no
només empadronades, però això sí que per a nosaltres és
important. 

Després és important la coherència i també complir els
compromisos. Crec que tenim un full de ruta que està emmarcat
des de fa anys que actualitzam i milloram perquè apareixen
noves necessitats a les quals també feim front, i feim front a tot
el que se'ns demana. Per això crec que el compliment dels

objectius és un poc el que crec que valorarà la ciutadania o
valora i jutja la ciutadania. 

Som conscient de la complexitat també d'augmentar els
recursos dels mesos d'estiu per fer front als milers de turistes i
persones que ens visiten. Ho tenim en compte i hem de
continuar reforçant. La triple insularitat també és molt tenguda
en compte per adequar els serveis sanitaris a les necessitats de
la població de Formentera; també per part de la Conselleria
d'Hisenda, que fa molta feina per justificar i identificar aquesta
situació. 

Com li deia, per acabar, compromís absolut a continuar
augmentant la inversió, la tecnologia, els professionals, els
serveis i donar la millor assistència a l'illa de Formentera i a
totes les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

III. Moció RGE núm. 14062/21, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a creixement poblacional insostenible de les Illes Balears,
derivada de la Interpel·lació RGE núm. 12940/21. 

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, que consisteix en el
debat i votació de la Moció RGE núm. 14062/21, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
creixement poblacional insostenible de les Illes Balears,
derivada de la Interpel·lació 12940/21. Començam el debat
amb la intervenció del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears. Té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, senyores i
senyors diputades. Com ja vaig plantejar en el debat de la
interpel·lació que es va produir previ a aquesta moció, és
evident que aquesta qüestió que abordam a la interpel·lació i a
la moció és una qüestió complexa, difícil, plena de arestes i
evidentment molt discutible i amb molts de matisos. 

Vaig especificar, i crec que és bo contextualitzar el
plantejament que hem fet a la moció, que les Illes Balears viu
un procés de creixement poblacional fortíssim els darrers
quaranta anys, molt accentuat els darrers vint, i que això té dos
vessants. Un vessant és com es finança aquest creixement,
perquè evidentment creixement poblacional vol dir més serveis
públics, més necessitats d'infraestructures, d'equipaments, etc.,
i això forma part de la nostra moció. I hi ha un altre vessant,
que és aquell vessant on no vàrem ser capaços que entràs el
Govern, que és intentar capgirar aquesta tendència i intentar
com a mínim frenar aquesta tendència, intentar apaivagar
aquesta tendència, perquè en opinió del Grup Parlamentari El
Pi és insostenible des de tots els punts de vista continuar
creixent poblacionalment de manera indefinida per a les Illes
Balears. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202114062
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Per tant, les dues primeres propostes que feim a la moció
estan relacionades amb el primer vessant, és a dir, el del
finançament del creixement poblacional. Per això, nosaltres en
el primer punt proposam que en el nou model de finançament
autonòmic, que n'hem parlat a les preguntes, es fixi com a
prioritària l'atribució de recursos a l'increment poblacional; un
tema de purament finançar aquest creixement. 

El segon punt és que la Unió Europea tengui en compte a
les seves polítiques les peculiaritats derivades del fet insular
acompanyat de sobrepoblació. Això, evidentment, no és un
canvi de tendència, és finançar una tendència existent i
innegable. 

A partir d'aquí, la nostra moció entra en el fons de la qüestió
i en el que plantejam de bon de ver que és aquesta atenuació de
la tendència. Per això, en el punt tercer proposam continuar
amb una política territorial i urbanística de contenció del
creixement, intentar frenar la classificació de nous sòls
urbanitzables i rebaixar els horitzons de creixement previstos
a les Directrius d'Ordenació Territorial. 

Al quart punt proposam que el Govern faci un estudi
comparatiu amb els altres arxipèlags, amb les altres illes de la
Unió Europea per veure la possibilitat de establir mesures
limitatives per a la sobrepoblació. Hi ha altres territoris insulars
que tenen alguna regulació específica dins el marc de la Unió
Europea, pensam que, com a mínim, hem de tenir la informació
i saber quines possibilitats ens permet aquest marc europeu per
establir mesures d'aquest tipus. 

El cinquè punt és el tema del canvi d'ús, ja hem dit que
frenar l'activitat turística en el sentit que hi hagi unes places
turístiques obsoletes i de baixa qualitat que poden desaparèixer
i es poden reconvertir en altres usos urbanístics, evidentment
minvaria la pressió poblacional i minvarien les necessitats de
mà d'obra, aquesta que varen parlar, de baixa qualitat; que és
un dels problemes endèmics que arrossegam a les Illes Balears. 

El punt sisè és el tema que l’Estat replantegi la seva política
de frontera i la seva política d'immigrants i que deixi de ser un
colador de l'entrada de persones de manera irregular a les Illes
Balears, perquè evidentment això també impacta en el
creixement poblacional, com tot impacta en el creixement
poblacional. 

El punt setè és instar el Govern de les Illes Balears que faci
un estudi de càrrega de pressió humana de les Illes Balears, a
fi i efecte d'establir una espècie de sostre o de referència de
quina és la població que d'una manera sostenible podrien
acollir i podrien prestar serveis les Illes Balears. 

El punt vuitè és incentivar les polítiques diversificadores a
les Illes Balears, en el benentès que aquesta política
diversificadora no sigui de noves activitats sumant a les ja
existents sinó de transformació i de reciclatge de treballadors
per anar cap a un model més equitatiu. 

El punt novè és que les institucions de les Illes Balears
tenguin capacitat sobre la gran porta d'entrada de població a les
Illes Balears que són els aeroports, on, com tots vostès saben,

les institucions de les Illes Balears no pinten gairebé una
regadora. 

I el punt desè, el punt final, és que s'estudiï per part del
Govern de les Illes Balears que a través de les competències
fiscals que tenguem atribuïdes a veure si podem també establir
mesures per intentar atenuar aquesta tendència.

Ens hagués agradat que els grups parlamentaris presentassin
esmenes, ja que evidentment és un debat obert, un debat
complicat i evidentment un debat on totes les visions podrien
enriquir aquest plantejament que ha fet el Grup Parlamentari El
Pi. 

Moltíssimes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, vicepresidenta. Senyores i senyors diputades. Bé,
en primer lloc, la veritat és que des del Grup Parlamentari
Popular consideram que la moció planteja un tema interessant,
però a la vegada molt complex, perquè a les Illes Balears és
cert que s'ha produït un increment poblacional molt accentuat
en els darrers anys, és cert, i això té efectes que poden
considerar-se negatius, però també en té de molt positius, no ho
podem obviar. De fet, el debat que mantenim aquí avui, quant
al creixement poblacional, es manté també en sentit invers, o
sigui, les regions espanyoles que perden població es queixen
estrepitosament d'aquesta pèrdua de població. O sigui, aquí ens
queixam per tot, si hi ha creixement poblacional ens queixam
i si no n’hi ha també ens queixam significativament.

De fet, proposam coses en matèria del sistema de
finançament pel contrari, o sigui, les comunitats autònomes que
perden població resulta que proposen variables que tenguin en
compte aquesta pèrdua poblacional, l'Espanya buida, i nosaltres
proposam variables que tenguin en compte l'Espanya que
s'ompli, l’Espanya de la superpoblació, el que se’n diu ara. 

Per tant, la primera qüestió a tenir en compte és que és un
debat molt complex, molt complex, i jo crec que a vegades
hauríem de saber què hi ha darrere el creixement poblacional,
perquè si hi ha gent que vol venir a viure a les Illes Balears, idò
deu ser prou, deu ser prou, evidentment, perquè hi ha una
realitat econòmica prou interessant, un mercat de treball que
dona llocs de feina a molta gent, i jo crec que això són aspectes
-sense dubte- positius.

I un segon debat, molt important també és, i no podem
obviar-lo, que gràcies a Déu a Europa hi ha lliure mobilitat de
persones, lliure mobilitat de capitals, i això és francament
positiu. Només faltaria que no ho fos.
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Per tant, aquest factor, aquest fet, fa que sigui molt
important tenir en compte que certes restriccions no són viables
a implantar ni a Balears ni a cap lloc d'Europa, perquè
afortunadament som a Europa i, des del Partit Popular, mai no
abandonarem aquesta via europeista que sempre hem defensat. 

Però li he de dir, sincerament, jo pensava quan vaig dir...
Bé, el títol “Creixement poblacional insostenible a les Illes
Balears”, i jo vaig pensar, ara el Grup Parlamentari El Pi, que
ens proposarà, per limitar això? I he de reconèixer que, en la
major part dels punts, hi estam d'acord, amb els plantejaments
que es fan; per exemple, tenir en compte variables que tenguin
en compte l'increment poblacional, o sigui, la variació de la
població que condiciona molt sobretot les inversions que s'han
de fer a la comunitat autònoma en matèria educativa, en matèria
sanitària..., idò això ens sembla perfecte que es tengui en
compte, ho havíem comentat abans en el torn de control al
Govern, no?, efectivament, tenir en compte variables com la
variació de la població, a això tècnicament hi ha molts sistemes
de finançament del món que ho tenen en compte, i ens sembla
una proposta prou interessant i que s'hauria de tenir en compte.

També compartim el tema que la Unió Europea hagi de
tenir en compte dins les seves polítiques les peculiaritats
derivades del fet insular, hi estam totalment d'acord, i hi
votarem a favor.

I allà on comencen les discrepàncies és en el punt 3. En el
punt 3, clar, planteja una política de contenció de la
classificació de nous sòls urbanitzables. Aquí hi ha un tradeoff,
hi ha un tradeoff claríssim; si restringint sòl i no posam a l'abast
dels ciutadans sòl urbà perquè hi hagi nous habitatges per poder
viure, idò es produeix el que ja s'està produint i encara
s'accentua molt més, i és que es dispararà de forma brutal el
preu de l'habitatge, i no hi haurà habitatges a les Illes Balears
per a la gent, per a la gent. Hi haurà habitatges per a rics, per a
aquells que puguin pagar uns preus desorbitats, però no hi
haurà habitatges per a la gent de les Illes Balears.

I alguns tal volta pensen que podrem discriminar, que
podrem segmentar, no?, que podrem dir, bé, que puguin
comprar els rics i els rics seran els ciutadans de les Illes
Balears. Bé, això ja ho veuríem, si són o no els ciutadans de les
Illes Balears, jo crec que no. Jo crec que no, perquè són
restriccions que són molt difícils d'implantar. Jo crec que el que
es produiria, i crec que tots en som conscients, és una expulsió
de població, vull dir, que és el que s'està produint i que els
joves de les Illes Balears no puguin comprar un habitatge, no
puguin comprar un habitatge com ja s'està produint a dia d'avui.

Per tant, aquesta mesura que vostès proposen al punt 3, en
la mesura que hi ha un tradeoff amb preus, per exemple
d'habitatge, no la podem compartir i hi votarem en contra. 

Per altra banda, el tema d’elaborar informes per veure les
possibilitats de mesures limitatives per evitar la sobrepoblació,
bé, no ens hi oposarem. Creim que són molt difícils, les
mesures en aquest sentit, però no ens hi oposarem, ens
abstendrem en aquest punt; compartim, això sí, els canvis d'ús
dels habitatges turístics, però veiem una certa contradicció
entre el punt 5 que vostès plantegen i el punt 3, perquè si els
canvis d'ús..., deu anar en el sentit d'habitatges, canvis d'ús cap

a habitatges, això és el que sempre han plantejat, via esmenes,
no?

I, finalment, compartim...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Costa, tiene que terminar, por favor. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

Sí, ya termino. Compartim plenament que la immigració ha
de ser legal i ordenada i, per tant, votarem a favor d'aquest
punt. L’elaboració d'estudis de càrrega, com sempre, depenen
de molts altres factors, la capacitat de càrrega avui pot ser
diferent de la d’altres anys...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Costa, acabe, por favor. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

I, finalment, votarem a favor dels punts 8 i 9; i votarem en
contra del punt 10, perquè sempre deriva al mateix lloc, amb
pujades d'imposts; per expulsar gent, pujades d'impostos, i això
no ho podem compartir.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gracias, Sr. Costa. Es el turno ahora del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos, interviene el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

Sra. Vicepresidenta, bon dia a tothom. Esta moción nos
remite al debate actual que se viene dando en el conjunto del
Estado, sobre la distinta densidad de población que se registra
en los diferentes territorios que lo componen: un interior
peninsular poco poblado, frente a un litoral superpoblado sobre
todo el Mediterráneo, y con el interior, algunas islas
demográficas, como Madrid, Zaragoza o Sevilla. La España
vaciada y la España repleta, aquello que ha venido a llamarse
el reto demográfico: cómo enfrentar un problema crucial como
el de la población y sus efectos diversos sobre los territorios.

El aumento de población es un hecho innegable desde los
inicios de la era industrial; a principios del XIX la población
mundial rondaba los 1.000 millones de habitantes, un siglo
después ha alcanzado la cifra de 1.600. Ahora estamos en 7.800
millones, es decir, que en 120 años se ha casi quintuplicado
esta población, un crecimiento por tanto exponencial. Esto es
uno de los hechos que hay que decir: la población ha
aumentado inmensamente en el planeta.

Este momento intenso de población tiene repercusiones
ambientales, sociales y económicas evidentes por la presión
que se ejerce sobre los recursos y los ecosistemas, por la
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necesaria cobertura de las necesidades de la población y la
aplicación de medidas económicas y políticas que se enfrentan
a los dos efectos anteriores. Estas repercusiones se agravan en
función de la distribución de la población, no siendo lo mismo,
como ya hemos dicho, un territorio de baja densidad y otro de
elevada densidad, como es el caso de Baleares. 

Baleares es un caso paradigmático de incremento de
población en un tiempo relativamente corto, favorecido por la
apuesta por un sector económico que atrajo población tanto
permanente como flotante en poco más de medio siglo, un
sector económico pujante, durante un tiempo largo, que creó
riqueza y empleo pero no exento de problemas, porque hablar
de riqueza y empleo en general es como no decir nada, porque
hay que valorar tanto una cosa como otra, y también su impacto
territorial y ambiental. Y aquí es donde se abren muchos
interrogantes que nos planteen una distribución desigual de esta
riqueza, empleo temporal discontinuo y en los últimos años
precario, cuando no irregular o directamente ilegal.

Del impacto territorial y ambiental de esa actividad en
diferentes lugares de las islas, quedan múltiples heridas a las
que ahora no me voy a referir. El incremento poblacional
proviene de la dedicación de esta actividad económica,
necesitada de más mano de obra de la que pudiera ofrecer la
población autóctona, de ahí la inmigración desde distintos
territorios peninsulares y, en las últimas dos décadas, desde
regiones o países más allá de nuestras fronteras.

Todas esas personas han contribuido con su esfuerzo a
aumentar esta riqueza, luego distribuida de forma desigual -
insisto- y es justo reconocerlo para que en los momentos tan
complicados que vivimos, primero con la crisis estafa de 2007
y, posteriormente, con la derivada de la pandemia, se proteja a
este segmento de la población; los movimientos migratorios
siempre son atraídos por la posibilidad de mejora económica y
social, y en este sentido Baleares ha ejercicio esta atracción.

Seamos, por lo tanto, ahora generosos y solidarios con
quien es más vulnerable... Está la parte de los pobres, pero
también tenemos que hablar tanto del aumento de población
estacional referido al turismo, como al originado por el negocio
de los ricos; el primero, ha supuesto un aumento de más de 6
millones de pasajeros entre 2014 y 2019, sin considerar el
millón largo de aumento de cruceristas que se produjo en este
mismo período. La presión demográfica se establece al recibir,
en 2019, más de 23 millones de visitantes en un territorio
habitado por solo 1.200.000 residentes, y esto en un contexto
de crecimiento exponencial trabado, cierto es, en los últimos
dos años por la pandemia. Esto es lo que fundamentalmente
ejerce presión sobre servicios públicos, sobre el territorio y
sobre el equilibrio ecosistémico. Racionalizar la masificación
turística debe ese, por tanto, un objetivo de primer orden.

Por último, el grupo de los ricos, que viene atraído por el
ánimo de incrementar su riqueza individual o la de los grupos
financieros de los que forman parte; los que especulan con los
inmuebles, con la vivienda, con el territorio, los que pretenden
abrir vericuetos en la legislación que les facilite el acceso a
bienes inmuebles en mejores condiciones, a los que les importa
muy poco el paisaje o la diversidad ecológica balear, a menos
que les suponga un plus en su inversión; que les importan

mucho menos las condiciones sociales de la gente que aquí
vive. El incremento poblacional de este grupo no es decisivo,
claro está, en términos demográficos, pero sí lo es en cuanto a
su incidencia en el precio de la vivienda que repercute en los
sectores populares de la población. 

No metamos, por tanto, todo en el mismo saco:
compartimos la necesidad de valorar el incremento poblacional
de las islas, pero diferenciemos el origen de los incrementos
poblacionales, la realidad fragmentada del territorio balear y,
por tanto, su diferente incidencia territorial y pensemos también
en la transición hacia otro modelo económico-social
equilibrado con las condiciones ambientales del territorio que
permita, a su vez, su equilibrio demográfico.

De su moción, apoyaremos al estar de acuerdo de forma
genérica los puntos 1, 2, 3, 8. Mencionamos aquí en el punto 8
del reciclaje de los trabajadores, a lo mejor hay que cambiar el
concepto, reciclar trabajadores, hablaríamos más bien de
modificar un poco, mejorar la formación de los trabajadores. El
9 también lo aprobaremos, la cogestión del aeropuerto, ya
viene incluido de cualquier forma en el estatuto. 

En cambio, votaremos en contra del punto 5, porque no hay
que flexibilizar nada, a nuestro entender, en materia
urbanística. El 6, porque las políticas políticas del Frontex ya
son suficientemente duras para tanta gente que muere en el mar,
tratando de huir de las guerras o de la pobreza. Y la 10, porque
no queda claro a quién va a destinar este ajuste fiscal y podría
acabar aplicándose precisamente a la gente más vulnerable. 

Con los puntos 4 y 7, referidos a los estudios...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jiménez, termine por favor.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Acabo ya. Podemos estar de acuerdo con lo que se dice,
pero la Consellería de Hacienda trabaja en este momento en un
proyecto cuyo objetivo es establecer la estrategia balear sobre
el reto demográfico y que cuenta con la colaboración del CES,
entre otras entidades, por lo que entendemos que estos informes
que se piden pueden ser redundantes. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Jiménez. Es el turno ahora del Grupo
Parlamentario Ciudadanos. En su defensa, el señor Pérez-
Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, vicepresidenta. Bé, realment el títol d'aquesta
moció, el títol de la iniciativa em genera preocupació,
“creixement poblacional insostenible a les Illes Balears”. Fa
uns mesos o durant aquests últims darrers anys és veritat que ja
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parlàvem d'aquesta problemàtica, però jo crec que és millor
definir-ho i les paraules són importants, com a repte
demogràfic, que fins i tot el portaveu d'Unidas Podemos ha fet
referència a aquesta especificació, perquè el creixement
poblacional, en principi per se no és insostenible, a no ser que
sigui desbordat, com pot passar en determinades situacions. 

Sobre el repte demogràfic, aquest desafiament que tenim a
les Illes Balears, davant un repte demogràfic que ve sobretot en
els darrers vint anys, amb un creixement de la població molt
important, què hem de fer com a govern o com a grups
parlamentaris que fem propostes  per millorar la situació dels
nostres ciutadans, evidentment millorar la gestió. I aquesta
gestió d'aquest creixement poblacional es pot millorar amb més
recursos, com vostè planteja en els diferents punts, en el punt
1 principalment, encara que no estem tots d'acord amb aquest
primer punt i es pot millorar amb una gestió urbanística, que
també fa alguna proposta; però, bé, arriba un moment que
tampoc es poden prendre grans decisions, perquè no hem
d'obviar que estem a la Unió Europea i hi ha lliure circulació de
persones, estem a Espanya, on tots els espanyols han de tenir
llibertat d'oportunitats de desenvolupar la seva vida on vulguin
de l'Estat. Per tant, la limitació és complexa de gestionar, com
ja han dit altres portaveus. 

Ja entrant directament en els punts de la moció, al punt 1,
que fa referència a millora de la capacitat econòmica del
Govern per afrontar aquest increment de la població, ens
abstendrem pel tema del principi d'ordinalitat que s'incorpora
dintre d'aquestes propostes. Nosaltres consideram que el
principi d'ordinalitat, si bé és bo que durant algun període es
pugui acomplir, però afecta clarament la solidaritat
interregional i, per tant, en aquest punt no votarem a favor. 

També ens abstindrem en el tema de tocar els horitzons del
possible creixement de les Directrius d'Ordenació Territorial.
És evident que quan es fan propostes urbanístiques s'ha de tenir
en compte un creixement, un creixement sempre s'ha de tenir en
compte i no podem obviar que la població balear creixerà, més
o manco, però s'ha de tenir en compte aquest creixement. 

Sobre el canvi d'ús dels establiments turístics, evidentment,
sap la nostra postura i hi votarem a favor. Com a favor de la
cogestió del model aeroportuari. 

Ara bé, sí que em permetrà, si hi vé a bé, al punt 6, que fa
referència a l'entrada il·legal d'immigració, li proposam una
esmena in voce, on diu “garantir el retorn immediat”, clar,
nosaltres li proposem modificar aquesta paraula “immediat”,
per “garantir el retorn de conformitat amb els acords bilaterals
i la normativa estatal i europea”. Si li sembla bé, doncs
proposem aquesta modificació. De totes maneres consideram
que la immigració il·legal no és una de les causes del
creixement de la població de les Illes Balears. Vostè ha posat
aquest punt, però bé, qualsevol ciutadà de les Illes Balears és
conscient d'aquest punt. 

Sobre els diferents estudis que proposa ..., bé, en algun hi
votarem en contra, perquè en línia del que ha dit el portaveu del
Grup Parlamentari Popular, hi ha algun estudi que podria
incrementar la càrrega fiscal i en això no ens hi trobaran, com
les de limitar mesures limitatives per evitar la superpoblació,

aquí, més que mesures limitatives, el que hem de fer és
gestionar el que tenim. 

Sobre el model productiu i normativa ..., el que hem de fer
és aconseguir que el talent no se'n vagi, que les Illes Balears
siguin un territori d'atracció de talent, que eliminin...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pérez-Ribas, termine por favor.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

...ciutadans d'Europa, de tot el món, a aportar i a fer créixer la
nostra economia i millorin la prosperitat possible de les nostres
illes. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pérez-Ribas, por favor.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... i intentar evitar donar missatges, com que no volem que
venguin aquí persones amb iniciatives d'emprenedoria.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Pérez-Ribas. Corresponde ahora el turno al
Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca. Te la paraula la Sra.
Campoamor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, no és cap sorpresa, la pressió demogràfica fa
temps que és un problema anunciat i que continua i que s'ha
agreujat en el temps de forma exponencial. I jo li deia que des
de 2001, a les terceres jornades d'educació ambiental, ja hi
havia una ponència sobre l'índex de pressió humana, ja hi havia
una ponència on es proposava índex de sostenibilitat turística
i ambiental, on l'índex de pressió humana ja era un dels factors
correctors. I d'aquí podem anar també a aquest índex, a les
Agendes Locals 21. I també podem passar per la feina i els
estudis que ha promogut el Cercle d'Economia, tant en el 2006
amb el Sr. Forcades, repensem Mallorca, llavors repensem les
Illes Balears. I, per tant, jo li diré que fins a un darrer estudi,
que jo crec que hauríem de llegir tots de la mar balear, sobre la
mar balear, amb uns autors coneguts i de la nostra Universitat
de les Illes Balears, i bé que ja fan palès precisament i parlen
profundament de quin el motiu d'aquest increment.

Per això li deim, Sr. Melià, que creim que les dades
demostren i aquest estudi demostra que la seva moció només
tracta en superfície el problema i de forma dispersa. És una
mica... jo el veig una mica de maquillatge i que tampoc no vol
entrar en el fons, perquè potser no li convé, no fa cap crítica ni
esment a l'exponencial creixement turístic i a la necessitat
decreixement i crec que això hauria d'estar..., no, no ho ha
posat vostè. No hi ha cap proposta en la qual proposi aquest
tema, perquè no ens enganyem, hem doblat al llarg d'aquest
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segle XXI, de 8 a 16 milions el nombre de turistes i amb més
de 16 milions de turistes en 59 anys. Això, tots entenem i si ho
miram amb aquestes dades, és bo de dir, però té un impacte
enorme i que sense més treballadors i sense més gent no hagués
estat possible, i aquesta situació provoca no només una
sensació de saturació, sinó també de més necessitats de serveis
públics. Però també ha dut precarietat, perquè la riquesa que
s'ha generat no s'ha distribuït, no s'ha redistribuït com tocava,
i això, a més, encara amb la globalització aquest problema s'ha
agreujat, perquè ara ni tan sols els hotels són de gent de ca
nostra, ara, cada vegada més, les nostres instal·lacions hoteleres
es troben en mans de fons inversors que mentre hi hagi
beneficis que els convinguin seran aquí, però si no ens deixaran
al paire, i no miren per la responsabilitat social i per al benefici
dels treballadors.

Per tant, nosaltres, en aquest sentit, li diem que no votarem
a favor dels 4, 7 i 8, perquè creiem que des del 2015 tant aquest
parlament, o almanco el nostre grup, insistim i aquest govern fa
feina per combatre i fer front als impactes negatius i a la
diversificació del model econòmic.

I benvinguts, benvinguts, perquè els estudis i els indicadors,
com ja he dit, fa temps que es treballa. Una altra cosa és que
vostè i altres, perquè jo he vist aquí també gent que es posa un
poc la bena, al Sr. Costa no l'he vist massa convençut d'aquests
temes, no han volgut escoltar fins ara i i l'únic que fan és parlar
d'imposts i sempre d’abaixar imposts, però d'altres propostes no
les veiem.

També per aquestes raons..., i votarem, evidentment, com
sempre hem defensat per un sistema d'ordinalitat, el principi
d'ordinalitat del sistema de finançament, del punt 1, com no,
com per la cogestió del punt 2 del punt nou que vostè proposa,
com no, perquè Europa tengui en compte les singularitats
insulars i la pressió demogràfica, també, no pot ser d'una altra
manera, jo crec que molts discursos, des de MÉS per Mallorca,
almanco, hem insistit en aquest tema.

I arribam al punt 3, en el punt 3 vostè ara s’ha trobat una
part de la dreta, que uf!, que li diu i ara com ens venen aquí
dient que hem de contenir, benvinguts a la contenció
urbanística, també ens estranya que votassin en contra del
decret llei nou, perquè precisament protegia, desclassificava i
vostès aquí, no ho sé..., però bé, malgrat ens sorprengui el
canvi, benvinguts, Sr. Melià.

Creiem que, en canvi, també li he de dir que vostès, les
seves esmenes a qualsevol llei que es tramiti o decret llei que
es tramiti en aquest parlament, van un poc en una línia contrària
d’aquest punt 3, a la liberalització urbanística, a la declaració
responsable sempre de forma infinita, sense... bé, idò, nosaltres
creiem que aquests temes sí que no van en la línia que nosaltres
entendríem per contenció urbanística així com toca.

I més li diré, per exemple, quan vàrem tractar allò de les
llicències de solars a urbanitzacions que no hi havia
clavegueram, que això ha estat un tema redundant, vull dir que
sempre hi ha hagut una..., per tant, jo entenc que de vegades hi
ha una certa incoherència en els seus discursos, però bé, és una
percepció.

Jo crec que el Sr. Costa també li ha dit i l’ha sorprès.

Després, dit això, en el punt 5 hi votarem en contra, en el
canvi d’usos, perquè està permès i està regulat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Campomar, tiene que terminar, por favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... i no entenem per què no ho admet així.

I bé, en el punt 6 no ens esperàvem de vostès, el punt 6, ja
li he dit al Sr. Marc Ribas, la pressió demogràfica no és per
mor de la migració.

I en el punt 10, crec que és una confusió total, jo crec que
vostè, en el debat de totalitat de pressuposts, va votar en contra
perquè pujàvem mig punt en la pujada d'imposts de
transmissions patrimonials, precisament per fer front a la
compra d'habitatges d'estrangers en aquestes illes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Campomar, termine, por favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... i això és el que no entenem. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Per part del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares tiene
la palabra el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Hoy, con esta moción el Sr.
Melià se nos ha venido arriba, el piso se ha venido arriba
porque el desarrollo de las cosas que ustedes proponen
significaría poco más o menos que crear una republiqueta
balear, que, además, que, además, tendría que estar fuera de la
Unión Europea porque entonces no cumpliría los acuerdos de
Schengen, es decir, ustedes nos quieren convertir en una
especie de república bananera fuera de la normativa europea y
fuera de la Constitución Española.

