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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyors diputats, senyores diputades. Començam la
darrera sessió d’aquest ple. Per favor ocupin els seus llocs.

Abans de començar el debat número 9, dos missatges que
vull transmetre a tothom: un, recollint la petició que m’han
traslladat, entenc que de part de tots els grups parlamentaris,
avui migdia no aturarem i farem tot el debat seguit. Ja saben
que el servei que hi ha en el pis inferior continuarà com
sempre. Ho dic especialment, perquè les conselleries que tenen
el debat, la de Model Econòmic, Turisme i Treball i Mobilitat
i Habitatge, ho han de tenir present perquè els seus debats
començaran més prest de l’horari indicat. De la mateixa manera
la votació final d’avui capvespre serà més prest del que havíem
anunciat.

Començam el debat número 9, de totalitat i globalitat, de
l’agrupació de la secció 19, Conselleria de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, amb
les seccions i entitats afins. Abans de fer el relat de les
esmenes, simplement traslladar un missatge al Sr.
Vicepresident i Conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica, al Sr. Yllanes, perquè
pugui restablir el seu estat de salut el més aviat possible.

A) Esmenes a la totalitat.

Grup Parlamentari Popular, secció 19, Conselleria de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, esmena 13488; E07, Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears, 13489; E24, Institut Balear de
l’Energia, 13490.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 19, Conselleria de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica, esmena 13086.

B) Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular, secció 19, Conselleria de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, al programa 572A, seguiment i control del canvi
climàtic, qualitat de l’aire i contaminació atmosfèrica, 13526;
al programa 723A, promoció industrial, 13563, 13691; al
programa 731A, foment de l’ús d’energies renovables i
d’estalvi energètica, esmenes 13541, 13737 i 13527 a 13529;
al programa 761A, ordenació i promoció comercial, esmenes
13564, 13575 i 13530 a 13534; E07, Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears, esmena 13535. 

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 19, Conselleria de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica, al programa 151D, participació i voluntariat,
esmenes 13373 i 13380; al programa 761A, ordenació i
promoció comercial, 13351 a 13358.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 19, Conselleria de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica, al programa 542A,
innovació, 13056 i 13043; al programa 723A, promoció
industrial, 13044; al programa 731A, foment de l’ús d’energies

renovables i d’estalvi energètic, 13045 a 13049, 13059, 13073,
13084 i 13083; al programa 761A, ordenació i promoció
comercial, 13050 a 13055.

I per fer una defensa conjunta de les esmenes, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Sagreras. 

Sr. Sagreras?

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, em sentiu bé?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, si parla sí.

(Algunes rialles)

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president i bon dia a tots. Primer de tot, vull
disculpar-me per no poder ser aquí, supòs que darrera la
pantalla aquest debat quedarà un poc descafeïnat, sabeu que no
és la manera que a mi m’agrada discutir, però és el que hi ha i
hem de creure. De totes maneres, també vull agrair, president,
a tot l'equip, tant polític com tècnic de la casa, poder participar
almenys d'aquesta manera i que poseu els mitjans i les eines per
poder discutir la Llei de pressuposts, que és una llei important. 

Al vicepresident, al Sr. Yllanes també vull començar,
perquè és ell qui havia de defensar aquesta secció i em pareix
que per motius de salut no hi pot ser, també li desig que es
millori i que es pugui recuperar el més prest possible. I al que
anam, Sra. Garrido, crec que és a vostè a qui li ha tocat dur un
debat que no és seu, sap que nosaltres hem esmenat la totalitat
del projecte de pressuposts per a l'any que ve, per motius
genèrics, que ja els hem dit massa vegades i tanmateix no ens
han fet cas, alguns dels quals estan vinculats amb aquesta
conselleria, és veritat que també amb altres. 

Li parl que no hi veim mesures per contenir els efectes de
la inflació. A Balears, l'increment de preus assoleix els nivells
més elevats dels darrers trenta anys i això afecta moltíssim els
àmbits de les competències de Vicepresidència, especialment
a Transició Energètica, amb l'augment desbocat del preu de la
llum i també sobretot a Indústria, amb l'augment desbocat del
preu de l'electricitat, de l'augment desbocat del preu del gasoil,
del transport de mercaderies, ... de tot. 

També hem esmenat els pressuposts, perquè a pesar de la
crisi social i econòmica de la COVID, vostès no s'han volgut
dignar a reduir despesa per poder seguir tenint molts
“enxufats”, amb unes bones nòmines, amb organismes com
instituts, o secretaries autonòmiques, o direccions generals
light, amb molts de jefes però amb pocs índios, perquè segons
on no hi ha molta feina a fer, però sí persones dels vostres
partits que tenen necessitat d'una paga i aquesta conselleria amb
l'Institut d'Energia, amb la secretaria autonòmica, o amb una
direcció general de voluntariat, per ventura n’és un dels
màxims exponents del Govern. Per això hem esmenat la
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totalitat del pressupost de la comunitat i per això hem esmenat
la totalitat dels pressuposts d'aquesta conselleria. 

Però també ens volem centrar un a un per àmbits. Sobre
Transició Energètica, podem coincidir en coses, hi ha un
augment significatiu del pressupost en aquest àmbit?, en temes
amb els quals i els ho hem dit durant aquest debat, ens podríem
haver i ens podríem posar d'acord, com són les energies
renovables? Compartim aquestes polítiques i només faltaria que
ara que han d'arribar doblers d'Europa, no comencem a fer de
veres l'aposta que en sis anys, tant el Sr. Yllanes, com abans el
Sr. Negueruela s'omplien la boca, però sempre arribaven menys
del que els ciutadans demanaven? Per exemple, en ajudes per
punts de recàrrega, per exemple, per a instal·lacions de plaques
solars o, per exemple per poder renovar els parcs mòbils. A
veure si ara vendran doblers de fora, podrà ser ver. 

Dit això, Sra. Garrido, li he de dir que, quant a polítiques
d'energia el seu govern i també especialment el Govern de
Madrid, de Pedro Sánchez, que és dels seus, és en el que
suspenen més fort, han quedat com uns autèntics hipòcrites, tot
l'anterior a les energies renovables és molt guapo i ho
compartim, però on és el curt termini?, què és el que no poden
pagar avui els ciutadans?, què és el que destrossa cada final de
mes les previsions de les famílies més humils? Pareix que
encara no se n'ha temut el Sr. Yllanes ni la presidenta
Armengol, Iglesias ja va fugir a córrer o tampoc no se n'ha
temut el Sr. Sánchez, el que vessa ara és el preu de la llum. Hi
ha cap mesura en aquests pressuposts per ajudar els ciutadans
davant la pujada dels preus de la llum? No n'hi ha ni una. Hi ha
cap pressió a Madrid per posar-hi solucions? Ni una. 

El renou era només quan vostès eren a l'oposició i els
problemes de la llum no tenia la magnitud que té en aquests
moments. Diguin clarament, per favor, que la reducció de l'IVA
al 10%, que va ser una proposta nostra, serà permanent i no
temporal. 

Facin primer de tot campanyes d'informació que expliquin
el rebut, que no hi ha qui l'entengui, a veure què és això de
posar les rentadores els vespres. Suprimeixin l'impost sobre la
producció de l'electricitat. Traspassin als pressuposts generals
el deute del sistema, els costos de tarifa i també els costos
extrapeninsulars, tot allò altre és important, però la pobresa
energètica de la gent més humil, Sra. Garrido, és important,
però sobretot en aquests moments és urgent, i això que vostès
deien abans, quan no era un problema tan greu, no són capaços
de veure-ho ara, quan és una qüestió, així de clar, de vida o
mort.

I sobre indústria, Sra. Garrido, no hi ha res especial en els
pressuposts, tot i que especialment la indústria en aquest
moment viu problemes excepcionals a causa de l'increment dels
preus de tot. Li ho he dit abans: l'electricitat, el gasoil, el
transport, les matèries primeres a transformar, les mercaderies,
la distribució..., per desgràcia no hi ha règim especial aprovat
a incloure als pressuposts per compensar aquesta inflexió i els
costs d'insularitat. Si hi hagués règim fiscal tendríem règim
industrial. Aquesta era la nostra proposta, que precisament per
ser nostra, encara que fos bona i que fins i tot Podemos i el Sr.
Yllanes s'havien compromès a votar, va ser tombada al Senat
o va intentar ser tombada per ordre de la presidenta del Govern

a les ordres, com sempre, del seu partit a Madrid i en contra
dels interessos dels ciutadans de les Illes Balears. 

També les ajudes al transport de mercaderies i la regla de
minimis, 200.000 euros per tres anys per compensar la
insularitat són totalment insuficients, s'han d'ampliar. Tot això
és al règim especial que gràcies al PP va ampliar les ajudes d'un
30% a un 65% del transport de mercaderies. Reflexionin per
favor. Per millorar les ajudes a les empreses s'ha d'aprovar el
règim fiscal i aconseguir les deduccions als IRPF, les
deduccions als imposts de societats i altres baixades d'imposts
per a les empreses industrials, és ver que també per a les
empreses agrícoles i pesqueres ubicades a les Illes Balears. 

Hem de recordar que els socialistes hi vàreu votar en contra
en el Senat, però avui es tramita al Congrés, gràcies a la
proposta del Partit Popular, del nostre senador José Vicente i,
crec que és de justícia també reconèixer-ho, gràcies al vot a
favor del senador Vicenç Vidal de MÉS per Mallorca. Ara
tenim de nou l'oportunitat que s'aprovi i, si no hi arribam per a
enguany que per ventura ja difícil i les empreses encara són
vives, podrem tenir REB per a l'any 2023.

Sobre comerç, en aquests moments no... l’adient és intentar
millorar la gestió de la COVID, fer tot el que sigui necessari
abans d’aplicar restriccions severes, limitacions o prohibicions.
En tot cas, si no queda més remei, intentin aquesta vegada
consensuar-les amb el sector.

Veim amb satisfacció, ho he de reconèixer pel que hem vist
a les comissions que, encara que no siguin les nostres,
s'acceptaran esmenes afins o semblants a les que du el Partit
Popular quant a cambres de comerç o bons comercials. 

També n'hem presentades per reduir el cost d'aparcament
dels clients dels comerços. El màxim exponent d'una mobilitat
en contra del comerç és la d’Hila, de Palma ciutat, del seu partit
i dels partits de la presidenta Armengol. Sra. Garrido, per
favor, cridin-li l'atenció.

I, senyors, sobre memòria històrica, el problema més que
els pressuposts és que malament anirem si per una banda deim
que volem curar ferides, però després amb fets demostram que
només volem curar les ferides a una de les dues bandes, a la
guerra per desgràcia hi havia dos bàndols i als dos bàndols hi
va haver víctimes i hi va haver botxins. Si només reconeixem
les víctimes d'una part o si fins i tot donam consideració de
víctimes a un dels més despietats assassins d'aquella època,
només perquè el govern d'ara simpatitzi amb aquelles idees,
farem més a prop tenir un pressupost per fer renéixer tensions
que per aconseguir mirar cap endavant.

I sobre les entitats afins, vull destacar l'esmena a la totalitat
de l'Institut Balear d'Energia, no té ni cap ni peus. No podem
mantenir aquests organismes que l'únic que fan és costar
doblers als ciutadans i per les funcions que tenen ja les podrien
dur a terme les direccions generals. Per què hem de tenir una
Direcció General d'Energia i a la vegada un Institut Balear
d'Energia? Això és riure’s del ball i del sonador. Eliminin-lo. 

No ens venguin un altra vegada amb l'excusa que està
creada per llei, perquè si està creada per llei, també per llei la
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poden eliminar i per llei poden enviar totes les funcions a la
direcció general i per llei poden fer que tot el seu pressupost es
destini, efectivament, a ajudar els que no poden pagar el preu
de la llum en lloc dels polítics i alts càrrecs que la gestionen.

I sobre les esmenes parcials, vegin-les com un intent de,
encara que esmenem la totalitat, perquè els pressuposts són un
desastre, volem fer-hi propostes concretes, però de ver, quedin-
se, reflexionin i plantegin-se votar en contra de la globalitat. 

Esgot el temps, president, i continuaré en temps de rèplica.

Gràcies a tots.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bon dia a tothom. Sra. Consellera, senyores i senyors
diputats, primer de tot, vull expressar un missatge de suport i
de... desig de prompta recuperació al vicepresident Yllanes en
relació amb la situació que està passant. 

Dit això, el Grup Parlamentari d'El Pi ha presentat una
esmena a la globalitat a aquesta conselleria perquè consideram
que és una conselleria estratègica i fonamental del futur de les
Illes Balears, perquè aquesta conselleria és la competent en
qüestions tan transcendents i tan importants i tan rellevants com
el canvi climàtic i la transició energètica, i com la diversificació
econòmica. 

Són dues qüestions claus. Ens omplim la boca que són
claus, les consideram essencials, però hi dedicam un 1% dels
pressuposts de la comunitat autònoma, un 1% -un 1%-, si al que
consideram clau i essencial hi dedicam un 1%... molt bé no
anam. 

68 milions d’euros sobre un total de 6.397 milions d’euros
dels pressuposts de la comunitat. Aquesta és la trista realitat i
la trista realitat és que, a més a més, l'increment que té aquesta
conselleria, que ja dic, ens quedam a l’1%, no...no podem tirar
coets... és que l’increment que té bàsicament prové dels fons
externs, no de fons propis, de fons externs, de fons estatals i
europeus... 

Sí, això..., això..., què vol dir, Sr. Bona, que em fa així?
Benvinguts siguin els fons externs, però la qüestió és que
l'aposta decidida del Govern de les Illes Balears per a dues
qüestions essencials, com el canvi climàtic i la diversificació
econòmica, brillen per la seva absència, en matèria
pressupostària, en paraules i discursos no, en paraules i
discursos, bé, som uns cracs del canvi climàtic i de la
diversificació econòmica, però a l'hora de pressupostar, un 1%
del total. Aquest és una raó fonamental de la nostra esmena,
diguem, a la totalitat a aquesta secció i a aquesta conselleria.

En matèria de transició energètica, que és on realment es fa
un esforç econòmic per les raons expressades, per aquests fons
externs que prové, que vénen... que està previst que vendran
l'any 2022, compartim absolutament l'aposta per l'autoconsum.
Ens pareix que és l'aposta decidida i encertada que ha de fer la
conselleria. Per tant, des d'aquest punt de vista, poca cosa a fer
més que donar suport al que s’està fent, perquè ens pareix que
aquest sí que és un bon camí. Ara bé, hi ha determinats hàbits
on notam a faltar una implicació de la conselleria, molt
concretament al sector primari, perquè el sector primari,
evidentment, té un problema energètic, perquè l'impacte, el
sobrecost energètic d'una manera molt bèstia, perquè, com que
és un sector que té un marge inexistent de beneficis i, per tant,
qualsevol nou a afegir, nou cost que li posem, com és el cas del
corrent, evidentment acaba perjudicant d'una manera molt més
accentuada el sector primari. Per tant, al sector primari és on
consideram que té més sentit fer un esforç de col·locació de
plaques solars a les activitats agroramaderes i d'intentar
bonificar els costos elèctrics. I per això tenim dues esmenes en
aquesta matèria, perquè ens pareix que, més enllà de
solidaritzar sòl urbà, que és el que va dir el conseller a la seva
compareixença, evidentment, al sector primari crec que haurien
de tenir una política molt més decidida. 

I el mateix dic de mobilitat elèctrica, perquè el conseller -
diguem-ho així, si em permeten l'expressió- braveja que
incrementarem els punts de càrrega, i ja li hem dit un caramull
de vegades, des del Grup Parlamentari d'El Pi, que el problema
és que a més de tenir molt punts de recàrrega de cotxes
elèctrics, haurien de funcionar aquests punts de recàrrega,
perquè si no funcionen és com no tenir res, perquè no hi ha
manteniment; i se'ns diu per part de la conselleria que això és
culpa de l'ajuntament, i nosaltres li contestam, però vostès s'hi
ha d'implicar, perquè no ens basta que tiri pilotes fora i
continuem amb molts de punts de recàrrega que no tenen
manteniment i, per tant, no funcionen i, per tant, no exerceixen
els serveis, i només queden damunt el paper, però realment no
col·laboren a intentar avançar en aquesta transició energètica
tan desitjada.

Però bé, no és en aquesta direcció general on les nostres
queixes són més substantives, perquè és veritat que avança
substancialment en matèria pressupostària. És a les altres tres
àrees bàsiques d'aquesta conselleria on trobam que hi ha un
desert, és a dir: innovació política industrial i comerç.

En innovació baixam els pressuposts. Deim que hem
d'innovar, que el camí del futur és la investigació, el
desenvolupament, el coneixement, totes aquestes frases que ja
ens coneixem, però la qüestió és que nosaltres el que veiem és
que el 2022 li dedicarem 2,8 milions d'euros, i el 2021, 4,1
milions d'euros, és a dir, tot el nostre discurs al final pega de
morros amb una realitat econòmica i pressupostària que,
evidentment, no acompanya en absolut les grans paraules que
expressen.

En aquesta matèria, nosaltres pensam que una de les
polítiques que s'hauria de començar a implantar d'una manera
molt més decidides el tema de xecs d'innovació per a les petites
i mitjanes empreses, perquè les petites i mitjanes empreses són
les empreses que queden alienes en aquest procés de
digitalització, d'innovació etc., perquè evidentment no tenen el
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múscul econòmic i financer que sí tenen les grans empreses per
fer innovació, i són aquestes empreses les que haurien de rebre
un suport molt més decidit per part de la conselleria.

En matèria de política industrial els pressuposts són iguals,
també aquí ens cansam de dir que hem de reindustrialitzar, que
el sector industrial, el sector secundari ha de tenir més pes en
el producte interior brut de les Illes Balears, que hem d'avançar,
que hem de caminar, que hem d'anar més enllà del que tenim,
però li dedicam exactament cèntim amunt, cèntim avall, en
essència li dedicam exactament el mateix en aquesta qüestió.
Per tant, no hi ha una aposta decidida en relació amb la matèria
industrial, perquè vull recordar que aquests pressuposts
generals de la comunitat augmenten 516 milions d'euros en
relació amb l'exercici passat, 516 milions d'euros més que l'any
passat; i en matèria industrial, tan important que és, zero, abans
zero. Jo això ho trob absolutament incomprensible. 

I, finalment, volia tocar un tema que per al Pi és
especialment sensible, que és el suport al petit i mitjà comerç.
El comerç és un sector importantíssim en matèria d'ocupació a
les Illes Balears, és el gran sector econòmic d'ocupació estable
a les Illes Balears. És un sector que ho està passant molt
malament, no només per la pandèmia, que també, sinó des
d'abans de la pandèmia, per tant, és un d'aquests sectors de
l'economia de les Illes Balears que ja tenia una tendència
negativa abans de l'arribada del COVID-19 i que la pandèmia
l'únic que ha fet és incrementar i augmentar aquesta tendència
negativa. Per tant, des del començament de legislatura venim
exigint molt més contundència, molta més ambició en matèria
de política comercial, el Govern de les Illes Balears. L'any
passat, no el projecte que va aprovar el Govern de les Illes
Balears, sinó gràcies a les esmenes dels grups parlamentaris
com El Pi o com Ciutadans, vàrem aconseguir introduir els
bons comercials, però el projecte de pressuposts no duien ni els
bons comercials, que ha estat segurament la política d’èxit,
però és que si miram els pressuposts de la comunitat, al que
més dedica la Direcció General de Comerç és a bons
comercials, amb 1.500.000, és la partida més important
d'aquesta direcció general, i és una política -diguem-ho així-
assumida des de les esmenes de l'oposició. Nosaltres
consideram que els bons comercials són una bona eina per
incentivar el consum del petit i mitjà comerç, i, per tant, volem
que augmentin i tenim una esmena de 2.000.000 d'euros per a
això. 

Els centres comercials a cel obert, 200.000 euros, és
anecdòtic, volem que es dobli, com a mínim, aquesta partida,
però sobretot voldríem un canvi de filosofia dels centres
comercials a cel obert, perquè s'estan desenvolupant polítiques
en aquest sentit i no estan canviant la tendència, no estan tenint
una incidència real en matèria de recuperació de clients per part
del petit i mitjà comerç. 

I voldríem que la conselleria s'implicàs en el tema dels
aparcaments, perquè hi ha una desigualtat flagrant, un greuge
comparatiu entre les grans superfícies comercials, on els
aparcaments són de franc, i el petit i mitjà comerç dels centres
de la ciutat on ens fregeixen, ens fregeixen amb el preu de
l'aparcament. Això és un handicap brutal que té el petit i mitjà
comerç i tothom mira cap a un altre costat i es posa de perfil,
i això no pot continuar. 

I vull acabar amb les cambres de Comerç, perquè les
cambres de Comerç també són competència d'aquesta
conselleria i estan en coma, estan en una situació delicadíssima.
I tots els partits han presentat esmenes en aquest sentit, fins i tot
el Govern va presentar aquesta transacció, que no va prosperar,
perquè veim que les cambres de Comerç es moren i la
Conselleria de Vicepresidència, de Transició Energètica, poca
cosa ha fet en relació amb aquesta qüestió per salvar les
cambres de comerç. Per tant, evidentment, des d'aquest punt de
vista també es justifica la nostra esmena a la totalitat 

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià.

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

Sr. President, m'agradaria obrir torn incidental.

EL SR, PRESIDENT:

Començam obrint qüestió incidental, donam la paraula a la
consellera de Presidència Funció Pública i Igualtat.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats,
bon dia a tots, comparesc avui acompanyada de l'equip de la
conselleria per explicar el pressupost de la Vicepresidència del
Govern i la Conselleria de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica, i des d'aquí transmetre una
prompta recuperació al vicepresident. 

En primer lloc, vull destacar que aquests són els pressuposts
de la reactivació econòmica a través de la transformació i
millora del model productiu de les Illes, sempre amb una aposta
ferma per la sostenibilitat, uns pressuposts que incorporen la
diversificació econòmica per anar cap a un model que doni
millors oportunitats laborals als nostres joves, amb treballs
estables i qualificats. Centrant-me en els pressuposts de la
conselleria, són els que més augmenten, més d'un 70%, passen
de quasi 40 milions d'euros fins al 68,7 milions d'euros, és a
dir, 28,100 milions més, gràcies principalment a l'aterratge dels
fons europeus, que ja han començat a arribar.

D'aquests pressuposts, 35 milions corresponen a fons
propis, la resta els fons finalistes provinents de l'Estat i Europa,
a través dels fons Next Generation i el Pla Espanya Puede. A
aquest fons ja previstos, haurem d'afegir la resta de fons
territorialitzats que tenim previst que se signin al llarg d'aquests
mesos vinents. En línies generals, totes les direccions generals
destinades a impulsar els sectors productius augmenten el seu
pressupost, especialment l'àrea de transició energètica que
multiplica per quatre la quantia. 

Aquesta conselleria ha elaborat uns pressuposts que
persegueixen l'avanç de la transició energètica i el canvi de
model productiu, sense oblidar la qualitat democràtica d'un
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govern i el respecte als drets humans; qüestions que estan
inevitablement vinculades entre elles en ser, l'activitat
productiva, un dels principals sectors de consum energètic i de
recursos, i com a conseqüència de l'impacte econòmic que pot
tenir la transició energètica en termes d'inversió, ocupació i
creixement.

Al mateix temps, tant el clima com l'economia d'una regió,
són el resultat de la interacció de multitud d'agents que
realitzen activitats molt diferents. Per tant, existeix una gran
diversitat de sectors i activitats productives amb impactes
ambientals, també molt diferents, que generen xarxes entre ells
i pels quals qualsevol activitat individual pot tenir efectes
col·lectius. És clar, doncs, que totes les polítiques que es
realitzen des d'aquesta conselleria han de ser equilibrades i
tenir en compte els diferents vincles i efectes d'arrossegament
que es donen entre diferents activitats. I la resposta a les
esmenes que es fa obeeix principalment a aquests principis.

Sr. Sagreras, jo crec que amb la seva intervenció s'ha
equivocat de cambra legislativa, perquè semblava que feia una
intervenció al Congrés; i tenen i fan la mateixa demagògia que
fan normalment, tornen posar tot l’estalvi d'una conselleria a
sobre dels càrrecs polítics o no. Jo li vaig dir, vaig tenir
l'oportunitat de dir-li dilluns al seu company, el Sr. Lafuente,
que tenir molts de càrrecs per no fer res, no serveix de res; tenir
càrrecs per fer molta feina, sí que serveix.

(Alguns aplaudiments)

I quant a la secretaria autonòmica, és imprescindible per a
la democràcia d'aquesta terra, per a la salut democràtica
d'aquesta terra, igual que l'IDI, és imprescindible per afrontar
la descarbonització i la transició energètica.

I, Sr. Sagreras, sí que hi ha mesures en aquest pressupost
per lluitar contra el preu de l'electricitat. Miri-s’ho atentament
i veurà com les pot trobar. I una cosa, si durant la guerra hi va
haver dos bàndols durant tota, tota, tota la dictadura, únicament
es va fer justícia i únicament es va reparar a un dels bàndols, a
l'altre bàndol se’l va represaliar. Per tant, el que hem de fer ara
és: dignitat, justícia i reparació a totes les víctimes...,

(Alguns aplaudiments)

... especialment a les víctimes represaliades durant la dictadura.

Sr. Melià, compartim que aquesta és una conselleria
estratègica i fonamental. Ho compartim amb vostè, i vostè deia
únicament té un 1% del pressupost i, a més, aquest pressupost
ve de fons europeus. Bé, idò, aquesta és la gran feina que ha fet
la consellera d'Hisenda d'aquest govern: saber on ha de posar
els ingressos que arriben perquè sigui eficient la despesa que es
fa. 

Passaré ara a detallar els pressuposts de cada una de les
direccions generals.

El pressuposts, quant a la Direcció General d'Energia i
Canvi Climàtic, el pressupost passa de 10 a 40 milions, és a dir,
un 300% més, i augmentarà encara més davant l'arribada de
fons d'illes 100% sostenibles; en plena situació d'emergència

climàtica, aquest pressupost dona resposta a la crisi climàtica.
La direcció general té dos objectius prioritaris: per un costat,
mitigar els efectes del canvi climàtic i accelerar la transició
energètica; i, per altra, adaptar-nos.

Per impulsar les energies renovables, descentralitzar la seva
producció i democratitzar-la, la direcció general té un programa
d'ajudes a l'autoconsum. El Govern porta anys oferint aquestes
ajudes que, convocatòria rere convocatòria, s'esgoten; aquest
any es manté aquesta partida i se sumen 12,8 milions d'euros de
fons europeus, una quantitat que és inicial i que ja han demanat
ampliació de crèdit.

És important assenyalar la importància econòmica i laboral
del sector d'autoconsum. Cal destacar també una línia de
500.000 euros per a comunitats energètiques.

Pel que fa a la mobilitat elèctrica, aconseguirem l'objectiu
de 1.000 punts de recàrrega públics abans de l'establert per la
llei, que ho determinava a l'any 2025. Balears s'ha convertit en
un referent per a la mobilitat elèctrica. La direcció general
gestionarà les ajudes del MOVES III per instal·lar punts de
recàrrega i vehicles elèctrics. Per a 2022 es preveuen 7,8
milions d'euros inicials que, segurament, seran més, donada la
bona acollida. A més, està previst continuar amb la
convocatòria de punts de recàrrega per a les administracions
locals, amb 5,9 milions d'euros provinents dels fons d’ITS
perquè els ajuntaments instal·lin pèrgoles fotovoltaiques.

Pel que fa a l'eficiència energètica, tendrem convocatòries
per fomentar la rehabilitació energètica d'edificis amb partides
especials per a municipis de menys de 5.000 habitants, amb un
import de 3,4 milions d'euros; seguim apostant per millorar el
seguiment de la qualitat de l'aire a les Illes i les partides
designades per renovar, millorar i ampliar l'equipament de
mesures, hi invertim 132.000 euros.

També preveim seguir finançant l'Oficina d'estratègia
Menorca 2030. A aquesta oficina hi destinarem 100.000 euros,
a la resta d'illes i pel mateix objectiu hi arribaran fons Illes
sostenibles. En matèria d'adaptació al canvi climàtic es
convocaran per primer cop les subvencions PIMA Cambio
Climático, dirigides als ajuntaments perquè executin projectes
d'adaptació amb un valor de 300.000 euros.

Capítol a part mereix l'Institut Balear de l'Energia, que
multiplica el seu pressupost fins a 4 milions, i és l'ens
instrumental que més creix. L'objectiu és clar: impulsar
l'energia pública d'energia amb l'emissió de solaritzar els espais
urbans i comercialitzar l'energia produïda. L’IBE té prevists
projectes per instal·lar renovables als aparcaments d'hospitals,
municipis, escoles, instituts, polígons industrials, i ho farà amb
una clara vocació de democratitzar la producció d'energia.

Per a l'any que ve està previst anar consolidant aquesta
xarxa d'autoconsum amb 35 projectes més, d'aquesta manera,
el Govern lluita contra la pobresa energètica i abarateix la
factura de la llum donant prioritat a les llars vulnerables, a més
de les PIME i administracions municipals. Per tant, l’IBE ja
està plenament operatiu i comença a tenir ingressos que
reinvertirà en més projectes, continuarà gestionant la xarxa
MELIB de punts de recàrrega públics de vehicles.
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Paral·lelament, seguirem amb el desplegament normatiu de la
Llei de canvi climàtic, amb el Pla de transició energètica i canvi
climàtic, eina fonamental per marcar el camí cap a la
descarbonització, així com assegurant la seva bona governança,
finançant els òrgans creats.

En pocs anys, Balears passarà de situar-se a la cua de l'Estat
en renovables a arribar, el 2023, a prop d'un 25% de
renovables, multiplicant per 10 el percentatge de fa tres anys.
Això és possible gràcies a la previsió de posada en marxa en els
anys vinents de desenes de parcs fotovoltaics que portaran
megawatts renovables al medi energètic.

Els fons europeus Next Generation representen una
oportunitat històrica per accelerar el canvi climàtic de model
energètic. Està prevista l'arribada de 230 milions d'euros d'Illes
100% sostenibles del Pla Espanya Puede, destinats a impulsar
renovables, entre d'altres mesures. A més, el Govern té un full
de ruta clara per impulsar l'autoconsum energètic entre la
ciutadania i els sectors econòmics. Som una comunitat líder en
aquesta àrea, tal com demostren l'èxit de totes les convocatòries
de subvencions. El missatge clau, en aquest cas, és que les
renovables suposen menys dependència de combustibles fòssils
i un preu més econòmic de l'electricitat.

Quant a la Direcció General de Política Industrial, compta
amb una partida de 12 milions d'euros per continuar
diversificant l'economia. D’aquests, gairebé 4 milions
corresponen a l'Institut d'Innovació Empresarial com a ens
instrumental per impulsar tant la promoció industrial com la
innovació.

Per començar, es preveuen 3,7 milions de subvencions per
abordar l'acceleració tecnològica necessària per avançar cap a
models industrials més resilients, més competitius i més
sostenibles. No obstant això, si hem après qualque lliçó és que
ha d'existir una indústria local que permeti garantir, entre
d'altres, els subministraments essencials. En aquest sentit, la
col·laboració publicoprivada esdevé fonamental a l'hora de
crear les condicions necessàries que possibilitin l'aflorament
d'aquestes inversions que redundin en llocs de treball estable;
per possibilitar-ho, destinarem 1 milió d'euros a la implantació
de noves línies productives i a millores substancials sota criteris
d'economia circular, descarbonització, efecte d'arrossegament
i col·laboració empresarial.

Indústries netes, de caràcter transversal, amb capacitat
internacional, llocs de treball desestacionalitzats i no
dependents de matèries primeres, conformen, entre d'altres, el
contingut de fortalesa i oportunitats. No es tracta de tenir molta
indústria, sinó de tenir-la molt bona. 

També sumarem 0,5 milions d'euros d'ajuts a la
microempresa petita, i mitjana empresa industrial per cobrir
despeses financeres d'inversions productives, amb millors
condicions que les que s'ofereixen a la resta de sectors
econòmics. Fomentarem amb 200.000 euros la consolidació
dels clústers industrials. Els clústers han demostrat ser una eina
efectiva de col·laboració públicoprivada, paral·lelament
generadors de producció industrial.

Destinarem 400.000 euros per fer realitat la darrera fase del
polígon de Porreres, que permetrà a les indústries locals
ubicar-se dins sòl industrial, ordenat i a preus reduïts.

El sector de les indústries culturals i creatives és un dels
sectors identificats com a prioritaris en el marc del Pla
industrial. En aquest sentit, es preveu una transferència
justificativa a l'ICIB de 500.000 euros, això suposa un
increment de 200.000 euros. Finalment, es preveu una inversió
de 75.000 euros en la millora dels màster d'enginyeria
industrial de les Illes Balears. 

Com he dit abans, l’IDI té un paper clau per promoure
l'activitat industrial i impulsar la seva modernització, i és la
nostra Agència de Desenvolupament Regional. Rebrà una
transferència de 2.682.000 euros.

Quant a la Direcció General d'Innovació disposa d'un
pressupost de 2,8 milions d'euros per impulsar la innovació en
els sectors productius entenent, a més, que és una política
transversal, la implantació de la innovació depèn de diversos
factors, però el principal és la nostra singularitat, som illes, i
per això és clau la creació de comunitats de la innovació o
ecosistemes que aquestes estiguin integrades a cada illa tenint
en compte les seves particularitats. En aquest sentit, es manté
en 400.000 euros la convocatòria de bons tecnològics per
fomentar la digitalització i la innovació del sector empresarial.
Per agilitar la tramitació dels expedients dedicam 120.000
euros en aplicacions informàtiques. Augmentam un 45% la
partida destinada a cambres de comerç de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera perquè siguin agents activadors de la
innovació. Fomentam la formació de clústers a través d'ajudes
per un valor de 200.000 euros de fons propis, als que afegirem
d'altres que vendran d’ITS. Continuam amb l'impuls del Moll
Bit, per a aquesta partida es destinen 200.000 euros per
adequar les instal·lacions d'aquest espai destinat a la innovació
en l'economia blava. La factoria d'innovació agafa impuls amb
una partida de 400.000 euros.

Quant a la Direcció General de Comerç, el comerç és un
dels sectors productius essencials, especialment tot el local i de
proximitat; per aquest motiu augmentam el seu pressupost fins
a un 17,8%, fins als 5,6 milions d'euros. Les pujades més
importants es troben en l'augment de la quantia de les polítiques
destinades a millorar el teixit comercial de les Illes, i arriben
aquest any als 2 milions. També es contempla una pujada de la
partida dedicada als bons comercials, amb un augment de
200.000 euros que arriba fins al milió i mig en aquest
pressupost. Una altra partida rellevant és l'import assignat a la
promoció de centres comercials a cel obert amb 200.000 euros,
que ens ha de permetre mantenir els convenis que ja tenim
establerts i finançar-ne de nous per potenciar el consum de
proximitat als municipis.

Les assignacions a les cambres de comerç s'incrementen en
un 65%. El Govern així garanteix el funcionament i les tasques
que impulsen per realitzar accions de promoció i formació,
unes quanties que es veuen complementades per les
subvencions en matèria d'innovació. També s'incrementen les
ajudes dirigides a patronals i sindicats amb un 25% fins arribar
als 250.000 euros per garantir la seva activitat en el sector
comercial, tal com estableix la Llei de comerç. Addicionalment
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a tot això, hem de tenir en compte la convocatòria de fons
europeus, centralitzada per l'Estat, que ja han obert i obriran al
llarg de 2022. Finalment, respecte del servei de joc es manté la
partida de 246.000 euros. 

Quant a la -veig que se m'ha acabat el temps-, Direcció
General de Transparència i Participació i Memòria
Democràtica, esperaré a la rèplica.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, pel
Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, gràcies, president. Sra. Garrido, crec que massa fa vostè
intentant defensar aquest pressupost que no és el seu, que l'ha
fet el Sr. Yllanes, i que qualsevol persona que vengués aquí a
defensar-lo en nom seu evidentment és quasi quasi fer-li fer un
paperot, com ha fet vostè en segons quins moments de la seva
intervenció. Vostès es pensen que per posar la paraula
“democràcia” davant qualsevol altra paraula ja ho fan tornar tot
de color de rosa...

(Petit aldarull) 

... democratitzar energia, diuen vostès, fins i tot democratitzar
la memòria. I jo li posaré alguns exemples, no perverteixen
aquesta paraula, “democràcia”, que és tan guapa i que significa
tantes coses. Vostès volen democratitzar la història. Sap què ha
fet fins ara el Sr. Yllanes amb el seu pressupost de memòria
històrica? Idò ja ha convertit en estatus de víctima un dels
assassins més despietats de la guerra civil, l’assassí o qui va fer
assassinar el Pare Huguet o els pagesos de Cabrera, a aquest, a
Pedro Marquès li ha donat l'estatus de víctima i en canvi a les
víctimes no els ha donat aquest mateix estatus. Nosaltres
n'estam convençuts, però si hi ha pressupost que sigui per a
tots, Sra. Garrido, perquè si no, en lloc de tancar ferides el que
fan vostès és fer les ferides més grosses. Dignitat, justícia i
reparació, sí, però no només per a una part de les víctimes sinó
per a totes.

Igual que perverteixen la paraula democràcia quan vostès
la relacionen amb l'energia. No em diguin vostès que
democratitzen l'energia quan amb vostès, malgrat el que deien
vostès del PSOE i de Podemos quan eren a l'oposició, el preu
de la llum, de la factura de l'electricitat s'ha multiplicat un
500% el darrer any, el darrer any.

(Alguns aplaudiments)

 Vostè és del Partit Socialista, vostè és del partit del
president del Govern, de Pedro Sánchez. Va prometre que a
finals d'any la factura de la llum es pagaria al mateix preu que
a l'any 2018. Avui és dia 22 de desembre, queden vuit dies per
arribar a finals d'any, o ens toca la grossa o serà una altra de les
enèssimes mentides que ens ha dit el Sr. Pedro Sánchez.

Vostè em diu, el pressupost d’Yllanes està ple de mesures
per pal·liar el preu del llum. Digui-me-les, no em digui que les
cerqui perquè jo me l’he mirat de dalt a baix aquest pressupost
i no n'he vist cap de mesura. 

Tenen l'Institut Balear d'Energia i nosaltres en segons
quines polítiques, com són les energies renovables, i li he dit,
coincidim: plaques solars, punts de recàrrega, canviar cap als
cotxes elèctrics, però també li he dit altres vegades, aquestes
mesures són importants, però no són les urgents, no n'hi ha cap
aquí per a les famílies més humils que no poden arribar a final
de mes, les famílies que no tenen feina o que cobren una
nòmina limitada no poden posar plaques a fora vila perquè no
tenen els xalets o no poden posar les plaques damunt les seves
naus industrials perquè ni tan sols tenen feina. Per a aquestes
famílies no hi ha cap mesura concreta.

I per transformar l'economia, que és una cosa que vostès
sempre se n'omplen la boca, per la indústria i per al comerç no
hi ha res especial, no hi ha res especial. 

Nosaltres també hem fet esmenes pels bons comercials i per
a les cambres comercials. Aquestes, derivades del debat de les
comissions, pareix que sí, que si no és a les nostres, les que ha
fet el Partit Popular, sí que n’acceptaran d’afins als altres
partits, i hi venim a bé, però seguim reclamant, igual que ha fet
el Sr. Melià, les nostres esmenes per als aparcaments dels
comerços. 

També, Sra. Garrido, ahir vàrem veure un anunci que
limitaran els creuers, una de les fonts principals dels ingressos
dels comerços, sobretot de Palma, era l'arribada dels creuers.
Hi ha res en aquests pressuposts per compensar la disminució
dels ingressos que tendran els comerços per mor de la limitació
dels creuers al port de Palma? Cap mesura ni una, cap mesura
ni una. 

Quant a indústria -insistesc- és imprescindible, davant
d’aqueixa pujada de preus de tot, de l'energia, del gasoil, de les
matèries primeres, però també de l’estructural que és la nostra
insularitat, que voteu a favor del règim fiscal que ara es tramita
al Congrés dels Diputats i que va votar en contra al Senat el
Partit Socialista. José Vicente, el nostre senador, i Vicenç
Vidal, el senador de MÉS per Mallorca, varen facilitar que es
pugui tramitar al Congrés dels Diputats. Ara tenen l'oportunitat
històrica de posar-se al costat de les empreses de les Illes
Balears en lloc del costat de Pedro Sánchez. Reclamin als seus
diputats a Madrid que hi votin a favor, perquè això sí que du un
règim també industrial amb deduccions, amb ajudes al transport
i amb baixada d'imposts, que això sí que podria facilitar la vida
a les nostres empreses industrials.

Se m'esgota el temps i continuaré al tercer torn de rèplica. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià. 
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades.
Bé, Sra. Garrido, vostè ha fet el que havia de fer. No, no, no és
cap crítica, eh? Vostè ens ha tornat a fer una compareixença. Jo
ahir vaig llegir la compareixença del conseller en comissió i
vostè ha fet el mateix, ens ha dit exactament el mateix. Clar,
això és un debat, en teoria, de les esmenes a la totalitat i la
globalitat. No és una nova compareixença, perquè ens ho tornin
a explicar un altre pic, perquè això ja ho podem... això ja ens
ho podem estalviar aquests quinze minuts, sincerament li ho
dic. I ja sé que a vostè li ha tocat aquesta papereta, ho ha fet...,
ha complit amb l'expedient i li vull reconèixer el seu esforç.
Però al final no han rebatut res, ni hem debatut de res. Ens han
tornat a explicar els pressuposts, amb la qual cosa reiter els
meus arguments, perquè poc debat hem tret de les seves
paraules. 

Jo no he criticat en cap moment, evidentment, que captin
fons estatals i fons europeus, no és cap crítica. El que dic és
que l’esforç en recursos propis del Govern de les Illes Balears
és escàs per la importància al discurs i el seu relat que li donen
al canvi climàtic i a la diversificació econòmica. Això és el que
jo estic dient, quan més doblers venguin de fons europeus i fons
estatals més aplaudiments li farà el Grup Parlamentari d'El Pi.
Això ho pot tenir per segur. A més, com que no ens cauen els
anells i no tenim cap problema de reconèixer les coses que fa
ben fetes el Govern de les Illes Balears, com comprendrà,
evidentment, estarem encantats que en venguin molts més dels
que tenen prevists, com vostès mateixos diuen, que segurament
serà així, perquè evidentment, aquest espècie de misteri de la
Santíssima Trinitat, que són els fons europeus, que no se sap
quan vendran i això pareix una pluja de milions. Però bé, ja
veurem com acaba aquesta qüestió, ja veurem com acaba. Si
arriben i sobretot, si els podem gestionar i els podem certificar,
que això serà una altra pel·lícula, però, bé, això ja ho veurem. 

Deixi 'm dir, per afegir a la nostra posició, que tenim una
esmena, no en aquesta secció, però bé, és igual, a la de Model
Econòmic, perquè vostè ha parlat dels clústers i de la
potenciació dels clústers, tenim una esmena perquè es creï el
clúster de la construcció. Ens és igual si és la Conselleria de
Model Econòmic o és la Conselleria de Transició Energètica,
però, en tot cas en relació a la política de clúster, evidentment
és una política que s'ha potenciat, el nostre grup parlamentari
va presentar una esmena que es va incorporar a la Llei
d'indústria, en el seu moment, de potenciació dels clústers, com
un dels principis de la política pública en relació amb aquesta
matèria. Per tant, crec que els clústers de construcció seria una
bona cosa que es potenciés. 

I li vull dir, vostè ha fet referència en el seu discurs, que
evidentment li han dit i que és reiteratiu d'allò que ens va
explicar a la compareixença el conseller, el tema dels centres
comercials a cel obert. Clar, vostè diu, “augmentarem la partida
per donar més ajudes i més subvencions”. Jo crec que hem
pervertit la idea dels centres comercials a cel obert, perquè els
centres comercials a cel obert, no es tractava de repartir ajudes
o no només es tractava de repartir ajudes, sinó sobretot es
tractava de dinamitzar, canviar i transformar el model de gestió
d'una zona urbana concreta. Aquesta transformació
organitzativa, no només econòmica, no l'estan fent. Fins i tot

vostès en un moment determinat, amb el nostre suport vàrem
parlar de les àrees de promoció econòmica i havien de crear
una figura legal que donés suport a aquestes àrees de promoció
econòmica, que hi havia una certa obligatorietat dels
comerciants de participar en aquestes àrees de promoció
econòmica, però a part d’això què hem fet? D’això no han fet
res i continuam, per tant, a l’aire. 

Per a nosaltres l’exemple paradigmàtic de l’apatia en
política comercial que notam i criticam al Govern, és
l'Observatori de Comerç. Fa tres anys que presentam esmenes,
perquè es creï l'Observatori de Comerç. Ens ha costat tres anys
crear una cosa, diguem que modesta, que no és que sigui un
gran invent ni que tengui un cost econòmic enorme, però que
és necessària per encertar en les polítiques de comerç. I vostès
ara estan començant a posar en marxa l'Observatori de Comerç,
després de sis anys de governar i de sis anys de reclamacions
perquè es creï l'Observatori de Comerç, com una font
d'informació i de coneixement per dissenyar les polítiques
públiques de comerç. Aquesta és tristament la situació i per
això crec que està plenament justificada la nostra esmena a la
totalitat.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per escoltar la contestació del Govern
donam la paraula a la consellera de Presidència, Funció Pública
i Igualtat. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré seguir amb la meva
explicació. Quant a la Direcció General de Transparència,
Participació i Voluntariat i Memòria Democràtica, la Direcció
General de Transparència, Participació i Voluntariat té un
pressupost molt similar al de l'any anterior, 1.300.000 euros. La
participació ciutadana és vital per aprofundir en la cultura
democràtica i establir millors mecanismes de democràcia
directa i participativa. Cal fer un esforç des de les institucions
per integrar la cultura de la participació. 

Quant a Memòria Democràtica, la Direcció General de
Memòria manté un pressupost d’1.160.000 euros, amb els
objectius de seguir executant la Llei de fosses i la Llei de
memòria, lleis que garanteixen els drets més fonamentals d'una
democràcia, com són els drets humans. La principal tasca serà
continuar amb el tercer pla d'exhumacions, així com anar
preparant el quart, amb un pressupost de 350.000 euros, un pla
que ens posa a l'avantguarda de la memòria democràtica en
l'àmbit estatal. A més, continuarem honorant les víctimes, sí
continuarem honorant les víctimes silenciades per la dictadura
feixista, fent els homenatges que calgui. Com per exemple en
la celebració del Dia del Record, que es va fer per primera
vegada aquest mes d'octubre. Per continuar difonent la
memòria democràtica, l'any que ve es preveuen 160.000 euros
de subvencions en aquesta matèria. També s'incorporarà la
creació del Banc d'ADN de víctimes de la repressió i infants
robats amb un pressupost de 27.000 euros, donant compliment
així a un dels Acords de Bellver. 

 



6404 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 105 / fascicle 5 / 22 de desembre de 2021 

Seguim amb el que marca la Llei de memòria democràtica.
Impulsarem la creació d'una biblioteca virtual, amb
documentació de totes les causes. Està prevista una partida de
100.000 euros. I es preveu també una partida de 60.000 euros
per a la creació d'un mausoleu columbari, on es puguin
dipositar les restes que no s'han identificat i que serveixen
d'homenatge i record a tota la ciutadania de les Illes Balears. 

Sr. Sagreras, vostè començava la seva intervenció
referint-se a un senyor que varen jutjar l’any 1941 i varen dir
que era un assassí, l'any 1941, quan la democràcia i els drets i
l'empara d’un advocat no existien per part dels represaliats de
la dictadura franquista, l'any 1941. El que em sap greu, Sr.
Sagreras, és que el PP que ara veim quan parla de memòria, no
és el PP que va aprovar la Llei de fosses, no ho és, i aquesta és
la pena, és un PP que ha radicalitzat el partit VOX, perquè
passen massa pena que els llevin electorat. 

(Remor de veus i algun aplaudiment)

Aquesta és la pena, i aquesta és la desgràcia que pateix
aquesta comunitat autònoma. Tenir un partit a l'oposició que es
tira en mans de l'extrema dreta en aquest tema i intenten
justificar allò injustificable. Això és el que fan vostès. Em fa
pena, el PP de la passada legislatura era molt millor en aquest
sentit. 

Quant a l’IBE, Sr. Sagreras, ... és a dir, què fa aquest
pressupost per abaratir el preu de l'energia? Vostè ha dit que
s'ho havia mirat, bé idò no crec que s'ho hagi mirat amb massa
deteniment, perquè l’IBE cerca una cosa bàsica, primer
ingressos, fa energia, genera energia, genera ingressos per
tornar generar energia i sobretot, per dirigir-se a famílies
vulnerables, per dirigir-se a PIME i administracions públiques.
I d'aquesta manera, abaratir el preu de l'energia. Com no
s’abarateix el preu de l'energia, és posant un impost al sol, que
és el que va fer el seu partit quan va governar. Perquè vostès
s'omplen la boca aquí de donar lliçons i de dir que farien i de
dir que si el règim fiscal, que si no sé què, però no fan res quan
tenen l'oportunitat de governar. 

El problema és que únicament fan coses quan són a
l'oposició. I quan vostès mateixos són conscients de què allò
que proposen no surt endavant, perquè quan són al Govern fan
el contrari del que diuen quan són a l'oposició. I el seu exemple
de l'impost al sol, és el més patent de tots, perquè els pega la
cara i els pega damunt al cap, un pic darrere l'altre. 

Quant a la limitació de creuers, Sr. Sagreras, el que hi ha és
una cosa. Necessitam que aquesta terra sigui una terra
sostenible i necessitam que la càrrega damunt el territori dels
visitants ho sigui. I el que fa precisament aquesta limitació de
creuers, és equilibri entre visitants, també entre oferta
comercial i també amb la convivència que necessiten els
nostres veïnats. 

I per últim, Sr. Melià, jo no sé si volia que li explicàs un
pressupost diferent al que li va explicar el vicepresident del
Govern, perquè és exactament el mateix pressupost. He intentat
explicar-li una mica, amb les adaptacions que es faran. I ara,
ara tendran vostès, ara, després d'aquest

(Remor de veus)

Ara estam fent el debat de totalitat. Crec que en són
conscients, no? I si el que vostès fan és proposar que se
suprimeixin totes les seccions d'aquest pressupost el lògic és
defensar-les.

Ara, després de la meva intervenció, vendrà el debat de les
esmenes parcials, i aquí tendran oportunitat els grups de fer un
debat, però si vostè pretenia que jo explicàs un pressupost
distint, bé, idò no ho ha aconseguit perquè el pressupost és
exactament el mateix.

És un pressupost ben fet, és un pressupost equilibrat i,
sobretot, és un pressupost que el que té en compte és,
independentment que els fons siguin propis o no siguin propis
o venguin de l'Estat o venguin d'allà on sigui, són les polítiques,
l'important no és si aquestes polítiques es financen amb fons
estatals, amb fons europeus o amb fons propis, l'important és
que es facin i aquest pressupost el que fa és política per a
indústria, política per a innovació, política per a comerç i
política per a memòria democràtica. 