Y yo, a medida que iba leyendo sus propuestas, no sé por
qué, pero me ha venido a la memoria, algunos de ustedes igual
lo conocen, el himno del colegio Montesión de Palma, que
decía aquello de “nuestras islas son trozos de España, son
trozos de España, lanzados al mar, son vanguardia de España
hacia Oriente, son naves que surcan un mar imperial”, y esto es
de lo que ustedes no se han dado cuenta, aunque quieran
rebasar a los señores de MÉS en su nacionalismo, tan España
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es Baleares como Chamberí, como Sevilla, como Bilbao, como
la Barceloneta, es exactamente lo mismo, no hay, esto no es
ningún territorio ocupado, no hay ninguna diferencia, es
exactamente igual, y lo que reconoce la Constitución Española
es el derecho de los españoles a vivir dentro del territorio
nacional, donde les dé la real gana, y no podemos poner ningún
tipo de impedimentos de ninguna clase, ningún tipo de
impedimentos de ninguna clase, y, encima, como estamos en la
Unión Europea, hemos firmado unos acuerdos que permiten la
libre circulación de personas.

Y además de todo esto, y además de todo esto, ustedes
hacen, como siempre, llevar el agua a su molino del tema de la
financiación, hoy creo que era la Sra. Guasp que decía que el
sistema de financiación autonómico era opaco, era injusto, era
discriminatorio y estaba obsoleto, y yo le diré mucho más: el
problema del sistema de financiación autonómica es que exista
el sistema de financiación autonómica, porque siempre va a ser
discriminatorio, lo va a ser siempre, porque hoy la discusión
que hemos mantenido diferentes portavoces parlamentarios con
la Sra. Armengol, uno recriminándole lo que había dicho
Valencia, otro diciéndole que por la distancia salían
beneficiadas las islas Canarias, etc., es el ejemplo de lo que
significa el Estado de las autonomías, la tarta es la que es, si mi
trozo es más grande, el del vecino es más pequeño, nos tiramos
los trastos a la cabeza, intentamos lo mejor para nuestra tierra,
pero nos olvidamos que nuestra tierra es el conjunto de España.

Y ese es el problema de base de todo el sistema
autonómico, que no es un sistema basado en una
descentralización administrativa, no es un sistema basado en
acercar la administración al ciudadano, es un sistema basado en
un provincianismo obsoleto y decimonónico, de qué hay de lo
mío, yo quiero para mí y los demás que se apañen, y hasta que
no solventemos este problema, no solventaremos la realidad del
problema de la discriminación de los españoles dependiendo
del territorio en el que vivan.

Se ha hablado también del régimen especial fiscal que
tienen los vascos, que allí atan los perros con longanizas, es un
sistema profundamente injusto, pero lo va a ser siempre, porque
además va a depender de los colores políticos del gobierno de
turno, unas comunidades autónomas siempre salen beneficiadas
y otras siempre salen perjudicadas, y esto no solo no lo
solventaremos hasta que no superemos este sistema.

Y también se ha dicho, lo único bueno de esta propuesta,
que es la que más le han criticado, el punto número 6, lo de
“instar al Gobierno del Estado a replantear su gestión de
control de fronteras para conseguir reducir la entrada ilegal y,
si fuera el caso, garantizar el retorno inmediato”, ahí estamos
completamente de acuerdo con ustedes, porque hay quien ha
dicho aquí que la inmigración no es un problema. Bueno, tal
vez no sea un problema de número, que también lo podríamos
discutir, pero vayan ustedes a explicarles al matrimonio que fue
pateado el otro día, por sus niños, sus MENA, esta misma
semana en Palma, vayan ustedes a explicarle que la inmigración
ilegal no es un problema; que esos niños, esos MENA, que
ustedes quieren tanto, vayan por ahí pateando ciudadanos y
creando el terror en algunas barriadas de Palma.

Entonces, si ustedes mantienen su punto número 6, es un
punto al que le damos la bienvenida y, por supuesto, lo
votaremos a favor. El resto ya le digo, no lo podemos apoyar de
ninguna de las maneras porque supone ir en contra de la
esencia de lo que significa un estado nacional único indivisible,
que es la libertad de circulación de las personas dentro de todo
el territorio nacional.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Por parte del Grupo
Parlamentario Mixt intervendrá la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra.  Presidenta, i bon dia a tothom. Hem de dir
que nosaltres valoram positivament les propostes que ens fa El
Pi en aquesta moció. Certament, la diagnosi que fem potser no
coincideix del tot amb el qual el Sr. Melià va exposar durant la
interpel·lació, però sí coincidim -insistesc- en gairebé totes les
seves mesures proposades. De les deu mesures que proposen
votarem en contra de la cinquena i la sisena, les raons per les
qual votarem en contra les explicaré més endavant. 

Sí que he de dir que aquesta iniciativa, veient com van les
negociacions de finançament i la força que té l'Espanya buidada
a efectes electorals, pensam que sí que és necessària perquè ja
sabem com funcionen aquestes negociacions i l'habitual resultat
negatiu per a les nostres illes. 

Hi ha evidències innegables, com són les característiques
pròpies del nostre territori, fragmentat, finit i fràgil, aquestes
dues darreres són les que més impacte reben per aquesta
sobrepoblació. A aquesta equació, cal afegir-hi el model
econòmic que convida a feines precaritzades i poc valorades. 

Faré una mica de context històric. La població de les
nostres illes va ser migratòria en gran part de l'etapa
preturística, fins a mitjan dècada dels anys cinquanta, i van
passar a ser unes illes que es van convertir en territoris
d'immigració en l'etapa turística. Aquest fet va incidir en la
conformació d'una nova societat de tipus urbà especialitzada en
serveis i definida per una alta mobilitat humana. Les illes es
converteixen d'aquesta manera en un important focus d'atracció
d'immigrants. Per tant, cal establir una íntima interrelació entre
el desenvolupament turístic i el procés immigratori com a
element clau dels canvis del signe dels moviments migratoris. 

Durant la interpel·lació, el Sr. Melià va remarcar que aquest
és un debat difícil de fer, ja que pot derivar en crítiques
xenòfobes, i té raó que açò pot passar si no fem la diagnosi
adequada dels actuals moviments migratoris i les raons que els
empenyen. Les causes d'aquests moviments són
fonamentalment polítiques, socioeconòmiques, culturals, com
és el cas de la religió, familiars, bèl·liques, aquest és el cas dels
refugiats, i també per catàstrofes generalitzades molt
relacionades amb l'emergència climàtica. 

Tot açò que acab de dir és es pot resumir així: la cerca de
millors condicions de vida i de feina, el mercat mundial del
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treball, les desigualtats econòmiques, socials i demogràfiques
persistents, les violacions dels drets humans, els canvis
ambientals, així com els conflictes i la violència són impulsors
de la migració. 

Tota aquesta explicació és per dir que no podem votar a
favor del sisè punt, almanco amb les polítiques migratòries
europees actuals, perquè el retorn immediat sense una valoració
adequada suposa una vulneració flagrant dels drets humans.

I no, Sr. Melià, no és per “bonisme” -com vostè diu-, sinó
per responsabilitat envers aquestes persones, per responsabilitat
d'haver creat un món ple de desigualtats, perquè en el seu
moment altres països van acollir els nostres avis i pares que
fugien de situacions dramàtiques, com els actuals moviments
migratoris. 

Sí que li donem la raó que cal retrobar l'equilibri entre la
població natural de les Illes i la nova que ens arriba per una
qüestió de cohesió social, perquè una societat no cohesionada
genera conflictes i dificulta el seu desenvolupament. 

Al cinquè punt tampoc no podem votar a favor. Estam a
favor de reduir places turístiques -places turístiques-, però els
canvis d'usos ens generen dubtes. En un món globalitzat com
el nostre s'ha produït el declivi de l'estat del benestar que ha
exarcebat la polarització social, i açò és summament perillós.

Sr. Melià, vostè sap que des de MÉS per Menorca també
hem posat la vista en aquesta qüestió, en concret ens hem fixat
en la massificació turística i també he fet propostes per pal·liar
aquesta creixent problemàtica que té (...) econòmiques, socials
i ecològiques. 

La sostenibilitat ha de ser l'eix de totes les polítiques que es
duguin a terme en les nostres illes, amb la voluntat de
consolidar i enfortir el model de desenvolupament que
harmonitza els usos humans i el patrimoni natural. 

Necessitam articular mesures que ajudin a controlar, per
estricta supervivència humana i ecològica, les múltiples
petjades negatives d'aquesta sobrepoblació, però ho hem de fer
sempre des de la talaia dels drets humans, l'empatia i la
solidaritat.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra.  Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
Ens presenta El Pi una moció completa de deu punts, i si
l'haguéssim de resumir breument, a mi el que em sembla és que
El Pi ha aixecat el cap del seu curt termini, ha mirat cap al futur
i en molts de plantejaments ha vengut o ha agafat arguments o
plantejaments que feim servir els d'esquerres. 

Crec que la companya de MÉS per Mallorca també li ho ha
dit. Dins de la seva oposició útil que sol fer -li ho he de dir-,
crec que fa oposició útil, excepte quan fa esmenes a la totalitat
dels pressupostos, ha sortit d'aquest curt termini i ens fa una
sèrie de plantejaments perquè nosaltres... parlar de limitació de
certs creixements urbanístics, parlar de la cogestió
aeroportuària, de l'autonomia financera, del nou model de
finançament, de la diversificació i del canvi de model
productiu, tot això ens agrada, tot això ens agrada. Celebram
també que hagi inclòs la diversificació dins d'una proposta de
llarg termini, perquè a allò a què ens té acostumats -crec- amb
el seu discurs és exigir a aquest govern la diversificació del
canvi de model productiu a curt termini, cosa que vostès saben
que és totalment impossible. A curt termini el que hem de fer
és anar donant petites passes que ens hi encaminin i jo pens que
aquest govern sí que ho fa. 

Al primer punt votarem a favor, hi votarem a favor,
nosaltres fa temps que reclamam un nou sistema de
finançament autonòmic que inclogui l'ordinalitat i l'increment
poblacional. Aquí a mi el que em despertava curiositat era
saber què faria el Partit Popular que, si no m'equivoc, crec que
li donarà suport també, per veure aquest dubte que teníem de si
ens voldria fer retrocedir al model de finançament de 2002, que
era aquell que ens feia perdre un 13% d'ingressos, com deia el
Sr. Pablo Casado, que era el que el que volia per a les Illes
Balears. 

Al punt segon també el votarem a favor, és clar que sí.
Nosaltres, precisament, això és el que fa la presidenta
Armengol en la Presidència de la Comissió d'Illes dins la
Conferència de Regions Perifèriques d'Europa perquè el que
principalment treballa és aconseguir fer un Estatut de les Illes
Poblades que reconegui les necessitats específiques, insulars i
demogràfiques. Per tant, estam d'acord..., tampoc no
inventarem res de nou, però hi estam d'acord. 

En el tercer també hi estam d'acord. Ja vàrem fer en aquesta
cambra el Decret 9/2020 que desclassificava sòl urbanitzable
i feia replantejar què fèiem amb els falsos urbans, i El Pi
sempre en aquell decret, en l’anterior, en el 8, encara manté
algunes qüestions que sempre són favorables a la urbanització,
a la construcció, a l'impuls de la construcció. Per tant, és aquí
on no hem volgut entendre aquesta o tal vegada no l'hem acabat
d'entendre si fa tant que no (...), deu ser això. Per tant, a veure
si ens ho explica en la seva rèplica, però ja ens va bé que faci
un plantejament restrictiu de certs creixements. Compartim la
necessitat de replantejar el creixement que preveuen les DOT
i per això hi ha una... memòria d'aplicació en marxa que ha de
proposar aspectes concrets. 

Als punts quart i setè votarem en contra per la mateixa raó
i bàsicament és perquè la conselleria ja està elaborant un
projecte de repte demogràfic del qual sortirà una estratègia
balear, on participa el CES, hi participen altres entitats i, per
tant, allà és on pensam que s’ha de fer aquest tràmit.

Al punt cinquè el votarem en contra, perquè es va incloure
en un decret, però tenia un caire temporal. Nosaltres sí que
pensam que sí ha de tenir caire temporal i ens preocupa com
afectaria aquesta amortització de places principalment en

 



6162 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 104 / 14 de desembre de 2021 

l’àmbit social i també sobre el mercat de treball si no es fes
d'una manera més planificada.

El punt sisè, en contra, totalment en contra. Aquí sí que
diferim i pens aquí que no està fent la seva oposició
responsable i útil. Jo pens que a vostè no li fa falta .... a vostè
no li fa falta anar-se’n a abraçar el discurs de VOX. Jo sé que
al Partit Popular tal vegada li falten referents i se'n vagi amb
VOX, però a El Pi no li fa falta...

(Algunes rialles)

I és veritat que aquest és un debat complex i que pot estar
ple de malentesos, però a nosaltres no ens sembla cap malentès
que..., és clar, vincular la immigració il·legal amb el repte
demogràfic, que tots sabem que té una significació mínima,
perquè parlar d'immigració il·legal i no parlar, no dir res dels
estrangers que compren les segones residències això tampoc no
és un malentès. Això tampoc no..., perquè després si no, aquest
discurs que aquí no hi cap tothom, que tant els agrada, si ens
diu que els pobres no hi caben i els rics sí que hi caben, aquí,
Sr. Melià, sí que no hi estarem. Vostè diu que no ho diu,
nosaltres és el que hem entès i crec que altres grups li han dit
el mateix, però bé...

(Alguns aplaudiments)

... ara tendrà un torn.

En el punt 8 i el punt 9 estam a favor, com dic, són
plantejaments que defensam fa molt de temps. 

I, per últim, també al punt 10 nosaltres hi estam en contra
perquè ens sembla profundament -diguéssim- xenòfob o
discriminador. És cert, reconeixem que està..., també ja ho han
dit altres, que estant dins Europa és difícil, però jo el que volia
plantejar és una falta evident de coherència, perquè, clar, vostè
per criticar els pressuposts d'aquesta comunitat autònoma ha dit
que bé, que això és gairebé un infern fiscal. És a dir, per fer
tombar o per anar en contra dels pressuposts d'aquest govern
resulta que pagam massa imposts, però ara per una moció seva
pel repte demogràfic resulta que sí que podem apujar els
imposts perquè sinó no sé com vol..., com vol..., bé, com vol
evadir vostè que la gent vengui? És a dir, vol que vengui nova
població si augmentam els imposts? És a dir, clar, com evitarà
que vengui més gent?, amb els imposts? És el que vostè
planteja aquí, apujar-los entenem. Abaixar-los? I vostè...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

 No ha dit res, però vostè aporta un punt 10 a aprovació que
crec que és clar, i tots els altres grups crec que han fet
manifestacions al respecte. Això seria tot, si ens ho vol aclarir
en el segon torn ho podrem pensar, però jo pens que és evident
que el punt diu evadir la nova població a través de la política
fiscal.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Ara donam la paraula al grup proposant.
Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades.
He de dir que em sent frustrat, totalment frustrat, perquè no he
aconseguit que els altres grups parlamentaris sortissin de la
seva zona de confort i de les seves consignes i els seus
estereotips. I jo vaig dir que aquest és un debat ple de
contradiccions, i nosaltres assumim que hi ha contradiccions,
però si no volem fer el debat de forma seriosa això és el que
passa, que els altres s'instal·len en la seva verborrea típica i
tòpica.

En cap cas no hem dit que anem contra la lliure circulació
europea ni contra sortir de la  Unió Europea ni totes aquestes
històries, que, per cert, els únics inconstitucionals són els que
no els agrada gens l'estat autonòmic, però bé. Nosaltres deim
que a la Unió Europea hi ha territoris insulars que tenen
limitacions, dins la Unió Europea, ara hem descobert la
pólvora?, hem descobert la pólvora?, doncs sí, això passa dins
la Unió Europea, que ho sàpiguen. Estaria bé que
s’informassin.

Ens diuen que no entenen la contradicció territorial.
Escoltin, nosaltres en el Decret llei 9/2020 el que vàrem dir és
que no estàvem d'acord amb les mesures més enllà del sòl
urbanitzable; amb el sòl urbanitzable, llegeixin els Diaris de
Sessions, en la contenció del sòl urbanitzable hem dit que
estàvem d'acord. Ara, amb les altres mesures, per un tema de
seguretat jurídica, no estàvem d'acord, i ho continuam
defensant. I vostès em diuen, però és que això encarirà
l'habitatge, sí, és que l'habitatge és molt car a les Illes Balears
i hem d'adoptar altres mesures que no siguin creixement de sòl.
Nosaltres hem defensat més densitats, hem defensat més
altures, hem defensat una ciutat més compacta, hem defensat
unes determinades polítiques d'habitatge, però contenint el
creixement, sempre en la línia coherent de contenir el
creixement.

Que ens vengui la portaveu de MÉS i ens digui “és que les
declaracions responsables”, de què m’estàs parlant? Si un solar
es poden fer dos habitatges és igual si es fan amb declaració
responsable o amb llicència, això no té res a veure amb el
creixement. La declaració responsable és pur procediment, no
és política de fons. Es que confonem ous amb cargols. 

La nostra moció, humilment, humilment, i el que
m'agradaria és que els grups parlamentaris haguessin fet un
esforç, i vostès sí que no han fet res, Sra.Campomar, vostè no
ha fet res de res, ni una esmena, i vénen aquí i em diuen
superficial. Bé, jo som superficial, però m'he esforçat i he fet
deu punts...

(Alguns aplaudiments) 

... i vostès què han fet? Vostès què han fet? Per què no ha fet
cap esmena si jo som tan superficial? És que és el colmo, com
diria el Sr. Sampol, és el colmo. 
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I quan proposam mesures turístiques, perquè proposam
mesures turístiques, vostè diu: “no, no feis cap proposta
turística”. Sí, feim una proposta de canvi d'ús i de descens de
places i d'eliminació de places turístiques obsoletes, parlam del
15% de les places turístiques de les Illes Balears, que no és
poca cosa! A vostè li pareix anecdòtic, no?, tan anecdòtic que
votaran en contra. I quan parlam..., i em diuen, no, no hi ha cap
mesura territorial. Sí, mesura territorial, contenció del sòl
urbanitzable, decreixement de l'horitzó marcat per les
Directrius d'Ordenació Territorial. 

I els vull recordar que jo personalment vaig col·laborar en
l'elaboració del Pla Territorial de Mallorca que ja va baixar en
més d'un 5% l'horitzó de creixement de les Directrius
d'Ordenació Territorial, i això és així, és talment així. El que
passa és que vostès no ho volen reconèixer i no els va bé res del
que els proposam, perquè no volen sortir de la seva zona de
confort.

I clar, ve el PSOE i ens diu..., no m'ha quedat gens clar, Sr.
Marí, des de l’estimació, perquè primer ens ha dit que assumim
la problemàtica d'esquerres i després ens diu que abraçam les
de VOX. No, no, no, vostè ha dit en el seu mateix discurs les
dues coses. Bé, hem aconseguit sortir d’una mirada a curt
termini, hem aconseguit elevar el cap i dir que tot i les nostres
contradiccions, que assumim i som els primers que les hem
assumit, havíem de posar damunt la taula un debat estructural
i molt important per a les Illes Balears. És una llàstima que
vostès no hi hagin volgut entrar.

Sr. Marí i els altres que m'han parlat del punt 10, jo en cap
moment no he proposat que hi hagi una pujada d'imposts,
tampoc no l'he negada. He dit que assumim les contradiccions,
he dit que ens replantegem la normativa fiscal; replantejar la
normativa fiscal vol dir estudiar, anar a fons en la qüestió,
mirar de quina manera podem incidir a canviar tendències que
no ens agraden, però no necessàriament això passa per una
pujada d'imposts als ciutadans instal·lats a les Illes Balears, no
necessàriament, que tal vegada sí, però nosaltres el que deim és
que el Govern faci un estudi, que el Govern s'ho miri amb
estima.

Ens hagués agradat -i acab amb això-, ens hagués agradat
que realment ens prenguéssim seriosament aquest debat tan
important per a les Illes Balears, però malauradament, excepte
el Grup MÉS per Menorca, no he vist moltes ganes de parlar
d'aquesta qüestió. 

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop finalitzat el debat, procedirem a la votació. El Grup
Parlamentari El Pi accepta votació separada i ens ha comunicat
que no accepta l'esmena in voce que s'ha fet en el punt número
6.

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

Perdoni, bon dia, Sra. Durán, és que no sé si ha votat o no
ha votat. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

No. Pensava que vostè m’ho demanaria ara.

EL SR. PRESIDENT:

No, la norma és que vostè ha de mostrar però ...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Ah! Val, no ho havia entès. Es veu?

(Remor de veus)

No sé si es veu o no. 

EL SR. PRESIDENT:

Vot presencial: 46 sí, 2 no, 4 abstencions; per
videoconferència: 1 vot afirmatiu. Resultat total: 47 sí, 2 no i 4
abstencions. 

Votam el punt número 2. Votam.

A veure, Sra. Durán, no hem vist res.

LA SRA. VICEPRESIDENTA PRIMERA:

Es que tiene, tiene el fondo...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, es que es un plástico.

EL SR. PRESIDENT:

A veure, Sra. Durán, hauríem de millorar tècnicament,
perquè no podem estar tant de temps.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, votació presencial: 50 sí, 2 no, cap abstenció; per
videoconferència: 1 vot positiu. 51 sí, 2 no i cap abstenció.

Passam a votar el punt número 3. Votam.

Sra. Durán, ho sent molt, però no sé què ha votat, si ha votat
o no ha votat.

És que no, no...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sr. President, no sé si ara em senten o no...

EL SR. PRESIDENT:

Sí.
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Se’m sent ara?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Durán, sí, però només ha de mostrar una cartolina.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, però no he sentit, no sé per quin punt anam, perquè s’ha
perdut la connexió i no sé per quin punt anam.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, tornam votar el punt número 3, tornam votar el punt
número 3. Votam.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

No sé per quin punt anam, no sé si se’m sent o no se’m sent.
Se sent? És que no ho sé.

He perdut la connexió durant un temps, per tant ara no sé de
quin punt parlam.

EL SR. PRESIDENT:

A veure, Sra. Durán, ja li ho dic, hem votat dues vegades el
punt número 3, és que pot ser que sigui vostè que té un
problema de connexió.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, sí, segur que dec ser jo... Al punt número 3 és no.

EL SR. PRESIDENT:

Presència física: 33 sí, 15 no i 4 abstencions;
videoconferència: 1 vot negatiu. Resultat global: 33 sí, 16 no i
4 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 4. Votam.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Vot presencial: 5 sí, 35 no, 12 abstencions; per
videoconferència: 1 abstenció. Per tant, 5 vots afirmatius, 35 no
i 13 abstencions.

Passam a votar el punt número 5. Votam.

17 sí, 34 no, cap abstenció.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

El punt és sí, el punt 5 és sí.

EL SR. PRESIDENT:

Vot presencial: 17 sí, 34 no, cap abstenció; per
videoconferència: 1 vot afirmatiu. Resultat global: 18 sí, 34 no,
cap abstenció.

Passam a votar el punt número 6. Votam.

Vot presencial: 17 sí, 31 no, 4 abstencions; i per
videoconferència: 1 vot afirmatiu; la qual cosa ens dona un
resultat de 18 sí, 34 no i 4 abstencions.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Al punt 6 és sí.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 7. Votam.

Vot presencial: 9 sí, 31 no, 12 abstencions; per
videoconferència...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Al punt 7 és abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

... 1 abstenció; que dóna un resultat global de 9 sí, 31 no i 13
abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 8. Votam.

50 sí, 2 no i cap abstenció; i per videoconferència:... -no
mostra el full...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Al punt 8 és sí. No sé per què no es veu, però el punt 8 és
sí.

EL SR. PRESIDENT:

Vot presencial: 50 sí, 2 no i cap abstenció; per
videoconferència: 1 vot afirmatiu; que dóna un resultat global
de 51 sí, 2 no i cap abstenció.

Passam a votar el punt número 9. Votam.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Al punt 9 és sí.

EL SR. PRESIDENT:

Vot presencial: 50 sí, 2 no i cap abstenció; el vot per
videoconferència: 1 vot afirmatiu; que dóna un resultat global
de 51 sí, 2 no i cap abstenció.
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Ara passam a votar el punt número 10. Votam.

Vot presencial: 5 sí, 47 no, cap abstenció; per
videoconferència...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

El punt 10 és no.

EL SR. PRESIDENT:

... per videoconferència: 1 vot negatiu; per tant, el resultat
global: 5 sí, 48 no i cap abstenció.

IV. Adopció d’acord sobre la celebració de sessions
extraordinàries durant el període comprès entre el dia 24
de desembre del 2021 i el dia 31 de gener del 2022, per tal
que es pugui dur a terme l’estudi, la tramitació i
l’aprovació, si pertoca, dels Projectes de llei RGE núm.
5834/21, d’educació de les Illes Balears, i 9509/21, de
consells insulars (escrit RGE núm. 12938/21, presentat per
18 diputats adscrits al Grup Parlamentari Socialista).

A continuació passam al quart punt de l’ordre del dia que
correspon a l'adopció d'acord sobre la celebració de sessions
extraordinàries durant el període comprès entre el dia 24 de
desembre del 2021 i dia 31 de gener de l'any 2022, per tal que
es pugui dur a terme l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si
pertoca, dels Projectes de llei 5834/21, d’educació de les Illes
Balears, i 9509/21, de consells insulars, segons l'escrit RGE
núm. 12938/21, presentat per 18 diputats adscrits al Grup
Parlamentari Socialista.

Procedim a la votació. Votam. 

La Sra. Durán no hi és? 

Vot presencial: 51 sí, 1 en contra, i cap abstenció. Hi ha 3
vots telemàtics afirmatius, que donen un resultat global de: 54
sí, 1 no, i cap abstenció. 

Per tant, queda aprovada la celebració de sessions
extraordinàries entre el 24 de desembre del 2021 i el 31 de
gener del 2022, per tal de dur a terme l'estudi, la tramitació i
l'aprovació, si pertoca, dels projectes de llei 5834/21,
d'educació de les Illes Balears i el 9509/21, de consells
insulars.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Perdoni, Sr. President, li puc demanar la paraula?

EL SR.  PRESIDENT: 

Sí, per quin motiu, Sr. Castells? 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Miri, perquè li volia demanar si podíem fer un recés de cinc
minuts, perquè en el debat del projecte de llei que hi ha els vots
particulars, les esmenes, ... bé, hem arribat a un acord perquè
puguin prosperar algunes d'aquestes propostes, però hauríem

d'acabar de concretar-les, sobretot per no confondre tot el debat
i la votació.

I per això li volia demanar, d'acord amb altres grups, si
podíem disposar d'aquests cinc minuts...

EL SR. PRESIDENT:

Si tothom hi està d'acord, fem un recés de cinc minuts.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, reprenem el plenari.

V. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 
3970/21, de mesures extraordinàries i urgents per executar
les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons
europeus, en el marc del Pla de recuperació, transformació
i resiliència, procedent del Decret Llei 3/2021, de 12 d'abril.

I passam al debat del cinquè punt de l'ordre del dia d'avui,
relatiu al dictamen del Projecte de llei RGE núm. 3970/21, de
mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i
els projectes que s'han de finançar amb fons europeus, en el
marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència,
procedent del Decret Llei 3/2021, de 12 d'abril. 

Començam el debat presentació per part del Govern del
projecte de llei. Té la paraula el conseller de Fons Europeus
Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, senyors
diputats i diputades, gràcies per ser aquí a debatre aquest decret
llei, aquesta feina que s'ha fet com a projecte de llei. Com bé
saben, una de les funcions que té encomanada aquesta
conselleria és posar en funcionament tots els mecanismes
necessaris perquè aquesta comunitat sigui capaç de captar el
màxim de fons europeus, per impulsar projectes transformadors
que ens duguin cap a un model productiu més diversificat, més
digital i, per tant, més resilient. Hem tengut oportunitat en
aquesta cambra de poder-ho debatre, poder-ho explicar. I és en
aquest sentit que vam dur a aprovació aquest Decret 3/2021 i
que es va considerar que es tractés com a projecte de llei. 

Aquest reial decret és una transposició, aquest Reial Decret
Llei 36/2020, que es va dur al Congrés dels Diputats i és un
marc bàsic com sabeu, dirigit a mobilitzar inversions i projectes
i a facilitar dins el calendari temporal marcat per la Unió
Europea, la gestió administrativa necessària perquè el màxim
de projectes es puguin beneficiar del finançament europeu. I,
per tant, aquesta transposició l'hem feta efectiva a les Illes
Balears. 

Algunes mesures de caràcter bàsic, com sabeu, són
l'aplicació dins l'àmbit de comunitat autònoma de les Illes
Balears, però d'altres requereixen una adaptació o un

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105834
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desplegament legal autonòmic, que harmonitzar les
particularitats organitzatives i normes pròpies, la qual cosa es
fa mitjançant aquesta norma. Aquest decret llei consta,
constava de 25 articles, dividits en vuit capítols i també de deu
disposicions addicionals, una disposició transitòria i una
disposició derogatòria i sis disposicions finals. 