Aquest pressupost el que pretén en aquest moment és el que
jo li he dit abans: arribar a totes les empreses, arribar a les
petites empreses i, sobretot, arribar al petit comerç. 

Crec que és indubtable el suport d'aquest govern a la petita
empresa, al petit comerç i és indubtable el suport d'aquest
govern a les cambres de Comerç com vostè ha pretès dir fa una
estona, perquè és tot el contrari, s'ha incrementat en un 65% el
pressupost de les cambres de Comerç...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Consellera.

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

Sí. Moltíssimes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores, es ineludible
empezar recordando lo mucho que añoramos a nuestro ilustre
polemista conseller de esta... No, sí, a mí me ha acompañado
por los caminos de la mayéutica energética muchas veces y la
verdad es que resulta interesante. Esto no desmerece desde
luego la capacidad polémica mostrada también en substitución
con mucha habilidad. Gracias, Sra. Garrido, por su
intervención.

Voy a hacer una cosa porque me ha encantado que usted
porque le tocaba y yo sin embargo lo voy a hacer
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intencionadamente empecemos por la Cenicienta porque este
edificio palaciego de la Conselleria de Transición Energética,
política industrial, innovación, comercio, memoria democrática
y transparencia tiene a la transparencia como Cenicienta de este
grupo, uno entra y representa que en aquella familia hay una
cenicienta que es la transparencia de la que no se habla casi
jamás, está la pobre tremendamente olvidada, es la más guapa
de todas, ¿eh?, es transparencia y participación y cooperación,
es estupenda y sin embargo... y voluntariado -perdónenme-, y
además yo entiendo que tiene que hacer de nexo, de pegamento
en una conselleria donde la vida funcionarial debe ser extraña
porque no entiendo que pueden acabar de compartir un señor
especialista en renovables con un señor especialista en memoria
democrática, probablemente no tengan mucha conversación en
común y estos de voluntariado y participación probablemente
la animan... encuentran temas comunes, encuentran cosas así...

Y esta participación, transparencia era una de nuestras
grandes promesas, nuestros grandes motivs del 15M, una de las
grandes propuestas cuando hablamos de ella, del Sr. Yllanes y
de ustedes, compartida con nosotros y la pobre, sin embargo,
(...), es una cenicienta, sugiere la existencia de una cenicienta
en semejante familia la existencia de una madrastra y me
pregunto a quién debemos adjudicar ese papel de madrastra,
quién despierta estos recuerdos de cosa como siniestra y sin
embargo tiene un protagonismo familiar tremebundo. Entonces,
yo soy partidario de que le demos más vidilla a la Cenicienta,
más oportunidades, más desarrollo y empezemos a olvidarnos
un poco de la madastra que, recuérdenlo, es la mala, la mala del
cuento.

Así que vamos allá, de todas maneras con el resto de la
familia que aquí como ven...

(Algunes rialles)

... la familia es diversa, variada, interesante.

El Sr. Yllanes, hemos leído en la prensa, por cierto de ayer,
del Diario de Mallorca, interesantísima su visión sobre estos
presupuestos que discutimos esta mañana de los que espera
blindar los servicios públicos, combatir la emergencia climática
y diversificar la economía, tres magníficos buenos propósitos.
No habrá nadie que los (...), todo esto hay que hacerlo.

Ahora, ¿exactamente los más adecuados, los ineludibles
ante el panorama que nos espera el año 2022?, no quiero jugar
lógicamente a si ahora tenemos un rebrote, las oleadas y tal
porque si no, nos volvemos locos. No estoy hablando de esa
emergencia, a pesar de que hablar de emergencia... se habla
más en este palacio al que nos hemos referido, a lo que me
gusta hablarlo a mí, ¿eh?, pero el tema es que sin tener en
cuenta eso... de todas maneras el panorama, el panorama para
la industria, el panorama para la energía, el panorama para el
comercio dentro de la inflación galopante que estamos
viviendo, el crecimiento de los costes de la energía
enloquecidos, los fletes y los transportes y las materias
primas..., yo este presupuesto del año 22, los tres mismos
objetivos con los que ya veníamos y que tenían en sus mentes
algunos el año 18, blindar los servicios públicos... dirigir la
economía..., perdón, diversificarla, no dirigir, y combatir la
emergencia climática, pues así, lo más aproximado que

casualmente esta emergencia que coincide... la emergencia que
sí que tenemos ahora que coincide con la otra emergencia
deberían hacernos replantearnos los principios, pero parece que
no, que podemos convivir con ellos.

Entonces, yo no sé si son los más idóneos y los que nos van
a servir para enfrentar la situación en la que vamos a
encontrarnos.

El blindaje a mí no me gusta, como concepto, como
concepto en política lo de blindar, perdonen, pero es lo más
antidemocrático del mundo, el blindaje en las armaduras, en los
tanques, en los acorazados y vean que todos estos elementos de
defensa resultan muy poco flexibles, muy poco adaptables a las
circunstancias, muy poco adaptables a los cambios porque la
armadura del señor conde no le servirá probablemente a su hijo
que será algo más alto o algo menos tripón, habrá que hacerle
una nueva armadura. Así que mejor no blindamos en política.
A mí no es un concepto que me guste.

Combatir la emergencia climática, lo hemos de hacer
superpuesto a combatir la emergencia que está suponiendo la
pandemia y a combatir la emergencia que está suponiendo la
crisis económica. ¿Podremos combatir tantas emergencias?
Mucho blindaje nos va a hacer falta, pero mucho blindaje.

Bien, entonces, diversificar la economía, magnífico
principio, una vez recuperada la economía porque esto, lo
siento, es lo que nos pone el problema de... nosotros tenemos
primero que recuperar para luego poder diversificar. 

Cuando volvamos a estar como estábamos en el año 2018
hablamos de “oye, y por cierto, las actividades”, pero para el
año 22 el objetivo concreto de estos presupuestos de este año,
este periodo, volver a dónde estábamos. Lo siento, porque esto
no deja de ser el que... un accidentado llega al quirófano y
creamos un grupo de médicos, y esto es una de las protestas
que se hace a los pactos de reactivación, un grupo de médicos
dice “es que tendría que hacer una vida muy saludable, fumar
desde luego de ninguna manera, oh, fumar con lo malísimo que
es eso”, “oye, tal vez que estuviera más tonificado”, “sí, pero
está accidentado, hay que operarlo, hay que coserlo, hay que
volver a poner los huesos en su sitio, vamos por orden”. No...,
tengamos... quiero decir, esto hace..., da un problema.

Ahora veamos entonces un momento las... por... y
recordando que la primera y principal para mí es la Cenicienta,
que ya les digo que está muy olvidada, vayamos a ver las otras.

La transición energética, pues magníficos objetivos de
autogeneración, de autoconsumo, de renovables, de
implantación para los horizontes 30-50, estamos todos en ello,
tenemos la directiva europea que debemos hacerlo, se supone
que estaremos muy apoyados por los fondos, seamos muy, muy
capaces de elaborar proyectos en esa dirección, no caigamos en
esto nuestro de devolver el 60% a Europa diciendo: “oye, es
que no hemos sabido emplearlo”, porque sabemos emplearlo en
pocas cositas, ¿eh?

Ahora, insistimos siempre en el error de tener una
conselleria de transición y no una consellería de energía. Esto
es como si hacemos un presupuesto en casa y los planteo,
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bueno, presupuesto de mobilidad, “tú vas a necesitar 200 euros
para el autobús, tú tanta gasolina para el coche” y alguien
insiste: “y yo quiero cambiar de coche”, “sí, ya, pero entonces
nos moveremos, tú tienes que coger el metro a la UIB y
entonces necesitarás 600 euros”, “pero yo quiero cambiar de
coche”, sí, que uno quiere cambiar, está bien, pero el
presupuesto es para unas cosas que necesitamos en energía, que
son la garantía del suministro, la garantía de unas
infraestructuras que funcionen, unos dobles cables, unas que
transmitan la seguridad de que ese suministro va a llegar, y
evidentemente, para ahora, ahora mismo, si me preguntan, el
abaratamiento ¿eh?, una cosa ha de conseguir claramente unos
sistemas de energía públicos, generales, a los que no es
cuestión de democratizar ni de socializar, la energía
básicamente llega... Es bonito, lo de democratizar y socializar,
pero garantizar, proveer y mantener las estructuras que lo hacen
llegar son prioridades para poder socializar y democratizar
estupendamente. 

Política industrial, me van a quedar varias esmenes de esta
conselleria, pero de todas maneras lo haré en la segunda. Es, en
estos momentos necesitamos muchísimo apoyo y, perdónenme,
que pase, porque estamos enfrentando el tema de los
transportes y fletes, las materias primas y la energía y los
carburantes, cualquier actividad industrial enfrentada a estos
tres monstruos, y la nuestra nunca ha sobresalido por su
fortaleza, ¿eh?, pero aquí están manejando una cantidad de
ayudas brutales. 

Entonces, en Comercio, en donde sí que empezamos a
tener... esto, enmiendas concretas, la 13351, la 13358, ... vamos
a ayudas directas, a abonos comerciales e incluso hay una
afectación de ayudas patronales que están representadas en
estas mesas de convenios, esperemos que como médicos de
curar el accidente y no la prevención o la vida que
supuestamente ha de hacer el accidentado cuando se cure. 

Después, estamos muy especialmente interesados en las
cámaras. Las cámaras, y me quedo sin tiempo, se las explico,
si les parece bien, y las propuestas exactas que hacemos, en mi
próximo tramo.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Començam el torn en contra. Pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Llevando ya, algo más de la mitad de
la legislatura, veo que lo de presentar enmiendas a la totalidad
por parte de la oposición es algo como un clásico, se esté en un
momento delicado y excepcional como el actual o no.

Imagino que dentro del rol del Partido Popular está el decir
que absolutamente todo está mal, aunque creo, y lo digo de
verdad, que en estos tiempos lo que se espera de los dirigentes
políticos es que se llegue a consensos y se trabaje y no una
oposición constante. Al menos, a parte de El Pi, ha aclarado
que no es que está todo muy mal, sino, que lo que le gustaría es

que fuesen más ambiciosos por el objetivo que hacer, lo cual es
compresible, si tenemos en cuenta que la transición energética
y la diversificación del modelo productivo es una asignatura
pendiente en nuestra comunidad autónoma.

Como supongo que realmente se presentan por inercia y
nada más, no voy a entrar en el fondo en sí, ya que esta
conselleria sí que crece en presupuesto y, justamente, lo que
hace es intentar adaptarse a lo que está marcando la Unión
Europea en cuanto a transición energética. Así que es de
suponer que si precisamente estamos siguiendo lo marcado por
la Unión Europea, no deben ser unos presupuestos tan mal
encaminados como para que sí que realmente requiriesen ser
tumbados, en su conjunto por completo, y todos sus entes, que
es lo que propone el Partido Popular cuando hace la enmienda
a la totalidad. 

El gran reto actual, como creo que todos sabemos, para
Europa es la transición energética y la lucha contra el cambio
climático y, precisamente, estos presupuestos lo que hacen es
aumentar la partida de la Dirección General de Transición
Energética y Cambio Climático, de 10 millones a 40 millones,
que prácticamente es un 300% más de aumento respecto al año
anterior.

Y otra pieza clave para la lucha contra la pobreza energética
es el Institut Balear de l’Energia, que crece casi un 400%, y por
mucho que el Partido Popular parece que sigue sin entender el
papel fundamental del Institut Balear de l’Energia, que además
es un instrumento reflejado en la Ley de Cambio Climático de
Baleares, vamos a seguir impulsándolo porque sí que es una
pieza clave y vital para luchar contra la pobreza energética y,
sobre todo, la implantación de renovables en cuanto a
comodidades energéticas se refiere, algo que sin duda en un
futuro va a permitir un ahorro en la factura de la luz de muchas
familias. 

Porque, cuando se habla de comercializar la energía, yo
imagino que a veces hay gente que se puede poner nerviosa
pero es que simplemente se trata de gestionar el excedente de
energía, pensando en el bien de nuestra sociedad y en los
sectores más vulnerables. Simplemente se trata de eso. Y eso
no se puede hacer dentro de una dirección general, todos
sabemos que jurídicamente se tiene que hacer desde un ente,
como el Institut Balear de l'Energia, si no, no es posible. Por
eso, seguiremos impulsándolo. 

Y lo que sí que me llama la atención, y a esto lo diré por la
intervención del Sr. Sagreras -que ha apelado más a estatal, con
lo cual hablaremos en clave estatal-, lo que sí que me llama
mucho la atención es que al Partido Popular parece que le
preocupa la energía y que ahora empiezan a verlo como lo que
siempre se tendría que haber visto: un bien de primera
necesidad. Y yo me pregunto, cuando se privatizaba toda la
producción de energía en España, lo que preocupaba era ¿el
bien de la gente o el bien de esas empresas resultantes?, o
cuando, por ejemplo, al Partido Popular a nivel estatal se le
ocurrió poner el impuesto al sol, ¿qué se pensaba, en el avance
de las plantas fotovoltaicas en España o se pensaba en
beneficiar a esas empresas multinacionales y grandes empresas
energéticas, tanto de España como de otros países?
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Ahora señalan un problema muy real, el Sr. Sagreras ha
señalado un problema muy real, que es la subida desmesurada
del precio de la luz, pero se olvidan señalar la causa más
directa, que ha sido el libre mercado sin límite ni regulación
alguna -que muchos partidos han impulsado, incluido el Partido
Popular- y la privatización total de la producción de la energía
en España. Y yo ya no me voy a poner a hablar de todos los
políticos que han acabado en consejos de administración
porque igual entonces nos podíamos poner..., tela.

(Remor de veus)

Pero sí que quiero lanzar una pregunta y es ¿acaso creen
que cuando un político acaba en un consejo de administración
es por su valía o por los servicios prestados para esa empresa?
Y esto, que cuando se quiere señalar un problema de una forma
muy superficial solo se habla del hecho puntual ahora, de la
subida de la luz, parece que lo olvidamos, parece que el
escenario al que hemos llegado, que las grandes causas son las
que acabo de comentar, lo olvidamos y solo hablamos de lo
puntual. Yo creo que para revertirlo hace falta una mirada
larga, para revertirlo hace falta saber lo que ha ocurrido. Yo
creo que impulsar una empresa de energía pública a nivel del
Estado, igual que aquí se ha hecho con el IBE, y sobre todo -y
digo sobre todo- a que la implantación de renovables gracias a
los fondos europeos sirva para democratizar la energía, porque
eso es lo importante si queremos pensar en el medio y largo
plazo. 

Y en ese sentido, precisamente, esta conselleria ha puesto
el acento por completo en subir tanto en transición energética
como en Institut Balear de l’Energia, por lo tanto, el Institut
Balear de l’Energia como pieza clave para intentar revertir
todos los errores que se han cometido en España durante
décadas, lo vemos muy necesario y lo seguiremos impulsando
y defendiendo. 

A parte de transición energética y cambio climático también
son muy buenos presupuestos de cara a nuestro comercio.
Contemplan diversas ayudas pensadas en potenciar y ayudar al
comercio de proximidad, que -como sabemos- tiene unas
complicaciones que van mucho más allá de lo puntual de la
pandemia, tiene que ver con las grandes superficies y tiene que
ver con las plataformas on line y es algo que hemos comentado
muchas veces.

Estos presupuestos incluyen partidas de ayudas como
abonos comerciales, que ahora veremos cómo mejorarlo, bonos
tecnológicos para abordar la necesaria digitalización de estas
empresas, así como también adaptarse a nuestra sociedad. En
Industria, además, también se han habilitado subvenciones de
casi 4 millones de euros para encaminar a nuestro sector
industrial a uno más sostenible, más competitivo y que se base
más en la industria del conocimiento. Al igual que también se
plantean diversas ayudas a pequeña y mediana empresa y se
refuerza sobre todo la política de clústers industriales, que
creemos que es vital para seguir creciendo aquí, en Baleares, en
cuanto a industria. 

No nos podemos olvidar además del esfuerzo que se realiza
desde Memoria Democrática, se ha comentado ya por parte de
la consellera que ha defendido los presupuestos. Gracias al Plan

de fosas se están recuperando cuerpos de víctimas
desaparecidas en cunetas y en fosas. Hablamos, siempre, de
derechos humanos, de familias además que no tienen una tumba
en la que llorar a sus familiares asesinados. Y estos
presupuestos contemplan las partidas necesarias para recuperar,
identificar y dignificar los restos.

Creemos, además, de verdad, creo que se ha comentado
además por varios grupos, que es vital para nuestra democracia,
por eso seguiremos luchando para que sea además una de las
políticas activas de este gobierno, el presupuesto de la
Dirección de Memoria Democrática, y la línea que está
siguiendo. 

Centrándome en las enmiendas parciales, veo que por un
lado el Partido Popular ha presentado enmiendas a partidas que
incluso triplican o cuatriplican el presupuesto del año anterior,
pongo un ejemplo: se hace una enmienda a puntos de recarga
pero es que se ha aumentado muchísimo la partida
presupuestaria a puntos de recarga en estos presupuestos pero,
además, se ha incluido algo que era una petición muy constante
por parte de los municipios y que creo que es bueno, en estas
ayudas se ha incluido además el mantenimiento de esos puntos
de recarga, ahora se hará cargo el Govern, en estas partidas,
con lo cual, al aumentar tanto e incluir ya..., creo que..., es una
enmienda que bueno, que no está ajustada a este contexto, creo
que está más ajustada al contexto del año anterior. 

También se pide una construcción de una planta
fotovoltaica en el EDAR de Maó. Quiero informar que ya se ha
licitado el contrato y que además esa partida se puso el año
anterior y se ha licitado, por lo que ha desaparecido, parece
más ajustada al contexto del año anterior de presupuestos que
a esto cuando ya se ha licitado gracias a que ya está
presupuestada y se ha ejecutado.

Se piden ayudas además específicas para el sector primario.
Aquí sí que quiero recordar que se han aumentado muchísimo
las partidas para todas las empresas, incluido el sector primario.
¿Por qué se hace así? Para no acotarlo en un único sector y se
ha prácticamente triplicado esta parte de ayudas para llegar,
que no me cabe ninguna duda que el sector primario se acercará
y que la Conselleria de Agricultura hará un esfuerzo aunque
sepan que se ha habilitado esta línea. 

De Ciudadanos veo que en general se proponen bajas como
siempre donde ellos creen que es necesario, que es lo de
desmontar un poquito los cargos de la conselleria, las
direcciones generales que ellos creen que así se gestiona mejor,
nosotros todo lo contrario. Sí me gustaría destacar dos
enmiendas referidas que és la de cámaras de Comercio de
Menorca y de Ibiza y Formentera.

Falta poco para llegar al compromiso de 250.000, hemos
sumado todas las partidas que hay, falta poco, no hemos
acabado de concretar antes de votar, ojalá pueda hacerte una
transacción en este sentido para intentar a esos 250.000, pero
ya sabes que estas cosas en política están un poquito ajustadas,
a ver si lo conseguimos al final, entres de llegar a las
votaciones si todo el mundo cree que se puede votar esa
transacción, ya que entendemos que la motivación es la que
nosotros compartimos, que es ayudar a las cámaras de
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Comercio que sobrevivan y sobre todo que nuestro comercio
local, de proximidad tenga más ayudas de las que ha tenido
hasta ahora.

Des de El Pi, algunas de las enmiendas que se han
presentado, como la planta de biogás de Menorca ya están
reflejadas, ellos solicitan 1.000.000 de euros, está reflejado en
una partida de 400.000 que el director general nos dice que es
suficiente para ponerlo en marcha, en este sentido (...) por eso.

La referida a las ayudas de autoconsumo, que van
encaminadas en un buen sentido, todo lo que se aumenta en
autoconsumo está bien. Sí que nos han dicho que se han
aumentado mucho las partidas y el presupuesto, como usted ha
indicado, es el que es y no se puede estirar más.

La referida a bonos comerciales, que es la 13052, donde se
propone una subida de 2 millones, se la trasaccionaremos y le
pasaremos luego el documento, antes de votar, se la
trasnaccionaremos en 500.000 en lugar de 2 millones, y con
esto el Partido Popular había presentado una, que era la 13534
por 300.000, entiendo que si transaccionamos a El Pi una por
500.000, una que tiene menos cuantía carece de sentido en este
contexto de aumento.

Sí que quiero -y acabo- volver a decir que son unos
presupuestos buenos, unos presupuestos centrados en la
recuperación económica y sobre todo unos presupuestos para
abordar la transición energética hacia las energías renovables
que marca Europa, no sólo lo dice el Gobierno de Baleares,
sino la Unión Europea.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia. Gràcies, president, diputades, diputats. Sr.
Sagreras, bon profit i confii que bereni d’alguna cosa més que
de llei i Laccao. Em sap greu no poder posar un bodegó amb
fruita i verdura i que patrocini la meva intervenció, però, vaja,
... Li desig una prompta recuperació, Sr. Sagreras, igual que la
desig al vicepresident, que ens hauria d'acompanyar avui.

 Bé, la secció que tractam segurament és la que té la clau,
juntament amb Agricultura i Pesca, per allò que fa anys que
parlam i que amb aquesta crisi ha cobrat més sentit que mai i
no hauríem de fer malbé: la diversificació econòmica. Tenim
les eines des de la conselleria, ja sigui amb les direccions
generals, ja sigui amb l'IDI, es pot fer molta feina en aquest
sentit. Si les actuacions són encertades i conjuntes amb el
sector, l'efecte multiplicador d'aquestes accions pot ser molt
important. Hem d'aprofitar aquestes eines per col·laborar amb
les empreses i fer que aquestes ho facin entre elles. Generem
sinèrgies empresarials, ajudem i fomentem la creació de

clústers empresarials, i només així serà que el nostre teixit
industrial creixerà en qualitat i generant ocupació i riquesa. 

En aquest sentit, voldria posar en valor la bona feina
d'innovació de la major part del sector industrial del país. El
sector està invertint esforços i capital, esforços i capital en
disseny, en disseny industrial, en internacionalització, en
definitiva, en innovació, gràcies a aquest esforç, trobam
experiències empresarials d'èxit. Per això, perquè tenim
empresaris emprenedors que estan innovant en la seva
implicació, perquè estan que estan innovant demanam a la
conselleria, demanam al Govern que els impliqui en la redacció
de les ajudes, que els impliqui en el dia a dia de la política
industrial del país, i així veurem com, per exemple, allò de xecs
d'innovació que ha esmentat el Sr. Melià, és una de les
prioritats del sector; i veurem com hi ha altres prioritats altres
necessitats que segur haurien de recollir les línies d'ajudes de
la conselleria. 

Un altre sector important, que, a més té molt de camí per
córrer, és el de la transició energètica. Aquí també hi ha molts
de llocs de treball de qualitat i amb la feina començada ja la
passada legislatura, que segueix a aquesta, aquest govern
aposta clarament per aquest sector, i aquests pressuposts així ho
demostren. L'any passat ja ho vaig dir, l'Institut Balear de
l'Energia aposta clarament per projectes socialitzats i la
democratització -la democratització, Sr. Sagreras, vol dir que
arribi a tothom, no és pervertir una paraula, és posar damunt la
taula una necessitat, necessitam, democratitzar i democratitzar
és que arribi a tothom; democràcia vol dir això-, necessitam la
democratització, i amb això es fa feina, feina que és
complementada amb un augment del suport a l'autoconsum de
particulars i empreses.

I parlant d'energia avui arribam als 360,2 megavats euros
per megavats hora, un altre desastre històric i ja en duim ... hem
perdut el compte, ja no sé quants de dies històrics anam duent.
Aquest fet constata el fracàs de la política energètica del
Govern espanyol i de la Unió Europea, ja sabem que aquest
fracàs del qual deriva la ruïna per a les famílies no és d'ara, ve
(...) des de la privatització de les elèctriques, fa ja més de trenta
anys que reclamam que les energies han de ser netes pròximes
i públiques. El problema real és la dependència exterior i la
pèrdua progressiva de sobirania energètica, i tot mentre no hem
avançat com toca en el camí de la transició energètica, abans,
quan forces verdes i sobiranistes ja ho reclamàvem fa -com
deia- més de trenta anys.

Davant tot aquest panorama, ja fa unes setmanes vàrem
aprovar en aquesta casa una proposició no de llei de MÉS per
Mallorca, del Sr. Ferrà, amb tot un seguit de propostes per
aturar el progressiu increment dels preus i acabar amb
l'oligopoli energètic. Entre altres coses, vàrem aprovar
augmentar la pressió fiscal sobre els beneficis que obtenen les
empreses elèctriques, així com estudiar mesures per evitar la
concentració del mercat elèctric en mans d'uns pocs grups
empresarials, cal incrementar la pressió fiscal sobre els
beneficis que obtenen les grans corporacions energètiques.
Exigim al Govern de l'Estat que hi treballi, que treballin en
aquest sentit, que faci ràpid. Les famílies no mereixen tal abús.
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Quant a la secretaria autonòmica, just amb la informació
que ens han donat l'obertura de les fosses, les imatges de fosses,
com la de Porreres o de Son Coletes, amb la dignitat tornada
les famílies quan dia 29 d'octubre, el dia del record i la
memòria democràtica, varen rebre l'homenatge i el
reconeixement d'aquest govern, o quan recuperen els seus
familiars, assassinats pel feixisme, just això justifica el
pressupost de la Direcció General de Memòria Democràtica.

Com a societat, fa dècades que necessitam aquestes
actuacions, actuacions que no tenen preu, la dignitat, la
memòria, la justícia, la reparació, la veritat no té preu, la
necessitat d'obrir per tancar la devem a les famílies dels
represaliats, ens la devem com a poble des de fa dècades.

Ara ja duim diversos plans de fosses, seria bo que
comencem a parlar també de treballar en espais de memòria, en
espais no només per honorar, sinó també espais d'estudi, espais
museístics, espais dinàmics per seguir honorant les persones i
estudiar la història del nostre poble.

En definitiva, per poder fer front al gran repte que
representa el canvi de model necessitam uns pressuposts
realistes, equilibrats i ajustats a les necessitats dels diferents
sectors productius del país. Aquests, a la nostra manera de
veure-ho, ho són.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, Sr. Sagreras, vull
desitjar-li una prompta recuperació, també al vicepresident i
bon dia a tothom, i tambié a la Sra. Durán que es troba
connectada remotament.

Vegem, debatem ara les esmenes d’una conselleria que sí es
considera cabdal, no sempre que sigui cabdal vol dir que tengui
el major pressupost, sinó l’impacte que té a la nostra societat.

El Sr. Sagreras ha dit que aquest és un debat descafeïnat,
Déu n’hi do!, no prengui més cafè que crec que la cafeïna la té
un poc pujada ara mateix, perquè ha posat en entredit el tema
de la transició energètica. Bé, almenys són coherents, a l’any
1997 van liberalitzar el sector energètic per generar
competència, sí han generat competència i la competència, com
sempre, desfavoreix les persones que menys tenen, és on ens
trobem ara. El motiu del preu de la llum li podem tirar la culpa
ara mateix a Pedro Sánchez, la podem tirar a qui vulguin, però
segurament si pregunten als seus companys del PP europeu a
altres països, veuran que el preu de la llum es troba desbocat a
tota Europa, per una qüestió que es diu el canvi climàtic, que és
la conseqüència de la pujada dels drets de CO2, que es paguen
a més d’un 400% ara mateix; llavors, podem tirar la culpa a qui
vulguem, però les dades són aquestes.

També a l'any 2015 ara mateix parlen de la transició
energètica no és real, no és real perquè costa molt de refer el
que van desfer, el Reial Decret 900/2015 gravava la potència
instal·lada i l'energia autoconsumida. I ara molts diuen que si
les empreses tenen problemes per poder treballar pel preu de la
llum, és que en aquell moment aquelles empreses que van
instal·lar plaques fotovoltaiques per poder tractar d’abaratir el
preu de la llum, tenien problemes, perquè les empreses sí que
tenen una potència major de 10 quilowatts, que és el que
gravava aquest reial decret. Per sort, el Reial Decret Llei
15/2018 va derogar aquest impost al sol, que és com
comunament se’l coneix, i ha permès que ara mateix les
renovables tenguin un major impuls a la nostra societat.

Perquè recordem que a les Illes Balears tenim més de 3.500
hores de sol a l’any, si això ho multipliquem pels megawatts
que hi pugui haver instal·lats, podem saber quina potència
tenim i que aquesta potència sigui democràtica, està clar que en
aquest punt alerta en apropiar-se de la democràcia, en aquest
punt tampoc no volen que l’energia sigui democràtica, volen
que paguin tots perquè uns pocs s’enriqueixin. I, sincerament,
crec que no és el que aquesta conselleria impulsa.

(Remor de veus)

Hem de parlar també,... -sí, sí, és que crec que és el que
diuen-, en el tema de..., fa unes setmanes vam tenir una jornada
de ciència al Parlament, a la qual la majoria dels grups, no tots,
perquè n'hi ha alguns que no creuen en el canvi climàtic, van
ser-hi i els científics, que són els qui saben d'aquest tema, van
exposar que el tema del canvi climàtic no és cap ciència. L'altre
dia el Sr. Rodríguez li va dir al Sr. Mir que si era el màxim
pontífex d'una religió que es diu canvi climàtic, i d’altres. Bé,
podem dir-ne religió perquè vostès tenen molt clar que la
religió hauria de ser qui governàs la nostra vida, però nosaltres
tenim clar que no ha de ser així, la democràcia és en el que es
basen les decisions. I els científics, que són els qui saben i allà
no hi havia ideologies polítiques, eren científics els que
estudien, Déu n'hi do!, tant de bo! que algú estudia, són els que
van dir que ells tenen un consens en què existeix el canvi
climàtic, ells. Llavors, nosaltres podem debatre coses, però ells
tenen un consens majoritari que existeix el canvi climàtic.

I les nostres illes, i podem anar al model econòmic que
després també debatrem, tenen un problema amb el canvi
climàtic, des de la més petita, que és Formentera, a la més
grossa, que és Mallorca, perquè el canvi climàtic sí que afectarà
la nostra mar; la nostra mar que tenim és la que pot fer que
desaparegui el turisme que tenim, i això sí que pot ser un
problema. Llavors, engeguem les coses, si no fem una transició
energètica real, no tindrem que el turisme que tenim, perquè no
voldran venir, perquè per a llocs que no (...) que tenim
nosaltres ja en tenim molts al món i que els costa potser menys
arribar, perquè es troben més a prop del seu domicili.

Les energies d'Europa, i parlarem d'Europa, perquè sembla
que si parlen només d'Espanya, de cop i de sobte el dolent del
nostre president és el culpable de tot, tenen un 400% de la
cotització a les borses dels drets d'emissió de gas natural, ha
pujat els drets, com he dit abans, del CO2 en més d'un cent per
cent, i el gas natural i el carbó encara constitueixen el 35% de
la generació de l'energia que consumim, encara el 35%. Podem
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fer el càlcul, és una suma o una multiplicació, del per què puja
el preu de la llum.

Després, s'estan abaratint imposts. Sí, els senyors del PP,
com sempre, volen que es llevin els imposts, però si els llevem
llavors no es poden fer polítiques per a tots i donar subvencions
com es donen per construir pèrgoles fotovoltaiques.

Ara pas a algunes de les esmenes en les quals demanen
construcció de pèrgoles a una banda o una altra, curiosament
municipis en els quals tenen algun tipus d'interès, no a tots. A
Formentera ja hi ha una subvenció donada, perquè es va
demanar per construir una pèrgola fotovoltaica que posarà 10
punts de recàrrega elèctrica per part d'energia fotovoltaica; es
treballa en cobrir totes les circumval·lacions amb pèrgoles
fotovoltaiques, els pàrquings públics també, no és per mandat
de la llei, sinó perquè tenim hores de sol i podem generar. (...)
vol dir que aquesta energia, i és molt important en els que
generen energia saber-ho, no només és reduir..., hem de reduir
el consum i hem de generar fotovoltaiques perquè no sigui
aquest preu de la llum el que ens estreny.

I passaré ara a la part de memòria democràtica. En aquesta
part, Sr. Sagreras, ha estat un poc dur, li ho he de dir, i,
sincerament, crec que el consens que hi havia, que ja li ha dit
la consellera Garrido, el consens que hi havia tant a l’any 2016
com a l’any 2018 amb les lleis que es van aprovar, ara mateix
sembla que, ja els ho vaig dir, quan el vent bufa de ponent,
alerta amb escorar molt cap a estribord, que potser s’enfonsi la
barca, alerta! I sembla que aquestes afirmacions poden fer
aquest tipus.

Aquestes lleis no parlen d’un bàndol o de l’altre, el que
passa és que va haver-hi una qüestió a la dictadura franquista,
que es deia “causa general”, la “causa general” li explic què és
i és que a les persones que no eren les guanyadores van haver-
hi més de 80.000 afusellats a tota Espanya i 200.000
empresonats, són xifres reals, si volen poden mirar els llibres
d’història; per la “causa general”, els van llevar el dret a
l’herència, els van llevar el dret a la propietat, les vídues no
podien cobrar cap tipus de pensió, i això es deia “causa
general”.

I és més, avui en dia, encara amb el suport de la ultradreta,
han tornat reeditar aquest llibre de “causa general”.

A la Llei de memòria històrica i a la Llei de fosses el que es
fa és, diu, literalment, el títol: “Llei de memòria i
reconeixement democràtic”; i la Llei de fosses diu: “de
recuperació de persones desaparegudes a la Guerra Civil i al
franquisme”; allà no diu que siguin els d’un bàndol o de
l’altre...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., és més, es va aprovar per consens perquè es va acordar que
es miràs tot. El que passa és que al franquisme, els quaranta
anys de franquisme ja es va fer a la “causa general” un
reconeixement a les persones desaparegudes d’un dels bàndols,
i no a la resta.

Llavors, també és comú, és una qüestió de lògica, que si uns
ja havien tingut pensions, ja havien tingut herències, ja havien
tingut llocs de funcionari, altres puguin estar a fosses, no és una
qüestió de vulgui o no vulgui, és que l’habitual amb 40 anys
d’aquesta repressió i d’aquesta causa general, és que a les
fosses es trobin més persones d’un bàndol que de l’altre. No és
perquè s’estiguin cercant d’un bàndol o de l’altre, se cerquen
les fosses on hi ha hagut fosses comunes. En aquest punt estic
content que s’hagi aprovat una esmena per poder dignificar
l’espai d’un dels dos camps de concentració que va haver-hi a
Balears, que és a Formentera: la zona del Campament. En
aquest camp hi va haver 58 víctimes mortals pel tema
franquista, i us puc ben assegurar que eren només d’un bàndol,
no eren de l’altre. Aquestes 58 víctimes, a més, era més greu
perquè la majoria no eren formentereres, eren persones
d’Extremadura i per això aquesta conselleria va signar un
conveni amb la Junta d’Extremadura per poder tractar de
restablir aquesta justícia, perquè si no reconeixem el que va
passar, no hi haurà justícia.

Justícia n’hi ha d’haver per a tots?, òbviament, un mort no
té més valor perquè sigui d'un bàndol o sigui d'un altre, però el
que hem de tenir en compte és que sí que hi ha hagut morts d'un
bàndol que no han tingut reconeixement, i d'altres que van tenir
reconeixement amb pensions, amb reconeixement de places de
funcionari, de moltes maneres. Llavors és una qüestió, aquesta,
Sr. Sagreras, per això li dic que hem de tenir-ho en compte
quan parlem de  si s'estan mirant les víctimes d'un bàndol o les
víctimes de l'altre bàndol, s'ha de mirar per quantitat, també, 40
anys de repressió, 40 anys de causa general i sembla que ho
haurem de tornar a posar damunt la taula perquè se’ls oblida
massa sovint.

Per acabar, en un debat aquí, al Parlament, en els dos mesos
que fa que sóc aquí, el Sr. Costa va dir que els agradaria que
ens assemblàssim més a Alemanya. Avui els puc dir que a
nosaltres també ens agradaria, perquè els liberals han tingut la
decència de no pactar amb la ultradreta, i a Alemanya sí que
van fer un monument, a Berlin, per a les víctimes de
l’Holocaust. A Alemanya sí que reconeixen que el que va
passar no s’ha de tornar repetir, en lloc d’anar a misses on no
s’hi hauria d’anar o no mirar si (...) I en lloc de llevar versos
del poeta Miguel Hernández o no poder fer perquè no s’ha de
fer cap tipus de monument a les víctimes al Valle de los
Caídos.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONA i CASAS:

Gràcies, Sr. President, desitjam una ràpida milloria al Sr.
Yllanes i també al Sr. Sagreras, tot i que veig que està bastant
bé de salut almanco.
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Miri, la Sra. Garrido els ha explicat bastant bé el
pressupost, jo els he de confessar la sorpresa d'aquest diputat
per l'esmena a la totalitat del Partit Popular. Aquests són uns
pressuposts que mostren el compromís del Govern en la lluita
contra l'emergència climàtica que vivim, què és exactament el
que no ens agrada?, que es multiplica per quatre la partida per
accelerar la transició energètica i combatre el canvi climàtic?,
l'aposta pel comerç i la indústria, amb un augment del 34%?, o
és el compromís del Govern en la innovació, amb un augment
del 15% el que no els agrada? D'innovació, per cert, que abans
s'han dit xifres que crec que no són correctes, aquest govern
passa de destinar 12,8 milions d'euros a 14,7 milions, 6,8
milions d'euros per a aquesta conselleria.

I m'he posat a investigar per veure si trobava la resposta al
descontent del Partit Popular i he acabat un document que diu
“Proyecto de potenciación de la transferencia de conocimiento
entre la Universidad y las empresas, convertir el Parc BIT en
un eje de excelencia”, igual els sona, és el document de la
ponència del Partit Popular. I, clar, llegint això un pensa que
igual hi ha propostes interessants a les seves esmenes parcials
i troben les esmenes 13530 i 13532, que són totes les esmenes
d'innovació que presenta el Partit Popular en aquesta secció,
dues, no n'hi ha d'altres. I saben quina és la proposta que fan
amb aquestes esmenes? Treure doblers de la Fundació
Universitat Empresa de les Illes Balears i de la Fundació Bit.
És a dir, la seva proposta en innovació tornen a ser retallades.
Tot això, malauradament, ja ho hem viscut. 

Jo sé que no és exactament el mateix un partit polític i un
grup parlamentari, però he de confessar que no pensava que
fossin vostès tan díscols al seu partit, perquè o són vostès els
que van per lliure o les paraules de la seva ponència són buides.
I ens ha explicat la CAEB ahir que reclamava una economia
balear innovadora per guanyar competitivitat. Els pressuposts
són els que parlen, no ens expliquin què valoren, a la seva
ponència mostrin el seu pressupost, i nosaltres els direm què
valoren.

En aquest sentit els pressuposts del Govern. Ho deixen ben
clar, les millores en el nivell de vida de la ciutadania són
resultats d'increments de productivitat de l'economia, que
alhora són resultats de la innovació, que s'ha demostrat com la
millor eina per avançar en competitivitat, en transició digital,
en transició verda, en la diversificació del model productiu i en
la generació d'ocupació estable i de qualitat. Tenim ara mateix
el Parc Bit d'una empresa que ha protagonitzat la major
transacció del sector biotecnològic a tot Espanya, un spin-off de
la Universitat, un fet històric. Tenim una planta d'hidrogen a
Lloseta que és el projecte estrella a nivell europeu, el primer
parc fotovoltaic amb participació social de tot l'Estat a Santa
Margalida, un projecte d'autoconsum compartit a Santa
Eugènia, i Deià, Consell, Ses Salines a Mallorca, Ciutadella a
Menorca i Sant Antoni de Portmany a Eivissa hi aniran darrere,
juntament amb 30 projectes més per al 2022. 

D’altra banda està previst que per a l'any 22 també es posin
en marxa una trentena més de ..., perdó, això ja ho he dit abans.

Comunitats energètiques en el polígon industrial de
Marratxí, el primer parc solar d'Espanya a Es Mercadal, una
acció que ajudarà no només a crear l'energia que ens permeti

assolir la sobirania energètica, sinó també a mitigar els efectes
del canvi climàtic i a baixar el preu de la factura de la llum. I
ara el projecte Ciclo, pioner a nivell mundial, que permetrà a
les Balears transformar un residu la dessalació de salmorra,
principalment amb productes de neteja que les empreses de les
Illes ja no hauran d'importar de l'exterior, producció local. Això
és una eina contra la inflació, una col·laboració públicoprivada
que permetrà evitar els vessaments de 210.000 metres cúbics
l'any d'aigua salada a l'ecosistema marítim i reduir més de
25.000 tones de diòxid de carboni procedents del transport
marítim i estalviar més de 17,5 milions d'euros, així com
garantir el subministrament de productes essencials i generar
llocs de treball qualificats. 

El Govern, per tant, està posicionant estratègicament la
nostra comunitat en sectors de ràpid creixement a nivell global,
que podem passar a liderar. Al Sr. Costa, que volia encomanar
a una consultora del Pla estratègic i si pogués hi encomanaria
a la Conselleria de Fons Europeus sencera i fins i tot el Consell
de Govern, això segur que li agradarà.

Segons Ernst & Young, consultora, després d'una dècada de
males decisions preses en la correcció de les primes de
renovables adoptades pel Partit Popular, Espanya ha aconseguit
tornar a situar-se entre les deu economies més atractives a
nivell mundial per a inversions en matèria de transició
ecològica que mobilitzarà entre 3 i 4 bilions de dòlars anuals
fins a l'any 2050. I la pregunta clau que ens hem de contestar és
quina part d'aquests doblers acabarà generant llocs de feina a
la nostra comunitat. 

Aquest govern, amb aquest pressupost que vostès no volen,
van en la direcció de maximitzar aquest impacte, ens situam
com a pioners creant i modificant nous mercats d'energies
renovables i producció circular. Tan important o més que
destinar fons propis, és poder captar-ne des de l'exterior que no
cauen per càstig diví ni plouen, es guanyen. I això sé que a
alguns de vostès els pot causar una certa inquietud, perquè té
pinta de diversificació de model econòmic, i és així; però és
que, a més, potencia la nostra principal indústria, que és el
turisme, la preocupació pel medi ambient ha canviat el
desenvolupament del turisme com a indústria, i ha fet que tot
aquell turisme que es mou per valors ambientals creix ara
mateix tres vegades més ràpid que el turisme convencional. 

Per tant, si el Grup Parlamentari Popular creu que els
pressuposts no responen a les necessitats de la comunitat
autònoma és que viuen a un altre planeta, i els vull fer saber
que no tenim planeta B, perquè, a més, no som conscients de la
implicació que té la ciutadania de les Illes Balears amb les
energies renovables per a autoconsum. Cinc mil sol·licituds
d'autoconsum ha rebut el Govern, i ha estat la primera
comunitat en esgotar les subvencions i demanar un augment del
crèdit, la qual cosa demostra que quan vostès diuen que
trepitgen el carrer deu ser aquell de Fraga, aquell que es
pensava que era seu, i no, resulta que el carrer és de tots i
l'energia solar també, i per això la democratitzam. Vostès, no.
Vostès volen eliminar l'Institut Balear de l'Energia, un institut
que té 11 projectes en execució, 137 en cartera i una vintena de
convenis; a càrrec del pressupost del 22, aquests que volen
tombar, seran 30 projectes que abastiran 1.300 llars i 230
empreses. En paral·lel, s'instal·len plaques sobre l'aparcament

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113530
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113532


6412 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 105 / fascicle 5 / 22 de desembre de 2021 

de l'Hospital Mateu Orfila, sobre l'Hospital de Manacor i a
centres de salut. A més, una cartera de 83 espais municipals i
54 edificis de l'IBAVI per impulsar projectes i fer aterrar
l'autoconsum d'energia barata a tots els barris.

Els primers sis projectes d'autoconsum compartits a centres
sanitaris que abasteixen 300 habitatges i 50 PIME permetrà
l'institut ja el 2022 tenir els primers ingressos, i 30 projectes
més d'autoconsum compartit per al 2022, com he mencionat
abans. Els fons europeus permeten així augmentar també el
volum d'execució amb menor cost per al Govern i anar cap a
autosuficiència financera. És una institució pública que
clarament serà autosostinguda en breu, i vostès, vostès la volen
tancar. Per què? Perquè funciona, jo els faig saber que si aquest
és el criteri, tendran moltes coses per desfer si mai tornen a
governar, i el volen eliminar també, perquè en el fons fan
seguidisme de les declaracions del seu líder, el Sr. Casado, que
opina que, clar, que es fa de vespre i això de la solar no
funciona, i, per tant, necessitam un mixt energètic -va dir- que
no arruïni la nostra gent.

Què fan, idò, els ajuntaments a tots els partits polítics que
se sumen al projecte de l'Institut Balear de l'Energia? Creuen
que volen arruïnar la seva gent? Clarament, no. Saben que així
abarateixen la factura de veïns i PIME perquè tots els experts
del mercat elèctric, i així ho manifesta també la mateixa
ministra de Transició Energètica, Teresa Rivera, saben que
quanta més energia neta entra en el sistema, més cauen els
preus; ministeri, que, per cert, ens envia quasi 3 milions d'euros
per implantar energia tèrmica a diferents sectors econòmics.

La reducció del preu de l'energia és, per cert, una altra
mesura sobre la inflació; i ja que el Sr. Sagreras vol dur el
debat cap al preu de la llum, com si fóssim en el Congrés dels
Diputats, cap problema: si el Govern central no hagués fet res,
la factura mitjana ara mateix seria de 700 euros; i gràcies, per
exemple, a la rebaixa de l'IVA del 21 al 10%, ara és de 613 
euros, inferior als 639 euros que hi havia el 2018, sense tenir en
compte la inflació, rebaixa de l'IVA, a la qual el PP no va ser
capaç de donar suport, i ara, diu el Sr. Sagreras, que va ser a
proposta seva, votin-ho.

Hem rebaixat el 60% de la fiscalitat sobre l'electricitat
domèstica, hem reduït el 96% dels costs que depenen del
Govern, augmenta del 25% al 60% la rebaixa als consumidors
vulnerables, i del 40% al 70% per als vulnerables extrems. Se
suspèn temporalment l'impost sobre el valor de la producció
d'energia elèctrica. Es redueix l'impost especial sobre
electricitat. I s'han aplicat mesures per mitigar l'escalada del
preu del gas natural, mesures conjunturals i estructurals per
poder ser més competitius, perquè les nostres famílies,
autònoms, empreses i indústria, paguin a curt i a mig termini
una factura de la llum inferior a la que tenien quan vostès
governaven aquest país.

Després, parlam d'empreses, una sèrie d'esmenes destinades
a cambres de Comerç i PIME a les quals s'havia arribat a una
transacció, dilluns, a l'articulat, i, avui, aquesta secció -ara
veurem si ho podem arribar a transaccionar- però a l'articulat
van caure perquè hi ha un grup parlamentari que també fa
història, com aquest govern -ara no hi són-, però en negatiu: no
només no presenten esmenes al projecte de llei de pressupost,

no només no assisteixen en el debat de la comissió, no només
no fan la seva feina mentre cobren de l'erari públic, sinó que, a
més, es dediquen a bloquejar els acords als quals arriben la
resta de diputats, acords sobre esmenes que, clar, ells no han
presentat, perquè, feina, més aviat poca.

Si tenim ara gran part de la ciutadania pendent de si toca o
no toca el premi del sorteig de Nadal, els puc garantir que amb
vostès a tota la ciutadania ens ha tocat..., anava a dir que el
antichollo, però això seria fer-los massa simpàtics, és més aviat
com obrir la capsa de Pandora, del populisme “il·liberal”. Una
transacció amb 1.300.000 euros per a les PIME que s'han
carregat. Voldria veure amb quina cara de ciment aniran
després, vostès, a enganar-los demanant el vot.

I, per anar acabant, des del Grup Parlamentari Socialista
estam molt contents amb aquest pressupost, i especialment amb
el d'aquesta secció, perquè en l'economia no només és
important créixer sinó establir la direcció del creixement, i si
volem transicionar d'una economia d'accionistes a una
economia de parts interessades, on tota la societat se’n vegi
beneficiada, crec que la transició energètica és un cas
paradigmàtic, i volem destacar que és el sector públic que està
impulsant -des de la col·laboració publicoprivada- projectes
claus com, per exemple, el de la planta d'hidrogen per
emmagatzemar energies renovables. Certament, no seria així de
la mà del Sr. Casado, qui ho veu tot negre perquè se li fa de
vespre i no hi ha manera que se li encengui el llum de les idees.

Fa uns mesos, el pannell de resiliència econòmica del G7
demanava una relació entre el sector públic i privat,
radicalment diferent a la que s'havia posat fins ara per tal de
crear una economia sostenible, equitativa i resilient. La bateria
de mesures fiscals, de desregulació, privatització i liberalització
del comerç, que ha promocionat la dreta neoliberal, i que ha
augmentat les desigualtats i perpetua la subordinació dels
països del sud als països del nord, està arribant a la seva fi.
Revitalitzant el paper econòmic del sector públic podem
perseguir objectius socials, construir una solidaritat
internacional i reformar la governança global en interès del bé
comú. Això vol dir que les ajudes i inversions, per part dels
governs i organismes diversos, han d'enfocar els destinataris
d'aquests fons cap a una ràpida descarbonització en comptes
d'una ràpida liberalització de mercat.

Això vol dir que els governs han passat de reparar,
intervenint només després que el mal ja estigui fet, a preparar,
actuar anticipadament per protegir-nos de riscs i crisis futures.
I creiem fermament que aquests pressuposts van en aquesta
direcció, perquè les decisions polítiques no s'han de pensar en
cicles de quatre anys; implementar l'economia del coneixement
necessita dues dècades i és una decisió de país, així que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bona, hauria d’anar acabant...

EL SR. BONA I CASAS:

...si el principal partit de l'oposició no pensa sumar-s’hi, els
demanaria que, almanco, deixin fer feina a qui sí que en vol fer
per a aquesta terra. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bona. Passam al torn de rèplica i donam la
paraula, pel Grup Parlamentari Popular, al Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, moltes gràcies, president. Aquest pic miraré de ser breu.
La presentació de l'esmena a la totalitat m'ha permès intervenir
ja dues vegades i aquesta ho faré només per contestar i per
coses molt concretes.

Jo no sé si he entès bé al Sr. Bona, crec que ha dit que els
ciutadans haurien de donar les gràcies al Govern de Madrid
perquè la darrera factura ha estat només de 630 euros, i això,
que vostès diguin això ja em sembla una aberració i la
constatació que vostès no toquen amb els peus a terra, ni
trepitgen el carrer. Crec que es deu haver equivocat de números
però, si fossin aquests, als quals vostès diuen que hem de donar
les gràcies, no hi hauria cap família que els pogués pagar.

Sr. Bona, jo, amb tota humilitat, només li donaria un consell
perquè crec que vostè fa poc que és aquí, però s'esperava molt
més de vostè; no vengui aquí a llegir aquestes retahílas que li
deuen preparar els assessors i que, fins i tot les bromes vostè
llegeix, perquè no arribarem a treure el gat del sac ni a aclarir
res.