Som conscients de tota la tasca, de tota la feina que s'ha fet
en comissió per part de tots els grups per tal d’aportar a aquest
decret, de millorar la redacció d'aquest decret, i que sigui el
més efectiu possible. Per tant, des d'aquí també els ho volia
agrair a tots els grups.

Com saben, aquest decret, el que serà aquesta llei, té
diferents objectius. Per una banda, ajudar a facilitar la
tramitació dels projectes en matèria de contractació pública; es
preveu l'aprovació de models de plecs estandarditzats, en els
quals ja hi estam fent feina, de fet, ja tenim les propostes ja
finalitzades, la qual cosa suposa una reducció de passes i, per
tant, també de temps de tramitació. 

També, pel que fa referència a la contractació de personal,
quan sigui necessari cobrir un grup homogeni de places per
interins, es podran fer crides de caràcter col·lectiu i de manera
telemàtica, i es donaran 24 hores per contestar i, per tant, també
agilita tota la part de contractació pública.

 I en qüestió de subvencions, en les bases reguladores de
subvencions i convocatòria de subvencions, també es poden
aprovar a la vegada, i així també permet reduir terminis, a la
vegada també que es pot, d’alguna manera, agilitar la
tramitació d'informes de cara a la Direcció General de Fons
Europeus.

A la vegada també insta -instava-, i instarà o, en aquest cas,
ja està aprovat, a la redacció consensuada amb les diferents
conselleries, amb els diferents grups, a través del Pacte de
Reactivació i també, per suposat, dins el grup de feina del Pacte
de Reactivació de fons europeus, amb els diferents agents
socials, consells insulars, FELIB i grups que intervenen i que
integren aquest pacte de reactivació, als quals, una vegada més
també, vull agrair a tots aquesta participació que s'ha fet amb
una feina constant i valenta.

Com dic, aquesta aprovació del Pla estratègic ja s'ha donat,
tots coneixen la presentació que es va fer a través de quatre
eixos, de dotze estratègies, un pla que consta en aquest moment
d'un muntant de 4.640 milions d'euros, que és un eix
vertebrador de les inversions estratègiques de les Illes Balears
i que, per tant, farà possible aquesta diversificació i la defensa
d'un model més resilient i més sostenible.

Som conscient que, d'alguna manera, també hi ha peticions
que no s'han pogut dur a terme, esperant que la redacció final
d'aquesta llei sigui d'interès general, sigui d'interès autonòmic,
per tal que puguem, entre tots, agilitar la tramitació dels fons
europeus i, a la vegada, també pugui facilitar la incorporació
pràcticament immediata dels fons que estan compromesos ja
per a les Illes Balears i pugui donar als beneficiaris i promotors
d'aquests fons, una eina útil per tal d'engegar al més aviat
possible tot el procediment per engegar, com dic, els projectes.

Des de la convicció i la certesa que aquesta iniciativa és
totalment necessària, esper que avui, amb totes les aportacions
que s'han fet i les diferents esmenes que s'han anat aprovant,
com dic, puguem fer una passa més a fi d'aconseguir aquest
camí de transformació, de la diversificació, de la digitalització
i de la resiliència d'aquesta comunitat autònoma, amb la qual
està compromesa aquesta conselleria i, evidentment, tot el
Govern en la seva totalitat.

Fins aquí la meva explicació. Esperam que el debat dels
grups parlamentaris sigui fructífer i acabi sent un projecte de
llei el més adaptat possible a les necessitats d'aquesta
comunitat. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

En primer lloc, es farà un debat dels vots particulars que es
mantenen al projecte de llei. Passam a aquest debat. Per part
del Grup Parlamentari Socialista s'han presentat els següents
vots particulars: a l'addició d'una nova disposició addicional
desena bis, esmena 5649/21; a l'apartat 2.n) de l'article 20,
esmena 5667/21; a l'addició de l'apartat 5 de l'article 20,
esmena 5658/21; a l'article 21, esmena 5659/21; i a l'article 22,
esmena 5660/21.

Per a la defensa d'aquests vots particulars, té la paraula el
diputat Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia de nou, senyores i senyors
diputats. Defensam, per començar, des del Grup Parlamentari
Socialista, les sol·licituds de vot particular formulat sobre les
esmenes del Partit Popular 5649, 5667, 5658, 5659 i 5660; i
també defensam de la mateixa manera els vots particulars
formulats per Unidas Podemos sobre els articles 4, 5 i 13. 

I ho feim principalment per dues raons: en primer lloc, si
hem de parlar dels vots particulars pròpiament, ho feim per una
qüestió purament procedimental realment, és a dir, jo pens que
la defensa de qualsevol vot particular, en si mateix, no és una
defensa des d'un posicionament polític, des d'una ideologia,
sinó més des del món de l'estadística o de la matemàtica del
procediment parlamentari; i això ho podrà comprendre tothom
fàcilment, perquè no és el mateix sotmetre una determinada
qüestió a la votació de la majoria de 13 diputats, que és el que
fem a les comissions d'aquest parlament, que no fer-ho a la de
59 diputats, que és el que feim en aquesta cambra, que és el que
representa de manera més fidel la voluntat de la ciutadania de
les Illes Balears.

És totalment representativa la distribució que fem a
comissió?, no, per tant, per això existeixen els vots particulars
que pot demanar qualsevol grup. I, per tant, és fals el que diu
el Partit Popular quan diu que els grups parlamentaris que
donam suport al Govern hem perdut una votació, no l'hem
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perduda fins que no sigui ferma, d'acord, d’acord..., però és una
qüestió perfectament prevista... No, no..., si està molt bé, està
molt bé que vulguin vostès celebrar una victòria..., jo ho
entenc, que els faltin alegries i, per tant, estic content que la
vulguin celebrar, però, com dic, no serà de moment encara
ferma.

Si avui tornen a guanyar, amb 59, jo seré el primer que els
felicitaré, estupendo, clar que sí. El que no podem fer és
criticar el procediment quan no ens ve bé, i alabar-lo quan sí
que ens fa guanyar. Per tant, això...

(Alguns aplaudiments)

... hem de ser a les bones i dolentes. Jo pens que hem de tenir
altesa de mires, altesa de mires i honestedat. I tot això els ho
dic, evidentment, per les manifestacions fetes en el Parlament
i en premsa perquè, encara no ha intervengut i ara ens ho
aclarirà, el Sr. Costa, m’imagín.

En segon lloc, aquesta defensa la fem per evitar que el
boicot que va començar el Partit Popular en el moment que
Europa va anunciar els mecanismes de recuperació i resiliència
des del Parlament Europeu, passant pel Congrés dels Diputats,
i arribant aquí en el Parlament de les Illes Balears, per evitar
que aquest boicot tengui un efecte i impedeixi l'arribada i
l'execució correcta dels projectes que s'han de finançar amb
fons europeus.

I és clar, i tothom comprendria, que unes esmenes parcials
-diguéssim- no farien caure, no farien perillar tampoc tots els
projectes europeus, però és que el que han fet aquí vostès és fer
caure tres articles, han fet caure tres articles de la llei, sí, sí, han
fe caure tres articles, no..., és que estan suprimits. No, no, no és
que ho digui jo, estan suprimits, poden mirar  el dictamen.

Per tant, jo crec que és evident el boicot que ens vol fer el
Partit Popular; i el que li interessa al Partit Popular és que tot
vagi malament, perquè el que un considera important... -després
ens dirà que és molt important i necessari-, el que un considera
important, un no ho arrisca, un no arrisca el que considera molt
important. I això és el que està fent ara el Partit Popular.

I vostès proposen amb aquestes esmenes, el tema...,
principalment dues coses, als vots particulars: el tema de la
comissió parlamentària i el tema d'informes trimestrals, etc.

El Parlament, clar que no, el Parlament ni interromp ni posa
obstacles a l'acció de govern. Si no és per això, no és per això
que no vulguem aquesta comissió; és que les funcions són
diferents: el Govern té el poder executiu, i executa; el
Parlament té el poder legislatiu, legisla i controla al Govern,
que ja està fet, que ja ho estan fent, o no ho fan vostès cada
dia?, no sé què ha canviat aquí, tenen vostès les seves
capacitats de control al Govern intactes i ben iguals des del dia
que varen començar a ser diputats.

Per tant, no sé què ve a dir que no poden fer no sé què...,
que això..., que no ho poden fer..., que es que no podemos
hablar, deia vostè ahir, i és que no se puede debatir, sembla
que li han tapat la boca i l'han fermat de mans; digui'm què és

el que no pot fer vostè en aquest parlament que no pogués fer
des del principi. Això és el que no...

(Alguns aplaudiments)

I a la resta de punts... el que vénen vostès a demanar aquí
són una sèrie d'informes que ja es troben fiscalitzats per la
Intervenció de l'Administració, però volen fer uns informes
trimestrals que l'únic que farien és col·lapsar l'acció de govern
amb una llei que es fa per agilitar l'acció de govern per tenir
una més i millor execució, perquè vostès saben que les segones
i següents anualitats depenen de l'execució ràpida i del grau
d'execució de les primeres anualitats. 

 I amb això acabaria el torn. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos
s'han presentat els següents vots particulars: a l'article 4, a
l'article 5 i a l'article 13. Per a la defensa d'aquests vots
particulars, té la paraula la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, primer de tot, crec que he de
començar pel mateix punt pel qual ha començat el portaveu que
m'ha precedit i és que després de l’enrenou produït perquè hem
fet diversos vots particulars entre el Partit Socialista i Unidas
Podemos crec que toca explicar que és una eina totalment
legítima que es recull en el Reglament, concretament a l'article
129, i el següent és explicar que aquests vots particulars són
fruits de... idò perquè no existeix una votació ponderada a les
comissions i, per tant, avui duim aquí a debat en el meu cas
aquests tres articles que havien decaigut i que són el 4, el 5 i el
13.

Defensam, com no pot ser d'una altra manera, que els
articles 4, 5 i 13, que eren els originals del redactat que
proposava el Govern, continuïn en vigor.

L'article 4 es refereix a la direcció de l'Oficina de
Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques, i és
curiós que decaigui aquest article quan cap grup proposa la
seva total supressió. El Pi i Ciutadans demanen la supressió
només del punt 2; el PP sols elimina una part de l'apartat 2 i
Més per Menorca no demana suprimir absolutament res, tot el
contrari, sol·licita afegir-hi un paràgraf. Per tant, no veiem
justificat, ni tan sols en les seves esmenes, que hagi de
desaparèixer la Direcció de l'Oficina de Planificació i
Coordinació. Crec que, a més, és necessària per poder gestionar
de manera ràpida i eficaç l'arribada dels fons, la posada en
marxa de projectes, entre d'altres qüestions. Per tant, apel avui
aquí el sentit comú perquè es mantengui l'article 4.

Pel que fa a l'article 5, referent al Pla estratègic autonòmic,
projectes estratègics i altres instruments de planificació,
coordinació i governança, em sap greu dir-ho, però només el
nom ja deixa entendre clarament l’essencial que és... -perdoni,
president, és que sent el renou i no..., no em puc... 
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Com deia, trob que és un article essencial perquè s'aprovi
i, per tant, no pot quedar fora. Aquí hi ha uns grups
parlamentaris que estan disposats a fer que el pla estratègic en
el qual han treballat tantes persones, entitats, agents socials,
econòmics, sindicats, patronals, institucions com el consell, la
FELIB, caigui i quedi fora. No puc entendre què pretenen amb
aquesta acció. Després, en el debat que tendrem a posteriori no
ens parlin de les meravelles dels fons europeus perquè tendran
zero credibilitat.

El màxim problema que alguns grups han expressat és que
volien una comissió paritària. Mirin, vostès haurien de saber
una cosa i és que quan es parla que la comissió mixta bilateral
estarà integrada per representants del Govern, no significa que
hi hagi d'haver tots els consellers, significa que en aquestes
comissions on es parlarà de projectes, els consellers que
tenguin relació amb els projectes proposats per part dels
consells i tenguin incidència en el territori de cada illa, puguin
assistir-hi, ni més ni manco. Creim que és un fet del tot lògic
que si es vol presentar, per exemple, un projecte de medi
ambient, un d'energia i dos de serveis socials, idò que hi puguin
estar representants els consellers d'aquestes matèries; però és
que la resta de l'articulat simplement són mesures per agilitaar
la tramitació dels projectes que han estat declarats estratègics. 

Per tant, podem entendre que alguns grups tenguin algunes
discrepàncies en si han de tenir un major abast d'aquestes
mesures d'agilitació, però no podem entendre que un article tan
essencial per a l'execució dels fons europeus decaigui. 

I finalment l'article 13, que es refereix a les despeses
plurianuals, ens trobam davant uns fons extraordinaris i
essencials, que molts dels seus projectes requeriran fer una
despesa més enllà de l'exercici actual i per això és necessari
aquest article.

S'han de saber, no obstant això, els múltiples controls que
no només s'estableixen a les diferents administracions, sinó a la
mateixa Unió Europea i és que els fons europeus no s'entreguen
i ja està. El primer control serà cada dos mesos amb caràcter
bianual, havent-hi així sis controls a l'any per part de la Unió
Europea; la següent escala de control es produirà cada sis
mesos des de l'execució dels projectes, vol dir dos controls a
l'any, si a aquest control es detecta que el desenvolupament dels
projectes no es correspon a allò que s'havia dit que es faria
Europa pot reduir l'assignació econòmica; i la següent escala de
controls es produeix quan arriben als devuit mesos, quan ja s'ha
executat bastant part del projecte, i si es detecta que els
projectes anunciats no tenen res a veure amb el que s'està
executant, Europa pot requerir la recuperació de tots els doblers
entregats. 

Per tant, i ja per acabar, deman aquí avui la reconsideració
del seu vot. Votin a favor d’aquests vots particulars per tal de
tornar a introduir en el projecte de llei aquests tres articles i
que, per tant, continuïn vigents.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Ara correspon demanar als altres grups parlamentaris si
volen intervenir en el torn a favor, en contra o fixar només
posició.

Grup Parlamentari Popular?

EL SR. COSTA I COSTA:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

 Grup Parlamentari VOX?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

En contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Ciudadanos?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari El Pi?

EL SR. MELIÀ I QUES:

En contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Mixt?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sr. President, com que el diputat de Formentera i els de
MÉS per Menorca tenim postures diferents sobre aquests vots
particulars, demanarem torn a favor... simplement per poder
intervenir uns en el torn i l'altre, concretament jo mateix, en el
torn a favor, i el Sr. Sanz a la contrarèplica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

O sigui, vostè... intervé el Sr. Castells en el torn a favor...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, tot i que no..., tenim una postura diferent respecte a uns
vots que a d'altres, no farem el mateix vot, però com que un
torn o altre hem de demanar, doncs, demanem el vot a favor. 
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EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

A favor. 

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari... no, ja estam. 

Doncs, començam el torn a favor. Té la paraula la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president. Som aquí per defensar aquests vots
particulars, evidentment  des de MÉS per Mallorca tant en
ponència com en comissió hem donat suport al text original
d'aquest decret llei que ara es tramita com a projecte de llei.
Nosaltres no podem deixar de fer un vot a favor d'aquest vot
particular precisament perquè torni aquest text i no sigui una
altra qüestió.

Una reflexió, la majoria de... tots polítics i econòmics i
socials coincidim en el fet que els fons europeus d'aquesta nova
generació són a la vegada una oportunitat única i un repte
important perquè el nostre territori és especialment fràgil des
del punt de vista climàtic, energètic i especialment dependent
del turisme i dels serveis vinculats, i, en conseqüència, com
hem comprovat fàcilment, una economia altament inestable i
fràgil, davant d'aquesta crisi sanitària greu i també per una crisi
climàtica que ens arriba amb força i que no podem ignorar.

La qüestió de la gestió dels fons europeus MÉS per
Mallorca sempre l'ha considerada prioritària i fa sis anys va
impulsar la feina de millora i eficiència que ha donat els seus
fruits, acabant a l’any 2020 com la comunitat autònoma líder en
execució de fons FEDER, amb un nivell d'execució del 80%,
gairebé el doble de la mitjana autonòmica, i també molt per
sobre de la mitjana del conjunt de la Unió Europea.

Fa sis anys, molt abans de la pandèmia, MÉS per Mallorca
té com a reptes els objectius de desenvolupament sostenible, el
trànsit cap a un model més inclusiu i més sostenible
econòmicament i socialment, una economia més resilient, lluita
contra la pobresa i reforç dels serveis públics essencials per
combatre la crisi sanitària, social i econòmica, canvis
normatius, el canvi cap a la transició, una llei de canvi climàtic
pionera, una llei de residus pionera i decrets, com el de la
posidònia o el de salvaguarda del territori, en són un exemple
d'aquesta voluntat des de MÉS, per Mallorca.

I coincidint amb els eixos del fons, d'una transició més
verda, més digital, més sostenible i de més cohesió social
l'oportunitat d'un futur de transformació econòmica. I jo crec
que això és el que ens hem de plantejar: l'aposta pel sostre i el
decreixement progressiu de places turístiques; reducció de la
dependència del sector turístic i potenciar la diversificació de
l'economia en impulsar la innovació, la recerca, l'economia del
coneixement, la salut, els serveis socials, la formació, la

digitalització, la transició energètica, l'agricultura ecològica, el
producte local i la protecció del territori. I per això, des de
MÉS per Mallorca farem feina, perquè no es desvirtuïn aquests
objectius dels fons de nova generació.

La protecció, una de les proteccions importants davant
d’aquesta pandèmia i de les seves conseqüències econòmiques
i socials, perquè hem de reactivar l'economia i l'ocupació, però
també hem d'impulsar reformes a mig i a llarg termini per a la
millora del nostre model productiu i l'increment de la
competitivitat.

Dit això, per això nosaltres defensam aquest text, i,
evidentment, si hi ha transaccions, si encara hi ha temps de
millorar-lo estam oberts a totes les millores possibles, però en
el nostre cas defensam aquest text, i moltes de les qüestions que
en aquest debat d’aquest decret llei, que fa temps, perquè hi ha
hagut tot l’estiu per enmig i, per tant, que fa molt de temps que
en parlam, creiem que el control sobre aquests fons europeus,
aquest control parlamentari permanent, la gestió i l’execució
dels fons europeus que es pretén, per una banda d'aquesta
cambra, sembla que vol dir que no coneixen estrictament com
funcionen els fons europeus.

Jo crec que la Sra. Sans ha explicat un poc tots aquests
controls, totes aquestes escales de controls que tendran aquests
fons europeus i que, per tant, manifesten precisament que no és
fàcil, diguem, que la gestió no sigui estricte i que sigui molt
mesurada.

I ja ho he dit, i vul recordar i ho tornam destacar, que la
gestió d'èxit demostrada des de fa sis anys, vol dir que aquestes
vies de control ja existeixen dins el nostre govern i que, per
tant, també oberts a la via parlamentària, al control
parlamentari ample, però que també el Reglament d'aquesta
cambra contempla en tots els aspectes.

Per tant, nosaltres també rebutjam qualsevol mesura que
sigui incrementar la burocràcia del Govern innecessàriament,
amb informes trimestrals o amb el que sigui, perquè,
precisament, hem de concentrar tots els esforços tècnics i
administratius que tenim a la nostra comunitat autònoma per
donar sortida precisament a aquests fons de nova generació.

I evidentment, per això defensam i estam d’acord amb els
arguments que han esmentat els meus companys, tant del Partit
Socialista, com de Podemos, a l’hora de defensar aquest vot
particular. Per tant, des de MÉS per Mallorca donarem suport
a aquest vot particular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Donarem la paraula al Sr.
Castells, del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. I el primer que vull dir és
insistir en què hem demanat aquest torn a favor, tot i que en
alguns vots particulars votarem a favor i en altres votarem en
contra, ara ho explicaré.

En primer lloc, volia fer unes consideracions sobre
aritmètica. El Sr. Marí i la Sra. Sans han parlat d'aritmètica
parlamentària, jo no sé quina aritmètica fan vostès, els grups
del Govern tenen 29 diputats, i els grups que no estam al
Govern, tenim 31 diputats, per tant, la representació en
comissió és exquisida, perfectament correcta. A més a més,
tenint en compte que tenim un grup mixt que, és clar, vostès
especulen amb què el Sr. Sanz, automàticament, maquinalment,
votarà a favor del Govern, però, escolti, el Sr. Sanz tenia unes
esmenes, el diputat de Formentera tenia unes esmenes a l'article
5, molt en la línia de les que havia presentat MÉS per Menorca,
que els grups de govern van rebutjar en ponència. Per tant, a mi
no em sembla gens, és que estic molt còmode d'haver votat en
contra de l'article 5 en comissió, en representació del Grup
Mixt. Què segurament el Sr. Sanz hi hagués votat en contra?
Potser sí, però no em parlin de l'aritmètica, perquè, escolti, ni
jo em puc arrogar la representació del Sr. Sanz, ni vostès
tampoc no se la poden arrogar, perquè, segons tinc entès,
representa una comissió..., una coalició de diversos partits.

Per tant, escolti, les comissions tenen molt bona composició
i són representatives de la pluralitat d'aquest hemicicle. Perquè,
a més a més, la disposició addicional que va presentar el Partit
Popular per crear una comissió d'afers europeus, record que la
diputada de Formentera, antecessora del Sr. Sanz, que ocupa la
mateixa plaça, però, va presentar una proposició en aquest
parlament a favor que es creàs una comissió. I jo a Junta de
Portaveus vaig votar a favor, amb el vot delegat de la Sra.
Sílvia Tur, perquè em va demanar que votés a favor de la
proposta del Partit Popular.

Per tant, per favor, jo entenc els seus números, però vostès
també han d'entendre els meus, i, per tant, jo crec que posar en
dubte la representativitat aritmètica de les comissions no és el
que toca.

I ara parlem dels continguts dels vots particulars. Nosaltres,
finalment, i com més o menys saben vostès, perquè els hem
passat les transaccions, votarem a favor dels vots particulars a
l'article 4, 5 i 13, perquè hem arribat a uns acords per modificar
els articles 5 i l’article 13, que, tal vegada, si aquests articles no
haguessin caigut en comissió, ara no haguéssim pogut
transaccionar, perquè... I la pregunta que ens hem de fer és: per
què arribem que el Grup Mixt voti en contra d'aquests articles
i, per tant, caiguin de la tramitació? Doncs, això ja ho vaig
explicar en el seu moment, ara no vull fer-hi més èmfasi, però
els pactes s'han de complir.

Llavors, òbviament, quan no s’acompleixen ens posen en
una tessitura molt negativa. Evidentment, MÉS per Menorca no
té cap intenció ni que boti l'article 5, ni el 4 ni el 13, aquesta no
és la nostra intenció, no volem fer el paperot entre tots, que ja
ha passat altres vegades, que el Govern hagi de venir a resoldre
de pressa i corrents, a través d'un decret llei, una llei que no

s'ha tramitat com tocava perquè no s'han cercat els suports
necessaris.

I aquí vull tornar a posar en valor que si hi ha acord, si es té
en compte, en aquest cas MÉS per Menorca, que és el que em
toca a mi defensar, doncs, no hi ha cap obstacle perquè els
temes passin endavant, però això requereix una feina i,
evidentment, requereix així uns consensos que facin possible
les majories suficients, en comissió i en ple, perquè els temes
que discutim passin endavant.

Per tant, votarem a favor dels vots particulars per a la
reintroducció de l'article 4, de l'article 5 i de l'article 13, perquè
hem acordat amb els grups del Govern unes esmenes que tots
vostès tenen, crec, per fer-hi modificacions, per via d'esmena,
que fan que aquests articles vagin cap allà on nosaltres creiem
que havien d'anar, no exactament com volien que haguessin
d'anar, perquè no és el que pretenem, quan presentem una
esmena no pretenem que allò sigui exactament com nosaltres
diem, pretenem aproximar posicions i arribar a un punt
d'entesa, i això crec que és el que hem aconseguit ara. Si ho
haguéssim fet abans, ens haguéssim estalviat els vots
particulars, em sembla que és molt evident.

Pel que fa als vots particulars presentats a diverses esmenes,
nosaltres votarem en contra d'aquests vots particulars i, per tant,
farem el mateix que vàrem fer en comissió, perquè considerem
que són esmenes que no alteren ni posen en crisi el conjunt de
la llei, com hagués estat que caigués un article, ja sigui el 4,
sigui el 5 o sigui el 13, no impugnen la finalitat de la llei, i, en
canvi, van en la línia del que sempre ha defensat MÉS per
Menorca, suposo que això vostès ho tenen clar, que és que el
Parlament ha de tenir un protagonisme i ha de tenir un paper
central en el control d'aquests fons europeus.

Vostès estan molt preocupats de com pot frenar aquest
control, per part del Parlament, l'execució dels fons europeus.
Jo crec que retre comptes, donar explicacions, que es pugui,
que hi hagi un fòrum específic al Parlament per debatre un tema
tan important, no té perquè frenar la tramitació, és una qüestió
de retre comptes. També vostès han posat en marxa el Pacte de
reactivació, és com si nosaltres els diguéssim: escolti, aquest
pacte de reactivació que tot ho discuteixen també frena la
tramitació. No, nosaltres ja els ho hem dit sempre, si vostès
volen fer un pacte de reactivació, facin-lo, però nosaltres som
diputats, som grups parlamentaris i el nostre àmbit d'actuació
és el Parlament. I, per tant, evidentment, per una raó evident,
volem i sempre pressionem perquè els temes es venguin a
debatre aquí, perquè, com he dit altres vegades, i diu l'Estatut
d'Autonomia, la representació del poble de les Illes Balears està
en aquest parlament. Per tant, això vol dir que només aquest
parlament pot representar el poble de les Illes Balears i no pot
ser substituït per altres organismes. 

Per tots aquests motius, votarem en contra dels vots
particulars a les esmenes.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. En torn en contra, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Bé, Sr.
Marí, Sra. Sans, Sra. Campomar, quin paperot!...

(Algunes rialles i alguns aplaudiments) 

... quin paperot que els fan fer a vostès, eh?, realment el ridícul
és d'unes dimensions estratosfèriques. Que hagin hagut de sortir
vostès aquí, avui, a defensar aquests vots particulars els deixa
a vostès a l'alçada del betum.

Mirin, el dia que varen fer, varen votar en comissió aquestes
esmenes del Partit Popular, el Sr. Marí, el Sr. Borràs i la Sra.
Campomar varen quedar blancs, varen quedar blancs, fins i tot
el Sr. Borràs estava tan enfadat que volia votar en contra de les
esmenes de la Llei de carreteres, ho sap això vostè, Sr.
Castells? Volien votar en contra perquè es varen enfadar... no,
és cert, perquè vostè hi era per videoconferència, es varen
enfadar d'una forma brutal. Ara, això sí, surt el Sr. Marí i ens
diu: “amb total tranquil·litat, eh?, no, no, no passa res aquí,
aquí no hi ha hagut cap problema”. No hi ha hagut cap
problema, per això estaven vostès fa cosa de vint minuts aquí
pactant, aquí transaccionant, aquí no sé què, tal, fent el que  fan
sempre. Vull dir, vostès...

(Remor de veus) 

... vostès presenten... -tranquils, tranquils, tranquils-, vostès
presenten un text en forma de decret llei, i això és los
mandamientos de la ley de Dios. Vostès fan el text i Déu ens
guard que algú plantejàs cap esmena des d'algun partit de
l'oposició que es pogués ni parlar de la possibilitat d'aprovar-lo,
eh? És impossible. Vostès no volen pactar res, és realment
curiós, no, bé, ho ha dit directament el Sr. Marí: “nosaltres
defensam la...” perfecte, però no ens tornin a dir mai més en la
vida que vostès pacten qualque cosa amb algú. No, vostès no
pacten res, només pacten quan se'ls esfondra el “xiringuito”,
això sí, és a dir, quan perden una votació es posen vostès
histèrics totalment. S'ha aprovat una esmena del Partit Popular
en comissió! Per l'amor de Déu! És una cosa insòlita, faltaria
més que no poguéssim tenir el control total i que s'aprovàs una
esmena del Partit Popular. 

I això sí...

(Alguns aplaudiments)

... li he de dir una cosa, Sr. Castells, ens ho podria agrair un
poquet, ens ho podria agrair un poquet, perquè si tota aquesta
bancada està negociant amb vostès és perquè nosaltres vàrem
votar a favor...