Quant a memòria històrica, Sr. Sanz i Sra. Garrido, els que
han canviat no som nosaltres, els que han canviat són vostès.
Quan es tramitaven les lleis a l'anterior legislatura, el Sr.
Lafuente del Partit Popular, que amb tot l'esperit constructiu va
participar d'aquestes noves normes, ja els ho va advertir, que
davant del perill de personatges com el senyor al qual hem
apel·lat avui pogués ser reconegut com a víctima; i la Sra.
Margalida Capellà, diputada de MÉS, que també va ser
constructiva amb aquestes normes, va assegurar que amb
aqueixa llei això no seria possible.

Han passat quatre anys i això ha canviat, s'està reconeixent
com a víctima un despietat assassí, que tot Menorca sap que era
un assassí i que, a més, manava assassinats; els que han canviat
no són els del Partit Popular, els que han canviat són els del
Partit Socialista, perquè ara també ells tenen la necessitat de
tenir el vot i el suport dels seus socis de Podemos. 

Això no és reparació, ja els ho he dit, això no és
democràcia, això no és dignitat, això és venjança, i crec que,
d'una vegada per totes, és per endavant que hem de mirar i
s'han de tancar ferides, però les ferides de tots, perquè si no, no
podrem caminar cap endavant.

I m'agradaria centrar-me ara en les esmenes en les quals
deduesc que serem capaços d'arribar a acord, no tendré temps
de defensar-les totes. Don per aprovades, encara que siguin les
dels altres partits, les que nosaltres teníem afins, com són les de
bons comercials i de cambres de Comerç, després d'haver
escoltat les intervencions anteriors; us animaria, sobretot a
vostè, Sr. López, a vostè que és l'interlocutor -un bon
interlocutor en matèria de pressuposts i, en general, sempre

dins l'àmbit parlamentari-, que mireu bé i en sentit positiu,
també, les que hem fet d'aparcaments.

I les que ens queden enlaire quant a transició energètica
sobre la millora de l'eficiència del sector primari, el Sr. Melià
ja ho ha explicat, jo crec que si han quedat enlaire aquestes
partides que es varen aprovar l'any passat, s'ha perdut més per
no donar publicitat a la Conselleria de Transició Energètica,
que per a les necessitats dels pagesos, als quals -li ho assegur-
els vendrien molt bé, aquestes ajudes. Per tant, els animaria ara,
al darrer moment, a accedir a poder aprovar aquestes esmenes,
i els convidaria..., sé que la Conselleria d'Agricultura deu estar
dins la sala perquè té el pròxim debat, que, maldament
s'aprovin dins la Conselleria de Transició Energètica, sigui dins
l'àmbit de la seva conselleria que les facin a saber, de donar-ne
coneixement, de donar publicitat als pagesos perquè, creguin-
me, si no s'han afegit a aquestes ajudes i a aqueixes
subvencions que estaven aprovades a l'anterior pressupost, ha
estat totalment per desconeixement, i aquestes ajudes sí que els
ajudarien a reduir o a eliminar un cost que és massa important
i massa gran per a ells.

També mirin-se la proposta d'esmena quant a partides per
posar plaques solars a finques plurifamiliars; hem sabut que
només dues finques han estat capaces de tramitar les seves
ajudes, o bé sigui per pressupost o bé sigui per dificultats en
tramitació, és aquí on es podrà reduir més el preu de la llum a
la gent que viu a finques plurifamiliars i que segurament té més
dificultats.

I jo acab. Us vull desitjar a tots els que no heu pogut
participar, Sra. Marga Durán, a la presidenta Armengol, al Sr.
Yllanes, al Sr. Campos, una prompta recuperació. I també
aprofit ja per desitjar-vos a tot que passeu unes bones festes de
Nadal, si pot ser en família, creient, fent bondat, que això no és
una broma, molts d'anys a tots. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Donam la paraula al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Em diu la Sra. Garrido que
quin pressupost vull que m’expliqui. És que no vull que
m'expliqui cap pressupost. Vull que rebati la nostra esmena a
la totalitat, perquè d'això va aquest debat. L'explicació dels
pressuposts ja la va fer el conseller a la seva compareixença,
per això existeix aquell debat, però el debat d'avui és rebatre les
esmenes a la totalitat de l'oposició. No és que ens tornin a
explicar el pressupost, i vostè s'ha dedicat a fer exactament
això, no a rebatre esmenes a la totalitat, a explicar el seu
pressupost i això no tocava avui. Això és el que vull que
entenguin. Ja sé que els és igual el que digui l'oposició i,
tanmateix, vendran aquí a vendre la seva història, però la
qüestió és aquesta.

(Remor de veus)
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Què passa?...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Perdoni..., no ho repetiré perquè si no avorrirem el personal
d’una manera descomunal, bé... I, de fet, a les esmenes parcials
gairebé tampoc no hi ha hagut contestació, cada grup
parlamentari, sobretot els que donen suport al Govern, tornen
a insistir en totes les bondats del Govern, que em pareix molt
bé que ho defensin, però avui toca dir si els pareixen bé o
malament i per què les esmenes que presenten els grups de
l'oposició.

El Sr. López de Podemos, amb l'elegància que el
caracteritza, només li vull donar les gràcies sempre pel seu to
constructiu i evidentment acceptar la proposta de transacció
que ens fa sobre els bons comercials. No estarem d'acord en el
tema dels biogàs perquè nosaltres pensam que hi podria haver
més recursos i fer més via en la implantació d'aquest recurs
energètic a Menorca, ni estarem d'acord que la inversió en
l'autoconsum sigui suficient, nosaltres la voldríem ampliar, però
bé.

Sr. Sanz, és molt important el que vostè ha dit, diu “les
conselleries no es mesuren per l'impacte que té...”, “es mesuren
per l'impacte que tenen a la nostra societat, més enllà del
pressupost”, sí, però els governs parlen pels pressuposts, però
agafant-li el guant li deman: i quin impacte té?, tenim una
economia més diversificada avui que fa tres anys?, avui que fa
sis anys que va començar a governar aquest govern
d'esquerres?, perquè nosaltres tenim la sensació que el COVID
ha posat de manifest que continuam depenent d'una manera
absoluta del turisme, després de sis anys de govern d'esquerres,
que és el Govern al qual vostè dóna suport, no acaben de
començar, eh?

Per tant, la qüestió és que hem avançat molt poc en
innovació, reduïm pressupost, les empreses no fan més
innovació avui que fa sis anys, el comerç continua amb una
crisi i amb una tendència negativa, aquest és l'impacte real
d'aquesta conselleria i en política industrial no avançam en
reindustrialització, ens mantenim allà on érem. Per tant,
l'impacte real d'aquesta conselleria en diversificació és molt
pobre, molt pobre.

Per tant nosaltres evidentment pensam que estava
justificada l'esmena a la totalitat i ens hagués agradat parlar més
de les esmenes que han presentat els diferents grups.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Donam la paraula al Grup Parlamentari
Ciudadanos, al Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Que sí, que sí, que la madrastra, se lo digo yo y lo saben
todos ustedes, si no es necesario tiene un pasado, ¿eh?, alguien
que no se opusiera que la madastra ya venía con un pasadito,
pero por eso le solicitamos, señores diputados, por pura justicia
poética, por cambiar dos tristes recuerdos de ese pasado de la
madastra, recuerden el “España aparta de mi este cáliz”, ¿no?,
aquello de “España cae si cae España... queda para las sienes
cóncavas”, no sé exactamente qué quería decir Vallejo, pero
suena francamente convincente.

En fin, que una de las dos españas -que también lo decia
Machado- les tiene que helar el corazón y nosotros esos fondos
en esa 13330 y tantos preferimos que se dediquen a
transferencia, comunicación de nuestro gobierno, accesibilidad
de la ciudadanía, los datos y a los resultados de nuestro trabajo.
Es una pretensión que supongo que a todos les parecerá tan
noble como enriquecedora y de la que estoy casi convencido
que conseguiremos la unanimidad de la cámara... ¿o resulto
demasiado optimista?...

En cualquier caso pregunto qué es democratizar y socializar
la electricidad y los recursos energéticos porque realmente es
que siento curiosidad. Quiero decir, suena muy, muy bien, pero
es como si yo digo “vamos a democratizar la luna”, ustedes me
dirán “claro, todos de acuerdo, la luna democratizada, bien”, “y
la socializaremos”, “también, bien, bien”, pero no, me gustaría
saber qué contenido...

Y, Sr. Sanz, me ha asustado usted, el contenido es que
tenemos que reducir el consumo, ¡santo cielo!, ¿esa es la
conclusión?, ¿o de verdad...?, supongo que ahora me dirá... se
desdirá; tal y como lo ha explicado usted, ha dicho “porque hay
que socializar y hay que democratizar reduciendo el consumo”,
¿no? 

El consumo no se lo tenemos que reducir a la gente, hay que
abaratárselo, a todo el mundo, y así sí que socializaremos. Hay
que llegar a los lugares más lejanos y así también
socializaremos. Hay que garantizar completamente que en
todas las bandas horarias, picos, valles, montañas, tanto
geográficas como de bandas horarias, llegará, así
socializaremos. Democratizar, yo no acabo de ver cómo lo
vamos a democratizar. Imagino que votaremos una vez al mes
sobre la factura o algo así, pero no lo entiendo.

Muy bien, y miren que yo soy...

(Remor de veus)

... partidario de democratizarlo absolutamente todo, eh?

Ahora, estábamos en comercio cuando he parado antes -y
yo ya voy corto de tiempo-, tengo que agradecer
profundamente la transacción que generosamente nos ofrecen
desde las filas de Unidas Podemos porque nosotros estamos
convencidos de que hay que garantizar estos mínimos a las
cámaras de Comercio hasta su completa reimplantación...
primero, las cámaras de Comercio tenemos que entenderlas
bien, no son una administración, no son una patronal, son unos
entes que tienen sus funciones propias y que comparten,
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digamos, en su naturaleza comparten parte de los dos sentidos,
son de 1876, ¿eh?, del primer gobierno de Sagasta, que
acababa de quedarse viuda, ya que hablabamos de madastras,
palacios y princesas la pobre reina regente, la pobre María
Cristina, tiene el primer libre gobierno liberal, Cánovas y los
conservadores empiezan el turno con Sagasta y se consigue,
entre las primeras leyes en enero, la implantación de las
cámaras de Comercio como elemento modernizador de España,
y desde entonces su trayectoria... porque pensemos en sus
muchas dimensiones, en la representatividad, en el foro de
discusión que son para nuestros comerciantes, nuestros
establecimientos, nuestros industriales, nuestros exportadores
e importadores para los cuáles es importantíssimo, porque es
muy distinto que me presente yo ante la Chamber of Commerce
de Londres o que se presente la Cámara de Comercio de
Mallorca (...), les queda mucho mejor, le hacen muchísimo más
caso que el que me van a hacer a mí, aunque yo tenga una
tarjeta absolutamente preciosa.

Entonces, esto para los fondos Next Generation, para la
elaboración de proyectos, para además el desarrollo de estos
criterios tan suyos de participación y de tal que se desarrollan
en otros sitios en la dirección general... -pobre dirección
general cenicienta- es magnífico. Entonces bueno, pues, como
nuestra intención es garantizarles esos mínimos de los 150.000
euros porque sin esto no pueden hacer nada y además
garantizarlos hasta su reimplantación, ¿eh?, hasta que ellos
consigan su propia identidad y su carácter para mantenerse a sí
mismos, pues tenemos que agradecéselo completamente. 

Esperamos votos favorables a todas nuestras enmiendas
que, como han visto, son perfectamente razonables y nosotros
por nuestra parte anunciamos que excepto que aquellas a la
totalidad por la cuestión de que nos abstenemos como cuestión
política, las de origen en el 34 y deuda que somos que no, que
no nos comprometamos con deudas, pues en general
comprobarán que nuestra valoración de su trabajo y de su
actividad en la elaboración de estas enmiendas nos hará
mostrarnos favorables.

Gracias, señores, he terminado. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr.  Méndez. Començam el torn de contrarèplica,
pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. 
López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Gracias, presidente. En un principio iba a hacer una réplica
rápida, pero como tengo que decir las partidas de la de
Ciudadanos que no lo he acabado de decir que tienen que
constar en acta, de paso contesto a lo que se ha comentado un
poquito por encima. 

A mi me entristece cuando por parte del Sr. Sagreras sí que
se intenta atacar diciendo que son una verguenza las políticas
que se hacen en memoria, uno puede estar más a favor o menos
de la línea que se sigue, pero no sigue siendo una recuperación
de cuerpos de un período muy oscuro de España, y creo que,
independientemente de que haga más gracia o menos, en la

pasada legislatura en este parlamento hubo un consenso en
cuanto a memoria democrática y creo que tendríamos que
seguir intentando conseguirlo.

Lo vuelvo a decir, creo que (...) para la democracia y creo
que es bueno, sobre todo para todos los familiares de aquellas
víctimas que, por desgracia, todavía no han recuperado los
cadáveres de sus familiares.

El Plan de fosas está siendo un éxito, y digo éxito y lo digo
con tristeza, porque es un éxito de recuperar gente a la que
asesinaron, con lo cual hay que darse cuenta, a nivel de
derechos humanos, de qué estamos hablando. Por eso, en este
sentido, podemos debatir de una forma más apasionada en
cuanto al tema de energía, etc., pero cuando hablamos de
recuperar cadáveres yo sí que bajaría un poco, no diría..., si no
gusta una línea a lo mejor hay que intentar indicar otro camino,
pero sin utilizar las palabras de vergüenza u otros calificativos
que se han empleado en ese aspecto.

Paso a lo que se ha pedido de la mejora de la eficiencia
energética para el sector primario, de hecho tanto El Pi como
el Partido Popular, sí que quiero aclarar, lo he comentado, pero
quiero volver a aclararlo, se han aumentado, se ha triplicado
prácticamente la partida de ayudas para todas las empresas,
todas, incluidas las del sector primario, que es lo que creo, y
además la consellera de Agricultura lo sabe, y seguro que se
hará, lo que creo que hay que hacer es promocionar, seguro que
sin ningún problema, desde Agricultura, que el sector primario
se apunte a esas ayudas de energía, no creo que sea un tema de
acotar a quién va dirigida, porque se ha aumentado muchísimo
en muchas empresas.

Yo creo que es importante que todas las líneas de
subvenciones se ejecuten, quiero decir que el dinero se
entregue, y para eso hay que hacer una buena promoción y en
ese trabajo creo que seguro que ayudarán diversas consellerias
si hace falta.

Creo que cuando se comenta lo de las fincas plurifamiliares,
creo que se hace porque es verdad que no se comprende la
labor que tiene el Instituto Balear de la Energía junto a la
dirección general, en cuanto a transición energética e
implantación de placas fotovoltaicas, claro que sí, en
plurifamiliares, pero no solo ellos, también todos los edificios
de comunidades de vecinos que hay, hay líneas habilitadas para
que también pongan placas solares, de hecho hay normativas
específicas. Cuando hablamos de comunidades energéticas,
precisamente hablamos de eso.

Aquí se ha preguntado o se ha hecho más bien un intento de
mofa en cuanto a democratizar la energía, democratizar la
energía, simplemente, se lo comento al Sr. Méndez, se trata de
que no generen la energía, no sean productores únicamente tres
o cuatro, sino que muchos propietarios o muchas comunidades
o pequeñas comunidades sean generadores o productoras de su
propia energía. Eso permite que haya muchos núcleos que la
generan y no únicamente tres que forman un monopolio, por así
decirlo.

Esto tiene mucho sentido cuando estamos hablando de islas,
cuando estamos hablando de soberanía energética, tiene mucho
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sentido porque de lo que se trata es que de aquí al futuro, y
además aprovechamos (...) para ello, se consiga que
prácticamente todos los hogares de Baleares puedan tener
energías de una forma, que se la compren a las empresas o con
cooperativas o con pequeñas comunidades energéticas, y para
esto se están habilitando muchas ayudas. Por eso, cuando usted
dice eso de democratizar la energía, pues precisamente es muy
importante, sobre todo en territorios insulares, hablamos de
soberanía, hablamos de que de dónde se obtiene la energía esté
dividido y no sea un único productor, que luego tiene mucha
fuerza y presionan no solo a los gobiernos, sino al propio
pueblo y a sus bolsillos, que es lo que está ocurriendo a nivel
estatal, y creo que hay que combatirlo en ese sentido.

Sí que le voy a decir la enmienda porque luego, si no, se me
acaba el tiempo y la liamos, porque de hecho he subido a
decirle lo de la enmienda, me refiero a..., son dos enmiendas,
dos transacciones que quiero hacer a dos enmiendas, una es la
13355, referida a la Cámara de Comercio de Menorca: como el
objetivo es llegar a 250.000 y faltaban 45.000 euros, se hará, se
hace, de hecho, una partida, que ya la hemos pasado a los
letrados, se lo pasaré a todos los grupos, porque no me ha dado
tiempo, ahora en cuanto baje del atril les paso la copia a todos
los grupos.

Y la otra es a la 13356, referida a la Cámara de Comercio
de Ibiza, que faltaban 17.500 euros para llegar a esos 250.000,
y también se ponen del mismo fondo en sí, que se lo he pasado
a los letrados y ahora se lo pasaré a todos vosotros.

El objetivo creo que es compartido por todos, respecto a las
cámaras de comercio es darles la importancia que tienen,
devolverles el prestigio que deben tener y, sobre todo, lo que
se ha comentado, que puedan ayudar al sector, porque, al fin y
al cabo, lo que queremos es potenciar el comercio local y de
proximidad, más que nada para construir un tejido aquí, en
Baleares, propio.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, diputades, diputats. Vull agrair l'esforç
de la conselleria en la transacció de les esmenes, perquè la
veritat és que crec que milloren el pressupost.

Sr. Méndez, sí, sí, sí, reduir, és clar, és clar que sí, forma
part de les tres erres: reduir reciclar, reutilitzar; són necessàries
les tres erres, són necessàries per fer sostenible la vida i
sostenible el planeta, sense dubte, no és infinita la cosa, i sense
límits, i no serà la darrera vegada que ho diré avui, sense límits
no hi ha futur, és talment això.

I, si no ho blindam, que vostè diu que no li agrada blindar,
és clar, és lògic, vostè hi creu, liberalisme salvatge, mercat

lliure absolut i venga!, però, és clar, això ens du a
l'empobriment de les famílies i a la desaparició, pel que hem
pogut veure els darrers anys, de les classes mitjanes. Per tant,
no, sí, sí, és necessari blindar, no ens queda més remei, si
volem sobreviure com a societat equilibrada, no ens queda més
remei que blindar.

I ja per tancar temes, l'any passat vàrem parlar del polígon
de Porreres, efectivament enguany s'han iniciat les obres i
sembla que en aquest pressupost hi ha doblers per a la segona
fase, a la fi, a la fi!, després de molts d'anys de mantenir la cosa
encallada, a la fi n'hem sortit, massa bé, tendrem un pol
industrial en el Pla de Mallorca, en aquest cas a Porreres,
perquè és allà on l’havien iniciat.

Quant a les ajudes per a energia per a les explotacions
agràries, si volem que aquestes ajudes arribin al sector, el
sector les aculli i s’hi apunti i les pugui aprofitar hi ha d'haver
sinèrgies amb el sector. Per això cit a termini, crec que el que
caldria seria citar a termini la conselleria a treballar,
conjuntament amb la Conselleria d'Agricultura, però també
amb els agents del sector, organitzacions agràries i
cooperatives, que són la millor manera per fer arribar a pageses
i pagesos aquestes ajudes; necessàries, per altra banda, perquè,
entre d'altres coses, i ho ha dit el Sr. Melià, no podem aguantar
més sobrecosts, en el cas de les explotacions agràries, i, a més
a més, aquí sempre hem de treure l'aigua de baix terra, amb el
sobrecost que això suposa energèticament parlant.

I ja per acabar, gràcies a l'obertura de la fossa de Porreres,
Vers Endins va fer una cançó que ens ha donat aquest leitmotiv
quan parlam d'obertura de fosses, que és “obrir per tancar”, i
per a la gent que no ho té clar, i supòs que, gràcies a la lectura
d'aquest versos, després l'extrema dreta del galliner em
dedicarà unes paraules, però m'és igual, perquè al cap i a la fi
val la pena “obrir per tancar”:

“Hi ha tanta pena enterrada, 
tant silenci que es va imposar, 
que sols si hi pega l'aire 
aquesta llaga s'assecarà 

I es així, 
aquesta guerra no acabarà 
fins que no descansin en pau. 
Recordar, 
això sí, és mirar cap endavant.
Hem d'obrir per tancar.

Obrirem per tancar!”

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113355
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EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, president. Bé, el primer de tot, crec que s’han
acceptat diverses transaccions a les esmenes, si és així per la
nostra part els donarem suport perquè, com ja es va parlar
també a la comissió, amb el tema de les cambres de Comerç va
haver-hi un consens a aquesta aprovació i també amb els bons
comercials, de l’esmena que ha presentat El Pi. Així que si
s’accepta l’esmena, la transacció a aquesta esmena, seria votada
a favor.

Sr. Méndez, diu que no sap què és democratitzar. Bé,
perfecte, doncs farem un recurs pedagògic que és dir-ho al
revés, li diré què és desdemocratitzar, que tothom no pugui
arribar a tenir l’energia a un preu barat. Això és
desdemocratitzar i desdemocratitzar és li (...) a un sector
perquè sigui més competitiu o, el que és el mateix, que els més
desfavorits no puguin arribar i la pobresa energètica creixi.
Llavors, democratitzar què és? Que tothom pugui tenir accés a
l'energia, que per fi s'ha reconegut que és un bé de primera
necessitat, sense un cost elevat. I la transició energètica i les
energies fotovoltaiques justament permeten això, perquè, una
vegada fetes les plaques fotovoltaiques la vida mitjana està
entre 10 i 25 anys, segons quin sigui aquest temps de generació
directa sense pagar-li a ningú. Això és democratitzar, un accés
directe sense que hagis de pagar ningú per tenir-la. I se
subvenciona la instal·lació inicial. El problema, Sr. Méndez, és
que si es fa això n’hi haurà alguns que deixaran de guanyar, i
aquest és el problema. Per això es diu democratitzar, que
tothom pugui accedir-hi.

I li explico reduir el consum. Reduir el consum és una de les
màximes de la transició energètica també, però no vol dir que
la gent no empri la llum com a bé de primera necessitat, és
emprar electrodomèstics i aparells que consumeixin menys per
donar el mateix servei. Això és reduir el consum: bombetes led,
televisions que tinguin un consum menys elevat, refrigeradors
que també siguin de categoria energètica més elevada,... No vol
dir que ho no tinguin, no vol dir que no ho facin; reduir el
consum, que els cotxes elèctrics vinguin directament amb
pèrgoles fotovoltaiques. Això és reduir el consum.

Després, per la part de memòria democràtica al Sr. Sagreras
dir-li que el consens justament s’ha de demostrar i quan es posa
en qüestió que s’obrin fosses dient que si són d’un altre bàndol,
es posa en qüestió el consens. Realment sí, si es va aprovar una
llei i es compleix aquesta llei amb el mandat de la llei en el qual
no es mira si són d’un bàndol -li ho torn a repetir-, no es mira
si són d’un bàndol o de l’altre, s’obre una fossa. La qüestió és
una qüestió numèrica, li ho he explicat abans i sembla que
aquesta part de l’explicació no ha arribat, deu ser la
comunicació telemàtica, però si durant quaranta anys de
represaliats va haver-hi un munt d’assassinats per qüestió
d’aquesta causa general, a les fosses, per estadística, el més
probable és que n’hi hagi només d’un bàndol i no de l’altre. És
una qüestió d’estadística. Perquè les persones que varen morir
a la guerra civil d’ambdós bàndols, sobretot d’un, ja varen tenir
el seu reconeixement durant la dictadura franquista, ja varen
tenir a la causa general el seu reconeixement, són unes altres,
i les víctimes són víctimes, totes. És una qüestió de nombres, és
que estem parlant de la quantitat de víctimes i la quantitat de
víctimes va ser molta per aquesta causa general.

No m’estendré més perquè si no, serà donar més peixet als
que segurament sí que voldrien que es reeditàs en moltes
edicions aquesta causa general el 2022.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. President. Vull començar la meva intervenció
manifestant el nostre suport, per descomptat, a les transaccions
que s'han plantejat des del Grup Parlamentari Unides Podem
respecte de les esmenes de Ciutadans, de les cambres de
Comerç de Menorca i d'Eivissa i Formentera; i dels bons
comercials, de l'esmena d'El Pi, que abans m'he oblidat de
mencionar. A veure si amb aquests 500.000 euros podem
arribar juntament amb el milió i mig ja  pressupostats als 2
milions d'euros per als bons comercials. I entre aquestes
esmenes de cambres de Comerç i petit comerç podem intentar
un poc arreglar també el desgavell que hi va haver abans d'ahir
amb l'esmena que em va prometre votar el Grup Parlamentari
VOX.

Sr. Méndez, ràpidament, la democratització del
coneixement simplement és que deixi d'estar a les torres de
marfil, per això ensenyam a llegir i escriure. Democratització
de les energies que tothom la pugui produir.

Sr. Sagreras, jo no tenc assessors o no tenc la sort de
tenir-ne. Si vostè en té, els demani el preu anual de la factura
elèctrica, que és el que jo li he donat, i si he aconseguit fer
posar-lo un poc nerviós com perquè entri vostè en el terreny
personal, com té per costum, senyal que en els fons esperava
menys.

Ens trobam davant un pressupost que si sumam...