(Remor de veus) 

... perquè si no, vostè n'hauria negociat res, perquè vostè té dos
diputats, nosaltres en tenim setze, vull dir, i també Ciutadans i

VOX i El Pi, si no, vostè no hauria fet res, Sr. Castells. Li ho
dic perquè estaria bé que ens ho pogués agrair, perquè si hem
pactat amb vostès les esmenes (...) 4 i 5 és perquè els hem
forçat. Vostè també hi va votar a favor i li ho vull agrair també,
eh?, és a dir, no, no, que quedi clar, però si no, ens haurien
passat el corró i ja està, perquè ells no volien pactar res, no
volien pactar res. Per tant, estaria bé que ens ho pogués agrair
un poquet.

Finalment, jo voldria dir de què parlam avui aquí. Són un
conjunt d'esmenes, un conjunt d'esmenes aprovades en
comissió, que l’únic objectiu que tenen és incrementar el
control parlamentari dels fons europeus, és l'única missió que
tenen, constituir una comissió permanent perquè es pugui
plantejar el control més estricte i especificat de fons europeus;
que vostè, Sr. Castells, hi està d'acord, però la bancada de
l'esquerra, per l'amor de Déu! Els parlen d'algun tipus de
control i no volen saber res de cap control, ni un control,
faltaria més! Ells, la  Sra. Armengol ja ho controla ella mateixa,
vull dir, no, no fa falta tampoc controlar massa cosa...

(Petit aldarull)

... des dels partits de l'oposició no hem de dir ni mu, només
faltaria que poguessin dir alguna cosa. La Sra. Armengol i el
Govern de les Illes Balears ja faran el que hagin de fer, que
sempre està bé, això sí, vull dir, sempre estarà bé i ja està. És
el que volen i tenen la majoria parlamentària per fer-ho i per
tant ho faran. Siguem realistes.

Ara, el grau de menyspreu que vostès estableixen
constantment en el Parlament de les Illes Balears fa ganes de
riure, no em diguin que no. No volem debatre res aquí -el Sr.
Castells ho planteja, el Partit Popular també-, de cap manera,
faltaria més que es debatés aquí un pla estratègic d'inversions,
de cap manera. Res. Vostès no volen que se'ls controli per a
res, perquè volen fer el que els dóna la gana. 

Quant als articles 4, 5 i..., escolti, és que hem presentat
esmenes a aquests articles i vostès no n'han acceptat cap ni una
ni tenen previst acceptar-ne cap. Comprendran que si
presentam esmenes i vostès ni volen transaccionar-les amb el
Partit Popular, votem en contra, només ens faltaria que..., no,
ara els hi votarem a favor. Si vostès no pacten res amb el Partit
Popular, és el que fan sempre, no pretendran a més que..., en fi,
seria ja ridícul. 

Per tant, votarem en contra dels vots particulars i votarem
en contra de tots els articles als quals tenguem esmenes. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Buenos días, señoras y señores
diputados. Siete meses después desde que este gobierno vino
aquí con su decretazo para validarlo en este parlamento
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estamos votando hoy su tramitación parlamentaria como
proyecto de ley. Encima ya era un cajón de sastre, pero durante
esa tramitación parlamentaria ustedes lo han utilizado para
pasar el rodillo absoluto por todas las enmiendas que ha
presentado Ciudadanos y también otras enmiendas de la
oposición, pero lo han utilizado todavía peor si cabe para
aumentar ese cajón de sastre y meter carreteras y todo lo que
les ha ido pidiendo el Sr. Castells o han querido incluir ustedes. 

Miren, vamos de despropósito en despropósito y de
atropello en atropello a la voluntad popular representada en
esta cámara, y ahora vienen con los votos particulares, que son
legítimos, por supuesto, para anular lo que se aprobó en una
comisión de tramitación parlamentaria. Ustedes, que han
tardado sietes meses en tramitar. Hoy les estaba mirando y creo
que ustedes han tardado tanto para que hoy tengan la aritmética
suficiente que no tenían antes de verano, y ustedes saben muy
bien porque lo digo.

Miren nosotros, Ciudadanos, se abstuvo y votamos a favor
de que se tramitara como ley, por supuesto, y nos abstuvimos
en la validación de este decreto, porque aquí han subido a la
tribuna y nos han hablado de la necesidad de que lleguen los
fondos europeos, nos han vuelto a hablar de los proyectos
europeos, pero es que esta ley no va de eso, no engañen a
nadie. Esta ley va de tramitar administrativamente cómo se van
a gestionar, si con funcionarios interinos, si con caps de
departament, cómo se van a tramitar y se van a gestionar.

Miren, hoy me voy a permitir decirlo, pero es que la Sra.
Pilar Costa ayer mintió, el conseller ha mentido en esta tribuna
y el Sr. Marí mintió en la comisión parlamentaria. Esta ley y
este proyecto de ley nunca se ha llevado a un pacto de
reactivación. Es que solo faltaría. A lo que se ha llevado a un
pacto de reactivación es el plan estratégico, las líneas
estratégicas. No, ustedes, la Sra. Costa y el Sr. Marí han dicho
que esta ley nace del consenso del pacto de reactivación y hoy
les niego en esta tribuna que eso sea así porque en un pacto de
reactivación se habla de las líneas estratégicas, pero en ningún
caso de esta ley o de una ley evidentemente de gestión
administrativa.

Miren, el modelo de Ciudadanos ha sido muy claro desde
el principio y no ha sido ni el del Partido Popular ni el de este
gobierno. La gestión de los fondos debía ser técnica, por
expertos, y no política. Lo he pedido desde el principio y lo
seguiré pidiendo. Los fondos europeos deben gestionarse desde
el ámbito técnico y político y ustedes hoy se llenan la boca con
el pacto de reactivación y con las enmiendas, pasando el rodillo
en las enmiendas de Ciudadanos no han querido que en el
punto 5 se tuviera justicia y se incluyera la comisión técnica
que ha desarrollado ese plan estratégico. Y ustedes sabrán por
qué no han tenido intención, quizás para buscar los votos de
MÉS per Menorca, supongo. Ustedes, siempre con la aritmética
en la mano.

De esta ley queda fuera la Universidad, de esta ley queda
fuera la Fundación Impulsa, de esta ley quedan fuera las
cámaras de comercio, los agentes sociales, económicos y las
pymes. Y se lo dije, conseller, están aún a tiempo de rectificar.
Pero es que no han rectificado ni una sola voluntad han tenido

de negociar ninguna enmienda de Ciudadanos, solamente una,
la 5.7 que evidentemente no era de trascendencia. 

Por tanto, nosotros desde Ciudadanos, sí que estamos
convencidos que tiene que haber una oficina técnica, es que la
hemos pedido nosotros, nosotros pedimos una oficina técnica.
En lo que no estamos de acuerdo es en la redacción del punto
4.2, que lo que dice, lo que hace es que esta oficina técnica no
sea especializada, como yo he pedido desde el principio; lo que
hace y permite el redactado de este artículo 4, es que esta
oficina sea para colocar a directivos, para colocar a afines con
el carnet del Partido Socialista, como la Sra. Garbí y esa no era
la idea, ni lo que queremos desde Ciudadanos. Queremos una
oficina técnica de alto nivel y les hemos tendido la mano, si
hubieran aceptado la transacción al punto 4 de nuestras
enmiendas, es lo que le ha dicho el Sr. Castells, podríamos
haber votado abstención, incluso a favor de ese artículo 4. Y
hoy, por supuesto, cuando se hagan las votaciones, no vamos
a votar, mi grupo parlamentario no va a votar en contra del
artículo 4, pero sí que les voy a pedir para no hacer una
abstención y poder votar a favor, que transaccionen la
propuesta que había hecho mi partido. Y, créanme, es una
decepción muy grande lo que he vivido como parlamentaria,
representante de los ciudadanos de Baleares en esta tramitación
parlamentaria como proyecto de ley. 

Quieran o no, esto que hemos vivido estos días, lo que se ha
vivido hoy en este Parlamento es un atropello institucional, es
un insulto al trabajo legislativo y es una falta de respeto a este
parlamento que representa la voluntad de la sociedad balear. 

Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari VOX té la
paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Nosotros vamos a votar en contra del
voto particular propuesto por el Grupo Socialista y por el
Grupo Unidas Podemos, puesto que consideramos acertadas las
enmiendas incorporadas al texto de la ley en la Comisión que
tramitó este texto normativo. No compartimos el criterio de los
grupos que dan apoyo al Gobierno balear, en cuanto a
exceptuar de la autorización de este parlamento para ejecutar
determinados gastos plurianuales. Es una burla a la Ley de
finanzas de esta comunidad autónoma. 

No compartimos tampoco su forma de estructurar el
Gobierno balear, con la excusa de los fondos europeos.
Queremos que lleguen cuanto antes a la gente, pero vemos
absolutamente innecesario ampliar la estructura política para
ello, como así ha hecho la Sra. Armengol. Partiendo de que la
propia Consejería de Fondos Europeos es innecesaria, podría
haberse gestionado desde la misma Consejería de Sectores
Productivos o desde la Consejería de Hacienda perfectamente,
consejerías ya existentes con su estructura; no digo que no
hubiese que reforzar la estructura administrativa o técnica, que
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seguro que sí, porque hablamos de un volumen importante de
fondos públicos que se deberán ejecutar en los próximos meses,
pero nunca en ningún caso la estructura política, una estructura
política que el Gobierno ha articulado simplemente para no dar
excesivo poder al consejero de Podemos, que es el que gestiona
todo lo que afecta a los sectores productivos y colocar a alguien
del PSOE al frente de una nueva consejería, que es la de
Fondos Europeos, que era innecesaria, si no fuese porque la
Sra. Armengol prefiere colgar la medalla del reparto del dinero
a alguien de su propio partido. 

Por tanto, aquí se trata de dejar fuera a un socio del
Gobierno, que es de un partido distinto y, por supuesto, dejar
fuera a este parlamento en su función de control al Gobierno,
apartándolo de su intervención en todo lo referente a los fondos
europeos. Y por eso nuestro grupo considera que la ley mejora
con la eliminación de los artículos que precisamente buscan
aumentar esa estructura política y apartar al Parlamento de su
función de control, un parlamento que desgraciadamente y los
grupos de la izquierda que apoyan al Gobierno de la Sra.
Armengol han convertido en una nueva consejería más de ese
gobierno. 

No quiero terminar mi intervención, sin felicitar a la Sra.
Guasch del Grupo Ciudadanos por reconocer al fin que ese
pacto de reactivación tan rimbombante, pues al final ha sido
humo y que a la hora de la verdad, cuando toca repartir el
dinerito, aquí lo que manda es el decretazo y gobernar a golpe
de decreto y no consensuar nada, como estamos viendo con
este decreto ley y con esta ley. 

Muchas gracias, presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. 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. Vist que estam en el debat
dels vots particulars i estam d'acord amb la intervenció que ha
fet el portaveu del Grup Parlamentari Popular, mantenim la
postura expressada per ell.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Començam el torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Marí. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, president. Primer de tot, com vaig fer amb el partit
de VOX, també li diré al Sr. Melià, que celebr l'enhorabona pel
compromís amb el Partit Popular. Dit això, simplement per
matisar un parell de qüestions. 

Arran dels tres articles que jo li deia que vostès han fet
caure, li explicaré una mica més, perquè crec que els ha agradat
l'explicació. Sí, vostès han fet caure tres articles de la llei, que

la llei estatal ens feia fer una llei aquí a Balears i l’hem feta.
Vostès han fet caure tres articles, perquè tots sabem que arran
d'aquesta COVID i arran del moment i del context, podríem dir
mundial, hi ha una gran incertesa, d'acord. Què fem aquí?, fer
una llei que aporta estabilitat i aporta confiança i aporta certesa.
I el que fa el Partit Popular tombant tres articles, és tombar
aquesta estabilitat també. Això és el que els volia dir. 

Però és més, no només tomben els articles, sinó que també
estam tombant les seves pròpies esmenes. És a dir, tenen una
esmena per crear una comissió parlamentària?, no ara no
perquè no hi ha article i, per tant, no hi ha esmena. És a dir,
vostès volen controlar el Govern, sí, vostès volen controlar el
Govern, però fent caure els articles, el que estan aconseguint és
el contrari. Això és el que fan vostès. Per tant, parlam aquí de
galimaties, també ens deia en comissió el Sr. Costa, a mi em
sembla que això sí que és un bon galimaties. 

Respecte del que deia el Sr. Castells, jo el que he dit és que
ho sotmetrem, que hauríem de sotmetre evidentment a la
votació dels 59 diputats i, clar, certament, com ha dit el Sr.
Sanz, hi té esmenes, esmenes que d'haver prosperat els vots
particulars i de no ser per aquesta recuperació, Sr. Sanz, que és
del seu grup i i les esmenes són presentades per l’anterior, per
Sílvia Tur, no podrien ser defensades aquí. Per tant, també això
ha de quedar clar quant al procediment. I no, nosaltres no
pensam que la proporció sigui exacta, si no,  per què hauria
d'existir la figura dels vots particulars, si fos exacta i
representativa, no existiria aquesta eina dels vots. 

Respecte de la comissió i dels informes trimestrals, clar que
sí que també és el Sr. Castells i el PP han parlat de la comissió.
Ningú no vol substituir la feina del Parlament de les Illes
Balears, simplement tenen papers diferents, les eines de control
estan intactes. Quina eina se'ls ha negat a vostès? O és que no
tenim una Comissió d'Hisenda?, no sé quin problema té la
Comissió d'Hisenda per fer tota aquesta feina, si fins i tot ara
seva companya de VOX ha dit que tota aquesta feina s’hauria
pogut fer per la Conselleria d'Hisenda.. Per tant, aquí és que no
podem oblidar, no podem fer, són papers diferents, per tant, el
Parlament ha de fer la seva feina i la pot continuar fent, però el
que no hem de fer és crear un altre poder executiu.

Hem de tenir dos 59 consellers aquí, triant les inversions
que hem de fer? Això és el que nosaltres pensam que no s'ha de
fer.

Per tant, simplement per acabar, Sr. Costa, que ens ha parlat
de paperot, és clar, jo mai no en diria paperot, mai no en diria
paperot arribar a acords, arribar a acords, tal vegada el que
passa és que, és clar, s'arriben a acords i vostès no hi són, tal
vegada això també s'ha de digerir i s'ha d'acceptar, però jo mai
no en diria acords a una cambra parlamentària “paperot”. 

(Remor de veus)

Sí, vaja, paperot, paperot en castellà és el que se’n diu
“paripé”, “paripé y farsa”, perquè en comissió deien vostès i
VOX, deien “paripé y farsa”, que el Pacte de reactivació era un
paripé i una farsa, llavors, diguin vostès, quan els integrants del
Pacte de reactivació, que totes les entitats han dit, que el que
han manifestat ha estat recollit en el Pla d'inversions i en el Pla
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autonòmic, després van quan vostès en campanya electoral i tot
això es vulguin reunir, amb col·legis professionals i tot això, els
diuen “paripé i farsa”, els ho torna repetir i a veure com
queden.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, s'ha parlat de pactar i de rodillos i jo
aquí tenc un parell de qüestions a explicar. Que el Partit
Popular ens parli de pactar ens fa molta gràcia, i també perquè,
precisament, ahir ells, el Sr. Costa mateix, a la roda de premsa,
es congratulava d'aquests articles que han caigut, i també va ser
capaç de dir que el Pacte de reactivació no era res, i feia un
menyspreu a totes les entitats, els sindicats, la patronal, les
institucions que hi participen, i això doncs va ser un total
menyspreu, i que supòs que això segurament explica també la
seva forma de quan governaven, que es varen seure poc a la
Mesa de Diàleg Social, i segurament per aquestes qüestions ja
sabem vostès de quin peu calcen i el que pretenen.

I amb els fons europeus duen des del zero posant traves,
tant per l'arribada com per l'agilitació. I jo ja ho vaig dir l'altre
dia també, en roda de premsa, que avui veuríem com el Partit
Popular votaria en contra d'aquesta agilitació, tenint en compte
que els fons europeus s'han d'haver gastat abans del 2026, i
vostès estan disposats que això no succeeixi. Per tant, bé,
facin-s'ho mirar, i ara podrem debatre més extensament en el
següent torn.

Després, em sap greu, Sra. Guasp, el que ara li diré, perquè
trob que no hauríem de baixar a aquest nivell, però em sembla
un poc surrealista que vostès avui aquí ens parli de rodillo,
quan crec que cap diputat d'aquest parlament no ha escoltat els
arguments de les seves esmenes, perquè han estat presents a les
comissions, però no han explicat absolutament res. Per tant,
aprofiti ara el següent torn per explicar-nos les seves
esmenes,...

(Alguns aplaudiments)

... i ja veurem si tal vegada es pot arribar a un acord o no. I
això, si és així, es pot mirar el Diari de Sessions.

I després, bé, nosaltres, ja políticament, trobam que si són
necessaris els articles almanco dels quals jo vaig formular un
vot particular, el 4, el 5 i el 13, pensam que sí que són
necessaris per a aquesta agilitació, pensam que el que caldria
seria que poguessin tornar al debat, perquè, com bé deia el
portaveu que m'ha precedit, hi ha tota una sèrie d'esmenes que
s'han presentat a aquests articles les quals també es podrien
tornar dur al debat.

Simplement, ja ho comentava també el Sr. Castells, que hi
ha tota una sèrie de qüestions que ara podrem també debatre en
el següent torn, crec que serà molt interessant, i això també és
una mostra que sí es pot arribar a consensos quan hi ha de
veritat voluntat política.

Per tant, jo crec que qui passa el rodillo, però passa el
rodillo als ciutadans i a les empreses d'aquestes illes és més
aviat l'oposició, principalment el Partit Popular, que ja ha dit
exactament què dirà que no a l'agilitació...

(Remor de veus)

... i a facilitar per tramitar aquests fons europeus, i, per tant, em
reserv tota la resta per al següent debat que ara tendrem.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Seré molt breu, per tant, faré la rèplica des d'aquí. I em
sorprèn que aquí hi hagi grups que treguin legitimitat als vots
particulars, és vera que no és una qüestió freqüent, però ha
passat moltes altres vegades, encara que sigui només d’una
esmena o d'un article, vull dir que no ho entenc, a part que és
totalment legítim.

Però, Sra. Guasp, la seva intervenció ha estat molt
desproporcionada, el seu tarannà a mi m'ha sorprès, ha parlat
d’atropellament, d’atropellament, quan l'únic que s'ha fet és
acomplir i fer les coses dins el possible que el Reglament diu.
Vull dir, jo, vostè era càrrec del PP, jo no sé si coneixia els
atropellaments als quals ens ha tengut acostumats el PP en
moltes de les seves legislatures, no sé si se'n recorda, però
nosaltres sí que ens en recordam, a vostè sembla que aquest
tema se li ha oblidat, però nosaltres sí que ens en recordam dels
atropellaments, per això del Sr. Costa sí que no ens sorprèn
(...), s'estranyin que nosaltres també serem capaços d'arribar a
enteniments encara que siguin irrellevants.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Ara toca intervenir al Sr. Sanz, del
Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, president. Bé, ha estat bé aquest esbronc, que la
dreta et tengui present vol dir que alguna faré bé, això m’ha...

(Alguns aplaudiments)
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Voldria començar dient que han parlat, tant el Sr. Costa, la
Sra. Guasp, que a la cambra aquesta legislativa es lleva el
poder de representació de totes les illes, els he de dir que no,
que en base al que vam fer a una comissió resulta que una de
les illes no podia expressar la seva veu en aquest decret, perquè
li van llevar el dret, ens van llevar el dret a defensar les
esmenes que havíem presentat. Llavors, quan diuen que parlen
de totes les illes, resulta que es van oblidar, una altra vegada,
d’una de les illes, de l’illa de Formentera.

Quan vulguin, els partits que tenen representació, en el
següent torn, que ho expliquin a la gent de Formentera què és
el que havien fet o no havien fet.

Després, el vot particular d’avui, justament, si es vota a
favor, quan diuen que si no hi ha debat, que si no es fan coses,
bé, resulta que les esmenes que s’han presentat, les quals el
Govern també les negocia, tot i que pensin que no es negocien,
sí, aquestes esmenes van ser elevades per part del Consell
Insular de Formentera, les va elevar l’anterior diputada que hi
havia i jo les continuo aquestes esmenes, i s’han negociat,
perquè tal vegada el que no entenen és la paraula negociar, que
és la base de la democràcia, justament poder arribar a acords en
negociar qüestions, tal vegada el que no volen és negociar-ho...

(Remor de veus)

... -sí, sí, potser sigui això.

I el vot particular, si justament avui el meu vot serà a favor
d’aquest vot particular és per poder defensar el que el Consell
de Formentera, que resulta que sí que és l’òrgan que defensa els
interessos de la gent de Formentera, triat democràticament, és
el mandat del que s’ha elevat fins aquí. Tal vegada és el que no
s’entén.

Respecte d’aquest decret, que si es parla de les funcions,
potser perquè jo només duc tres mesos i no entenc la diferència
del que és, del que es fa aquí, però crec que, quan jo mirava, el
que es diu, el que es fa cada dimarts aquí és sessió de control
al Govern; llavors, la funció de control al Govern es fa cada
dimarts dels mesos de setembre a desembre i de febrer a juny,
cada setmana, el dimarts, es fa una sessió de control al Govern.
Es diu que no es fa control al Govern i jo crec que totes les
setmanes es fa una sessió de control al Govern.

Llavors quan es parla d'això..., és més, jo, com a
representant del Grup Mixt, tenc l'oportunitat de poder demanar
qüestions per a Formentera a la sessió de control al Govern,
que cada dimarts, llavors si no controla tal vegada és que
tractar de llevar la funció executiva al Govern era la intenció
del que es va fer, llevar la funció executiva. Ja, no ho se, potser
per la meva joventut o perquè duc només tres mesos, són el
poder legislatiu, que és el que ostenta aquesta cambra, i el
poder executiu, que és el que ostenten els governs.

I en aquest decret, i ja més a les esmenes de les quals es
parla, es parla que hi hagi comissions bilaterals entre dos ens
del poder executiu, els consells insulars de cada una de les illes
amb el Govern de les Illes Balears, aquí es parla que sigui el
poder legislatiu qui prengui les decisions executives, tot en

contra del que diu aquest projecte de llei el qual ve d’un decret
llei, d’agilitar.

Ja ho va dir, crec que un gran orador, que ha demostrat una
gran capacitat en l’oració: “cuanto peor, mejor para todos,
cuanto mejor peor para todos, mejor para mí”, podem pensar
en qui va dir això, que justament ahir era a una comissió
parlamentària...

(Alguns aplaudiments)

... i parlava de qüestions d’un partit que potser no hauria fet les
coses tan bé.

En qüestió de traslladar al Parlament la gestió dels fons
europeus, considerem des dels partits que represent, que es una
errada, per què? Perquè es tracta d’agilitar la transició digital
ecològica, energètica, saben que hi ha grups que no creuen en
la transició energètica perquè el canvi climàtic és una fal·làcia,
però esperava que algu, bé, esperava, il·lús, si varen posar un
impost al sol com no estaran en contra de la transició energètica
i que n’hi hagi.

I més coses que m’he apuntat, sessió de control..., han dit
un atropellament institucional, un atropellament institucional,
disculpi’m, m’ho he apuntat perquè m’ha semblat una paraula,
una frase peculiar, un atropellament institucional és justament
el que acaba de dir, llevar al poder executiu el poder executiu,
això és un atropellament institucional, per això existeixen els
poders legislatiu, executiu i judicial...

(Alguns aplaudiments)

..., tal vegada volen tornar als temps en què tots els tenia una
sola persona i no hi havia ni volts particulars, ni vots generals,
tot ho tenia una sola persona.

Com ha dit abans el Sr. Marí, el diputat Marí, justament
amb aquest vot particular en contra que vostès volen fer a
Formentera li havien llevat l’oportunitat de fer-ho.

I després, per acabar, Sra. Ribas, li havia de dir alguna cosa,
vostès hi voten en contra, quan no han votat en contra d’alguna
cosa? Si és que duc tres mesos i tot el que veig són vots
negatius, tot el que digui el Govern està malament, tot el que
digui el Govern està malament. Bé, tal vegada sí, però resulta
que la societat és la que va posar aquest govern a governar, tal
vegada estan en contra de la societat, i és el que s’han de
pensar, si estan en contra de la societat.

Bé, com he dit i he expressat, estam a favor d’aquest vot
particular, justament per poder defensar els interessos de
Formentera, que és una illa la qual vostès se n’havien oblidat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. En torn de contrarèplica, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Costa.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, president. No em vull ni imaginar, Sr. Marí i Sra.
Sans, l’esbroncada que li van fotre, perquè realment...

(Algunes rialles)

..., realment, el nivell de sessió que hem hagut de fer com a
conseqüència d’aquesta votació, realment contundent, vull dir,
l’estat de nerviosisme que a vostès els ha provocat ha estat
realment sorprenent. I per això, la veritat, és que li vull donar
l’enhorabona, senyor i Sra. Sans, els vull donar l’enhorabona
perquè han sortit aquí i han defensat molt dignament, vull dir,
el seu vot; jo crec que els augur un futur, de veritat, com a
parlamentaris, perquè vostès és igual el que s'hagi de defensar,
és igual la dificultat que s'hagi de posar damunt la taula per
defensar l'indefensable, vostès surten aquí i, ei!, tenen capacitat
de convicció, els ho he de dir la veritat, per això li vull donar
l'enhorabona, molt sincerament, perquè és així.

Ara, això sí, hem tengut un altre suport, ara ha sortit el Sr.
Sanz, i també s'han afegit vostès a aquests arguments
contundents perquè l'oposició no pugui fer res, o sigui que
vostès puguin passar el rodillo a l'oposició, i també
entusiàsticament, vull dir, la diputada Sílvia Tur, que jo crec
que era de la coalició, també de Formentera, que ara han
descobert que no representava Formentera, la Sra. Sílvia Tur no
representava Formentera, només és el Sr. Sanz el que
representa Formentera. Ho dic, sobretot, perquè la Sra. Sílvia
Tur va dir, estava a favor, ho ha dit el Sr. Castells, estava a
favor d'aquesta comissió permanent de control parlamentari;
però ara ha sortit el Sr. Sanz, que és el representant de
Formentera, vull dir, és l'únic representant, i ens ha dit que no,
que això de cap manera, que ell és més del Partit Socialista i,
per tant, no convé.

(Alguns aplaudiments)

I dic que no hi ha arguments per defensar el que vostès
defensen perquè l'únic que es demana a les esmenes és que ens
deixin controlar, que ens deixin controlar, que es faci una
comissió específica. Imaginin que ara mateix demanàssim al Sr.
Company que comparegués a la Comissió d'Hisenda, la
Comissió d'Hisenda no és que estigui saturada ara mateix, és
que està en exclusiva amb pressuposts, està en exclusiva amb
pressuposts,...

(Remor de veus)

... hi ha períodes on la Comissió d'Hisenda es troba totalment
i absolutament saturada, saturada, però a vostès els és igual, ja
va bé que estigui saturada, així aquesta comissió específica que
volíem crear, en fi, a vostès els molestaria molt perquè,
efectivament, podríem controlar amb una comissió específica,
i a vostès això els causa, bé, de cap manera, per això hi voten
en contra!

També els molesta moltíssim que amb una regularitat
trimestral es traslladi informació al Parlament, això també els
molesta moltíssim, perquè traslladar informació al Parlament,
l'oposició? Per favor, on s'ha vist que s'hagi de traslladar
aquesta informació!, és millor que facin preguntes, que facin

preguntes, i ja els contestarem al cap d'un any o dos, o no els
contestarem mai, o els contestarem amb una línia, en fi, que és
el que fan a la pràctica. Per tant, és una situació en la qual
vostès no volen ser controlats.

Bé, no passa res, nosaltres tenim tot el dret a sortir a la
tribuna i dir-ho i és el que farem.

Per altra banda, votar en contra dels articles 4, 5 i 13?
Home, i amb total convicció! Quantes esmenes han acceptat del
Partit Popular a l'article 4? Concretament a l'apartat 2 de
l'article 4 vostès els fan cinc o sis caps de departament a la
conselleria del Sr. Company, que jo no sé exactament què
deuen fer aquests quatre o cinc o sis caps de departament, no sé
exactament que fan, de veritat, feien falta cinc o sis caps de
departaments a la seva conselleria, Sr. Company? No, no, però
vostès ho han posat en el decret llei, i volen mantenir fort i no
et moguis aquesta redacció, i volen seguir amb els cinc o sis
caps de departament.

Per exemple, a l'article 5, una comissió paritària, ara sí que
vendrà a la comissió paritària, supòs, Sr. Castells, que ho té,
que és la comissió paritària que... és que no m'he llegit les
transaccions, però li accepten, no? És clar, la comissió paritària
ja està acceptada.

Que participin els grups parlamentaris, tal com proposava...,
de cap manera, els grups parlamentaris? Per favor, això ho
arreglarem entre nosaltres, i ja està, i s'ha acabat la història!
Que és el que volen fer, el que volen seguir fent, i ho faran, no
passa res.

I finalment, l'article 13, escolti'm, això ja és curiós, a
l'article 13 diuen, bé, això d’exceptuar límits a plurianuals,
només ens faltaria que haguéssim de passar per la Comissió
d'Hisenda per exceptuar límits, això és una molèstia
innecessària! Ala, fora d'aquí, l'article 65 de la Llei de finances,
el modificam i ja està, fem una excepció i ja no hi ha de passar,
vostès l’aproven i tots contents i aquí s’ha acabat la història!

En resum, i per finalitzar, amb total convicció votarem,
evidentment, en contra de tots els vots particulars i amb total
convicció tornarem a votar en contra de tots els articles als
quals ja hi vàrem votar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Lo que hemos visto con las réplicas es
que no han podido negar ni una de las afirmaciones que yo he
hecho en esta tribuna, no han podido negar que han tardado
siete meses en que se tramite, casualmente, este proyecto de
ley, para que así quizás la aritmética ahora les salga; no han
podido negar que han aplicado el rodillo con todas las
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enmiendas de Ciudadanos y las demás de la oposición, para
salvar el decretazo de ejecutivo, pero lo han hecho mal, es lo
que les decía el Sr. Costa, yo creo que se han debido de llevar
una buena regañina porque no han hecho los deberes cuando
tocaba.

En el receso que ha pedido el Sr. Castells, que se ha
demorado 20 minutos, podían haber utilizado ese tiempo para
construir un relato un poco más coherente que el que acaban de
hacer muchos de los portavoces de los partidos que dan apoyo
al Gobierno, y no solo aprovecharlo para pactar transacciones
y sacar in extremis este proyecto de ley adelante.

No han querido tener en cuenta las enmiendas de
Ciudadanos, que lo que querían era hacer más participativa la
ejecución y la gestión de los fondos y de los proyectos
europeos que se financiarán en el marco del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia; han hecho, como el
Sr. Sánchez, que no escuchó y no tuvo en cuenta las
comunidades autónomas. Ustedes hoy vienen aquí y no tienen
en cuenta a los grupos parlamentarios, ¿es que no recuerdan ya
cómo se tramitó ese real decreto a nivel nacional? Que no
responde a ningún modelo de cogobernanza con las
comunidades autónomas.

Les recuerdo a los que vienen aquí a dar lecciones, al
Partido Socialista y a Unidas Podemos, que el que salió a su
rescate fue precisamente VOX, que votaron a favor en
exclusiva en el Congreso, para que el Gobierno pueda disponer,
casi en exclusiva, de estos fondos, excluyendo a expertos y
excluyendo a las comunidades autónomas.

Por eso queríamos también rectificar ese decretazo, para
que si tuvieran voz esos expertos y poder al final tramitar mejor
esos fondos, esa gestión que se nos está negando desde el
Gobierno central.

Incluso escuchaba estos días a la Sra. Sans, de Unidas
Podemos, poner en valor la postura de VOX para ir en contra
del Partido Popular, ¡ver para creer!, ustedes luego, eso, dando
lecciones, y como Sánchez, que también agradeció al Sr.
Abascal, se sirven de la extrema derecha cuando les interesa,
ustedes sabrán lo que que hacen.

Por eso esperábamos que hubiera más control, más
coordinación, mejor gestión, más especialización, y sobre todo
esa cogobernanza que nos niega el Estado con las autonomías,
tener esa cogobernanza con la sociedad civil y con los expertos.

Pero ustedes, en el artículo 5, no han querido incluir, ya lo
he dicho y lo quiero volver a repetir, a la sociedad civil, a la
universidad, a la Fundación Impulsa, a las cámaras de
comercio, al Cercle d’Economia, a los agentes sociales y
económicos, a todos, vayan a esa comisión, solo quieren hacer
que sea una comisión intraadministrativa con la FELIB, y eso
lo sabía, conseller, que desde Ciudadanos no era el modelo que
nosotros planteábamos para gestionar los fondos europeos.

Queremos, además, aparte de esta comisión, una oficina
técnica especializada, por supuesto, y votaremos abstención, si
podemos pedir separado del artículo 4, en ese sentido, pero

espero y deseo que hasta la votación de las enmiendas podamos
llegar a ese acuerdo. 

Gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la senyora Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Intervendré desde aquí porque seré
muy breve.

Simplemente añadir que la función de control al Gobierno
es algo más que hacer preguntas cada martes en el Pleno, hay
muchas otras herramientas para controlar al Gobierno, desde
las comisiones, comisiones de investigación, solicitar
comparecencias a los consejeros, preguntas por escrito,
solicitudes de documentación, y también, por supuesto,
autorizar determinadas actuaciones del ejecutivo, como es el
caso de los gastos plurianuales, que ustedes se quieren cargar
de un plumazo con este nuevo texto normativo.

Y sí, el Pacto de reactivación es un paripé, un paripé creado
por la Sra. Armengol, al que han llamado a los agentes sociales
y a los demás partidos políticos para llevarles al huerto, y poder
decir, luego, que todo lo que hacen está pactado con la
sociedad balear, cuando en realidad, a la hora de la verdad, el
Gobierno de Armengol hace lo que quiere, sin consultar con
nadie. Pero es una fórmula para dar legitimidad a sus
actuaciones de forma falsa, la Sra. Armengol está utilizando el
nombre de entidades que participan en el Pacto de reactivación
para justificar sus políticas, como hemos podido comprobar
hoy todos aquí en sus turnos de intervención.

Muchas gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Correspon ara donar la paraula
al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Com passa sovint en aquest
parlament, desproporcionam absolutament el debat, l'oposició
ha fet la seva feina, l'oposició presenta esmenes a determinats
articles i vota en contra dels articles quan no s'assumeixen les
seves esmenes, i això és el normal. Aquí el que ha fallat és
l’aritmètica al Govern, i està molt bé, i jo li reconec sempre al
Sr. Castells, que després ell ha negociat, i, evidentment, ha dut
l'aigua al seu molí en la mesura que ha pogut, em sembla
fantàstic, i això és el que funciona en el sistema parlamentari.

Som davant d’un mecanisme extraordinari, com són els fons
europeus, i les esmenes del Partit Popular l'únic que pretenien
és, davant aquest mecanisme extraordinari, donar més eines de
control, d'una manera permanent, en comissió, i d'una manera
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de remissió d'informes periòdicament, perquè el Parlament
exerceixi la seva funció, només volien això. Jo, quan sent
aquest discurs: és que ens quedarem sense la funció
executiva..., escolti'm, escolti'm, no vagin tan enfora, no vagin
tan enfora!, l'oposició ha fet la seva feina, el Govern s'ha hagut
de posar les piles i arreglaran aquest tema de manera
immediata.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, un cop finalitzat aquest debat sobre els vots particulars,
i si aquest president no ho ha entès malament, s'ha demanat per
diversos grups la votació separada. Entenc que els vots
particulars presentats pel Grup Parlamentari Socialista es poden
votar tots conjuntament. Després faríem una segona votació de
l'article 4 i després una votació de l'article 5 i de l'article 13.
Estam d'acord?

Idò passam a votar, en primer lloc, votam els cinc vots
particulars del Grup Parlamentari Socialista. Votam.

Vot presencial: 28 sí, 25 no, cap abstenció. Hi ha dos vots
per videoconferència que són negatius. Per tant, 28 sí, 27 no, i
cap abstenció.

Ara fem una segona votació de l'article número 4. Votam.

Vot presencial: 28 sí, 19 no i 6 abstencions; per
videoconferència hi ha 2 vots negatius, que ens dóna un resultat
global de 28 sí, 21 no i 6 abstencions.

I ara fem una votació conjunta de l’article 5 i de l’article 13.
Votam.

Vot presencial: 30 sí, 23, no, i cap abstenció; 2 vots
negatius, per videoconferència, que donen un resultat global de
30 sí, 25 no i cap abstenció.

En conseqüència, queden aprovats els vots particulars
presentats pels Grups Parlamentaris Socialista i Unidas
Podemos.

D'aquesta manera, reneixen les esmenes i els articles
següents: article 4, article 5, article 13; les esmenes 5658 i
5667/21, referents a l’article 20; la 5659/21, relacionada amb
l’article 21; la 5660/21, relacionada amb l’article 22; la
5649/21, d’addició d’una nova disposició addicional desena
bis; i la 5689/21, relacionada amb l’article 13.

I a continuació, passam a la defensa de les esmenes que es
mantenen al projecte de llei. Començam el debat per defensar
les esmenes del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, de la RGE núm. 5610/21 a la 5620/21, de la 5622/21
a la 5625/21, de la 5627/21 a la 5630/21 i les esmenes 5647/21
i 5648/21, i per posicionar-se respecte de les esmenes
presentades per altres grups parlamentaris, donam la paraula al
Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Evidentment, Sr. Company, conseller de Fons Europeus, jo
crec que tots compartim que els objectius de la política en
relació amb aquesta qüestió per part del Govern de les Illes
Balears ha de ser captar al màxim el màxim de fons europeus
i agilitar i facilitar la tramitació. Jo crec que això no té
discussió, vostè ho ha explicat, i  hi estic evidentment d'acord.

El problema és que hem d'assumir, i això a l'esquerra veig
que li costa, a l'esquerra governant li costa, és que no hi ha un
pensament únic, és a dir, no hi ha una única manera d'assolir
aquests objectius, entendrà que altres grups parlamentaris
tenguin altres propostes amb relació a com aconseguir aquests
objectius. Ho dic perquè, clar, aquí es produeix un debat,
evidentment, quan es fan esmenes és perquè pensam que hi ha
una altra manera de gestionar-ho; després, no sabrem si serà
millor o pitjor, però són diferents maneres i diferents maneres
d'entendre els procediments d'aconseguir uns objectius que
compartim, d’acord?

I això està molt relacionat amb una part de les nostres
esmenes, perquè els fons europeus no només són per a
projectes públics. I la crítica que nosaltres li fem en aquest
projecte de llei provinent d'un decret llei, és que està totalment
centrat a pensar amb els fons europeus que són per a projectes
públics. I nosaltres tenim un grup d'esmenes on deim les
mesures que el projecte de llei preveu per facilitar i per agilitar
les inversions via fons europeus, que siguin aplicables tant en
els projectes públics com els projectes privats; perquè, com
vostè, Sr. Conseller, sap perfectament i totes i tots els senyors
diputats i diputades coneixen, no només es financen projectes
públics amb fons europeus. Per tant, si hi ha un avantatge de
tramitació per a un projecte públic, per què no hi ha de ser per
a un projecte privat?, per què? I això és el primer grup
d'esmenes que nosaltres defensam, que tots els avantatges de
tramitació siguin aplicables a tots aquells projectes finançats
per fons europeus, siguin públics o siguin privats.

Però vostès, en ponència i en comissió, ens han dit que no,
i molt em tem que en plenari també diran que no a un
plantejament que crec que és absolutament lògic i coherent, i
que és més congruent amb la finalitat de captar el màxim de
fons europeus per a les Illes Balears. Vostès sabran el que fan.

Tenim un segon grup d'esmenes relatiu que el personal de
reforç que hem de dedicar a un mecanisme extraordinari com
és el dels fons europeus, no provoqui un increment d'empleats
públics, sinó que provoqui una recol·locació d'empleats
públics, és a dir, que vostès puguin aconseguir una mobilitat del
personal públic per dirigir-lo i dedicar-lo a gestionar fons
europeus però sense que això signifiqui haver d'incrementar la
nòmina d'empleats públics. Aquest també és un grup d'esmenes
que tenim plantejades, que també vostès han refusat i volen
continuar podent tenir lliures designacions i càrrecs de
confiança, la qual cosa nosaltres no podem compartir.

Tercer grup d'esmenes, més paritat a les comissions del Pla
d'inversions, concretament, més participació dels consells
insulars i sobretot també de la Federació d'Entitats Locals de
les Illes Balears.
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I després una quarta esmena important i molt relativa als
fons europeus, és el tema de la declaració responsable.
Nosaltres, encara que a la Sra. Campomar no li agrada gens la
declaració responsable, a nosaltres sí que ens agrada; perquè,
com que del que es tracta, és que hi hagi una agilitació dels
procediments de fons europeus, estaria molt bé estendre la
figura de la declaració responsable com una manera de guanyar
rapidesa i fluïdesa en l'aprovació, la gestió i l'execució dels
projectes de fons europeus, públics i privats. I, per tant, si molts
d'ells i és la proposta que fa el Grup Parlamentari d'El Pi, si
aquests projectes es poguessin executar a través de la
declaració responsable i no haver d'esperar autoritzacions,
mesos de tramitacions, per ventura, aconseguiríem el que deim
que és l'objectiu que compartim, però que vostès de vegades no
volen posar les eines per aconseguir-lo, que és aquesta
agilitació i aquesta facilitació.

Fins aquí -diguem- les esmenes del Grup Parlamentari El Pi,
el que és pròpiament el bessó del seu projecte de llei, que és el
tema dels fons europeus. Però, com vostès fan i després ens ho
critiquen en comissió, perquè en comissió ens van dir és que
vostès fan esmenes que no tenen res a veure, bé, tenen molt a
veure i estan connectades amb el seu projecte de llei perquè,
com vostè ha dit, hi ha sis disposicions finals, i les sis
disposicions finals es dediquen a temes d'allò més divers que
podem trobar, perquè vostès a cada decret llei es dediquen no
només a la matèria en teoria objecte del decret llei, sinó a
modificar multitud de normatives que troben que han de
menester un canvi. I per això nosaltres tenim una sèrie
d'esmenes relatives a aquestes disposicions finals.

Vull dir que una de les esmenes que tenim és el tema de
l’1% cultural, perquè vostès eliminen l’1% cultural dels
projectes europeus, els eliminen, i vostès em van explicar en
comissió: no, és que això és una obligació europea; bé, jo
entenc aquesta argumentació, però, en tot cas, nosaltres volem
mantenir i defensar que l’1% cultural hauria de ser una realitat,
també en el projecte de fons europeus, perquè això,
evidentment, redundaria, i molt, en el patrimoni històric i
cultural. I vostè, que també és conseller de Cultura, hauria de
ser especialment sensible en aquesta qüestió.

Tenim una esmena clàssica, per dir-ho d'alguna manera, que
és el tema del canvi d'ús. El tema del canvi d'ús, ja que vostès
toquen la Llei 2/2020, volem millorar moltíssim la redacció del
canvi d'ús, perquè la Sra. Campomar m’ha dit: si ja hi ha una
normativa de canvi d'ús!, sí, una normativa que no utilitza
ningú i, per tant, que no serveix per a res, perquè com que
ningú no s'acull a aquesta normativa, vol dir que la normativa
és un fracàs, tan fracàs és, que fins i tot la presidenta del
Govern de les Illes Balears ho va reconèixer, que era un fracàs,
i que ningú no la utilitzaria. Per tant, quan la presidenta ens
remet a una futura llei general turística, nosaltres deim no, no
podem esperar, perquè la llei general turística fa sis anys que
ens la prometen i no arriba, brilla per la seva absència. Per tant,
intentem regular i millorar aquesta qüestió del canvi d'ús,
perquè és una necessitat.

Després tenim unes esmenes, dues esmenes concretament,
en el tema de les visites a Cabrera. Vostès també a través del
Decret Llei 8/2020 -si no record malament- varen introduir un
canvi en les visites de Cabrera, i varen posar un índex màxim

de visitants, però no en el moment puntual, sinó al llarg del dia,
amb la qual cosa hi pot haver moltes hores que no hi hagi cap
visitant a Cabrera, en teoria perquè ja ha superat el seu índex de
visitants, quan hauria de ser en un moment determinat
temporal, no al llarg del dia; però vostès estan entestats a
mantenir una regulació que està perjudicant les empreses que
fan aquestes visites a Cabrera i que, a més, no té cap lògica. Per
tant, el que proposam és que es recuperi la normativa que hi
havia en el Pla de gestió i usos del Parc de Cabrera.

I, finalment, tenim una esmena relativa al tema dels pactes
successoris, que ens semblen impressionant les lliçons de
coherència que ens donen alguns grups que, després, quan feim
una proposició no de llei, ens voten a favor, però quan ho
volem convertir en llei ens voten en contra. Perquè aquí del que
es tracta és que els pactes successoris recuperin els beneficis
fiscals que havien tengut fins que varen arribar una sèrie
d'informes vinculants de l'Agència Tributària, i varen dir que no
se'ls aplicaven el 95% de bonificació de l'impost de successions
i donacions o de la previsió que fa la Llei d'impost de
successions i donacions.

Això, que a Galícia i a Catalunya s'ha resolt a través d'una
normativa autonòmica com la que està proposant el Grup
Parlamentari d'El Pi en aquest projecte de llei resulta que, grups
que en teoria estan tan a favor dels pactes successoris, es
dediquen a votar-hi en contra i, per tant, a no fer realitat que
recuperem per als pactes successoris els beneficis fiscals
prevists a la Llei de donacions i successions.

En relació amb les esmenes dels altres grups, mantendrem
el vot que ja vàrem emetre en comissió parlamentària. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, les RGE núm. 5631,
5633, 5634, 5635, 5638, 5639, 5641 i 5643/21 i per
posicionar-se respecte de les esmenes presentades per altres
grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, aniré molt ràpidament al
tema de les esmenes. Nosaltres hem arribat, ho hem explicat
quan parlàvem dels vots particulars, a un acord amb els grups
del Govern per tal de modificar el redactat de l'article 5, el
redactat també de l'article 13 i per tant nosaltres..., d'acord amb
aquest acord les esmenes 5633 i 5634 seran transaccionades o
se’ns proposarà una transacció que, si ningú no s'hi oposa,
doncs nosaltres... vaja, l’acceptarem per tal que prosperi.

La resta d'esmenes les retirarem. Per tant, retiram l'esmena
5631, l’esmena 5635, la 5638, 5639, 5641 i 5643, perquè tots
són aspectes que, més o manco, ja havien quedat recollits,
potser no en el nivell en què nosaltres volíem que quedessin
recollits, però creiem que en aquesta fase de la discussió de la
llei no té sentit mantenir aquestes esmenes. Crec que hem
arribat a acords en els elements fonamentals, i, per tant,
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mantindrem aquestes dues esmenes vives, la 5633 i la 5634 per
tal de poder negociar les transaccions.

Respecte del debat general, em referiré a una mica també el
debat que hem tengut fins ara i volia, primer, començar amb
una observació que ha fet la Sra. Guasp, que crec que ha estat
molt incisiva i molt clara, no?, ho ha dit: “Escolti, fa set mesos
que es va aprovar aquest projecte de llei”. És clar, aquest és un
dels elements que ha podrit la situació i que ens ha portat a tot
el tema dels vots particulars, perquè, és clar, quan vam acordar
votar a favor del decret llei i de validar-lo i després tramitar-lo
com a projecte de llei és perquè havíem acordat una sèrie de
canvis, i per tant, aquests canvis s’havien de fer en el seu
temps, en temps i forma, abans de l'aprovació del pla.

Per tant, el fet que el Govern..., la Sra. Guasp ha fet una
hipòtesi de per què no es va voler endarrerir aquesta tramitació
que té molts visos de ser certa... És clar, això ha frustrat l'acord
polític al qual havíem arribat. Per tant, aquest acord polític s'ha
hagut de refer. 

També ha estat molt oportú, Sra. Guasp, vostè ha dit “tant
que els preocupa la rapidesa en la gestió dels fons europeus”,
escolti, aquesta llei, la podrien haver tramitat abans també, no?,
i crec que en això realment és molt oportú el seu comentari i
d'alguna manera desacredita l'argument dels partits del Govern
per oposar-se que hi hagi un major control parlamentari de tots
aquests fons.

El Sr. Costa em demana un agraïment, i jo, Sr. Costa, li ho
agraeixo molt, i vostè sap que a més a més admiro molt la feina
parlamentària que fa. Jo agraeixo que tothom facin la feina que
li toca, i vostès fan la feina que els toca, jo també miro de fer
la feina que em toca i entre tots feim la feina que ens toca.

Aquí, evidentment, hi ha unes regles del joc que són les que
ens donen els instruments per poder aconseguir els nostres
objectius polítics i això ens genera unes expectatives. 

Vostè té una agenda i jo en tenc un altra. La meva agenda,
quina és?, millorar l'article 5; la seva, si em permet dir-ho així
i no m'agafi..., no m'ho agafi literalment, és “quan pitjor,
millor”. Escolti, si poden tombar l'article 5 i es demostra que el
Govern és un desastre, millor, per dir-ho així. 

Doncs, aquesta agenda seva i la meva tenen un recorregut
que és comú. Per tant, ni vostè em fa un favor a mi ni jo li faig
un favor a vostè. Vostè fa la seva feina i jo faig la meva. La
seva agenda i la meva tenen un recorregut comú que acaba en
confluència de dir: “doncs, votem en contra l'article 5". Per
què? Perquè vostè, doncs molt ben fet, vol demostrar que això
és un nyap, i jo el que vull és millorar la redacció de l'article 5,
i ja està.

Per tant, agraïments?, tots, però no perquè hagin votat a
favor d'una cosa meva ni jo hagi votat una cosa seva, jo voto a
favor de la nova disposició addicional no perquè la presenti
vostè o sigui del PP, perquè hi estic d'acord. Per tant, forma
part de la meva agenda política. Per tant, si és així evidentment
agraïments a tothom.

Jo crec que amb la modificació de l'article 5 ja hi hem sortit
guanyant, em sembla que vostè em demanava: “ben bé com
queda això?”. Bé, primer, que les revisions del pla també
hauran de passar per la comissió mixta, no només el pla, perquè
ara el que deia és que el pla ha de passar per la comissió mixta
i punt; no, les revisions també, i, a més a més, la composició
serà més paritària i en aquest cas, per exemple, ara que tenim
aquí present el president del Consell d'Eivissa, doncs home, sap
que en aquesta comissió ell tindrà més pes, no només en
aquesta comissió, sinó també en les comissions paritàries, les
comissions paritàries també opinaran i avaluaran l'impacte que
els projectes del conjunt de l'arxipèlag tenen sobre la seva illa,
... i qui diu , evidentment..., ho dic ara perquè és aquí present
el president d'Eivissa, ho dic també per als altres.

Igual que també agraeixo la feina dels votants del PSOE,
quan deia “agraeixo a tothom la feina que ha fet també per
haver aconseguit aquest acord”, evidentment, i especialment,
Sr. Marí, doncs, crec que també que en aquest sentit ha fet una
bona feina, tant de bo l'haguéssim pogut fer abans.

El Sr. Sanz hi insisteix i em diu: “escolti. ja hi ha prou
control”, no, però escolti, Sr. Sanz, els dimarts estan molt bé,
però hi ha d'haver espai, i el Sr. Melià li ho explicava, hi ha
d’haver-hi espai per controlar un tema tan important com és el
dels fons europeus, i en aquest cas, necessitem més espai amb
els mecanismes ordinaris, probablement no en tenim prou. 

A mi m'ha estranyat, Sr. Sanz, que vostè votés a favor del
vot particular que pretenia eliminar la disposició addicional que
es va introduir via esmena del PP. Per què? Perquè la Sra.
Sílvia Tur va fer una proposta exactament en el mateix sentit.
Per tant, a mi em desconcerta que vostè digui que defensa els
interessos de Formentera i vota en sentit absolutament contrari
al que va votar la Sra. Tur, i fins i tot en algun moment ha
parlat dels partits que representa. Llavors crec, sincerament,
que vostè hauria d'explicar..., i no sé si ara vostè votarà a favor
de l'esmena 5949 que ha renascut, que proposa aquesta
incorporació, aquesta creació d'aquesta comissió, però jo crec
que vostè ens deu una explicació, especialment als seus
electors, de com pot ser que la Sra. Sílvia Tur defensés una
cosa i vostè aquí es manifesta en una altra en sentit contrari i
crec que també ens ho deuen a nosaltres perquè necessitem
saber d’alguna manera quin és el seu joc polític i quin és el
marge de maniobra que tenim en la seva actuació política. 

En definitiva i per acabar, Sr. President, celebrar que
haguem estat capaços d'arribar a un acord i si aquest esforç
s'hagués fet abans, no haguéssim hagut d'arribar a aquest punt.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, PSIB-PSOE,
Esquerra Unida de les Illes Balears, les RGE núm. 5644, 5645,
5646 i 5676/21 i per posicionar-se respecte de les esmenes
presentades per altres grups parlamentaris té la paraula el Sr.
Sanz. 
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EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Castells, li contestaré allò darrer
com li ho he explicat abans i li ho explico ara, resulta que som
una coalició que representa tres partits i dels tres partits dos
dels representants d'aquests partits no teníem coneixement del
vot de la diputada Sílvia Tur en aquesta comissió. Llavors aquí
té la resposta. Si dos dels partits de tres no tenien constància
del vot i ho va decidir amb el seu partit o de la forma que fos,
jo no me’n faig responsable, i si no havia dit res abans era per
respecte al treball, que crec que ha fet un bon treball en la
majoria d’ocasions Silvia Tur i per respecte a això. Vostè vol
la resposta, aquí la té, era senzillament açò i ho havia fet per
respecte.

Ara parlaré de les esmenes, de les esmenes que tenim
presentades. Aquestes esmenes, Sr. Costa, representant de
Formentera, sí, som el representant de Formentera, però
aquesta...,  com acaba d'expressar ara, perquè hi havia una
qüestió en la qual Silvia Tur va votar perquè ho va decidir i ja
està, però en aquestes esmenes sí que venien pactades, les
quatre esmenes i llavors, les quatre esmenes que vostès han
eliminat d’aquest article no les podíem denfensar i ara sí que
les podem defensar i aquestes esmenes estaran consensuades,
llavors, en el consens, que és en el que es basa aquesta cambra,
és el que es fa.

Respecte de les quatre esmenes, sí que vull expressar que
una, la 5645, la retirarem perquè, com bé saben, sí que s'ha
arribat a un acord de transacció de les esmenes i passaré a
expressar... bé, aquestes...

L’esmena 5676, Sr. Castells, coincideix amb una de les que
han presentat vostès i el redactat sí que, en cas que sigui
acceptada per tots aquesta redacció de la transacció, sí que
l'acceptaríem perquè considerem que sí que és adequada, ja que
canvia una qüestió de consensuar-les per avaluar-les.
Consideren que, a més, una avaluació d'aquesta... dels projectes
per part d'una comissió mixta bilateral sí que consideram que
és una qüestió ben acceptable.

Respecte de l'esmena, 5644, sí que es parlava en la nostra
esmena que els plans seran territorialitzats i sí que és cert que
no tots els plans han de ser territorialitzats. Llavors, la qüestió
que ens proposen de redacció nova de modificació d'aquesta
esmena d'addició en la qual a l'article 5.1... l'article 5.1, com bé
saben, ara que sí que existeix de nou, parla que el Consell de
Govern aproposta dels fons europeus va aprovar un pla
estratègic i des de Formentera proposam afegir que “en
qualsevol cas, atesa la realitat pluriinsular de les quatre illes -
que a vegades se n'oblida- el pla estratègic informarà sobre les
inversions territorialitzades”, justament per a que aquelles que
sí que siguin de diversos territoris hi siguin, i sí que és cert que
no sempre ho són, llavors, la correcció que es fa en aquesta...,
en aquesta proposta de transacció, la consideram adequada.

Respecte de l'esmena 5646, parla d’afegir al darrer article,
a l’article 7, que es diu que “mitjançant un acord del Consell de
Govern, a proposta del conseller de Fons Europeus, s’han de
crear òrgans col·legiats de governança, coordinació i
seguiment, per garantir el màxim aprofitament”, i des de
Formentera el que proposàvem era afegir a aquest article “dins

aquests òrgans hi tendran, en qualsevol cas, participació plena
els consells insulars respectius”. Des de Formentera havíem
plantejat que fos plena, també, però sí que és cert que ja està...
-perdó-, també preeminent, i sí que és cert que ja la tenen,
perquè els consells insulars són l’òrgan que ja existeix, i llavors
sí que estam d’acord amb la proposta que ens fan.

En aquesta esmena que es planteja sí que es diu que també
tendran representació suficient els ens locals, perquè no només
siguin els consells, sinó altres tipus d’entitats en els projectes
que els afectin. Llavors, esperem que també sigui acceptada per
la resta de grups aquesta esmena, perquè sí que és cert que
donaria una passa més també a tots els ens locals de les Illes
Balears, entitats econòmiques, que també es trobin
participades, empresarials, sindicals i socials de tot l’arxipèlag.

I res més, sí que des de la meva representació considerem
que amb aquest projecte de llei aconseguirem que els fons
europeus arribin d’una manera àgil i que aconseguim fer una
millor societat de Balears.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Per defensar les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Popular, la RGE núm. 5649/21, de la 5650/21 a la 5657/21, la
5658, 5659, 5660, de la 5661 a la 5666, la 5667, la 5668 i la
5672/21, i per posicionar-se respecte de les esmenes
presentades per altres grups parlamentaris, té la paraula el Sr.
Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, m'agradaria deixar
molt clar que des del Grup Parlamentari Popular som ben
conscients de la importància dels fons europeus de cara al futur
d'aquestes illes, i la gestió eficaç i eficient d'aquests fons és una
qüestió cabdal, i sempre ho hem dit, sense cap tipus de
problemes.