(Alguns aplaudiments) 

... mobilitat, medi ambient i transició energètica pràcticament
compleixen amb les recomanacions de l'economista britànic
Nicolas Stern d’invertir el 2% anual del producte interior brut
en la lluita contra el canvi climàtic. Si no es fa -pronostica
Stern-, el cost de no fer res serà una reducció del PIB global
d'un 20% a finals de segle. I com que de reducció del PIB del
20% aquí n’hem tenguda una i ja sabem què implica, seria molt
absurd no apostar per uns pressuposts que donen una
importància cabdal a la transició energètica, que -torn a repetir-
multiplica per quatre el seu pressupost. Ho té clar el nostre
govern, ho té clar el Govern d'Espanya, ho té clar Europa, ho
té clar pràcticament tothom manco el Partit Popular.

Efectivament, ho té clar Europa, i és que el projecte Green
Hysland de la planta d'hidrogen de Lloseta ha estat lloat per la
presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que
no és sospitosa, precisament, de ser d'esquerres. Von der Leyen
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ha qualificat aquest projecte com a exemple inspirador front del
canvi climàtic, i Europa hi ha aportat 10 milions d'euros d'un
total de 50 milions, un projecte que ens dóna visibilitat
industrial extraordinària i esperam que generació de llocs de
treball i activitat econòmica, i és una mostra de la importància
de la coordinació i la cooperació per avançar en el procés de
descarbonització. 

I és que hi ha trenta entitats que formen part del consorci
del projecte Green Hysland, una n’és la Universitat de les Illes
Balears. I si van a visitar l'hemeroteca de la institució trobaran
una nota de premsa on es donen cinc arguments sobre per què
aquest projecte s'havia de dur a terme a les Illes Balears. Vull
recordar que quan es presenta un projecte a Europa, aquesta és
una part important, cal justificar no només l'interès del propi
projecte i la seva viabilitat tècnica sinó també justificar per què
aquest projecte te l’han de donar a tu i per què s'ha de fer aquí
i no allà. I els cinc arguments aportats parlen d'una indústria
turística consolidada i un referent internacional a potenciar pel
desplegament de tecnologies d'hidrogen i piles de combustible
en aplicacions de grans visibilitat. Parlen del fet que posseïm
una infraestructura de gas canalitzat moderna i completament
desplegada, i que gràcies a la injecció de context creixents
d'hidrogen verd s’avançarà en la seva descarbonització. Parlen
de que posseïm una sòlida infraestructures del coneixement
d'innovació liderada per la indústria amb el suport de centres
nacionals d'excel·lència amb reconeguda experiència, com és
la Universitat. I s'esmenta també el suport polític i financer
total per part del Govern de les Illes Balears i del Govern
d'Espanya -abans es deia que la nostra aposta no era forta-, així
com els recursos disponibles i els objectius governamentals
establerts per al desplegament a gran escala d'energies
renovables. 

Vull remarcar això darrer perquè en innovació, així com en
política, intentar avançar-se a les necessitats futures és cabdal.
Tenir una llei de canvi climàtic pionera a tot l'Estat és cabdal,
en aquest cas ens ha permès atreure aquests fons de la Unió
Europea. I en el cas de l'autoconsum, que mencionàvem abans,
l'efecte contagi que ha produït l'acció del Govern a tota la
ciutadania ens permetrà atreure més finançament per part de
l'Estat. 

Des del Grup Parlamentari Socialista tenim pocs dubtes que
sense l'esperit pioner i la determinació del Govern de les Illes
Balears aquest projecte, aquests pressuposts, en definitiva, no
haurien estat possibles. Estam convençuts que cal avançar com
a societat en ambició de progrés i justícia social dinamitzant
una economia innovadora d'elevat valor afegit que té una
relació directa amb el nivell de benestar de les regions. I
aquests pressuposts són el millor camí.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bona. Per fixar la seva posició té la paraula el
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Permítanme una previa para
desmentir lo que ha dicho el representante del Partido
Socialista. Nosotros no nos opusimos en absoluto, de una parte,
ni a mejorar la financiación de las cámaras de Comercio y, por
otra, no hemos desestimado ningunas ayudas a la pequeña y
mediana empresa. Nosotros nos negamos a una transacción que
se nos quiso colar de rondón sobre subvenciones a patronales
y sindicatos, a las que nosotros siempre nos oponemos. Lo digo
más que nada por dejarlo claro. 

Voy a hablar poco del tema de la transición energética, los
sectores productivos, etc., más que nada, más que nada porque
como ustedes no se lo toman en serio, ¿por qué me lo tendría
que tomar en serio yo? 

(Remor de veus)

Basta ver el presupuesto que le dan a esta conselleria para
ver lo en serio que se toman ustedes este tema. Porque debería
haber sido Podemos, no nosotros, debería haber sido Podemos
el que por dignidad política hubiese tumbado estos
presupuestos, los tendría que haber tumbado. De hecho, debería
haber puesto en cuestión este Gobierno el día que a su
vicepresidente, el Sr. Yllanes, le quitaron la gestión de los
fondos europeos que le correspondían para dárselos a una
nueva conselleria, porque evidentemente la Sra. Armengol
estaba dispuesta a darles sillas, pero no el control del dinero. El
Partido Socialista controla el 90% del presupuesto de esta
comunidad autónoma. Ustedes se han dejado hacer, no me
extraña, por eso están sentados donde están sentados, por esto
tienen colocada a la gente que tienen colocada. Ya digo,
ustedes no se toman en serio ni la transición energética, ni el
cambio climático, ni la búsqueda de nuevas alternativas al
monocultivo turístico, no se lo toman en serio. Basta ver -
insisto- el dinero que ustedes le han dado al Sr. Yllanes para
llevar a cabo esta tremenda revolución que necesita la
economía de esta comunidad. 

Decirle al Sr. Sanz -creo que ahora no está presente, pero
bueno, decírselo- que ha hablado de que hay un consenso
mayoritario sobre el tema del cambio climático. Bueno, la
ciencia no es una cuestión de mayorías, los principios
científicos no se votan, ahí sí que la democracia no tiene
cabida. Galileo estaba en franca minoría y, no obstante, tenía la
razón; en la ciencia lo que manda es la verdad, no la mayoría
ni lo que dice la mayoría en un momento dado en un consenso
concreto. Esa es la diferencia de la ciencia.

Subir a esta tribuna a hablar de democratizar la energía
cuando tenemos el precio de la energía más cara de la historia,
cuando realmente está creciendo la pobreza energética, es casi
venir a hacer un chiste malo en unos momentos terribles, o sea,
que vengan ustedes a hablarnos aquí de la pobreza energética,
yo es que ..., vamos, si fuera el responsable de este
desaguisado, no sacaría la cabeza citada de debajo del escaño.
Pero bueno, a ustedes lo mismos les da uno que ochenta.

Lo principal, lo principal de esta conselleria, la memoria
democrática, la memoria democrática que a ustedes tanto les
preocupa. Yo no sé si la Fundación Nacional Francisco Franco
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otorga algún tipo de premios, pero sin duda ustedes, desde
luego, se lo merecerían, porque nunca en los últimos cuarenta
años se ha hablado tanto de Franco como desde que ustedes
desempolvaron o empezaron a montar este tinglado de la
memoria democrática, que no es una memoria democrática, no
es lo que le vendieron y que ingenuamente les compró el
Partido Popular de que, como han dicho antes ... el señor
diputado de MÉS, de abrir para cerrar, no era un intento de que
aquellas personas que sufrieron represión, sus familiares, como
vienen ustedes a decirnos, pudieran enterrar a sus muertos con
dignidad, que por supuesto que estamos a favor, por supuesto
que estamos a favor. No se trata de esto. Ustedes han venido a
desenterrar, no a las víctimas del franquismo; ustedes han
venido a desenterrar el odio. De eso se trata su ministerio de la
verdad, lo que hace la Dirección General de Memoria
Democrática es desenterrar el odio entre los españoles y por
ninguna ley que ustedes hagan, por mucho dinero que inviertan,
por muchas cruces que derriben, por muchas barbaridades
iconoclastas que cometan les puedo asegurar que este diputado
que les habla jamás considerará que sus abuelos eran asesinos
porque lucharon en el bando que les pareció mejor por una
España que querían mejor. No lo van a conseguir, porque
nosotros pensamos -y aquí la frase va a ser muy breve-, como
dijo en su momento una persona que fue fusilada por aquellos
de los que se consideran ustedes herederos, que ojalá fuera la
mía la última sangre española que se vertiera en contiendas
civiles.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Un cop finalitzat el debat núm. 9,
i abans de finalitzar, voldria transmetre un missatge del Sr.
Yllanes que ens ha fet arribar per l'agraïment a totes les
persones que s'han dirigit cap a la seva rehabilitació i que
desitja bones festes a tots els membres i al personal de la casa. 

Passam així al debat núm, 10 de totalitat i globalitat.
Agrupació de la secció 20 Conselleria d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, amb les seccions i entitats afins. 

A) Esmenes a la totalitat.

Grup Parlamentari Popular, secció 20, Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, esmena 13491;  E10, Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, FOGAIBA,
13492; E18, Serveis de Millora Agrària i Pesquera SEMILLA,
13493.

B) Esmenes parcials

Grup Parlamentari Popular, secció 20, Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, al programa 581A,
infraestructures de regadiu, 13569; al programa 714B, foment
del sector agrari, 13570 a 13574 i 13769; al programa 718A,
recursos marins i ordenació del sector pesquer, 13538 i 13539.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 20 Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, al programa 714B, foment
del sector agropecuari, esmenes 13313, 13318, 13338 a 13342
i 13337.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 20, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, al
programa 714B, foment del sector agropecuari, 13062.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Pons.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, el Govern de la Sra. Armengol no està aplicant les
polítiques públiques que necessiten els pagesos i els pescadors
de Balears, com ho confirmen les reiterades queixes i les
reclamacions d'aquests professionals o bé de les seves
associacions. Per aquest motiu hem presentat i mantenim les
esmenes a la totalitat, perquè el pressupost d'agricultura a més
d'estar mal dotat, en realitat és un document de bones
intencions que, a l'hora de la veritat, es converteixen en
incompliments, com per exemple el Pla estratègic per al sector
ramader, que encara a dia d'avui, no està redactat. 

El primer que ha de fer, Sra. Consellera, és complir amb els
agricultors, amb els ramaders i amb el món pesquer. Miri, el
mes de novembre Ope Mallorcamar va denunciar que el
FOGAIBA no els ha pagat les subvencions des de 2016.

Per argumentar les esmenes a la totalitat, volem explicar el
criteri del meu grup parlamentari sobre el Pla PROVILAC de
Menorca i la nova PAC 2023-2027. Denunciam que el pla per
al sector lleter de Menorca lamentablement, arriba tard i és
insuficient. Aquest pla de xoc ja va ser reclamat, a principi
d'agost, per a la frisona balear, i després, per a la resta
d'organitzacions professionals de Menorca. Totes les OPE van
demanar que s'havia d'aplicar abans de 31 de desembre per
evitar la debacle d'un sector que vostè mateixa diu, consellera,
està moribund. 

El Grup Popular va registrar el mateix mes d'agost una
proposició no de llei amb les peticions del sector, on tots els
partits d'esquerra van votar en contra, i ho van rebutjar perquè
ho demanava el Partit Popular, i ara ens trobam aquí amb el pla
PROVILAC, de moment, l'única indústria que ha augmentat el
preu de la llet és Coinga amb pujades de 2 i 3 cèntims que paga
amb caràcter retroactiu de dia 1 de gener, és molt d'agrair. El
document firmat preveu que la convocatòria es publicarà el mes
de febrer i estableix que “se tramitarán bajo la fórmula de
subvenciones directas, quedando este aspecto supeditado a
una aprobación de la Comisión Europea. En caso contrario,
seran tramitadas como ayudas de minimis”. Per tant, ara
mateix no hi ha res fermat, ara mateix no tenim res fermat.

Consellera, si no pot evitar les restriccions de la regla de
minimis, vostè té un pla B?, perquè, en cas contrari, aquest pla
quedarà en paper banyat. I davant la manca d'agilitat de la seva
conselleria, pot assegurar que els pagesos cobraran abans de
l'estiu? Crec que convé anar preparant una operació pont amb
Hisenda, que permeti aportar el finançament que vostès han
promès als ramaders.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113491
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També li vull dir, preveuen destinar entre Govern i consell
1.800.000 euros quan la producció de llet a Menorca és de 50
milions de litres que a 4,6 cèntims suposen 2,3 milions d’euros.
Açò justifica l'esmena que hem presentat en aquest sentit. 

Finalment, diu que a Menorca pagaran la llet a 36 cèntims,
però tot i que és una passa, jo no li negaré, consellera, no
cobreix els costos de producció, que a Menorca pugen entre 40
i 41 cèntims. Per tant, consellera, incompleixen la nova llei de
cadena alimentària, la incompleixen, que exigeix pagar un preu
igual o superior al cost de producció, i açò casualment ho
denuncia avui, l'Associació Frisona i FAGME. 

En relació amb la nova PAC, esperam i desitjam que sigui
aprovada i incorporada a la proposta del Pla estratègic nacional
per compensar la insularitat. Ara recollirem els fruits de la feina
feta del Govern del Partit Popular davant la Unió Europea,
quan va quantificar a Brussel·les els sobrecosts del fet insular,
amb l'informe SOS Agricultura de Balears. Gràcies a aquesta
feina, el 2013 el ministeri va publicar el primer reial decret que
reconeix els sobrecostos, “para el año 2013 y los siguientes en
los pagos directos”.

Per tant, consellera, vostè va afirmar: “hemos conseguido
por primera vez que se reconozca el hecho insular”. Vostè sap
que açò no és així. El fet insular es va reconèixer, per primera
vegada el 2013 amb un govern del Partit Popular, però el més
important és quina quantitat rebrem. Miri, el Ple del Parlament
va aprovar per unanimitat, dia 16 de novembre, una moció del
Partit Popular, on instam que la nova PAC destini, com a
mínim, 38 milions d'euros per la insularitat, 38 milions d'acord
amb el càlcul del Ministeri d'Agricultura que ha publicat la seva
conselleria. Açò són xifres de 2019, el que vol dir que els
costos han augmentat en aquests dos anys. Per tant, tot el que
sigui inferior a 38 milions serà un fracàs, serà un fracàs,
consellera, i no permetrà als pagesos i als pescadors obtenir les
mateixes rendes per la seva feina, perquè no podran produir, ni
competir en igualtat de condicions. 

En relació amb les esmenes parcials, demanam 2 milions
d'euros per a les infraestructures de regadiu, amb càrrec al fons
d'insularitat; incrementar 1 milió d'euros el Pla PROVILAC
que, com ja he explicat, consideram insuficient; 500.000 euros
al Pla estratègic de ramaderia, que encara a dia d'avui no
s'aplica; 2 milions per a la dotació dels nous programes PDR;
300.000 euros per cobrir la manca de personal de la Direcció
General de Pesca; 558.000 euros per a les confraries de
pescadors; 1.500.000 euros per a l'escorxador de Ciutadella;
340.000 per a les ajudes del PDR 2015-2019, que han estat
aprovades i que encara no s'han abonat. 

Respecte d’aquesta esmena, concretament la 13574, hem
arribat a una transacció i obtindrem una dotació de 100.000
euros. Sincerament, no és la quantitat que havien demanat, però
reconeixem que anirà bé per pagar les resolucions pendents del
2017, 18 i 19. Li vull agrair, consellera, personalment a vostè
la bona predisposició i també la del diputat Sr. López, per
arribar a un acord amb aquesta esmena. 

Per altra banda, retiram l'esmena de liquidació de cambres
agràries, quan la vàrem registrar, el FOGAIBA encara no havia
començat a pagar. De fet, fa quatre dies que ha acabat de pagar.

I com que també volem ser equilibrats en la crítica, en aquest
cas reconeixem que es tancarà una antiga reclamació del sector. 

Compartim la preocupació dels pescadors professionals que
estan condemnats a la desaparició, perquè ni la Sra. Armengol
ni el Sr. Pedro Sánchez han sabut defensar les particularitats de
la pesca a les nostres illes. Les prohibicions provocaran que
l'any que ve només puguin fer feina 160 dies. En cinc anys no
hi haurà flota pesquera i quedarem sense peix fresc, o sigui,
sense producte local, de què aquí ens n’omplim tant la boca. Un
altre fracàs de la Direcció General de Sobirania Alimentària,
que tornam a demanar, consellera, que sigui suprimida. 

I en darrer terme, rebutjam les declaracions del director
general de Pesca, que a la darrera reunió amb els pescadors de
Menorca, els va dir que podien preparar el seu funeral; del tot
inadmissible, del tot inadmissible. 

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

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

 LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Pons. No sé si quiere... 

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

Pido la palabra por turno incidental.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Consellera. Interviene ahora el Gobierno abriendo
una cuestión incidental. Tiene la palabra la Sra. Consellera de
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

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

Sí, disculpen, que me había liado. Bueno, bon dia a tothom.
Hoy es el sorteo de la lotería nacional, como todo el mundo
sabe, y hay gente que dice “nunca me toca”, pero de esta gente
que dice “nunca me toca”, una gran mayoría es que nunca
juega, es imposible que te toque, si no juegas. 

Nosotros hemos venido a esta Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación a jugar, y a jugar con todo, con las
mejores bazas, que, por cierto, no siempre son bazas
económicas, no siempre son bazas económicas. Nosotros
hemos venido a jugar con solvencia, con ilusión, con un
proyecto muy concreto para un sector que en estas islas estaba
abandonado y en grave peligro, con mucha voluntad política,
con un equipo formado para afrontar estos retos y sobre todo
con muchísima capacidad de diálogo, lo que implica, con
humildad. Humildad es saber dónde están tus límites y dónde
puedes poner tus objetivos. Y lo más importante de todo, este
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equipo de esta conselleria desde el minuto uno, ha contado con
el conjunto del sector sin hacer distinción alguna. 

Por supuesto, muy importante también colaborar con otras
instituciones, como ha sido el caso del Ministerio de
Agricultura, por poner un ejemplo, y ejemplos de los éxitos que
se han tenido trabajando de esta manera, son muchos. Daré
algunos ejemplos. Por ejemplo, la compra pública, algo que nos
decían que era imposible conseguir; por ejemplo, que
cooperativas pequeñas se agrupen en mayores o que
productores se agrupen y formen cooperativas; como, por
ejemplo, lo que ha pasado con Som Pagesos con el gran trabajo
que ha tenido desde SEMILLA, por supuesto; por ejemplo, con
lo muchísimo que se ha conseguido en la negociación de la
PAC; y también con el Pacto para la leche de Menorca, Sra.
Pons, que aquí lo tengo firmado por todo el mundo, cosa que,
como usted sabe, no es fácil. 

Ya dimos todos los datos económicos en comisión y están
ahí y los pueden ustedes consultar, aunque recordaré algunos.
Pero, sobre todo, voy a contestar a las cuestiones que me ha
planteado la Sra. Pons. 

Primero ustedes hacen aquí una enmienda a la totalidad, es
decir, el trabajo de su conselleria en su conjunto no nos gusta,
no nos gusta; da igual que se haya conseguido una PAC
histórica, que se esté en camino de solucionar el tema de la
leche en Menorca, siendo usted menorquina, Sra. Pons, no me
importa, a la totalidad. ¿Y por qué?, pues se lo voy a decir,
aunque todo el mundo lo sabe: usted nunca tendrá permiso para
estar contenta públicamente, porque que esta conselleria
funcione bien, a ustedes, como partido, les perjudica, y ya está.
Entonces da igual lo que hagamos, nunca estará contenta, Sra.
Pons, aunque por dentro, como menorquina, probablemente de
muchas cosas que conseguimos usted en su casa, allí sola,
estará contenta, una pena que no lo pueda celebrar con sus
compañeros. 

Me saca temas ... en fin, por ejemplo, el incumplimiento del
Plan estratégico de ganadería, con la que ha caído, Sra. Pons,
que estamos en pandemia, con la que ha caído; y que lo
tenemos presupuestado, si ya está en nuestros presupuestos, si
ya está previsto. Me dice, me saca lo de Mallorcamar sin pagar
desde 2016. No es que esté sin pagar desde 2016, ahora podían
presentar facturas de 2016 y las que han presentado que están
conformes a derecho, por supuesto que se les abonan y las que
no están bien justificadas, por supuesto que no se les abonan,
porque esto es dinero público y tiene que estar justificado como
toca.

El plan de la leche de Menorca llega tarde, llega tardísimo.
Esto se tenía que haber empezado a hacer cuando su ministra,
su ministerio y su gente votó a favor de eliminar las cuotas
lácteas, y desde entonces el sector lechero va en pendiente
abajo con gran peligro, pero desde luego no llega tarde si lo
enfocamos desde que estamos en la conselleria y desde que se
ha planteado el problema.

Nosotros no somos partidarios de dar propinas, de decir ay
te doy un poco aquí y te callas, te pago ..., no, no esto son
reformas estructurales que queremos hacer y para hacer
reformas estructurales se necesita un tiempo y se necesita

mucho consenso, muchos datos, muchas reuniones y finalmente
llegas a un acuerdo, llegas a un acuerdo que usted ahora, en
plan agorero, ya vaticina que va al fracaso, Sra. Pons, y luego
riñe al director general porque dice cosas pesimistas. Es
completamente contradictorio esto que dice.

En cuanto a la nueva PAC, es cierto, es cierto que el Sr.
Company en su día dio un paso para que se reconociera la
insularidad, que tuvo el éxito que tuvo y que yo no voy ni a
calificar aquí. Tuvo el éxito que tuvo, pero no se puede
comprar para nada con lo que se ha conseguido ahora, que es
que Baleares sea una región específica dentro del Plan
estratégico nacional, con lo cual los beneficios que van a
obtener nuestros payeses y nuestras payesas a la hora de
solicitar la nueva PAC van a ser enormes, enormes; si la media
española en el resto del Estado va a ser de 114 Pues aquí va a
ser de 188, pero además si son jóvenes, va a ser el doble, va a
ser de 380 pico, 390, pero si son mujeres además tienen un
tanto por cien adicional que pasa de los 400. Es una cosa
absolutamente histórica, Sra. Pons, no estamos hablando ahí de
una línea dentro de un documento, estamos hablando de un
reconocimiento de las Islas Baleares y de su problema, no
solamente con la insularidad, con la doble y con la triple
insularidad, lo que hará que las islas pequeñas tengan un
beneficio aun muy superior, en el caso de Ibiza será el 100%
más. No sé de qué estamos hablando. 

Usted habla siempre de los 38 millones, porque ustedes
entienden así la política, pongo 38 millones, (...) en una cajay
entonces ya ... esto no funciona así; la PAC es un instrumento,
es un instrumento vivo al que pueden acceder los payeses desde
muchas líneas de cómo se cultiva, de adaptar los nuevos
cultivos, de hacer cultivos rotativos, de ir hacia unos sistemas
mucho más sostenibles, de tener un cierto tipo de cultivo, ...
Hay muchísimas maneras de conseguir beneficios de la PAC,
esos 38 millones, lo que era un cálculo aproximado y global de
todos los problemas de la insularidad, no solamente de los que
pueden ser abordados desde la PAC. Hay otros instrumentos,
como sabemos, hay redes de transporte, hay otros instrumentos
que, por supuesto, en lo que nosotros podemos de nuevo, con
este humildad de lo que es competencia nuestra y hasta dónde
llegamos, vamos a explotar hasta el final. 

Lo que pedían para las cámaras agrarias, Sra. Pons -es que
se lo tengo que decir, se lo tengo que decir porque se va a
enterar por ahí porque se lo digo a todo el mundo y prefiero
decírselo a la cara- era una locura. ¿Usted qué cree que eran las
cámaras agrarias? ¿Usted cree que ahora sacamos un dinero, no
se sabe dónde, para dárselo a las cámaras agrarias y que, como
teníamos poco pues usted les da un millón? No es así. Esto es
un patrimonio que estaba en custodia, en FOGAIBA, que
pertenecía a las antiguas cámaras agrarias, dinero con cuotas
que han pagado las familias payesas de las islas y que estaba
allí en custodia, tanto lo que eran bienes muebles como lo que
eran bienes monetarios, como lo que era en metálico. Ese
dinero ... se llegó a un acuerdo sobre este reparto hace un
montón, y usted está venga preguntar ¿cuándo se lo dan?,
¿cuándo se lo dan?, pues cuando esté todo firmado, cuando
hayamos ido a la notaría, que el dinero ya está todo repartido,
los bienes inmuebles estamos yendo a notaría cada semana,
mañana me parece que tengo firma en notaría para lo que le
quedaba a ASAJA y no se necesita que nadie venga a dar
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propinas, no se pueden dar propinas a las cámaras agrarias, es
lo que les corresponde y ya está. Entonces esta enmienda, usted
dice que la retira porque ya lo estamos pagando; no, la retira
porque esta enmienda no tiene ni pies ni cabeza, ni pies, ni
cabeza. 