En segon lloc, ens agradaria dir, sense cap dubte ni un, que
ens hauria agradat poder participar prou més del que hem
participat en aquest decret. El vot en contra que hem plantejat
a molts articles ve justificat pel que ha dit el Sr. Melià, perquè
si no s'accepta cap ni una de les esmenes que planteja el Partit
Popular, ni se’n transacciona cap, és ben obvi que votarem en
contra dels articles als quals hem plantejat esmenes i no se n'ha
acceptada cap ni una, i té raó el Sr. Castells, que hi ha,
evidentment, un camí compartit quan que, efectivament,
nosaltres no podem votar més que en contra d'aquests articles,
i és coincident l'opinió amb la del Sr. Castells, no tenim cap
problema a reconèixer-ho, més d'una vegada coincidim i
seguirem coincidint, no hi ha cap problema en aquest sentit. De
vegades no, tenim una distància ideològica enorme, però és
evident que en determinats aspectes coincidim i no hi ha cap
problema a dir-ho.

Per tant, que quedi ben clar que les esmenes que s'han
plantejat per part del Partit Popular són esmenes constructives,
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en positiu, i que creiem que moltes d'elles es podrien acceptar.
No se n'ha acceptada cap perquè no interessa acceptar-ne cap,
perquè els grups que conformen el Govern volen pactar el que
volen pactar, i ja està, ho ha dit bé el Sr. Melià.

Quines esmenes nosaltres plantejam, en primer lloc, una
esmena recuperada, la creació d'aquesta comissió de fons
europeus, aquesta comissió permanent de fons europeus per fer
aquesta tasca de control.

En segon lloc, tenim una esmena per suprimir aquest 1%
cultural que volen suprimir vostès amb el decret de fons
europeus. Nosaltres pensam que aquest 1% cultural es podria
mantenir, a part, sí, a una partida diferent, sí, però es podria
mantenir perfectament. Per tant, no compartim la supressió.

Per altra banda, entram també una esmena que l'hem
entrada de forma reiterada en relació amb l'edifici Don Pepe,
nosaltres pensam que els edificis fora d'ordenació en casos
excepcionals s'han de poder rehabilitar, és una esmena que
vostès, des de la bancada de l'esquerra, han votat
sistemàticament en contra. Nosaltres hauríem estat disposats a
transaccionar aquesta esmena, si hagués estat necessari, per
intentar donar sempre una solució a les cent famílies de l'edifici
Don Pepe que queden desemparats el dia 17 d'aquest mes, dins
un dies, quedaran desemparades i al carrer. Encara és el dia que
hem de saber quina és la proposta del Partit Socialista i dels
grups parlamentaris que donen suport al Govern en aquest
sentit, no ho sabem, sempre hi voten en contra, això sí, però no
sabem quina és la proposta. Jo vaig intentar en comissió
demanar-li al Sr. Marí quina era la proposta del Partit
Socialista, i encara no hem aconseguit saber quina és la
proposta que els fan a aquestes cent famílies perquè no vagin
al carrer.

No els agrada la proposta que fem des del Partit Popular?
D'acord, pactem una, idò, parlem de la possibilitat que..., això
sí, el que hem de pactar és la possibilitat que puguin rehabilitar
aquests habitatges, això sí, perquè, si no, no té cap sentit. Què
és el que volen aquestes cent famílies, no volen subvencions,
volen que els deixin arreglar aquests habitatges, i nosaltres ho
hem intentat per tots els mitjans i no hi ha hagut forma possible
que vostès ho entenguessin.

Per altra banda, en relació amb l'article 4 hem entrat una
esmena perquè vostès no puguin fer tota aquesta “fotrevada” de
caps de departament a una conselleria, una conselleria de bell
nou amb cinc o sis caps de departament, no té cap sentit aquest
increment enorme de personal, a més, amb unes retribucions
que són les millors de la comunitat autònoma! Per tant, no té
cap sentit aquest increment.

Per altra banda, en relació amb l'article 5, nosaltres creiem
que hi ha d'haver més participació dels consells insulars, hi ha
d'haver una comissió més paritària, i també han de tenir la
possibilitat els grups parlamentaris de participar, almenys en la
redacció d'aquest pla estratègic autonòmic, o tots o cap, eh?, si
decidim que no s'hi participa per a res, com planteja Ciutadans,
nosaltres també ho acceptam, ens sembla bé; sortir d'enmig i
que sigui un ens independent totalment, o hem plantejat també
moltes vegades en aquest sentit, ens sembla bé, vull dir, a
nosaltres ens semblaria bé també aquesta fórmula, però el que

no pot ser és que vostès tallin i cusin i facin el que els doni la
gana amb total independència del Parlament, no pot ser, que és
el que fan de facto.

Per altra banda, hem presentat un conjunt d'esmenes per
obligar, i aquestes també han estat restituïdes, per obligar el
Govern de les Illes Balears a trametre informació periòdica en
relació amb molts articles d'aquesta llei, remissió trimestral
d'informació, dins els 20 dies següents del trimestre. No passa
res, o no passaria res perquè es remetés aquesta informació,
regulada per llei, de forma periòdica, i ja està, seria una qüestió
de d'assumir aquesta responsabilitat. Ens facilitaria molt la
tasca de control, però no volen, vostès no volen, vostès no
volen que es faciliti el control, sinó que volen, en fi, l'anarquia
en aquest sentit.

Per altra banda, nosaltres no estam d'acord, sí que estam
d'acord, més ben dit, amb les retribucions variables per
objectius i productivitats, nosaltres hi estam d'acord, però no
només per als funcionaris que facin feina o el temps que facin
feina amb fons europeus, per què els dels fons europeus sí que
poden rebre retribucions i o productivitats i retribucions per
objectius variables, i la resta, jo crec que deuen ser tan
respectables, no?, la resta de personal de la comunitat
autònoma que faci certes funcions extres o, en fi, tan importants
com puguin ser les dels fons europeus, però a aquesta gent no?
Només fons europeus que, per cert, el Govern de l'Estat va ficar
el mateix al seu decret i l'altre dia la ministra, María Jesús
Montero, es va negar rotundament a pagar cap productivitat
també als empleats de fons europeus. 

Estaria bé que tal vegada fessin vostès el mateix, perquè,
repeteix, des del Partit Popular o tots o cap, o tots o cap, no ens
sembla bé que només sigui fons europeus.

La figura del director del projecte la consideram
innecessària, per tant, proposaríem suprimir l'article.

No creiem, disposició addicional cinquena, en proposam la
supressió perquè no creiem que estiguem en una situació
extraordinària quant a processos de contractació, no estam en
absolut d'acord amb què vostès plantegen la disposició
addicional desena quant a botar-se una altra vegada,
sistemàticament, les l'exempció dels límits de l'article 65.1 de
la Llei de finances.

I en relació amb la disposició final primera, també hi estam
totalment en contra, perquè ja estàvem totalment en contra dels
articles 17, 18 i 19, de contractacions extraordinàries d'ib-salut,
a la Llei 2/2020, que consideram bastant perjudicial. De fet,
molt contrari, bé, són contractacions que surten totalment de la
Llei de contractes.

Finalment, o no, finalment no, ... Vull també dir, i ho vaig
dir a comissió, però ho vull dir-ho de forma clara que les
esmenes d'El Pi són esmenes plantejades amb molt bon criteri,
en molt bon sentit. Compartim l'agilitació de projectes que
s'han de fer també de caire privat, un 80% dels projectes que
estan plantejats ara són públics, hi ha un 20% de privats, ens
agradaria que fos bastant més privat que no públic, tal com està
plantejat, però és absurd que es plantegi la possibilitat d'agilitar
els projectes públics i no es plantegi la possibilitat d'agilitar els
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privats. És realment terrible i absurd que no es plantegi així,
per tant, ho compartim cent per cent. 

També compartim, i ho vull dir clarament, les esmenes en
relació amb la declaració responsable i l'extensió d'aquesta
declaració responsable per a l'execució d'obres finançades amb
fons europeus. Ho compartim plenament. Jo crec que, per
exemple, en matèria energètica, d'eficiència energètica, si hi
hagués declaracions responsables sense cap dubte seria bastant
més àgil poder-ho fer. 

Compartim també plenament l’esmena que vostè planteja,
Sr. Melià, en relació amb els pactes successoris. I jo li vull
demanar disculpes, perquè a la comissió mixta ens vàrem
equivocar, jo em vaig equivocar i ens vàrem abstenir
compartint plenament aquesta esmena. Si nosaltres haguéssim
votat a favor igual dins els vots particulars avui també hi hauria
hagut debat i hauria estat molt bé que hi hagués hagut aquest
debat en matèria d'aquestes modificacions de pactes
successoris, concretament el tema de la reducció del 95% per
a empreses familiars. Per tant, li vull..., li dic clarament, vull
dir, ens vàrem equivocar i no haurien d'haver-ho fet i li vull
demanar disculpes. 

I finalment vull realment posar de manifest la intencionalitat
sistemàtica del Govern de les Illes Balears i els grups
parlamentaris que li donen suport de fer decrets granera,
decrets  en els quals es planteja la tramitació com a projecte de
llei i s'obrin tots els calaixos de les conselleries i van sortint
coses, van sortint coses. Bé, ara no sé què, ara un rotllo, s'hi pot
dur una altra modificació de no sé què, transacció de no sé què,
llavors resulta que..., ja està bé, vull dir, pactar amb MÉS per
Menorca la possibilitat de la Llei de carreteres. I què té a veure
la Llei de carreteres amb el decret? Res, no té res a veure, però
és igual, venga, agafam decret granera, esmenes per amunt, per
avall, transaccions, coses que no tenen absolutament res a veure
amb el decret llei o amb la tramitació del projecte de llei, el
títol del projecte de llei, però és igual, vostès hi foten
disposicions finals, les que estimen convenient, eh!, és
totalment legal, legítim, i no ho discutim, això, però és realment
trist veure com vostès fan aquesta labor de granera, no?, de tot
el que va quedant, els residus que van quedant per les
conselleries vostès ho posen dins els projectes de llei que es
van tramitant. Això sí, ni una modificació del text del decret
llei. Això sí, si es produeix una modificació, com havia passat
abans, pànic absolut i cal restituir-ho tot d’una amb els vots
particulars.

Arriba fins el punt que vostès plantegen modificacions a
l'estil granera que han posat vostès una disposició final,
concretament la sisena, a la Llei de pressuposts què és una
disposició final...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’acabar.

EL SR. COSTA I COSTA: 

... que modifica, que modifica la llei que s'està tramitant avui.
O sigui, la setmana que ve vostès tramitaran la Llei de
pressuposts i fan una modificació de la llei que s'aprova avui,

que encara no té ni títol, una cosa realment insòlita que posa de
manifest aquesta voluntat que tenen vostès d’aprovar aquí el
que estimen convenient.  

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sr. Costa. Per defensar les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Ciudadanos, de RGE núm. 5694 a la 5701
i les 5703, 5704, 5705, 5706 i 5707/21, i per posicionar-se
respecte de les esmenes presentades per altres grups
parlamentaris, té la paraula la Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Como ya dije en mi intervención del
mes de mayo, en el debate de convalidación de este decreto,
había y hay un objetivo positivo y que desde el grupo
parlamentario valoramos positivamente, por eso nuestra
abstención, porque el Govern entendíamos que había entendido
que era primordial la tramitación urgente de los proyectos de
iniciativa pública, privada, de colaboración público-privada
también, y era necesario la reducción de plazos que implican la
tramitación de urgencia, el despacho prioritario de los
procedimientos que comparten los expedientes de gasto y
muchos de los artículos que se detallan y se regulan en este
proyecto de ley. 

Vuelvo a repetirlo, claro que somos conscientes de la
dificultad de gestionar por parte de las administraciones
públicas los proyectos financiados por estos fondos europeos
y las subvenciones, y entendemos la necesidad de regular esta
excepcionalidad y sobre todo con un foco claro de agilizar la
tramitación, la gestión y la ejecución de los proyectos
financiados por estos fondos Next Generation y REACT-EU,
pero hay artículos en los que no podemos estar de acuerdo con
su redacción actual y por eso nuestras enmiendas, que han
pasado por ese rodillo que ya he denunciado en mi intervención
anterior.

Miren, el artículo 4, lo voy a volver a explicar. Tenemos
una enmienda que pide, la enmienda 5700, en la que pedimos
la supresión del punto segundo del artículo. Desde Ciudadanos
fuimos los que impulsamos, los que pedimos, los que exigimos
esa oficina técnica especializada para gestionar, porque,
créame, soy muy consciente, soy muy consciente de que tiene
que haber muchos técnicos puestos a disposición de esta
competencia por parte de su govern, pero pedimos que sea una
oficina técnica especializada, y se lo he dicho antes, no para
colocar afines, como su colega la Sra. Garbí como jefe de
departamento.

Miren, conozco bien este tema y yo le digo que cinco jefes
de departamento es una provocación que no deberíamos caer en
ella. Por eso votamos abstención de este artículo 4, y lo hemos
hecho hoy, porque queríamos con nuestra enmienda que esta
oficina técnica fuera de alto nivel, con personas especializadas
e independientes, para que Baleares contase con las mejores
propuestas y los mejores proyectos posibles, contando con la
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máxima colaboración, cooperación, consenso, pero también de
la UIB, lo vuelvo a decir, los vuelvo a nombrar, que tanto les
molesta, la Universidad, la Fundación Impulsa, las PYME, que
todos participaran en esa oficina técnica. Y créame cuando le
digo que me siento decepcionada, y que lo lamento, ojalá no
fuera así, ojalá no estuviera haciendo esta intervención hoy en
esta tribuna. 

El artículo 5, también presentamos enmiendas para mejorar
este artículo. Es cierto, el Sr. Castells ha hecho muy buena
intervención en esta segunda parte, es cierto que esta enmienda
que le han transaccionado mejora el texto que hay, mejora la
participación sobre todo también teniendo en cuenta que con el
paso del tiempo, desde mayo a ahora, el artículo 5 precisamente
es uno de los que queda completamente desvirtuados. No sé si
con nocturnidad, alevosía y con esa pretensión de la aritmética,
pero créame no entiendo por qué han negado incluir a los
agentes sociales y económicos en esa comisión, en esa
comisión bilateral que desde Ciudadanos apoyamos -y ahora no
está el Sr. Sanz- que por supuesto sea paritaria, que haya..., que
participen los consejos insulares, que participe la FELIB, pero
para Ciudadanos falta la sociedad civil, faltan los expertos. Y,
como le digo, ya lo he defendido y me alegro que hoy el Sr.
Costa también pues se haya por primera vez puesto a favor de
nuestro modelo de gestión de técnicos y de gestión de expertos
de los fondos europeos y que no se haga una gestión política.
Mire, cuando se validó este decreto no se había constituido esta
comisión técnica en el seno del Pacto de Reactivación, y
trabajamos muchísimo muchos a partir de junio, julio y agosto
para que se pudiese aprobar el plan estratégico. Por eso hoy
echo en falta que esto se reconozca en el artículo 5.

El artículo 11, que nadie lo ha enmendado, quiere decir, así
como está redactado, que los fondos europeos servirán para
cuadrar las cuentas. Yo sé que a usted le molesta, conseller, ya
lo he dicho en varias ocasiones, pero así como está redactado
este artículo 11 significa que se podrán financiar con Next
Generation y con los demás fondos europeos proyectos ya
puestos en marcha por la administración, y ese tampoco era uno
de los objetivos del mecanismo de Next Generation, porque
estos fondos son un tren que no se puede dejar escapar para
salvar la economía balear, pero también para transformar
nuestra comunidad. Tienen que servir para transformar nuestro
modelo productivo, modernizar nuestra administración y ser
capaces de aumentar en competitividad y en sostenibilidad. Por
eso nuestra enmienda al artículo 11 para eliminarlo. 

La enmienda número 5705, de modificación del punto
segundo del artículo 21, referente al personal que debe
gestionar los fondos, va dirigida y tenemos el objetivo de no
abrir la puerta a que se contrate más personal funcionario
interino, cuando por otro lado, están intentando consensuar un
plan de estabilización de los empleados públicos en abuso de
temporalidad y en fraude de ley para cumplir de una vez, a ver
si es verdad, con la normativa europea, abren la puerta en el
artículo 21 a contratar más interinos para la gestión de estos
fondos y estos proyectos, que se ejecutarán. 

También presentamos una enmienda, la 5706 al artículo 22,
para suprimir la letra d), como han hecho otros grupos
parlamentarios, porque no nos parece correcto atribuir
funciones temporales a funcionarios o empleados públicos que

media jornada la dediquen a una cosa i una tarea tan importante
como la gestión de los proyectos europeos. 

Hemos presentado muchas enmiendas también al artículo
25, que no las voy a citar, en las que también intentamos que la
figura del director técnico del proyecto no sea un director cargo
directivo, como dicen ustedes. Aquí ponen que tendrá la
naturaleza de directivo y ya le digo también que dejar la puerta
abierta a que a la potestad del conseller o consellera de turno o
al director gerente, para que nombre a un director de proyecto
-insisto- debe ser de carácter técnico. Ustedes dejan la puerta
abierta que este director sea de carácter directivo y en eso no
podemos estar de acuerdo desde mi partido. Por eso pedimos
también suprimir los párrafos tercero y cuarto del artículo 25,
pero ustedes no han aceptado nada de lo que les hemos
propuesto. 

En la enmienda 5704, también pedimos la supresión de la
disposición adicional octava, porque no estamos de acuerdo en
que a los proyectos de obra pública se les quite la obligación de
reserva del 1% cultural al que hace referencia la Ley de
patrimonio histórico. Me parece una cosa, no les gusta que diga
un atropello, pero de verdad utilizar esta ley para que la obra
pública no tenga que invertirse en la reserva del 1% cultural,
francamente no les entiendo. 

Hoy vuelvo a reiterar nuestra exigencia de que no hagan,
como he dicho, una gestión política de los fondos y que
miremos y tengan una visión estratégica a medio y largo plazo,
que no solamente supongan un estímulo económico temporal.
Y compartimos la necesidad y no podemos perder el tren
europeo de la convergencia con los demás países y territorios
de la Unión Europea. Pero esto no tiene nada que ver con que
estemos en desacuerdo de muchos artículos que ustedes o
algunos que ustedes han planteado para, sobre todo en cuanto
a la oficina y los directivos que estarán encargados de esta
gestión. 

Sobre las demás enmiendas votaremos..., vamos a pedir
votación separada de prácticamente todos los puntos de las
enmiendas, porque desde mi grupo siempre votamos en
coherencia y vamos a abstenernos en algunas y a votar a favor
de otras. 

Votaremos a favor de la enmienda del Partido Popular, de
la 5649, como hemos hecho en comisión y ya en otras
propuestas, de crear una comisión permanente en el seno del
Parlamento, porque dice “para controlar la ejecución de los
fondos” y en eso no hay ninguna incompatibilidad con que haya
una comisión en el seno del Pacto de Reactivación, con que
haya también una oficina técnica y por supuesto que hemos
votado a favor otras veces de esta comisión, no como la inicial
que propuso el Partido Popular, que era la de dirigir, la de
ejecutar proyectos o la de seleccionar los proyectos. Esto
siempre hemos dejado muy claro que debían ser los expertos y
tenemos a bien que cambiaran la formulación y votaremos a
favor. 

Votaremos abstención a las demás, a otras enmiendas, en
relación con el control, porque sí es cierto que dificulta la
ejecución de proyectos o de los fondos que se pida con esta
periodicidad con este detalle. No entiendo, además usted sabe,
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Sr. Costa, que ya la Comisión Europea será la que pida la
justificación y la fiscalización de todos y cada uno de los
proyectos europeos. Pero es cierto que tiene que haber un
control por parte de este Parlamento y qué mejor que una
comisión permanente. 

Votaremos a favor de muchas de las enmiendas que
presenta El Pi y en algunas nos abstendremos, ya que pensamos
que no es objeto de la regulación de estos fondos. También a
favor de algunas del Grupo Mixto, del Grupo Mixto, MÉS per
Menorca y del Grupo Mixto, Gent per Formentera y por
supuesto que también votaremos a favor y espero que tanto el
Partido Socialista, como otros partidos que conforman el
Gobierno,...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Guasp, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... puedan valorar nuestras enmiendas y evidentemente no creo
que ya lleguemos a ninguna transacción, porque no ha habido
voluntad ninguna por su parte de transaccionar ninguna
enmienda de Ciudadanos. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Per defensar l'esmena RGE núm. 5689
té la paraula el Grup Parlamentari Socialista i també per
posicionar-se respecte de les esmenes presentades per altres
grups parlamentaris. Té la paraula el Sr. Marí. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, president. Tornam ser aquí de nou ara. Si parlam
de la llei, haurem de fer una sèrie de reflexions -diguéssim- més
generals sobre la llei i també sobre aquesta esmena que ens ha
reviscut.

Des del Grup Socialista consideram els fons europeus una
mica com la segona vacuna, si vers els fons REACT-EU varen
ser el complement ideal a curt termini per fer front a les
necessitats a curt termini de serveis socials, etc., mecanisme de
recuperació i resiliència, el que ens ha de fer és sembrar una
llavor del futur del model econòmic que hem de veure créixer
en les noves i futures generacions. I això és una gran
responsabilitat i és una gran oportunitat. Per tant, des del Grup
Socialista celebram que Europa hagi condicionat la recuperació
a una sèrie d'elements, que Espanya evidentment s'hi ha
compromès també i que les Illes Balears evidentment també ens
hi hem compromès. 

La transició cap a l'energia verda, la diversificació
econòmica, l'economia circular, el creixement sostenible,
l'equilibri territorial, la innovació, la productivitat, la
digitalització, la mobilitat sostenible, ... per poder desplegar tot
això, doncs evidentment el que fa el Govern de les Illes Balears
és portar a aprovació aquesta llei tan necessària, perquè el que
fa el Govern no és altra cosa que dotar correctament la

comunitat autònoma de tota l'estructura i de tot l'equipament
necessari per a l'assessorament, la coordinació i l'execució dels
fons europeus. Perquè el repte no és de finançament, no és de
disponibilitat de finançament, sinó que el repte és d'execució.
I, per tant, el que fa falta és aquesta llei tan necessària que ens
aporta l'agilitació a tots els projectes a finançar, projectes que
facin les conselleries, evidentment, però també qualsevol
empresa o qualsevol entitat privada. 

Això ho dic també pel que deia fa una estona el Sr. Melià,
perquè qualsevol empresa privada que aconsegueixi
finançament de la Unió Europea, passa a ser un projecte
estratègic a efectes del decret i d'aquesta llei i, per tant, passa
a tenir l'agilitació que ens comporta aquesta llei. I perquè les
segones i següents anualitats de finançament estan
condicionades al grau d'execució de les anteriors i, per tant, si
volem captar el màxim de finançament, necessitam el màxim
d'execució. I també pensam des del Grup Socialista, que és
necessari recordar que en aquest punt que estem, és a dir, que
estem en el Parlament autonòmic debatent sobre una llei
d'execució dels fons europeus, per a nosaltres això ja és un èxit,
és un èxit perquè vol dir que hi ha hagut una gran resposta per
part dels poders públics, i aquesta resposta no ha estat,
diguéssim, gràcies als partits de la dreta, sinó que ha estat a
pesar d'ells, que com ja he dit abans, s'han dedicat a votar en
contra, tant a Europa com al Congrés de l'arribada d'aquests
fons. 

Per tant, què fa davant d'aquest escenari d'incertesa el
Govern de les Illes Balears?, aportar certesa, aportar estabilitat
i aportar confiança.

I el Govern també ha fet els deures amb el Pla estratègic
d'inversions, perquè això el que fa, bàsicament, com ja han dit
alguns anteriorment, és establir un full de ruta, i aquest full de
ruta ha estat enllestit molt abans del que alguns, també alguns
grups i algunes esmenes, ens deien que fos per al 31 de
desembre i ha estat aprovat el 4 d'octubre. 

També pensam que s'ha de deixar clar que aquesta
estratègia d'inversions i el Pla autonòmic s'han fet amb un bon
nivell de consens, s'han fet amb un gran consens i participació,
és que hi ha hagut gairebé tothom, i el que no podrà dir ningú
és que no hi ha estat el que no ha volgut, perquè aquí hem estat
a la taula asseguts amb ajuntaments, consells insulars, sindicats,
patronals, PIMEM, CAEB, Universitat, cambres de comerç,
Cercle d'Economia, entitats socials, entitats civils, col·legis
professionals i, evidentment, estic parlant, Sra. Guasp, del Pla
autonòmic i de l'estratègia d'inversió; però, com deia abans, no
fa falta repetir-ho, després hem hagut de sentir de part de
l'oposició que tot això era una farsa, un paripé...

Gràcies per recordar-ho, és que a vostès els surt, això del
paripé del Pacte de reactivació, a mi no em surt. A mi no em
surt, per tant, li agraesc que m’ho recordin, perquè...

(Alguns aplaudiments)

... clar, és la quarta vegada que he pujat aquí i ja se me’n van
les seves paraules, però bé. 
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En qualsevol cas, vostès no s'hi han volgut sumar, per
voluntat pròpia, clar que sí. Vostès diuen que tot això és un
paripé i una farsa. Molt bé. Però si ha estat aquí fins i tot el
Consell Insular d'Eivissa, va venir el Sr. Vicent Roig a
presentar el Pla autonòmic i l'estratègia d'inversions. Per tant,
vostès -entenc que el Partit Popular Grup Parlamentari- li està
dient paripé i farsa al Consell Insular d'Eivissa?, ara que no hi
és el Sr. President, és el que hem d'entendre? Clar jo..., jo..., no,
no, sí, jo vull respectar-lo molt, jo els problemes que tenguin
entre el Partit Popular de Mallorca i el Partit Popular d’Eivissa,
jo no m'hi vull posar, això..., això és..., són coses que han de...
No, no, no m'ho invento, jo dic a los hechos me remito, si jo
veig que aquí li diuen paripé i farsa al Consell Insular
d'Eivissa, un pensa que alguna cosa hi ha per enmig.

(Remor de veus)

Molt bé. Nosaltres també pensam ..., hi ha hagut aquí altres
esmenes durant aquest procés, a part d'aquest consens que
comentava, veig que hi ha hagut un bon, una bona participació
durant la tramitació del projecte, han introduït esmenes
importants. Nosaltres en vàrem introduir una per permetre les
plaques fotovoltaiques damunt dels dipòsits d'aigua
d'acumulació, perquè és un lloc on hi ha molt de consum
energètic; també una per estabilitzar i consolidar plantilles
d'investigadors dins de l'IDISBA, de les convocatòries Ramon
y Cajal i Miquel Servet que, per raons de pandèmia, havien
quedat en una situació de feblesa quant a la consolidació de les
seves places. I això és important, això és important per crear la
societat del coneixement, que crec que és cap on els governs
d'esquerres volem anar. 

També vàrem impulsar la qüestió de pujar de l’1% a l’1,5
la inversió, segons la Llei de patrimoni, la inversió cultural de
les obres; és que a sobre dels fons europeus no la hi podem
posar, també s'havia dit, crec que el Sr. Melià, i Sr. Melià, ja se
li havia dit en el seu moment, no podem posar-li aquest 1% o
fer derivar aquest 1% a altres coses, perquè és una normativa
europea enfront d'una normativa que tenim nosaltres aquí. 

Vàrem acceptar l'esmena d'El Pi, també, 56/21, perquè
estava encertat respecte a una derogació de la Llei d'activitats;
i també la qüestió de carreteres, amb MÉS per Menorca. 

I anant per grups, una mica el que han fet, jo ja ho he dit,
sembla que el que ha volgut fer el Partit Popular és aparentar
un major control parlamentari per portar aquí una..., treure
capacitat de maniobra i col·lapsar serveis una mica, quan el que
estam intentant fer és el contrari. Jo torn a preguntar: quina és
la capacitat que no tenen vostès, de control, ara mateix? No, és
que, com deia, a una comissió específica, no podem controlar...
Quina és la que els falta?, quin problema té la Comissió
d'Hisenda?

La Comissió d'Hisenda pot anar saturada dues setmanes a
l'any, dues setmanes a l'any. I molt sovint, resulta que no hi ha
propostes, i el que fa és posar els informes de Sindicatura, eh?,
Sr. Costa, té la presidenta de la Comissió allà darrera, i ella li
podrà confirmar que moltes vegades no hi ha propostes i de
saturació cap. Però torn a dir que tal vegada si no parlen entre
el PP d'Eivissa i de Mallorca, doncs, bé, aquest no és el meu
problema.

Dir d'El Pi, entenem que vulgui sempre anar amb la seva
agilitació del sector privat, i això és una molt bona intenció, tot
i que a vegades no ens semblin bé les maneres, però és cert que
també té una altra sèrie d'esmenes que el que nosaltres
interpretam és que el que fa també és retallar i escurçar el
marge de maniobra que té el Govern de les Illes Balears quant
a l'execució, però no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè
-com dic- les següents rondes de finançament depenen del grau
d'execució; com, per exemple, la 5616, que impossibilitaria la
contractació de nou personal, que diuen vostès que no volen
que augmentin les plantilles, bé,  d'acord, però és que això no
augmentaria, no ens permetria fer res, és a dir, ens fermam
també de mans per rebre una qüestió molt excepcional.

I respecte d'allò de reduir la interinitat i la temporalitat,
vostès diuen que es basen en la regulació del País Basc però
nosaltres el que veiem és que ha estat, de moment, declarada
inconstitucional. Per tant, d’acord, li agraïm el to constructiu
però a aquestes coses les hem de mirar molt bé.

Ciutadans també consider que ha tengut un to constructiu en
tot el que fa referència als fons europeus. Entenem que sempre
vulgui establir el seu caràcter tècnic dins de les comissions i de
tot el que fa referència a la llei, però després vol suprimir
l'article 25.5, que exigeix coneixements especialitzats en gestió
de fons europeus, experiència professional en funcions
directives i acreditació de competències sobre coordinació
d'equips de treball. Aquest vessant tècnic és aquí i vostès han
proposat suprimir-ho.

Per tant, també tenim una sèrie de transaccions amb el Grup
Mixt, que ja crec que tots els grups coneixen i em queda per dir
l’esmena, també, 5689 respecte a l'article 13, que el que volem
fer aquí és també tornar a fer passar, a retre compte, a la
Comissió d'Hisenda d’aquestes autoritzacions de despesa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Per defensar l'esmena 5689, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, i per posicionar-se respecte de
les esmenes presentades per altres grups parlamentaris, té la
paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Gràcies, president. Diputats i diputades, des de MÉS per
Mallorca, és molt rellevant, estratègicament, el termini
d'execució, el grau de maduresa i de viabilitat, l'adaptació als
eixos estratègics, la possibilitat de mesurar l'impacte perquè els
projectes europeus han de ser una vertadera oportunitat i
generar impactes i retorns econòmics, socials i mediambientals
sense oblidar la necessitat de millorar la competitivitat que fa
dècades anam perdent. I, per això, necessitam la complicitat de
les diferents administracions públiques, sense excepcions, i
també dels agents públics i privats. 

Des de MÉS per Mallorca, és ver que no oblidam que un
dels riscs principals d'aquests fons continua sent la repartició
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tremendament desigual dels fons a favor de grans empreses, ens
continua preocupant. Per això, des de MÉS per Mallorca, hem
insistit perquè la recuperació sigui equilibrada i inclogui
sobretot a les petites i mitjanes empreses com a destinatàries
d'aquests fons, ja que representen la major part del nostre teixit
empresarial.

Des de MÉS per Mallorca insistim que el que aquest decret
llei ha permès impulsar, perquè hem de constatar -aquí estam
tramitant aquest decret llei com a projecte de llei, però aquest
decret llei realment està en vigor i ja està funcionant- ... és
elaborar aquest pla estratègic de les Illes Balears en primer lloc,
i nosaltres ja ho vàrem fer amb una compareixença del
conseller però trobam molt important fer incís en el que ja
constata, en primer lloc, aquest pla estratègic, perquè crec que
ens hem de mentalitzar i ha de ser una prioritat per a totes les
forces polítiques d'aquesta cambra, perquè és una necessitat de
futur.

La dimensió de l'impacte de la pandèmia de la COVID i de
les seves conseqüències econòmiques sobre la societat de les
Illes Balears ha posat de relleu la fragilitat del model econòmic
balear, marcat per una alta dependència d'activitat turística i
associat a problemes estructurals de productivitat, i la necessitat
de diversificar el model econòmic i de superar el sistema de
monocultiu turístic s'ha fet més evident que mai arran d'aquesta
crisi, i cosa que fa inajornable -i jo crec que aquesta paraula
aquí “inajornable” és molt important-, fa que sigui inajornable
afrontar amb determinació els reptes de competitivitat,
diversificació productiva, sostenibilitat i cohesió social que fa
anys que manifesta l'economia balear, això hauria de ser la
nostra bíblia per seguir endavant.

Molts de reptes, perquè tenim davant dues crisis que
malauradament no podem evitar, i una pressió demogràfica,
avui n'hem parlat, insostenible, la crisi climàtica, que ja ens té
en situació d'emergència i que afectarà molt significativament
els models de mobilitat i, per tant, que encén l'alarma del nostre
model econòmic del monocultiu turístic. I també la crisi de
matèries primeres, que no és conjuntural, perquè aquí a les
preguntes, tots diuen: ai, i què fareu per abaixar preus? Però,
aquesta crisi de materials no és conjuntural, és estructural, i que
afectarà de forma indirecta les nostres illes, no hi ha matèries
primeres assequibles suficients per suportar el nivell de consum
actual a nivell global, i això és una realitat.

La pressió demogràfica també implica un increment dels
serveis públics creixents i, a l'hora de fer efectiu un canvi real,
cal impulsar transformacions de determinats sectors estratègics
alternatius amb major valor afegit, també en termes socials i
mediambientals.

I perquè des de MÉS per Mallorca insistim en valorar molt
positivament aquest fons de nova generació i que hagin
impulsat aquesta reflexió col·lectiva iniciada, jo crec que
aquesta reflexió col·lectiva ja es va iniciar fa temps a la nostra
societat, però, bé, en el dictamen del CES, de l'Agenda 2030,
ja hi va haver una reflexió col·lectiva amb molts d'agents
socials que parlava d'aquesta qüestió, i era molt abans de la
nostra crisi sanitària. Per tant, l'únic que ha fet aquesta crisi
sanitària és accelerar aquest procés.

Per tant, dit això, consideram que amb aquest fons és de
vital importància que hi hagi una planificació transversal de
totes les àrees i anàlisi de la seva interacció i potencialitat, i a
la vegada, respecte estricte d’uns condicionants transversals,
que també esmenta aquesta estratègia, i que nosaltres no volem
deixar cada vegada de remarcar la seva importància: que no
perjudiqui de forma significativa el medi ambient; que
promogui la igualtat de gènere; que protegeixi la infància, les
persones majors i l'impacte intergeneracional, sobretot per a les
generacions futures; que respecti els drets laborals i promoure
la qualitat del treball, la conciliació laboral i les polítiques
d'inclusió; i que contribueixi també a la nostra llengua, és clar
que sí, a la llengua catalana; que han de respondre l'interès
general i transcendir els interessos concrets de determinats
ciutadans o grups; i que també han de tenir el concepte de
circular en incorporar la idea del valor dels productes i dels
materials i dels recursos, i que aquests s’han de mantenir dins
l'economia el major temps possible.

Perquè la innovació també ha de ser una premissa d'aquesta
èxit. Evidentment, això vol dir també la utilització racional dels
recursos, la transparència i la participació. Aquests són eixos,
qüestions condicionants, transversals, que la mateixa estratègia
diu que tots els projectes haurien de respectar aquests
condicionants, i nosaltres MÉS per Mallorca, consideram que
sempre que defensem fons europeus hi hem de fer menció.

I hem d'aprofitar aquests fons de nova generació i apostar
per palanques de canvi innovadores, sense por, perquè des de
MÉS per Mallorca consideram de vital importància, com ja he
dit, l'atenció a autònoms i les PIME i creiem que la propera llei
de la ciència també serà una eina fonamental que afegirem a
aquest procés.

Perquè per al que no han de servir aquests fons és per
perpetuar el nostre sistema actual, que és poc sostenible i gens
resilient; és el moment que els projectes siguin realment
transformadors, amb mecanismes per garantir l'accés a les
PIME i als fons.

Dit això, en la tramitació d'aquest decret llei vull fer un
incís, que nosaltres estam satisfets que s'hagi pujat l’l% cultural
a l’1,5% cultural de les obres que es facin a partir del 2022 a
l’àrea de totes les Illes Balears, el Ministeri de Foment ja ho
feia per a les seves obre ja fa temps, i altres comunitats
autònomes. I jo crec que ha estat la Sra. Guasp que ha dit que
li sabia greu que s'hagués dit que no, que aquests projectes no
tenguessin l’1,5% cultural, però vostè, que coneix tan bé la
Unió Europea, hauria de saber que amb els doblers de la Unió
Europea no es pot pagar aquest 1% cultural. Jo crec que, no ho
sé, jo crec que està ben clar i ho haurien de saber.

I nosaltres sí, també defensam aquest decret llei, que al final
el que pretén és consolidar instruments que ja estan en marxa
i que permeten articular i executar aquests projectes amb
mecanismes de control, però amb una gestió àgil i eficient.

I si, defensam l'esmena 5689, que diu que, excepcionalment
i directament s’excepcionarà que els expedients d'aquests fons
europeus tenguin la necessitat de venir a la Comissió d'Hisenda
per excepcionar la seva plurianualitat, ens sembla també una
forma d'agilitar-los.
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I, dit això, a Europa nosaltres el que trobam és que cal
apostar també per insistir i reclamar a la Unió Europea que
ajudi els territoris que més ho necessiten, això ho hem parlat en
altres qüestions, però a Europa no sempre, fins ara, li ha
convingut... no és com a la seva zona d'oci, en realitat això és
la seva zona de platja i esbarjo, i això no és insubstancial, que
funcionàs en el nostre cas, perquè el sol i la platja van ser la
mina d’or dels quaranta anys de dictadura franquista, que va
eliminar i desterrar a l'exili moltes de les millors ments més
avançades i progressistes, i ens va anestesiar amb futbol i toros.

(Remor de veus)

I no és casualitat que ens trobam en aquesta situació i que,
en general, les illes del Mediterrani tenguin elevats índexs de
pobresa, malgrat tenir molt habilitant turístics, perquè no només
ens passa a nosaltres, hi ha moltes altres illes del Mediterrani
que pateixen encara situacions molt elevades de desigualtat.

Nosaltres també celebram que en la tramitació, ja que
aquest decret llei s'ha tramitat com a projecte de llei, doncs, que
s'hagi tengut l'oportunitat d'afegir-hi coses que creiem que
beneficien, com pot ser modificar la Llei de carreteres, amb
l'acord que s'ha produït amb MÉS per Menorca, perquè de
manera més fàcil l'administració pugui fer carrils bici; perquè,
com s'ha dit abans, la carrera dels investigadors d'Eivissa doncs
es pugui millorar aquest estatut d'aquest personal; per facilitar
la instal·lació de plaques fotovoltaiques damunt d’aparcaments
o damunt de dipòsits d'aigua, etc.

Perquè el creixement econòmic i, en aquest cas, jo crec que
al final parlam, hauria de ser sostenible i els indicadors també
haurien de tenir un abast molt més ampli i haurien de tenir un
abast, no només financer, també mediambiental, territorial,
social, i impulsar aquesta economia circular i la participació
paritària de les dones en l'economia i la societat, i oferir
oportunitats professionals i vitals als joves.

I, evidentment, des de MÉS per Mallorca, insistim, i un
sistema educatiu i formatiu basat en l'excel·lència, la
universalitat, el talent i l'equitat, un entorn urbà saludable amb
habitatges assequibles i eficients, un territori resilient al canvi
climàtic en prioritzar la protecció de la riquesa natural.

Des de MÉS per Mallorca, veiem en els fons europeus una
oportunitat per arribar a tot això, i no la podem perdre ni la
podem desaprofitar. Per tant, des d'aquí engegam i animam
tothom que facem que ens esforcem tots, perquè això sigui així
en aquests propers anys Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. He de demanar al Grup
Parlamentari VOX si vol intervenir en el torn en contra o en
fixació de posicions.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Fijación de posiciones.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò començam el torn en contra, donam la
paraula al Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la
Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Ens trobam davant d’un projecte de llei
necessari, un projecte de llei d'agilitació de fons europeus que
és necessari que avui surti aprovat, i és un projecte que l'únic
que fa és adaptar el Reial decret llei d'agilitació de fons
europeus a l'àmbit de la nostra comunitat autònoma. Dic que és
necessari perquè tots sabem que els fons europeus són i seran
essencials per a la recuperació econòmica i social després de la
crisi de la COVID que patim i els seus efectes generats arran
del virus, uns fons que arribaran a la majoria de països que
conformen la Unió Europea i que són la prova fefaent que les
crisis econòmiques es podien gestionar d'una altra manera, que
durant la crisi de 2008, front les retallades i l'austeritat dictades
per la Troika i executades pel govern de torn sense dir ni mu,
la recuperació econòmica era possible amb inversions
públiques i amb la protecció social de les persones i de les
empreses enfront del rescat dels bancs de l'anterior crisi. Això
ho ha comprès molt bé la Unió Europea i ho veiem reflectit en
aquests fons europeus.

No ha estat gens fàcil posar en marxa tota aquesta
maquinària de recuperació econòmica, principalment per fer un
repartiment just, acurat i amb garanties que es farà un bon ús
d'aquests doblers. 

Aquest projecte de llei compleix amb els requisits per tal
que puguin arribar els fons a les nostres illes. Ho compleix
perquè, com ja he dit, el que s'ha fet és baixar el que ja tenia el
vistiplau del Govern de l'Estat a la nostra comunitat autònoma.
A més, aquest projecte de llei no sols contribuirà a l'agilitació
de la recuperació econòmica sinó que també serà essencial per
a la tan necessitada diversificació econòmica de la nostra
comunitat. 

Encara n'hi ha a aquesta cambra que ho dubten, però tenir
una economia basada en un únic sector econòmic sabem que és
un risc, i ho hem comprovat, i per això un dels pilars d'aquests
fons és precisament la construcció i la consolidació
d'economies més resilients.

I ja dirigint-me als grups, començaré pel Partit Popular,
perquè serà una lectura del que suposen aquests fons de la feina
desenvolupada per aquest govern progressista, del paper
lamentable que han fet jugant com a oposició i de per què
votam en contra a la totalitat de les seves esmenes. Primer de
tot, ja ho he dit moltes vegades en aquest parlament, una
formació política on el seu líder, Pablo Casado, s'ha dedicat a
anar a Europa a boicotejar l'arribada dels fons europeus no té
absolutament cap credibilitat. Pablo Casado, en contra de tota
la ciutadania d'aquest país i de la nostra comunitat autònoma,
va anar a dir que Espanya era un estado fallido i que se'ns
havien d'aplicar les mateixes mesures restrictives que a Hongria
i Polònia.
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D'altra banda, també els ho deman, què han votat vostès en
relació amb els fons europeus al Congrés? Abans ho han dit, ho
han dit diferents grups parlamentaris, crec que no cal que ho
recordi. Per tant, com deia, zero credibilitat per part seva.

Després hem hagut d'escoltar a aquesta cambra també un
argument fal·laç seu i és que incrèdulament creuen vostès que
gestionaran aquests fons europeus la pròxima legislatura.
Realment no saben el que diuen. Siguin conscients que la seva
estratègia política d'aïllar-se, de fer i dir “ayusadas”, de no
participar en cap espai on participa la societat balear
representada és un total fracàs. I mirin, ja no sols perquè la
ciutadania d'aquestes illes s'ho mereix sinó per vostès mateixos,
facin un acte de redempció i votin a favor d'aquest projecte de
llei. Siguin conscients que la recuperació econòmica en aquesta
terra ja es toca amb les mans, i els donaré unes dades perquè
siguin...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, diputats, per favor.

LA SRA. SANS I REGIS:

... els donaré unes dades perquè siguin conscients de per què
vostès no gestionaran ni un euro d'aquests fons europeus i de
per què aquest govern progressista, del qual forma part Unidas
Podemos, és garantia de certesa i de progrés.

L’economia de Balears ha crescut un 16,7% el tercer
trimestre respecte del mateix període de l'any anterior. L’índex
general de producció industrial ha augmentat un 22,5%, el
major creixement de l'Estat. Les Balears lidera l'increment de
vendes al comerç. A principis de mes coneixíem que Balears ja
tenia menys aturats que abans de la pandèmia. Hem aconseguit
acords tan importants com el reconeixement de la insularitat
dintre de la PAC, però és que, a més, hem demostrat
l'excel·lència pel que fa a la tramitació d'ajudes directes a
empreses i autònoms, sent juntament amb la comunitat de
Canàries les úniques que han tramitat el cent per cent d'aquestes
ajudes. Així que quedin-se tranquils perquè amb aquests fons
europeus passarà exactament el mateix.

Pel que fa a El Pi, les seves esmenes principalment fan
referència als primers..., o sigui, les primeres esmenes que fan
referència als primers articles pensam que no tenen raó de ser.
Aquest projecte de llei és ni més ni manco que l'adaptació de la
normativa a la comunitat autònoma per tramitar els fons
europeus, i tant l’objecte, l’àmbit d'aplicació i els principis de
tramitació no poden ser diferents als que ja emanen del Govern
de l'Estat perquè, com dic, és una adaptació a la comunitat
autònoma. Les regles del joc emanen d'Europa i són les que
s'han establert aquí i al Govern de l'Estat. 

Llavors també hem vist que tornen a presentar tot un seguit
d'esmenes que ja han presentat a altres tramitacions legislatives,
com per exemple la declaració responsable. A un moment
donat vàrem acceptar donar suport a aquesta qüestió al Decret
llei 8/2020, perquè ens trobàvem en un moment complicat,
veníem d’un moment de confinament de tota la població i d’una
caiguda del 25% del PIB, però com ja hem explicat abans, està
en marxa la recuperació econòmica. Per tant, no compartim

amb vostès la necessitat d'ampliar aquests terminis més enllà
dels que ja es varen aprovar anteriorment.

Sobre l'IVA cultural, que molts de grups hi han presentat
esmenes. Crec que cap grup d'aquest parlament no posa en
dubte la necessitat de l'IVA cultural per poder desenvolupar
projectes d’índole cultural o patrimonial. És més, en aquest
mateix projecte de llei el que hem fet és augmentar aquesta
quantitat a un 1,5%. De ver que ja ho hem explicat moltes
vegades, però els fons europeus són finalistes i s'han de gastar
en el projecte concret finançat amb fons europeus. A més,
parlam d'un fons que emanen de la Comunitat Europea i que,
per tant, es regeixen pel dret europeu i, com tots hauríem de
saber, el dret europeu preval per sobre del dret estatal i
autonòmic. 

Com dic, el control que farà Europa d'aquests fons és molt
rigorós, per tant les seves esmenes no es poden acceptar; un
control que, per cert ja he explicat abans en el debat dels vots
particulars per si algú encara tenia dubtes i es pensa que no es
durà a terme cap tipus de control ni aquí, ni al Govern ni a la
Comunitat Europea i que, per tant, s'estan equivocant. Els
recoman que repassin aquests controls. 

Unes de les esmenes que també ens preocupa són aquelles
que fan referència al personal que gestionaran fons europeus.
No podem entendre que es vulguin posar impediments quan la
Unió Europea ha posat uns percentatges mínims per poder
pagar aquest personal perquè facin fons europeus; a més que el
reial decret llei ja estableix la possibilitat de contractar
personal. Per tant -torn repetir-, feim una adaptació de la norma
estatal aquí a la nostra comunitat autònoma. Per tant, aquest
conjunt d'esmenes que vostès presenten en relació amb el
personal l'únic que veim és que alentiran l'arribada d'aquests
fons europeus.

Ja per acabar, des d'Unidas Podemos, juntament amb PSIB
i MÉS per Mallorca, vàrem presentar tot un conjunt d’esmenes,
que ja han estat incorporades al text durant la tramitació de la
ponència, i només tornar explicar que ens trobam davant una
tramitació necessària, essencial per l'arribada d'aquests fons
europeus. Jo els dic que si s'hi oposen surtin al carrer i
expliquin a la ciutadania i a les empreses d'aquesta terra per
què posen pals a l'agilitació de l'arribada d'aquests fons
europeus que, com sabeu, tenen una data concreta que s'han
d'haver de desenvolupar tots els projectes i que, per tant, no
serà per Unidas Podemos i els grups que donaran suport a
aquest projecte de llei que no arribaran i no s’agilitaran els
tràmits sinó que serà per l'oposició d'aquest parlament.

Moltes gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears té paraula el
Sr. Melià. 
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo m’apiadaré dels senyors
diputats que han d'anar a la Comissió d'Hisenda i intentaré ser
breu perquè si no, el temps avui serà incombustible. Només
dues anotacions. 

Sr. Marí, article 2 del seu decret llei, del seu projecte de
llei, perquè vostè em diu que és aplicable a les inversions
privades finançades per fons europeus, i aquí diu “àmbit
d'aplicació. Aquesta llei és aplicable a totes les actuacions que
dugui a terme l'Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i les entitats integrants del seu sector públic”.
Punt, punt. Per tant, els projectes de fons europeus privats no
estan dins l'àmbit d'aplicació del seu decret llei. No, no em
digui coses que no toquen voreres.

Em diu la portaveu de Podemos “no, però si nosaltres
només hem de fer el mateix que a l'Estat”, idò no importava fer
un decret llei, per què feim els decrets lleis si hem de dir
exactament el que diu l'Estat? Escolti, no era tan greu, tots els
debats que han tengut sobre els vots particulars se’ls haguessin
pogut estalviar, no servia per a res. 

(Alguns aplaudiments)

I tercer tema, la declaració responsable, nosaltres no
recuperam la declaració responsable del Decret Llei 8/2020, de
la Llei 2/2020, no, el que fem és una nova declaració
responsable només per a projectes europeus, per a projectes
finançats amb fons europeus públics i privats, és molt diferent,
però vostès es nota bé que no volen l'agilitació.

Després ve aquí i ens diu: no, no, vostès volen posar pals a
les rodes. Sap què no seria posar pals a les rodes? Que hi
hagués declaració responsable i que els projectes s'aprovassin
de manera immediata, de manera ràpida i poguessin ser una
realitat com més aviat millor. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. A la meva primera
intervenció anunciava una sèrie de transaccions, tots els grups
les tenen, els lletrats també, concretament a l'article número 5,
una transacció a la nostra esmena 5633, i també a l'article 5,
apartat 2, una transacció a la nostra esmena 5634, i 5676, del
diputat de Formentera. I també a l'article 13, a l’últim paràgraf
de l'article 13, ha reviscut aquesta esmena 5689, del Grup
Socialista i de MÉS per Mallorca, i també hem plantejat una
transacció per poder-hi donar suport. 

Hi ha unes altres transaccions que afecten les esmenes del
diputat de Formentera, que les tenen també tots els grups i els
lletrats, simplement hi faig referència perquè el Sr. Sanz no
podrà tornar a intervenir i simplement és per deixar constància

i per demanar que es votin aquestes esmenes, amb les
transaccions proposades, si cap grup no s'hi oposa.

Volia fer una referència a un comentari que fet el Sr. Sanz,
ara, malauradament, no hi és, tot i que he tingut l'ocasió de
comentar-ho en privat amb ell, sobre el guant que jo li he tirat,
no?, li vaig dir: escolti, si la Sra. Tur havia defensat que es
creàs aquesta comissió, com és que ara el diputat de
Formentera hi vota en contra? I bé, ha fet tota una sèrie
d'explicacions, però, és clar, ha parlat de la importància de
recuperar l'article 5 per poder defensar les seves esmenes, és
que hi havia l'opció de votar en un sentit respecte de l'article 5
i en un altre sentit respecte de la disposició que creava aquesta
nova disposició addicional que creava una comissió. 

Jo crec que aquest tema és rellevant i esper que els
companys de Formentera, en sentit ampli, tant el Sr. Sanz, com
la resta de partits que formen part d'aquesta comissió, no
considerin que en pos on no em demanen, perquè crec que
aquest és un tema de rellevància comuna, vull dir, tenim un
diputat que és decisiu, que és d'una coalició i que no sempre els
partits que formen part d'aquesta coalició estan d'acord amb
aquestes mateixes coses. I el nostre partit té relacions
privilegiades amb alguns altres partits d'altres illes, però
nosaltres som un partit insularista, tenim relacions privilegiades
amb MÉS per Mallorca, tenim relacions privilegiades amb
Gent per Formentera, que també són partits insularistes. Igual
que els altres partits que són presents a totes les illes, doncs
evidentment tenen relacions privilegiades amb les seves
respectives branques a cadascuna d'aquestes illes.

I jo crec que per l'explicació que ens ha fet el Sr. Sanz, i
crec que tinc dret a opinar sobre les explicacions que ha donat
el Sr. Sanz, diu: home, és que, com que Gent per Formentera
està a favor d'aquesta comissió i el PSOE i Esquerra Unida no
hi estan, voto en contra. I, és clar, a mi, i jo li he comentat, m'ha
fet pensar en altres ocasions i amb altres episodis que hem
tengut, i és que quan vàrem votar el recurs d'inconstitucionalitat
contra els pressuposts, la Sra. Sílvia Tur es va abstenir. Per què
es va abstenir? Va dir ell: home, Gent per Formentera hi està
d'acord, però el PSOE hi està en contra.

Llavors, jo el que veig, i crec que tenc dret a dir-ho, perquè,
evidentment, aquí tots tenim dret a fer-nos expectatives sobre
què votarà el Sr. Sanz en el futur, què veig? Que abans hi havia
una manera de procedir, que és que quan els partits d’aquesta
coalició no es posaven d'acord s'abstenien, i ara hi ha una
manera de procedir, que és que quan no es posen d'acord, es
vota el que decideix el partit del Sr. Sanz. I crec que és un tema
que l'hem de posar de relleu, i això és així, perquè el Sr. Sanz
a cap votació s’ha apartat del que voten els partits de govern. 

Per tant, constatem que en aquesta votació, per fi s'ha pogut
posar negre sobre blanc, que, malauradament, el Sr. Sanz no
vota el que acorda la seva comissió, sinó el que diu el partit del
qual forma part. La qual cosa crec que l’hem de tenir en compte
a l'hora de fer-nos una expectativa sobre quina és la composició
i els comportaments polítics dels diferents partits d'aquest
Parlament.

Tots els diputats tenim contradiccions i un dia vam dir una
cosa i després en diem una altra, aquí ens passen factura a tots;
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és a dir, és clar, això és una cosa de la qual tots n’hem
d’aprendre, fins i tot el Sr. Sanz, encara que dugui tres mesos,
i em sap greu avui fer tant d’èmfasi en això, però és evident que
en aquest Parlament, i tot queda registrat al Diari de Sessions,
se'ns demana comptes i a la resta de partits també se’ls demana
comptes de les actituds que tenim i de la coherència que tenim.

I jo, per tant, m'he volgut allargar sobre aquest tema, perquè
el Sr. Sanz ha estat molt amable, perquè ha recollit el meu
guant; jo li he dit: escolti, com és que això ha anat així? I ell ha
donat una explicació. Simplement he volgut constatar que les
explicacions d'ara no són les que se’ns donaven abans, i això és
tot.  

Moltes gràcies a tots per la col·laboració i celebro que entre
tots haguem estat capaços de tirar endavant aquest decret llei,
amb les millores que hem pogut negociar, també gràcies a la
flexibilitat i al bon esperit de tothom.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu, tan breu que l'únic
que diré és: segueixin així, vostès van per bon camí, nosaltres,
suposadament, anam per mal camí. I en fi, poca cosa més,
s'acaba aquí la meva intervenció. 

Moltíssimes gràcies i enhorabona.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Jo volia contestar al Sr. Marí, des
d'aquesta tribuna. Hem posat 14 esmenes, però només s'ha
referit a una, i ho ha fet malament. Li reiter, si no, li donaré ara
el text de la nostra esmena, de la 5697, que nosaltres deixam
l'article 25.5 i el que posam és millorar-lo, però el que ha dit
que nosaltres llevam la necessitat i els requisits
d'especialització amb fons europeus, és totalment tot el
contrari, Sr. Marí, i no puc deixar de dir-ho.

Des de Ciutadans hem demanat que sigui la figura d'un
director tècnic i que tots els que han de fer feina a l'oficina
tècnica siguin experts en matèria de projectes europeus, o sigui,
tot el contrari del que m'ha acusat, Sr. Marí.

I llevam, suprimim, volen suprimir el punt 3 i el punt 4,
però no el punt 5 que vostè ha dit a la seva intervenció.

I he trobat a faltar que esmenti per què no vol arribar a
qualque acord i transaccionar altres esmenes. Però vull dir que
Ciutadans, justament, no vol que els tècnics i el personal de
l'oficina tècnica sigui i que es garanteixi sempre el principi de
mèrit i capacitat i d'idoneïtat, és faltar a la veritat i a la
coherència del nostre partit. 