En cuanto a la política pesquera, creo que lo he dicho en
todos sitios, aquí en sede parlamentaria, a los medios, en las
redes, apoyamos totalmente a nuestros pescadores. Entendemos
que no tiene nada que ver la pesca de arrastre, la gran pesca de
arrastre en ciertas zonas del Mediterráneo, con lo que se
produce aquí, tenemos una línea de costa equivalente a la de
Valencia y Cataluña junta, cuando solo tenemos 33 las barcas
de arrastre, y allí son sobre 400. No tiene sentido que se
apliquen las mismas reducciones aquí que allí, lo hemos
argumentado, hemos tenido un montón de reuniones, hemos
escrito no solamente al ministro, no solamente a la Secretaria
General de Pesca, y nos hemos reunido con ellos, sino que
hemos escrito también a Andalucía, a su colega, la que tengo
muy buena relación, porque ella representaba a las autónomas
en Bruselas en esta ocasión, y le transmitimos todos los
argumentos que podría utilizar para defender nuestra postura;
pero, evidentemente, cuando se decidió no presentarlo por
GSA, es decir, por zonas marítimas, sino global, pues salió lo
que salió. Es cierto que del 7,5 que querían reducir ha bajado
a un 6, es cierto, pero nosotros no lo podemos admitir eso
tampoco, y lo que sí se ha conseguido creando este clima de
confianza y de no hacer ruido y de hablar donde toca hablar,
hemos conseguido que el ministerio diga que se pagarán los
días que no se pesca, lo cual no es perfecto, no es lo que
queríamos, pero sí es un gran avance y de paso hemos
conseguido condiciones especiales para la pesca de langosta en
Menorca, cosa que en un principio parece muy complicado y se
ha llegado a este acuerdo y a otro tipo de beneficios, como el
cálculo de la gamba roja, ... bueno, no voy a entrar aquí en
detalles, pero aparte se han conseguido pequeñas cosas.

En cuanto a la PAC, aunque no es en realidad de este
presupuesto, porque la PAC siempre se ha de aplicar en enero
de 2023, pero sé que les interesa a todos muchísimo, y, aparte
de los datos que he dado, bueno, sí, quería decir que en el tema
de la PAC solo de pago directo, para quien no lo entienda es lo
que se les paga directamente a cada explotación, a cada payés
por sus derechos, por cada hectárea que tiene, ya dije antes que
subía de... -a ver, que tengo aquí la cifra exacta-..., aquí pasará
a 188,64 por hectárea, cuando antes se cobraba 117,96, esa
cifra quiero que esté clara. Pero, además, hay un pago
redistributivo para pequeñas y medianas explotaciones, que el
85% de nuestros payeses podrán cobrar, entre el pago directo
y el redistributivo calculamos que serán 12 millones de euros
más.

Pero luego hay otras muchísimas líneas de las que se
pueden aprovechar, por ejemplo, la de frutos secos, la del
vacuno de leche, que, por cierto, también aumentan, aumentan
entre un 20 y un 60% con lo que teníamos en la PAC anterior.

O sea, el monto total, si se sabe aprovechar esta PAC, es
enorme.

Y quería también decir una cosa que se comentó en la
comparecencia anterior sobre los anuncios de ayudas, por

ejemplo, que había de energía, para explotaciones, que a veces
la gente no las solicita porque no las conoce, y es cierto, hay
muchas líneas de ayudas y a veces uno no lo sabe; este dinero
que hemos dado a las..., que hemos devuelto, en realidad, a las
organizaciones agrarias, les va a permitir tener una cosa que es
vital, que es un asesoramiento de sus afiliados, que pueda
precisamente hacer llegar hasta la explotación más pequeña, las
ventajas y las posibilidades que tienen de aprovechar todos
estos recursos que el Govern pone a su disposición. Y esto es
un compromiso que existe.

También les hemos facilitado que ahora las organizaciones
agrarias puedan representar a sus afiliados con un documento,
que no hace falta que vengan todos y cada uno, esto va a
agilizar mucho las gestiones.

Y quiero aprovechar lo último que me queda, primero para
beber agua, porque, como tengo alergia al micrófono, ya no
puedo hablar, ya tengo la boca completamente dormida, eso
primero; lo segundo, para agradecer a todo mi equipo el
enorme trabajo que han hecho durante todo este tiempo y,
especialmente, este año, con un problema añadido que hemos
tenido todos, desde luego, con el tema de la pandemia, para...,
iba a desear feliz Navidad, pero lo haré en mi última
intervención.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Consellera. En turno de réplica, la Sra.
Pons, por cinco minutos.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Consellera, té pla B per
pagar el PROVILAC, sí o no? Sé que l’ha firmat, perquè
inicialment els va telefonar per firmar-lo demà, dijous, i
després els van tornar telefonar, deprisa y corriendo, que
l’havien de firmar, sí o sí, dilluns, perquè vostè avui en els
pressuposts el volia tenir firmat, també em consta. Vol que li
digui?

Si els pagesos estan tan contents com vostè diu, per què tot
el sector li fa protestes? I a Menorca, concretament, tothom
se'ls tira a sobre quan vostès hi van.

Però, miri, em referiré a les meves esmenes, ja que...

(Remor de veus)

... ja que vostè diu que no som constructius. Miri, totes les
esmenes que hem presentat són a favor de l'agricultura, a favor
de la ramaderia i a favor de la pesca, són esmenes
constructives, totes tenen un mateix objectiu: aconseguir més
recursos per al sector primari, ja que aquesta conselleria és de
les pitjors dotades del Govern Armengol.

(Alguns aplaudiments)
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Vostè hauria d'exigir molt més, hauria d'exigir molt més, i,
a més de feina per aconseguir la compensació dels sobrecosts
de la insularitat, li record, i ja li he dit altres vegades, que vostè
va presentar una proposició en el Congrés dels Diputats en
aquest sentit, però, miri per on, el PSOE no li va votar a favor,
no li va votar a favor!

Nosaltres tenim almanco la satisfacció d'haver aprovat la
primera Llei agrària de Balears i el més important, consellera,
consensuada amb tot el sector.

Mantenim les esmenes, entre d'altres motius, perquè la
dotació del factor d'insularitat procedent del règim especial,
també consideram que ha d'arribar al camp i a la mar, i açò no
ho diu únicament el Partit Popular ho va afirmar, ho va afirmar
vostè dilluns a Menorca, per açò demanam recursos d'aquest
fons per als pagesos i pescadors, no sigui que tornin quedar
exclosos i tornin quedar discriminats.

També demanam augmentar la dotació del Pla PROVILAC,
en primer lloc, tal com li he explicat, perquè no està assegurada
la fórmula de pagament per les restriccions de la regla de
minimis, i vostè ho sap, i perquè el Govern i el consell hi
preveuen destinar 1.800.000 euros quan la producció a
Menorca de llet és de 50 milions de litres.

I li vull fer una darrera referència a la nova PAC. Miri,
tenim tot un any per endavant, el 2022, però els recursos de la
Unió Europea, que ens diuen que augmentaran com a regió
insular, no ens arribaran fins al 2023, per tant, avui no tenim
res, és que jo no sé com vostè pot dir que tot ho té fermat, avui
no hi tenim res, consellera. Per tant, abans d'anunciar el que
encara no està aprovat a Brussel·les i no serà una realitat fins
almanco d'aquí a un any, la conselleria, la seva obligació és
aconseguir una major dotació per a l'any que ve, en primer lloc,
per pagar tot el que encara es deu al FOGAIBA, però estarem
contents, consellera, el dia que tot el que vostè anuncia es faci
efectiu i es pagui, sobretot, que es pagui.

El que vostè diu de la PAC és un projecte, no hi ha res
aprovat, i nosaltres el que volem és que les promeses siguin
fets. Desitjam que la PAC sigui molt beneficiosa per al camp i
per a la pesca, però, escolti, és que els pagesos hi han de poder
arribar al 2023, pagesos i pescadors hi han de poder arribar, i
a dia d'avui, desgraciadament, amb les seves polítiques no en
duem camí.

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Pons. Tiene la palabra la consellera de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

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

Gracias, vicepresidenta. Bueno, Sra. Pons, es que dice que
cuando voy a Menorca se nos echa el sector encima, ¡por Dios

del alma!, pero sí con el sector nos reunimos a diario, pero si el
sector nos ha reconocido mil veces todo el trabajo que se está
haciendo, la forma en que se está trabajando, como se les pide
opinión, cómo se consensuan las cosas, no sé con quién habla
usted, no sé con quién habla usted.

(Remor de veus)

Luego dice que es la peor dotada, la consellería peor
dotada. Nuestra conselleria tiene fondos europeos, cosa que
otras consellerias no tienen y que suponen un montante muy
importante cada año, por ejemplo para 2022 tenemos unos 100
millones para gestionar. Y, de hecho, es el tercer año, son las
terceras cuentas y es el tercer año que sube el presupuesto de
esta conselleria. Creo que poco a poco todo el mundo está...,
hablo de todo el mundo, no solamente en el Govern, sino en la
calle, cada vez hay más gente que es consciente de lo
imprescindible del sector primario, no necesario, no bonito, no
qué bien, imprescindible para la vida misma, imprescindible
tener alimentos de cercanía, tener alimentos frescos, que los
payeses puedan trabajar con una rentabilidad, que a sus
descendientes o a nuevos jóvenes que se incorporen, les
apetezca estar en el sector. Ese es el proyecto de esta
conselleria y creo que todo el sector lo conoce y lo aprueba. 

Dice usted, y es cierto, que cuando yo presenté la primera
propuesta, cuando era diputada en Madrid, cuando ustedes
decían que yo no hacía nada en Madrid, en aquella época,
cuando presenté aquella propuesta, es cierto que el PSOE se
abstuvo, no quiso votar a favor. Por eso le digo, mayor razón
el trabajo que hemos hecho, que hemos logrado con el
ministerio, que era el mismo entonces, con el ministerio, esta
confianza que hayan llegado a entender por qué aquí era
imprescindible que la PAC hiciera una diferenciación con las
Islas Baleares y que eso no era en contra de nadie, sino pedir
solo la equidad, poder trabajar en las mismas circunstancias,
mayor mérito que tiene que hayamos hecho todo ese trabajo y
que tengamos ahora esta relación tan fluida que tenemos con el
ministerio. 

En cuanto al tema de la leche, Sra. Pons, le pido por favor,
le pido por favor que sea usted una patriota de su patria chica
y que no esté torpedeando un acuerdo que ha abierto la
esperanza a un sector que, como le digo, hace quince años,
como mínimo, que está en declive, que estaba moribundo -y lo
repito: estaba moribundo. No le quite la esperanza a un sector
sin el cual Menorca, como tal, no existe. La Reserva de la
Biosfera sin el sector primario, sin el sector lácteo no existe; el
paisaje menorquín, las tancas, las barreras sin el sector primario
no existe. Entonces, no esté usted torpedeando cuando tenemos
ahí un acuerdo de solución y usted de nuevo vuelve a sus
políticas paternalistas, de vamos a darles, de cuánto tienes para
darles, ... Ellos tienen que empoderarse, las industrias tienen
que colaborar, las industrias están ya llegando a acuerdos con
todos ellos, con todos los productores para subir la parte que
les corresponde. 

Usted sabe bien que nosotros vamos a poner 1,5 millones de
momento para esto, también el consejo insular va a poner
800.000 euros, que no son pocos y las industrias también. Y el
consumidor tiene que estar orgulloso de pagar el precio que
toca por la leche. No de ir a un supermercado buscar leche de
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50 céntimos, que es lo que hacen muchas grandes superficies,
que lo utilizan como reclamo. Estas marcas blancas, un
producto que su coste de producción está muy por encima y
que contiene 4 o 5 raciones de alimento completo por 50, por
60 céntimos. Todo el mundo tiene que poner de su parte. Todo
el mundo tiene que tener leche de aquí en su casa. Eso es lo que
tenemos que hacer entre todos y así saldrá el sector, no estando
siempre pi, pi, pi, pi, pi, no va a funcionar, no va a funcionar.
Sí va a funcionar, como ha funcionado todo lo anterior y la
PAC está ya negociada con Bruselas, aprobada en Bruselas,
porque si no, nunca el ministro Planas lo hubiera metido en el
Plan estratégico nacional, sin hacer esas consultas previas que,
por supuesto, se hicieron y ustedes deberían estar celebrándolo
con vino de la terra, pero por todo lo alto. 

(Alguns aplaudiments)

Y ahora sí que les deseo a todos muy feliz Navidad, muy
felices fiestas y que tengan muchísimo cuidado, la cosa está
muy complicada. De esos casi 89.000 muertos que tenemos en
las estadísticas oficiales, uno era un muy querido hermano mío
y entiendo perfectamente lo que es para esas familias pasar la
Navidad con ese hueco.

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudients)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Felices fiestas para usted
también. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos
interviene el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGÉS:

Bueno señores, ya saben, obedezcan a nuestra máxima
autoridad en el sector del primario y celebren con vi de la terra.
Espero, Sra. de la Concha, que cuando nos dice usted que tiene
alergia al micrófono, se refiere a una alergia real, física, no a
una forma literaria, porque evidentemente no es así.

El problema que vamos a enfrentar en todas las políticas
que tengamos en cuenta para el sector primario, es que no
podemos desearlo todo, no se puede querer todo. Hoy
precisamente recordaba usted que es el día de la lotería,
digamos no se puede jugar a dos bolas dentro del mismo..., es
decir, esperar que salgan lo dos números, es imposible.
Estamos aceptando y somos unos tremendos partidarios de
todas las deducciones, todas las cuotas, todas las imposiciones
europeas, de deducirnos, de deducirnos, ... 

Gracias porque por fin he entendido que quiere decir
democratizar, por cierto, gracias a las tres autoridades que me
lo han explicado. Y claro, ya he entendido además que es una
democracia orgánica y una democracia popular, se lo
agradezco desde la profunda humilidad, de que, claro, yo tengo
mucho menos..., claro que ustedes, ven dónde me siento,
¿cómo voy a entender yo qué es una democracia, por mucho
que (...)? Ustedes lo tienen como una cuestión de piel, yo
puedo llegar a ello a través del estudio, la reflexión y, en fin,

sistemas inútiles para el conocimiento, cuando esto es una
propiedad ya adquirida y registrada.

Entonces, claro, he entendido también qué es una
democracia orgánica, una democracia popular, una república
democrática. Muy bien, reducción, exponer a la propiedad,
falta de respeto a los individuos y mayor autoridad por parte de
las leyes. Así que si vamos a esta democratización, con estos
conceptos, tengamos muy claro dónde vamos y no pueden
pedirlo ustedes todo. No se puede pedir reducción, una vida
monacal reducida y de poca intervención en el medio y a la vez
rentabilidad, producto local, producto de calidad de al lado y
tal. Tenemos que elegir. La pesca es el magnífico ejemplo de
esto. Lo de la pesca de esta Navidad, lo hemos hablado en
algún momento ..., y no se preocupe que esto no es una
acusación, es un compartimos el problema y noto su
sensibilidad, Sra. Consellera, en cuanto a ello. La reconozco
plenamente.

¿Pero ven ustedes que no podemos pedir los dos objetivos
a la vez? No podemos permitirnos ser el sitio más reduccionista
del mundo, igual quilómetros de litoral que Cataluña y
Valencia unidas, 38 barcas contra 400 y las mismas
reducciones, asimilándolas en todos los conceptos, reducciones
en jornadas, hasta llegar a los 160 que ..., perdonen, ¿qué
actividad es la que puede permitirse trababjar 160 días del año?
Les quedan 205, que, ¿qué hacen?, ¿cómo llenan el tiempo?,
¿qué esperamos?, ¿que se llenen las tabernas de los puertos
jugando al dominó? Es un poco extraño pedirle a la gente que
tenga una actividad así. Reducción de cuotas con la gamba roja,
que parece que está llegando a acuerdos y les felicito (...).
Extraordinaria, reducción por cuotas...

(Renous estranys del micròfon)

Perdón, ¿soy yo? Espero que no, por mi salud. No sabía, si
había empezado a enloquecer y le suenan voces. Pero después
de estos tres días de presupuestos, comprenderán ustedes que
estaría justificado. Si veo de algunos de ustedes hacer una cosa
extraña así, no se preocupen que yo por lo menos se lo
disculparé.

No podemos entonces permitirnos el tener todas estas
reducciones de cuotas y además de mallas de los 50 y los 45
centímetros y tener producto local en Navidad. Y lo que no
podemos hacer en unas islas del Mediterráneo y no nos lo
podemos permitir, por sentido común, por lógica, por respecto
a nosotros mismos, es comer gambas gallegas, ni traer pescado
congelado de Madrid, que somos unas islas del Mediterráneo.
Entonces no podemos querer las dos cosas. Habrá que empezar,
no sé cómo, debe ser difícil, yo tendría mi propio proyecto si se
me dejara asumir responsabilidades, pero tengo el cómodo
papel de la oposición, así que le digo, decida; y creo que tal y
como están los sectores del primario en este momento, decisión
tiene que ser radicalmente ponerse a su lado y como vienen a
anunciar, con más o menos bombo, pues como esto acabará en
barricadas, pues hay que empezar a tomar la decisión de si
usted va a ser la autoridad represiva y mandar los cañones o va
a ponerse al otro lado de la barricada y de la libertad guiando
al pueblo... en fin, quiero decir..., pero es que va a haber que
empezar a decir... porque las dos cosas no se pueden hacer, no
se pueden hacer y un poco lo de esta Navidad lo ha probado.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 105 / fascicle 5 / 22 de desembre de 2021 6425

Insisto, se pesca en virtud de un derecho, el de utilizar
nuestros recursos y en virtud de un deber, el de proveer a
nuestros mercados locales de producto fresco. No se pesca en
virtud de una concesión administrativa, es un derecho y un
deber que tenemos los seres humanos, (...) nosotros mismos.
No es una concesión, porque una concesión es -insisto- lo que
da el señor marqués que un día deja cazar en sus tierras porque
le viene bien. Entonces, que ahora no se llame señor marqués,
si no la directiva 1945/2022 me trae... un poco al fresco, el
problema...

Y entonces con esto nos encontramos en todos los sectores.
Como saldrá diciendo en el lácteo, lo del lácteo empieza a ser
un absurdo porque los 40 céntimos que cuesta producir y los 30
que se pagan no tiene sentido. Se está haciendo repercutir una
política de las grandes superficies, de lo que llaman los
productos calientes, los productos que imprescindiblemente se
van a comprar, el pan, la leche y tal y no sé qué que se ponen
muy, muy baratos como atractivo y entonces se suman en otros.
Tenemos un problema de la disfunción de las cadenas
comerciales con las cadenas productivas, bien, pues vamos a
ello porque este problema empieza a ser francamente grueso.

Y el problema por el que es... y ya voy a nuestras... algunas
de nuestras enmiendas le sorprenderán y hemos pretendido que
sean un toque de atención, hemos sacado un dinero de vacunas
que (...), pero malvados, ¿quieren ustedes no vacunar?, ¿a qué
ganado?, ¿al ganado de qué explotaciones?, si es que no va a
quedar, quiero decir... como va a haber que sacrificar todo ese
ganado probablemente podemos hacernos la previsión de
dónde estiramos el dinero por otro lado.

También el de..., bueno, no es que dejen de gastar tanta
electricidad y es una especie de broma de que (...) los alquileres
bajísimos de 6.000 euros y un gasto de electricidad altísimo y
es un poco sorprendente y también reconoceremos que hay que
ser original en la búsqueda de partidas de las que sacar el
dinero, porque aquí va a hacer falta mucho dinero.

¿Por qué? Porque hemos comprado la creatividad, la
capacidad, la voluntad de nuestros productores, lo siento, pero
durante los últimos años los hemos comprado, los hemos
burocratizado, los hemos funcionarizado, les hemos enseñado
que al levantarse con el primer gallo de la mañana, aquella
bonita imagen del agricultor, en lugar de ir a ordeñar su
ganado, a recolectar su fruta, lo que tiene que hacer son unos
papeles y mirarse el BOE y el BOIB y la normativa europea.
Entonces, ¿qué tenemos?, pues unos funcionarios, unos
funcionarios a los que ¿qué hacemos?, pagarles, con unos
cuentos y otros, con las PAC y tal y mientras se decide la
política de la PAC del 23, que espero que... incluya algo de
sentido común, estamos funcionarizando el sector primario y no
funciona, no nos sorprenda que no funcione. No les dejamos
hacer de verdad su actividad.

Y perdone, pero mi referencia a la pesca además es porque
es el ejemplo tan, tan notable de que no podemos hacer estas
dos cosas a la vez, que no funciona, no (...).

Así que básicamente nosotros lo que hemos pretendido con
nuestras enmiendas, que eso algunas en realidad son un
aldabonazo, un toque de atención, un esquilonazo... más... si la

palabra se admite, y lo que pretendemos es afrontar la
supervivencia de ese sector porque creemos en los tres sectores,
de todo el primario, porque creemos que de verdad vamos a
enfrentar este año. 

Entonces este año ya..., primero creemos que debe salirse
de esta cultura de las ayudas, debe empezar a potenciarse más
la iniciativa y la capacidad... Sí, hombre, es nuestro criterio, no
se preocupe, pero digo nosotros incluso, pues claro, y entonces
ya avisamos de... por su camino se va al desastre, pero bueno,
esto es la política, ¿no?, se hace así, esto es bregar con la
realidad y la actualidad. Entonces, esas... digamos son las
herramientas, algunas de ellas no son ni muy adecuadas ni muy
hermosas, pero lo que nosotros estamos sugiriendo es que aquí
van a hacer falta unos fondos. 

De hecho, mientras que se determina la nueva PAC y se
concreta toda esta política de “la granja a la mesa” y esto... se
llega a unos acuerdos reales y viendo el tremendo ejemplo, que
por eso lo hemos utilizado tanto y nos hemos volcado tanto,
que representa el sector pesquero, de una lucha entre dos
voluntades que no se permiten entre sí, que son antagónicas y
que son llevadas adelante por las mismas personas que nos
ofrecen un ejemplo de disfunción de... perdone, ¿por aquí o por
aquí?, no me diga que las dos puertas llevan al mismo sitio
porque no lo hacen, ¿no?

En cuanto a eso, nuestras enmiendas lo que intentan, y por
eso solicitamos de su amabilidad, comprensión y bondad que
las acepten y se muestren favorables a ellas... son pequeñas
correcciones de lo quisiéramos (...) estas disfunciones.

Gracias, presidenta, he terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez. Interviene ahora el grupo
parlamentario El Pi Proposta  per les Illes Balears, Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, bon dia. Jo
intentaré no allargar-me massa, és el tercer dia del debat i,
sincerament, en aquesta secció 20 de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca hem presentat una esmena.

Com saben, i s'ha demostrat durant aquesta pandèmia, el
sector primari és primordial i essencial i podríem afegir que
encara amb més intensitat a la nostra comunitat pel fet també de
ser illes.

Els pressuposts en agricultura, ramaderia i pesca sempre es
poden millorar, evidentment, sempre es poden incrementar,
però, i parlant amb el sector pensen que és correcte i si
s'executen amb coherència i amb consens i havent parlat amb
ells hi estan d'acord.

El que realment voldria el sector, i crec que ho vàrem xerrar
a la comissió la setmana passada i ho parlam dia sí i dia també,
no és que se'ls donin ajudes; ells el que volen és que els
productes que elaboren es paguin de manera digna. Això és el
que realment voldrien, i no haver d'arribar a aquestes ajudes. 
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I com que això desgraciadament avui en dia no és així,
necessiten d'aquestes ajudes i, sobretot, i també ho vaig dir a la
comissió, que estiguin devora ells, que estiguin devora ells i els
defensin i expliquin a Madrid i expliquin a Brussel·les la
realitat del nostre territori, la realitat del que passa a les Illes
Balears, de la nostra idiosincràsia, del tipus de terrenys que
tenim. Nosaltres no tenim grans extensions, són parcel·les
petites on s'ha de conrear o s'ha d'elaborar el producte d'una
altra manera. Les nostres extensions en tema de pesca, hem fet
els deures durant anys i per fer els deures, què fan des
d'Europa?, ens castiguen, i això és el que el sector de la pesca
no pot consentir de cap de les maneres. 

Per tant, el que volen els nostres agricultors, els nostres
ramaders, els nostres pescadors és que la consellera vagi a
Madrid i defensi la realitat del nostre territori i així com es
poden fer les feines aquí. És molt injust que als nostres
professionals se'ls castigui d'aquesta manera.

I centrant-me en l'esmena que hem presentat, ja la setmana
passada, la comissió va ser dia 16 de desembre, i aquell dia
vaig dir que s'havien superat per primera vegada els 300 euros
el megabyte/hora. Avui, una setmana després, hem superat els
360 euros per megabyte/hora, no sé on arribarem, això és
inassumible. Si fins ara aquesta situació ja era inassumible per
tota la societat que cada dia veim que puja més l'electricitat, si
ja ho era per al sector agrícola, perquè ells no tenen..., i ho ha
dit Pep Melià, avui, que també hem presentat una esmena a
comerç i transició energètica perquè dins els diferents espais
agraris es poguessin posar renovables, perquè es poguessin
aprofitar, no ens han acceptat aquesta esmena, esperam que
aquesta sí que ens l’acceptin. Ja vàrem parlar amb el Sr. López
i hi havia la idea de fer-nos una transacció, però si ja és
dificultós per a la ciutadania en general assumir el cost de la
llum i de l'electricitat, per al sector primari a les explotacions
agrícoles és realment insostenible. Per tant, jo crec, ja ho va dir
el Sr. Mas el dia de la comissió, i ara, per ventura, li prendré,
perquè per ventura ell volia ho volia dir, però ja va dir que un
company seu li va dir que no sembraria si no podia treure
l'aigua amb energia renovable, amb plaques solars, perquè no
poden assumir aquests costs. Per això, aquesta esmena que li
dic que que hem presentat, és la 13062, i amb aquesta esmena
el que volem és bonificar que hi hagi una línia d'ajuts per
bonificar els costs elèctrics de les explotacions agrícoles i
ramaderes, amb una quantia de 500.000 euros.