I miri, Sra. Sans, li ho tornaré repetir, ha tornat una altra
vegada dir que partits que havien votat en contra de la
reglamentació estatal dels fons europeus i que posam pals a les
rodes i amb això no arribaran al fons. Aquest argument és
totalment fals, és una demagògia enorme, que tampoc no vull
ni li puc permetre. I li ho torn dir, justament, miri, qui vota i
s’absté és VOX, com va fer i que us va anar tan bé al Congrés
dels Diputats, a Podemos i al Partit Socialista. I el meu grup va
votar en contra, per aquesta opacitat del Govern de Sánchez i
perquè no compta amb la gestió amb les comunitats autònomes
i que us heu menjat, tant el Partit Socialista com Podemos,
aquí, a les Illes Balears. 

Miri, Sra. Campomar, i també la Sra. Sans, que s’hi ha
referit, evidentment sé que els fons que arriben de la Unió
Europea són finalistes, per suposat, però és que de fons propis
es pot destinar a la reserva de l’1% cultural, i així es pot
rescatar el nostre patrimoni amb això, amb fons propis. No té
res a veure, i ja li he dit al conseller, que els fons siguin
finalistes, i dir aquí que és que teniu l’exempció de pagar-ho
amb els fons europeus, si es pot fer amb fons finalistes.

I parlant d’obra pública, vull acabar aquí, no s’han de gastar
ni invertir aquests fons europeus tant en obra pública, en coses,
en infraestructures, sinó que s’han d’invertir més en persones,
en innovació, en investigació i sobretot invertir en futur, i no
tant en obra pública.

Gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, president. Intentaré ser breu, però bé, sí que volia
fer una sèrie de aclariments. Sra. Guasp i Sr.  Costa, broncas y
regañinas, idò ni una, ni una, sincerament, nosaltres, no sé...

(Alguns aplaudiments)

..., no sé en els seus partits com treballen, però, bé, nosaltres
acceptam democràticament el resultat de les votacions, i el que
fem després és treballar-hi en conseqüència.

De rodillo res, tampoc, Sra. Guasp,...

(Remor de veus)

... el que ha fet la conselleria és mirar totes les seves esmenes,
amb molt d’afecte i molta atenció...
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(Algunes rialles i remor de veus)

... i el que..., sí, i el que va resultar és que tècnicament -
tècnicament- no n'hi havia cap de viable...

(Remor de veus)

..., no, no, tècnicament no n’hi..., i crec que ningú de nosaltres
dubtarà dels seus coneixements d'Europa, però jo pens que els
Next Generation l'han agafada a vostè a Palma i no a
Brussel·les i tal vegada tot això ve d'aquí. Però, bé, igualment
torn a reiterar l’esperit constructiu que hem vist a Ciutadans
durant tota aquesta qüestió dels fons europeus. 

El Partit Popular reclama més importància al Parlament, és
clar que sí, però m'agradaria recordar-li que qui va tornar la
importància i la centralitat política a aquest parlament va ser el
govern, el govern actual, quan vostè era director general crec
que no es feien les qüestions així: es varen eliminar les
preguntes d'autobombo; ara hi ha compareixences quan abans
no n'hi havia; s'ha fet una Comissió de Consells Insulars, no
crec que tenguessin vostès..., i s'han permès les preguntes a la
ciutadania. Això també pens que ho hem de dir.

I em cridaven del Don Pepe, la senyora..., crec que ha estat
la Sra. Pons, que em cridava del Don Pepe, com si això fos la
loteria, El Don Pepe, jo parlava d'una altra cosa. Vostè ho ha
dit: Don Pepe!, però, bé, parlarem del Don Pepe. Jo,
francament, els dic el que pens, jo pens...

(Remor de veus)

... -no, el PP no, el Don Pepe, són uns apartaments que hi ha
Eivissa-, a mi em sembla vergonyós -vergonyós- el que fa el
Partit Popular amb el drama social d'aquesta gent.

Em sembla...

(Alguns aplaudiments)

... -ho dic de veres!, ho dic de veres!- Sra. Marí, i vostè la
primera, vostè la primera, vergonyós, que per rascar quatre vots
vulguin fer un ús partidista d'un drama social.

(Remor de veus) 

Hi ha molts problemes i aquest problema és molt complex
i, saben per què els ho dic? 

(Continua la remor de veus)

Perquè la seva esmena no arregla res, no arregla absolutament
res, ajuda més als xalets il·legals a fer una rampa, sí o no?,
arregla més a fer una rampa als xalets il·legals que no al drama
social d'aquesta gent.

(Continua la remor de veus)

 I què fem amb la Llei de parcs naturals? I què fem amb la
Llei de costes? Digui’m-ho. Què fem amb la Llei de costes i la
Llei de parcs naturals? Si tot fos això, jo fins i tot estaria..., veig
bé les esmenes que presenta Ciudadanos. Sap per què? Perquè

Ciudadanos parla del problema social, almenys, que deia
d'acompanyar-ho amb un informe dels Serveis Socials. Vostès
es preocupen més de fer rampes, crec.

(Alguns aplaudiments i remor de veus) 

Sabeu què fa? Saben...? La consellera de Presidència s’hi ha
reunit nombroses vegades ja, l’ajuntament s’hi reuneix cada
dia, i això és un problema molt complex, molt. Això és el que
passa. I aquí què fem? Treballar, treballar. 

I saben què fa, i sabem qui hi treballa també? El Consell
Insular d'Eivissa, és clar que sí, i ve a les reunions. I què diu de
tot aquest circ, d'aquest numerito que es munten vostès? Ni una
paraula. Treballar és el que fa el Consell Insular d'Eivissa, però,
és clar, si el Partit Popular de Mallorca i el d'Eivissa no es
parlen, això, com he dit abans, no és el meu problema.

(Alguns aplaudiments)

I tornant als fons europeus, ja que parlam d'una llei de fons
europeus, el PP en comissió ens deia també que està orgullós
d'haver votat en el Congrés dels Diputats en contra del decret
que permetia l'arribada. I va dir el Sr. Costa: és que és un
absolut galimaties. I jo vaig a veure el que entén el Sr. Costa
per galimaties, notícia de fa tres dies: “La Comisión Europea
sitúa a España a la cabeza en la recepción de los fondos
europeos, además de (...) el borrador de presupuestos en
contra de los pronósticos de PP y Ciudadanos. España así se
convierte en el primer país en recibir ese aval del ejecutivo
comunitario”. Per tant, això és el seu galimaties.

Diuen també al Partit Popular que, és clar, com que els
projectes són a llarg termini i podria no governar el Govern de
Francina Armengol, i això li reconec que és veritat que no ho
sabem, jo entenc que vulguin mantenir la il·lusió i em sembla
molt bé, però pens que el just seria, també idò, que ens diguin
vostès de fons europeus quina és l'agenda que tenen pactada
amb VOX, i això és el que nosaltres haurien de fer, per fer-ho
just. Si vostès governen i governen amb VOX, ens haurien de
dir quins projectes de transició ecològica faran amb els
negacionistes del canvi climàtic, o de cohesió territorial, amb
la gent del debat de la de la crispació.

Però, és clar, tal vegada per explicar-nos l'agenda haurien
de fer, com quan varen treure el seu document meravellós, que
varen fer rodes de premsa, crec que venia Marga Prohens, etc.,
per dir tot el que farien vostès amb els fons europeus, tot el que
farien, una cosa meravellosa, un document de 83 paraules, si li
traiem el “moltes gràcies” del final 81,...

(Algunes rialles i remor de veus)

... que ve a ser quelcom paregut o quelcom més del que ha fet
a la seva última intervenció.

Per dir també que m'ho deixava..., la Sra. Guasp deia que
era per quadrar comptes, però això no és així, perquè aquesta
llei diu: “despeses elegibles des de febrer del 2020". Per tant,
no s'han de deixar perdre. 
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Sí, vaig acabant, simplement, com deia el Sr. Melià, aquí
l'oposició ha fet la seva feina, això és cert, pens que els grups
que donam suport al Govern també hem fet una bona feina,...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Marí, per favor.

EL SR. MARÍ I TUR: 

... pens que l’important aquí és que tots tenguem oportunitat de
mires i sumem a favor de l'arribada i execució dels fons
europeus.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. En torn de rèplica, té la paraula, pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Jo, molt breument, crec que en realitat aquest debat és com
a cíclic, sempre parlam del mateix, per tant, crec que no hem
avançat, crec que aquest decret llei, i jo crec que tots esperam
i jo estic segura que des del Govern i tots els grups polítics que
li donam suport, farem el possible precisament perquè aquests
fons europeus tenguin fàcil la seva funció per la qual estan
prevists, que és una oportunitat que no podem desaprofitar; que
aquest decret llei ha d'ajudar precisament a aquesta agilitació
i a aquesta major flexibilitat administrativa a l'hora de
gestionar-los i a l’hora d’atorgar-los i a l'hora de donar
subvencions, a l'hora d'ajudar perquè aquests projectes vagin
endavant.

I per això crec que no vull allargar més el debat, crec que
ens anirem veient, precisament per aquest control que jo estic
segura que continuarem fent a la Conselleria de Fons Europeus
i al conseller, precisament per saber com van aquests fons
europeus.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. En torn de contrarèplica, pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Per contestar al Sr. Melià, totes les
comunitats autònomes havien d'adaptar el reial decret llei de
l'Estat per adaptar les normatives per tal d'agilitar aquesta
tramitació d'aquests fons europeus, per tant, està ben fet aquest
decret llei que ara serà una llei.

D'altra banda, veig que la Sra. Guasp al final ens dóna la
raó, que no es pot pagar amb fons europeus l’1% cultural,
perquè la proposta que fa vostè parla de fons propis. Per tant,
ens dóna la raó que està ben suspès aquest 1% cultural en la
tramitació dels fons europeus. Per tant, poden prendre nota tots
els que també defensaven que no es podia.

D’altra banda, sí, sí, parlam de pals a les rodes, perquè
resulta que si no s'agilita aquesta arribada de fons europeus
possiblement, tal vegada s'haurien de tornar aquests fons,
perquè crec que no importa anar molt enrera per veure que
alguns governs d'aquesta comunitat autònoma no han gestionat
massa bé alguns fons i els han hagut de retornar a les entitats a
les quals pertanyien. Per tant, sí, és posar pals a les rodes tots
els que avui votareu en contra de l'aprovació d'aquest projecte
de llei de l'arribada d'aquests fons europeus, tan necessaris per
a la recuperació, la diversificació i la resiliència de la nostra
economia, d'aquesta comunitat autònoma. 

I, per tant, els ho torn dir: parlin vostès amb la ciutadania i
amb els empresaris d'aquesta terra i expliquin-los que vostès
són els que posen pals a les rodes perquè puguin beneficiar-se
de tots aquests fons europeus.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula la Sra.
Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. En el debate sobre el Decreto ley
3/2021, que ahora se tramita como ley en este Parlamento,
nuestro grupo ya fijó su posición, teniendo en cuenta que se
trata de una normativa que es necesaria para aplicar en las Islas
Baleares el Real Decreto Ley 36/2020, que fue aprobado en el
Congreso de los Diputados en el mes de enero. Se trata de
normas necesarias para que los fondos europeos puedan llegar
a los ciudadanos y sean una herramienta útil para el impulso de
nuestra economía, después de la hecatombe económica que ha
vivido nuestro país y, especialmente, las Islas Baleares, después
de dos años de pandemia.

Por tanto, es necesario que los fondos europeos se apliquen
de forma correcta y responsable, teniendo en cuenta que la
gestión errónea de la pandemia que han llevado a cabo, tanto el
Gobierno de la nación como el Gobierno autonómico, han
provocado que estas islas hayan sufrido la mayor caída del
producto interior bruto de la historia.

Nosotros queremos que la recuperación económica sea real,
aplicando medidas efectivas y eficaces para ello. Nosotros no
vamos de fotos, ni de titulares huecos, ni de teatrillos y
escenificaciones,...

(Remor de veus)
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... con nombres rimbombantes, como el famoso Plan
autonómico de reactivación y transformación económica y
social de las Islas Baleares, que es todo humo, porque ya
sabemos que a la hora de la verdad aquí se ha gestionado a
golpe de decretazo de la Sra. Armengol y sus consejeros, y que
nosotros no nos creímos ese teatrillo desde el principio y, por
supuesto, rehusamos de participar en eso.

La llegada de los fondos europeos, en cambio, sí que es
algo concreto, real y efectivo para la economía de estas islas,
por eso nosotros nos abstuvimos en la aprobación del Decreto
ley 3/2021, que ha dado lugar a la tramitación de esta ley,
porque, aún no compartiendo parte de la filosofía que contiene
ese decreto, si entendemos que es necesario poner en marcha
cuanto antes la herramienta jurídica que permita la
adjudicación de esos fondos a los diferentes proyectos que se
pongan en marcha. Por responsabilidad y por la imperiosa
necesidad de poner en marcha cuanto antes los mecanismos que
permitan el reparto de esos fondos, nosotros no vamos a votar
en contra de muchos de los artículos de esta ley.

Creemos que los fondos europeos, si finalmente se aplican
de forma estratégica, podrán ser un motor de reactivación
económica, porque, si de la gestión del Sr. Sánchez y de la Sra.
Armengol dependiese, la situación sería desoladora y la
recuperación económica una quimera.

Ya sabemos cuáles son las medidas que han estado
implantando al margen de los fondos europeos: subidas de
impuestos y restricciones a la actividad económica, desde
cierres forzosos hasta la imposición de un pasaporte COVID
que dificulta poder consumir en determinados establecimientos,
pasando por la demonización del sector turístico, llamando
irresponsables a los hoteleros y despreciando a los cruceristas,
todo esto en un escenario de pandemia desolador, con una
bajada del 30% del PIB en las Baleares, con una inflación
desbocada, y con las reservas turísticas por los suelos.

Recordemos que el Gobierno de la Sra. Armengol llegó
incluso a intentar continuar con las restricciones, una vez
finalizado el estado de alarma, el inconstitucional estado de
alarma, por cierto, llegando a tener que intervenir el Tribunal
Supremo para tumbar sus medidas liberticidas.

Por tanto, necesitamos que esos fondos europeos lleguen a
la gente, porque de verdad creemos que es el único balón de
oxígeno que pueden tener los ciudadanos de Baleares y ante
todo el despropósito que estamos viviendo por culpa de la
estrechez de miras de unos gobiernos, dominados por quienes
están más pendientes de la moda progre del lenguaje inclusivo
que de que las personas puedan llenar la nevera y pagar el
desorbitado precio de la luz al que nos han sometido.

Por todo ello, para frenar esta deriva de las políticas
suicidas de la izquierda que gobierna este país y esta región de
España, es de vital importancia invertir de forma adecuada los
fondos europeos que lleguen a Baleares. Y, teniendo en cuenta
que en los últimos años España es el país con menor porcentaje
de ejecución de fondos europeos, y también Baleares, es
necesario un esfuerzo para que nuestro país y nuestra
comunidad autónoma puedan gestionar los fondos de forma
ágil y eficaz. Ya sabemos que España ha sido el país con mayor

pérdida de empleo y mayor destrucción económica, y dentro de
España, Baleares ocupa el primer puesto del bochornoso
ranking, y nosotros lamentamos que, ante este panorama, tanto
el Real decreto ley estatal 36/2020, como la normativa
autonómica que se aprueba hoy aquí, esté más enfocado en
crear una especie de nuevo orden económico que en ayudar a
recuperar a quienes están agonizando. Porque estamos
constatando como la pandemia está siendo aprovechada por los
gobiernos de izquierdas para intentar transformar nuestra
economía conforme a los dictados ideológicos de la izquierda
globalista, y somos plenamente conscientes de ello, si bien, por
responsabilidad, no hemos obstaculizado la llegada de los
fondos europeos votando en contra de una normativa que es
necesaria para su aplicación cuanto antes.

De ahí que nuestro grupo se abstuviese en la convalidación
del real decreto ley en el Congreso de los Diputados y en el
decreto ley autonómico que ha dado lugar a la tramitación de
esta ley, de la que también nos abstendremos en la mayoría de
sus disposiciones, como ya he anunciado al principio de mi
intervención, así como también nos abstendremos en la mayoría
de las enmiendas presentadas, excepto en aquellas que
pretenden frenar un crecimiento innecesario de la estructura
política y aquellas que pretenden introducir un mecanismo de
control en este Parlamento, o preservar los que ya existen y que
esta ley pretende eliminar.

Porque nosotros creemos que es prioritario mantener vivo
lo que aún queda de nuestras empresas, y ese, y no otro, debería
ser el primer objetivo de la política económica de Baleares.

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Procedim, un cop acabat el debat, a la
votació. Començam la votació.

En primer lloc, votarem l'esmena 5689/21, que ha estat
transaccionada. I, en primer lloc, he de demanar si s'accepta la
transacció per tots els grups parlamentaris. Entenc que sí. 

Per tant, procedim a la votació de l'esmena 5689,
transaccionada, Passam a votar. Votam.

29 vots a favor, cap en contra i 22 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, farem una votació
conjunta de les següents esmenes: 5610, 5613, 5617, 5624,
5647 i 5648 del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sr. President, disculpi, demanaria votació separada de la
5617 i 5624.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Guasp?
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Igual que el Sr. Castells.

EL SR. PRESIDENT:

El mateix, d’acord.

EL SR. COSTA I COSTA:

President, demanam la votació separada de la 5613.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, jo no havia acabat encara, ho dic perquè queden les
5704 i la 5706. Si es podien votar conjuntament amb les altres.
Vostès tenen un full de seguiment, aquestes dues del Grup
Parlamentari Ciudadanos les podem votar conjuntament amb
les altres que no volen votació separada, que ens queda la 5610,
la 5647 i la 5648.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sr. President, aquestes dues de Ciudadanos les
podem votar amb la 5617 i 5624?

EL SR. PRESIDENT:

A veure, jo demanaria que escoltassin, ho tornaré repetir.
Votació conjunta de les 5610/21, 5647, 5648, 5704 i 5706.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Idò, em sap greu, Sr. President, però deman votació
separada d'aquestes dues de Ciudadanos, també.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, si ningú no té res més a dir... Qualcú ha de dir alguna
cosa més?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Jo vull votar en un pack: 5617, 5624...

(Rialles)

..., sí, aquestes les vull votar a favor, i a les altres abstenció.
Com ho he...

EL SR. PRESIDENT:

A veure, deman, perquè ja he entès que demanen votació
separada de tot, però només deman si podem votar la 5610, la
5647 i la 5648, de forma conjunta.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Sí. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí? Molt bé. Idò passam a votar aquestes tres esmenes.
Votam.

5 vots a favor, 27 en contra i 19 abstencions.

Ara votarem les esmenes que han demanat votar de manera
separada.

En primer lloc, la 5613. Votam.

17 sí, 28 no i 6 abstencions.

Ara votarem l'esmena 5617. Votam.

20 sí, 27 no i 4 abstencions. 

Ara votarem l'esmena 5624. Votam.

7 sí, 27 no, 17 abstencions.

Ara votam l'esmena 5704. Votam.

7 sí, 29 no, 15 abstencions.

Ara votam la 5706. Votam.

7 sí, 27 no, 17 abstencions.

Ara votam l'esmena 5633, que té una transacció, i deman si
ningú no s'hi oposa. Ningú no s’hi oposa. Idò passam a votar
l'esmena 5633, amb la transacció incorporada. Votam.

32 sí, cap no, 19 abstencions.

Ara passam a un altre bloc. Si qualcú vol demanar votació
separada...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, Sr. President, demanam la votació separada de les
esmenes del Grup Parlamentari d'El Pi de la resta.

EL SR. PRESIDENT:

Podem votar totes les esmenes d'El Pi?

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

President, no, nosaltres demanam la votació separada de la
5628.

EL SR. PRESIDENT:

5628. Idò procedim a la votació de les esmenes...,

(Remo de veus)

... i demanaria un poc de silenci, de les esmenes 5611, 5612,
5614, 5615, 5616 i 5618. Votam.
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16 sí, 27 no i 8 abstencions. 

Ara votam l'esmena d'El Pi, 5628. Votam.

16 sí, 31 no i 4 abstencions.

Les esmenes 5634 i 5676 han estat totes dues
transaccionades, amb una única transacció, passam a votar-les.
Votam.

33 sí, cap no i 18 abstencions. 

Ara tenim les esmenes 5694, 5695, 5696, 5697 i 5703, del
Grup Parlamentari Ciudadanos. Si ningú no demana votació
separada, les votam conjuntament. Votam.

16 sí, 27 no i 7 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, farem votació
conjunta..., Sr. Melià?

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Sí, Sr. President, demanam votació separada de la 5652.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Sí, perdó, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Gràcies, votació separada de la 5654 i 5672.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

President, Ciutadans demana...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Guasp?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, la votació de les esmenes 5622, 5668 i 5672, separades.

EL SR. PRESIDENT: 

Bé, si no ho he entès malament, podem votar
conjuntament...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sr. Presidente, por favor, disculpe.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Necesitamos la votación por separado de la 5622, 5652 y
5654, y 5672.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, la darrera...?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Votación por separado de la: 5622, 5652, 5654 y 5672.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per tant, podem votar conjuntament, si jo ho he
entès bé, la 5619 i la 5664. Votam.

22 sí, 27 no i 2 abstencions.

Ara passam a votar la 5622. Votam.

16 sí, 27 no i 8 abstencions.

Ara passam a votar la 5652. Votam.

20 sí, 27 no i 4 abstencions.

Ara passam a votar la 5654. Votam.

19 sí, 27 no i 5 abstencions. 

Ara votam la 5668. Votam. 

15 sí, 27 no, 9 abstencions. 

Ara votam la 5672. Votam. 

15 sí, 27 no i 9 abstencions. 

Si cap grup no demana votació separada... Sr. Melià?

EL SR. MELIÀ I QUES:

5666.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

5666, 5620 i 5625.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

President, nosaltres demanam la votació separada de la
5620 i 5653.
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EL SR. PRESIDENT:

Doncs, si ho he entès bé, podem votar conjuntament la
5629, la 5650 i la 5700. Votam.

20 sí, 27 no i 4 abstencions.

Ara votam la 5620. Votam. 

18 sí, 27 no i 6 abstencions. 

Ara votam la 5625. Votam. 

21 sí, 29 no i cap abstenció. 

Ara votam l'esmena 5653. Votam. 

18 sí, 27 no i 6 abstencions. 

Ara votam l'esmena 5666. Votam. 

19 sí, 27 no i 5 abstencions. 

Ara votam l'esmena 5623, del Grup Parlamentari El Pi.
Votam. 

7 sí, 29 no i 15 abstencions. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de la 5627, de la 5662...

EL SR. MELIÀ I QUES: 

President, 5662. 

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Votam, en primer lloc, la 5627. Votam. 

5 sí, 27 no i 19 abstencions.

Ara votam la 5662. Votam. 

13 sí, 27 no, 11 abstencions.

Ara votam l'esmena 5630. Votam. 

24 sí, 26 no i cap abstenció. 

Ara votam l'esmena 5646, que té una transacció. He de
demanar si ningú no s'hi oposa. Tothom hi està d'acord?

Doncs votam l’esmena 5646 amb la transacció incorporada.
Votam. 

28 sí, 4 no, 19 abstencions.

Ara votam les esmenes 5699, 5705 i 5707.  Votam.

4 sí, 32 no, 15 abstencions.

L’esmena 5644 també té una transacció, per tant deman si
cap grup parlamentari no s'hi oposa. Tothom hi està d'acord?

Doncs votem l’esmena 5644 amb la transacció incorporada.
Votam. 

29 sí, cap no i 22 abstencions.

Ara votam l'esmena 5651. Votam.

15 sí, 32 no i 4 abstencions.

Ara votam l'esmena 6655. Votam.

24 sí, 27 no i cap abstenció.

Ara votam l'esmena 5656. Votam.

24 sí, 27 no i cap abstenció. 

Ara votam l'esmena 5657. Votam.

20 sí, 27 no i 3 abstencions. 

Si ningú no demana votació separada, votam conjuntament
les esmenes 5661 i 5663. Votam.

13 sí, 30 no i 8 abstencions.

Ara votam l'esmena 5665. Votam. 

17 sí, 30 no, 3 abstencions.

Ara votam l'esmena 5698. Votam. 

4 sí, 45 no i 2 abstencions. 

Ara votam l'esmena 5701. Votam. 

4 sí, 34 no i 13 abstencions.

Com a conseqüència de l'aprovació dels vots particulars
mantinguts al projecte de llei, si cap grup no demana votació
separada, farem votació conjunta de les esmenes 5649, 5658,
5659, 5660 i 5667 del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

President, demanam votació separada de la 5649. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, passam a votar, en primer lloc, l'esmena 5649.
Votam. 

24 sí, 27 no i cap abstenció.

Idò ara votam, conjuntament, la 5658, 5659, 5660 i 5667.
Votam.

20 sí, 26 no i 4 abstencions.
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Ara els he de comunicar que, amb l'aprovació del vot
particular a l'article 5, també es reneix l'esmena 5702 del Grup
Parlamentari Ciudadanos, que va ser aprovada a ponència, que
és el darrer incís de l'article 5.7.

Per tant, passam a votar l'esmena 5702. Votam.

31 sí, cap no i 20 abstencions.

A continuació, passarem a la votació de l'articulat. En
primer lloc, votarem els articles als quals s'hi mantenen
esmenes. En primer lloc, si cap grup no demana votació
separada, votació conjunta dels articles 1, 2, 3, disposició
addicional setena, disposició derogatòria única i disposició
final segona. Passam a votar. Votam.

33 sí, 3 no i 15 abstencions.

Ara, si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de l'article 10, article 16 i disposició addicional
cinquena. Votam.

33 sí, 13 no i 5 abstencions.

Ara passam a votar l'article 11. Votam.

32 sí, 4 no i 15 abstencions.

Votació de l'article 4. Votam.

29 sí, 18 no i 4 abstencions.

Ara passam a votar l'article 5, amb les transaccions
incorporades. Votam.

29 sí, 22 no i cap abstenció.

Ara passam a votar l'article 13, amb la transacció
incorporada. Votam.

29 sí, 22 no i cap abstenció.

Passam a votar l'article 20. Votam.

36 sí, 13 no i 2 abstencions.

Votació de l'article 21. Votam.

29 sí, 19 no i 6 abstencions.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Què he dit? Bé, votació: a favor 29, 16 en contra i 6
abstencions.

Votació de l'article 22. Votam.

29 sí, 16 no, i 6 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de l'article 24 i de la disposició addicional segona. Votam.

32 sí, 13 no i 6 abstencions.

Si cap grup no demana votació...

EL SR. MELIÀ I QUES:

President, demanam votació separada de la disposició
addicional desena.

EL SR. PRESIDENT:

Idò votam, conjuntament, l’article 25 i la disposició
addicional vuitena. Votam. 

29 sí, 20 no i 2 abstencions.

I ara votam la disposició addicional desena. Votam.

32 sí, 15 no i 4 abstencions.

Votació de la disposició final primera. Votam.

33 sí, 18 no i cap abstenció.

Votam ara la disposició final sisena. Votam.

36 sí, cap no i 15 abstencions.

Ara votam l'exposició de motius. Votam.

33 sí, cap no i 18 abstencions.

Finalment, votarem els articles als quals no s’hi mantenen
esmenes.

En primer lloc, si cap grup no demana votació separada,
votació conjunta dels articles 3, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19,
23, disposició addicional primera, disposició addicional sisena,
disposició addicional novena, disposició transitòria primera,
disposició final tercera, disposició final quarta, disposició final
cinquena ter i disposició final cinquena quinquies. Votam.

36 vots a favor, cap en contra i 15 abstencions.

Si cap grup no demana...,

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, president, demanam votació separada de la disposició
addicional tercera i de la disposició final cinquena sexies.

Bé, idò, en primer lloc, votam la disposició addicional
tercera. Votam.

29 sí, cap no i 22 abstencions.

Ara votam la disposició final cinquena sexies. Votam.

29 sí, cap no i 22 abstencions. 
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Ara votam conjuntament la disposició addicional quarta, el
títol del projecte i de les denominacions dels capítols 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 i 8. Votam.

36 sí, cap no i 15 abstencions. 

Si cap grup...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, Sr. President, demanam votació de la disposició final
cinquena. 

EL SR. PRESIDENT:

Idò, si no hi ha més peticions, en primer lloc votam la
disposició final cinquena. Votam.

36 sí, 2 no i 13 abstencions.

Ara votam conjuntament la disposició transitòria primera
bis, la disposició final cinquena bis i la disposició final
cinquena quater. Votam. 

29 sí, 4 no i 18 abstencions.

Es faculten els Serveis Jurídics de la cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la
llei en qüestió tengui una redacció coherent. 

Aquesta presidència, en conseqüència, proclama aprovada
la Llei de mesures extraordinàries i urgents per executar les
actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons
europeus en el marc del Pla de recuperació, transformació i
resiliència.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.

(Alguns aplaudiments)
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