L'any passat, i també ho vaig dir, vàrem presentar la
mateixa esmena per 300.000 euros, es va transaccionar amb
150.000, i el problema va ser que per traves burocràtiques i
administratives no es va poder donar aquesta línia d'ajudes. Jo
també ho vaig parlar amb el Sr. López, és vera que fa dos anys,
aposta de vegades insistim en les esmenes, fa dos anys va ser
que no, l'any passat va ser que sí, es va generar una expectativa
i el que hem de fer és resoldre la problemàtica i que es puguin
donar. I crec que ara, després el Sr. López supòs que ja
manifestarà la quantia de ser de la transacció, però nosaltres, en
principi, hem demanat aquesta ajuda de 500.000 euros.

Aquesta és la nostra esmena i, per tant, jo crec que avui el
debat se centra en les esmenes que hem presentat als
pressuposts i no em vull allargar més. Simplement vull dir això,
que hem d'ajudar el sector en tot el que puguem.

I pel que fa a la resta de grups parlamentaris, donarem
suport, així com ho vàrem fer a les comissions. Sí que he de dir
a la Sra. Pons que totes aquelles esmenes que van encaminades
a pagar al sector, que es paguin així com toca, perquè si els
costa mantenir-se és bàsicament perquè no tenen aquests
doblers i és important que els arribin en temps i forma.

Res més. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Sureda. Abrimos el turno en contra y,
en representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos,
tiene la palabra el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Sobre la enmienda a la totalidad que ha
presentado el Partido Popular, tanto a la conselleria com a sus
entes, poco que añadir, ya he comentado en el debate anterior
que supongo que es por inercia que el partido que lidera la
oposición lo hace y genera relato, aún así sí que vuelvo a
remarcar que el sector primario es un sector que todos sabemos
que palidece desde hace muchísimos años, décadas, no es algo
puntual, por el conflicto de la pandemia, no el algo puntual por
el momento social y económico actual, sino que viene de hace
décadas su problemática; y aún así, en circunstancias tan
excepcionales como ahora, vemos que no se ha desistido, por
parte del principal partido de la oposición, en presentar una
enmienda a la totalidad a esta conselleria, incluso a sus entes,
lo cual incluya al FOGAIBA, y creo que todos somos
conscientes, o al menos los diputados que estamos en la
Comisión de Economía, que es la que trata estos temas en el día
a dia, es quien realmente se dedica a habilitar y dar y tramitar
las ayudas necesarias para el sector, y que, sin su labor,
podríamos estar seguros que, por desgracia, el sector
desaparecía y nos quedaríamos sin sector primario.

Por eso, en este sentido podemos entender el rol de desgaste
que puede ejercer la oposición, en este caso el principal partido
de la oposición, el Partido Popular, pero en eta ocasión, creo
que sabiendo, además, el trabajo que hace la consellera Mae de
la Concha, que ha conseguido un acuerdo histórico para la
próxima PAC, que, se diga lo que se diga, es verdad que el
ministro ya lo ha dicho y que estará incluido, hablamos de
incluir el hecho insular, lo cual es un paso histórico, sabiendo
que se está cumpliendo la devolución de patrimonio a todas las
cámaras agrarias, que de hecho ya prácticamente está todo,
cosa que hacía también, desde el principio de la democràcia,
que no se hacía esa justícia, que realmente era ellos y tocaba
hacerlo; sabiendo que, además, acabada de llegar hace bien
poco a un acuerdo que intenta solventar el problema del sector
lácteo en Menorca, que, además, está presupuestado también en
estos presupuestos, y que a esto hay que añadir que el
presupuesto vuelve a subir, que vuelven a aumentar las partidas
para las ayudas directas al sector primario, creo que habría
estado bien, en esta ocasión, al menos, que el Partido Popular
hubiese como, por ejemplo, El Pi, que ha presentado enmienda
a la totalidad en otras consellerias y en esta no. Puedo entender
que al menos, dentro de la dificultad, se está habilitando lo que
es necesario, se está yendo por una línea que el propio sector
agradece.
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Entiendo que cada uno hace su juego y ya está, pero estos
presupuestos siguen la línea que la consellera siempre nos ha
explicado cuando ha venido a comparecer a las comisiones de
Economía, pretenden ayudar al sector tanto en el presente como
en el futuro, lo que pretenden estos presupuestos es que haya un
mayor consumo del producto local, y para ello también se
plantea una mayor promoción y es pieza clave la Dirección
General de Soberanía Alimentaria, que se suele criticar, o se
intenta vaciar de contenido en el presupuesto, de partidas
presupuestarias, y es una de las que mayor promoción puede
dar para que se use o se consuma producto local. ¿Qué pasa si
se consume producto local? Pues algo obvio, también los
agricultores venderán más producto, con lo cual ese círculo en
sí se verá más complementado y aumentará la producción.

Se pretende también, además, algo muy complejo, que haya
relevo generacional, relevo generacional para el cual se
plantean muchas ayudas para jóvenes, se plantean también
muchas ayudas para mujeres, y relevo generacional en un
sector que, por desgracia, actualmente no se ve atractivo por
parte de los jóvenes es muy complejo, pero ¿cómo se va a ver
atractivo el sector primario si creo que aquí somos muy
conscientes de que trabajan a pérdidas? Requieren ayudas para
poder sobrevivir, entonces, conseguir que los jóvenes se
acerquen a algo que trabaja a pérdidas es muy, muy difícil. Con
lo cual, el trabajo que se está realizando desde la conselleria, de
intentar que los jóvenes, con ayudas específicas que vienen en
los presupuestos, se acerquen, creemos que es vital mientras se
soluciona el problema real que tiene que ver con el precio que
reciben los productores.

Y en ese prisma, en el prisma de intentar conseguir que el
sector primario no solo sobreviva, sino que se relance o que los
jóvenes lo vean atractivo y que, además, el producto local sea
consumido en nuestras islas, es en el que voy a analizar las
partidas presupuestarias y las enmiendas al presupuesto que se
han ido realizando por los diversos grupos, y por eso lo
comentaré con ese prisma que he estado explicando.

Del PP, la relativa al plan de choque para el sector lácteo,
que ya se lo ha dicho la consellera y, además, es verdad, el
cierre de las explotaciones lácteas, el abandono de la actividad
es una realidad qeu puede ocurrir y que hay que trabajar y,
además, se ha dicho, se llega tarde, se llega tarde desde hace
muchísimos años, pero entendemos por completo la
preocupación que hay, lo que sí que tenemos que decir que no
solo se ha firmado el acuerdo, sino que ya hay una partida que
la conselleria cree que puede solventar los problemas. En ese
sentido, ya se lo comenté en la comisión, no lo aceptaríamos,
pero sí que comprendemos la problemática porque es una
problemática completamente real la que hay con el sector
lácteo.

Para el plan estratégico lo tratamos un par de veces en
Comisión de Economía, lo hemos apoyado, además, por
unanimidad, que se redacte, hay presupuesto para hacer, para
redactarlo, solo queda pendiente la ejecución, pero el
presupuesto se vuelve a contemplar en esta partida, con lo cual
entiendo que el que ha presupuestado la conselleria es
suficiente y no necesita ese incremento de la enmienda que
hace el Partido Popular.

Referido a la de las obras para las instalaciones del
matadero de Ciutadella, se lo comenté en comisión, se lo
vuelvo a comentar a la diputada, la Sra. Pons, el problema es
que quien tiene que impulsar es quien tiene la competencia, que
es el consell insular y el ayuntamiento, es quien tiene que hacer
el proyecto e impulsarlo. Es cierto que, de forma excepcional,
se ha ayudado a los de Mallorca, pero porque el Consell de
Mallorca no tiene competencias, es verdad que el Consell de
Mallorca no tiene competencias, pero, primero se tiene que
hacer el paso por parte de las entidades locales, que es
necesario.

Todas las enmiendas que van de va vaciar de pressuposto
a la Direcció General de Soberania Alimentària, como
comprenderá el Partido Popular, no se la podemos aceptar
porque para nosotros sí es una pieza clave dentro del
organigrama y creemos que tiene que darse continuidad a esta
dirección general para que, precisamente, el producto local
tenga una presencia y tenga un protagonismo que se merece
dentro del Gobierno.

La que sí que se les aceptará, lo ha anunciado usted misma,
pero se lo especifico porque tiene que constar en el acta, es la
13574, a la que le realizamos una transacción para que la
partida sea de 100.000 euros, tal y como se ha comentado; es
para ayudas a PDR, compartimos la preocupación y creemos
que es necesaria. En ese sentido, sí que es verdad, por temas
presupuestarios, se ha tenido que rebajar a 100.000 euros, ya
me ha comentado que la aceptaría, pero en el turno ya lo
comento.

La retirada de las cámaras, la de cámaras agrarias, bueno,
pues tiene sentido, con el contexto tiene sentido que la retire,
se agradece.

De Ciudadanos, sí comentar que una vez más, vemos que se
hacen las bajas a lo que ellos entienden que no era necesario,
que es al personal eventual de la conselleria, ellos siempre
explican que creen que la Administración debe ser, digamos,
que más ligera, por así decirlo. El problema es, ya se lo dije en
comisión, ustedes lo presentan de forma genérica porque es
algo que..., pero es que se debería de fijar, la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación, precisamente, es de las que,
tanto en funcionariado como en asesores, es de las que menos
tiene. De hecho, si precisamente algo le hace falta a esta
conselleria, son manos para poder tramitar todas las ayudas y
que no haya atrasos y precisamente si se quita más personal
será peor, porque no es una conselleria que sea nada ostentosa.
Se lo dije en comisión y se lo vuelvo a decir; de hecho, incluso
usted plantea eliminar por completo el presupuesto de la
Secretaría General de la conselleria, creo que todos somos
conscientes de que una secretaría general en una conselleria es
vital para el trabajo y la coordinación del funcionariado, si eso
se elimina no se puede luego trabajar ni poner ninguna política
en práctica y creo que usted mismo ha dicho todas las
necesidades que hacen falta para el sector primario y todas las
políticas que hacen falta. Si no permitimos ni siquiera que el
funcionariado esté coordinado y pueda trabajar, mal vamos.

De El Pi, se ha comentado y, obviamente se lo aceptamos,
es la enmienda 13062 -yo ahora pasaré toda la documentación
a los letrados- por un valor de 250.000 euros, la aceptaremos
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sin ningún problema (...) la presentamos y si la acepta el grupo
de El Pi la aprobaremos sin ningún problema; quiero que se
comprenda, además, la Sra. Sureda lo ha dicho pero vuelvo a
hacer hincapié, en lo que supone para las explotaciones
agrícolas y ganaderas, que ya de por sí, como he comentado y
como sabemos todos, van a pérdidas, el tener que hacer frente
a los costes energéticos, el tener que hacer frente a la luz o o a
la energía que necesita la maquinaria para poder trabajar.
Justamente, además, en un contexto de una subida global de
electricidad.

¿Qué es lo que ocurre? Que si ya de por sí van justos, si no
tienen ayudas precisamente para energía, van a ir muy, muy,
muy justos, por no decir que no van a llegar; con lo cual lo
vemos vital. El histórico es real, la primera no se hizo, la
segunda se puso y no se encontró la fórmula, ahora se ha
encontrado la fórmula que se hace, ya se lo expliqué, tiene que
ver con un reglamento de mínimis, etc., esto es de gestión, en
el legislativo no nos metemos en eso, pero parece que se podrá
llevar a cabo y que con la partida de 250.000 podrá arrancar,
con lo cual si la acepta estaremos encantados de votarle a favor.

Y se dice mucho el tema de la implantación de energías
renovables y placas fotovoltaicas en el sector primario. Creo
que es, creemos que es, completamente necesario, por eso
instamos completamente a que, ya que se han aumentado las
partidas precisamente para la instalación de plantas
fotovoltaicas, creo que hay que hacer una promoción
precisamente para que todas las explotaciones agrícolas y
ganaderas consigan tener placas fotovoltaicas y puedan,
directamente no necesitar esas subvenciones en cuanto a costes
energéticos sino que tengan energía propia producida, que les
ayudará muchísimo más y les permitirá ser muchísimo más
competitivos y no tener tantas pérdidas o no depender tanto de
las subvenciones que se den. 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, president. Diputades, diputats. Bé, ja ho deia a l'anterior
sector, juntament amb la secció de sectors productius, aquesta
és clau per allò que fa anys que parlam, que és la diversificació
econòmica.

En el cas de l'agricultura i la ramaderia, sabem que en el
marc de la Unió Europea tot està condicionat a la PAC; una
PAC que està en constant revisió, de fet el 2023 ha d'entrar en
vigor la nova, que s'està acabant de negociar.

Històricament, la pagesia de les Illes Balears ha estat
marginada, tant pel Govern de l'Estat com pel de la Unió
Europea. El sector fa dècades, de fet d'ençà de l'entrada de

l'Estat a la Unió Europea, que reclama que es reconegui el fet
insular a la pagesia del país i els sobrecosts que això suposa a
l'hora de produir, i no produir qualsevol cosa, sinó produir
aliments.

Fins ara, sempre se'ns havien donat bones paraules i copets
a l'esquena; aquesta vegada, però, sembla que a la fi el ministeri
ho ha escrit, ho ha escrit a un document que envia a la Unió
Europea i, com deim a la pagesia, canten papers i menten
barbes. I a la fi, tenim papers, l'Estat ens ha reconegut els
sobrecosts de la insularitat. Consellera, enhorabona, de ver.

Sra. Pons, no passa res si li dona l'enhorabona a la
consellera per aquest fet, no passa res, no li farà mal, no li farà
mal a la panxa; està escrit, ho ha vist, està escrit, està escrit a un
document del ministeri i no li farà mal de panxa, si somriu i
dona l'enhorabona fins i tot li anirà millor perquè, com deia,
s'ha assolit una reivindicació de dècades. Ara veurem com es
transposa el reconeixement a les polítiques i a les línies d'ajuda,
que és el que realment ens importa i ens afecta, les dues coses:
les polítiques i les línies d'ajudes.

Per això fa unes setmanes, des de MÉS per Mallorca, vàrem
presentar una proposició no de llei allà on exigíem aquest
reconeixement, però anàvem més enllà: demanam el
reconeixement del model de les explotacions agràries del país.
És cert que a cada una de les Illes tenim explotacions agràries
diverses però totes tenen en comú que són multifuncionals,
produeixen aliments i, sobretot, són imprescindibles. No ens
podem permetre perdre cap explotació agrària.

És necessari, no només defensar la pagesia, sinó defensar el
nostre model de pagesia. Volem una pagesia que custodiï el
territori, que generi ocupació de qualitat i riquesa, i produeixi
aliments també de qualitat. Per això li demanam que dissenyi
les línies d'ajudes del Pla de desenvolupament rural -del PDR-
en col·laboració amb el sector i encaminades a la protecció i al
foment del model propi; del model propi contra l'agroindústria,
que un dia inverteix aquí i el sendemà a l'altre cap de món.

Una altra qüestió per la qual li hem de donar l'enhorabona,
a pesar de recança que li fa això a segons qui, és l'acord amb el
sector lleter menorquí. Aquí es veu una feina de formigueta,
una feina sense fer potades, de teixir complicitats entre
institucions i sector. Hem de posar en valor la feina i els
productes per la seva qualitat, i aquesta és la clau de l'acord a
Menorca: posar en valor els productes per la seva qualitat.

Per altra banda, el 2021 serà recordat com l'any que,
després de més de quaranta anys de reivindicació, es va
començar a tornar el patrimoni de les cambres agràries als seus
legítims propietaris: les organitzacions professionals agràries,
que són qui representen pageses i pagesos. Aquest fet va molt
més enllà del repartiment d'un patrimoni o d'uns doblers, és el
reconeixement i la legitimació de les organitzacions
representatives del sector, i és amb aquestes organitzacions que
tot el Govern, que totes les institucions, han de comptar a l'hora
de prendre decisions que afectin la pagesia i que afectin el
territori.

Per això, des de MÉS per Mallorca, els hem convidat a
venir a comparèixer en aquesta casa, després de més de
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quaranta anys d'existència, a la fi, les organitzacions agràries
podran ser escoltades en aquest parlament, igual que ho hem fet
amb el sector de l'agricultura ecològica. No es tracta només de
transposar directives europees, es tracta de dur a terme
polítiques actives en favor del sector ecològic del país. És
necessari que diputades i diputats puguem escoltar l'opinió de
les explotacions agràries ecològiques.

Quant a Pesca, el que li hem de demanar és que sigui hàbil
en la negociació amb l'Estat, que d'aquesta negociació depèn el
futur del sector. Un sector que a la passada legislatura, i gràcies
a la feina iniciada pel Sr. Vidal i pel Sr. Mercant, i la voluntat
del mateix sector, ja varen iniciar el camí que ara vol imposar
a Brussel·les. S’ha de respectar la feina feta i el camí iniciat.

I ja per acabar, per poder fer front al gran repte que
representa el canvi de model que necessitam, volem i tendrem
uns pressuposts realistes, equilibrats i ajustats a les necessitats
del sector. I aquest és l'objectiu d'aquest govern. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Té la paraula, pel Grup Parlamentari
Mixt, el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Pons, li ho han dit ja els
portaveus que m'han precedit, ja duim moltes hores entre els
tres dies, però el cert és que només fan falta tretze músculs per
somriure i quaranta-set per enfadar-se. Llavors, també li va dir
ahir el Sr. Bonet: “que reconocer -i ho diré en castellà-, es tan
importante que se escribe igual del derecho que del  revés”.
Llavors, reconèixer que es fa una bona tasca és important
també perquè, sí que és cert que li ha reconegut el tema de les
cambres agràries i per això han retirat l'esmena, llavors això
està bé, però després ha dit que no es fa molta feina i que no es
fa. 

Jo li puc ben dir que per la part de Formentera, que és la
que conec més de prop, sí que s'han fet coses. I abans en ares
d’aquest pressupost li diré, vostè parla de Menorca doncs jo
parlaré de Formentera, no?, és una qüestió també... sí, no dic
que no, però jo li parlaré de Formentera, l'illa que potser tingui
més problemes per la triple insularitat en la qüestió de totes les
explotacions. A Formentera es va constituir una bassa de
regadiu per al reaprofitament d'aigua, que és una de les
qüestions a esmenes que proposen, i sap què va passar?, que
fins que no va tornar haver-hi un govern progressista no es va
posar en marxa. Quan vostès governaven aquesta bassa de
regadiu diu estava sense posar en funcionament, és més, es
varen haver de posar 300.000 euros per poder posar-la en
funcionament perquè no s'havia engegat. Llavors -torn a dir-li-,
fets i no paraules. 

També a Formentera aquest any justament de l'aigua
regenerada al pressupost no ha fet falta fer esmenes, no s'han
presentat, perquè ja hi ha 36.000 euros per optimitzar les aigües

regenerades, ajudes del FOGAIBA per prop de mig milió
d'euros i, una cosa molt important també amb les reserves
marines que tenim, el Pla de vigilància de reserves marines que
està dotat amb 50.000 euros, qüestions que sí que és cert que
protegir la mar, com s'ha dit, és important.

També des de la inspecció de pesca del consell, amb la qual
he tengut molta relació perquè treballava juntament amb ells,
ens traslladen que la comunicació entre la Direcció General de
Pesca i Medi Marí i el Consell Insular de Formentera és molt
bona, és molt bona perquè es pugui fer la tasca d'inspecció per
la part d’inspecció de pesca conjuntament amb els inspectors de
les reserves marines, per la qual cosa hi havia un conveni amb
SEMILLA, que es renovarà properament, que permet que no
faci falta tenir més recursos per poder fer la vigilància
d'aquestes reserves marines. 

També, bé, de les esmenes que s’han presentat esper que les
transaccions s’acceptin perquè sí que donaríem suport a
aquestes dues esmenes.

Sra. Sureda, referit a les elèctriques, és que ve engegat
justament amb què hem parlat abans. És cert que se’ls ha
d’ajudar, però, sincerament -repetiré una cosa que he dit abans-
, no només se’ls ha d’ajudar, s’ha d’aconseguir que no faci falta
ajudar-les. Ho han dit portaveus que m’han precedit. També és
molt important que no faria falta que el preu fos el que és, però
el preu és el que és..., ara mateix podem posar tots els pegats
que vulguem, aquest és un pegat necessari, s’ha de fer, quan
una roda punxa s’ha de posar un pegat, però el més aviat
possible s’ha de canviar la roda perquè amb un pegot no pot
funcionar eternament, s’ha de fer un canvi de model en el tema
energètic no només per als temes agraris sinó per a tota la
societat.

Referit al tema del FOGAIBA, Sra. Pons, també hi ha una
esmena. En el tema de les ajudes del FOGAIBA, com he dit, a
Formentera arriben 600.000 euros, si accepten la transacció,
que esperem que sí, també li donaríem suport perquè
consideram que el tràmit d’aquestes ajudes sí que és molt, molt,
molt important.

El que sí és cert és que després de, si no m’he equivocat,
aquest és el tercer debat de les seccions, entre el articulat i les
seccions, és el tercer debat que tenim de pressuposts i en tots i
cadascun el PP ha dit el mateix: irreals, sobredimensionats,
hem de llevar càrrecs, hem de llevar...

(Remor de veus)

Bé, els he de reconèixer que són coherents, és cert, són
coherents, però la realitat és que si no tenim aquestes direccions
no podrem fer tot el que vostè diu, Sra. Pons. Llavors, qui ho
farà? Ah!, igual el que volen és, com es va fer amb les
elèctriques, privatitzar-ho perquè ho facin empreses privades i
llavors els sous se’ls quedin d’una altra manera, que és una
manera de poder treballar-ho. 

Respecte del Sr. Méndez, bé, ho vàrem parlar a la comissió
i també li volia dir avui, els preus, és cert, els agricultors volen
que els preus siguin els que pertoquen, però quin problema
tenim? Tenim un problema, i ja sap per on vaig, amb el lliure
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mercat. Tenim un problema que els preus dels productes que
produïm a Balears són més cars dels que es produeixen a altres
bandes. Ja li ho vaig l’altre dia el Sr. Mas, i per què són més
barats? La qüestió és ben senzilla, per una vulneració dels drets
humans, per una qüestió moltes vegades de les mesures de
protecció que tenim al nostre territori i a la Unió Europea. Ha
dit que l’intervencionisme no és adequat, però és que quan no
hi ha intervencionisme miri què passa, que les persones cobren
un 75% menys i pot ser n’hi hagi menys treballant a aquestes
explotacions agràries. Llavors, pensi també la qüestió de
l’intervencionisme on pot dur-nos o no dur-nos.

Sí que és cert que el que necessitam al camp, com bé ha dit
la consellera, és que se’ls pagui un preu, el que toca, pels
productes perquè no faci falta. I amb el pressupost que té i
l’estructura que té el pressupost i les inversions que es fan a
cada una de les illes, a part de les esmenes que s’han presentat
que consideram adequades, per això és aquest debat,
consideram per la nostra part que és un bon pressupost,
l’enhorabona, consellera, per la tasca que toca a l’illa a la qual
ara mateix jo represente i esperem que aviat no necessitem fer
aquestes ajudes. En aquest cas no esgotaré el meu temps.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputades. Quant a les esmenes a la totalitat del Grup
Parlamentari Popular que expressen que el pressupost no
respon a les necessitats reals de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista entén que el pressupost sí que és
adequat per atendre els objectius i les funcions encomanades a
la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a 2022.

En concret, en relació amb les esmenes presentades a la
totalitat sobre el pressupost de la conselleria i dels seus ens
instrumentals dependents, FOGAIBA i SEMILLA, on diuen
que no responen a les necessitats reals de les Illes Balears,
votarem en contra, evidentment, ja que és un pressupost que
creix per tercer any consecutiu dins els comptes del Govern
balear, augmenta el pressupost ordinari un 20% respecte de
2021, i el pressupost global augmenta un 13% amb 110 milions
d'euros només en inversions i sense incloure en el pressupost
els fons Next Generation que seran aportacions que vindran per
a projectes estratègics, com el nou pla de regadius, entre
d'altres projectes. 

No donarem suport a l'esmena 13569, amb relació a
infraestructures de regadiu, doncs el pressupost ordinari ja
compta amb 2,5 milions d'euros per al manteniment i millora de
les setze infraestructures de regadiu amb aigües depurades
existents a Balears. Aquests fons també serviran per a la
redacció de la primera fase del nou pla de regadius, que es
finançarà amb fons Next Generation. La previsió per a 2022 és

començar les actuacions a Mallorca amb la connexió de
l'EDAR de Porreres amb la de Felanitx; a Menorca per
aprofitar l'aigua depurada de l'EDAR de Ferreries i la de
Migjorn Gran; i també millorar la qualitat a Ciutadella i Es
Mercadal; i a Formentera millorar el rendiment de la
dessaladora. 

Amb relació a les esmenes 13670, 13671 i 13673 no hi
donarem suport perquè consideram que el pressupost assignat
a les partides afectades està totalment justificat. 

Quant a l'esmena 13674 el pressupost ja preveu una
transferència al FOGAIBA garantida per a tot el període de
programació del PDR, però sí que donarem suport a la
transacció proposada per valor de 100.000 euros destinats a
transferències de capital per al FOGAIBA perquè puguin sumar
a les línies d'ajudes del PDR i reforçar-les de tal forma que es
puguin acceptar més expedients. Encara que hem de tenir en
compte que en relació amb el FOGAIBA i a les ajudes ja estan
pressupostats 115 milions d'euros, 10 més que el 2021, dels
quals 99,5 milions d'euros són fons que es destinaran a ajudes.
S'han d'incloure 20,3 milions d'euros en romanents. Aquests
fons es traduiran en ajudes per a formació, programes de
millora, manteniment del paisatge, incorporació de joves
agricultors, recuperació de races autòctones, transformació de
productes agroalimentaris, diversificació de l'activitat agrària,
impuls de la fruita seca o inversions en el sector pesquer i
ajudes per a la paralització temporal de les barques, entre
d'altres projectes. 

 A la resta d'esmenes presentades pel PP no hi donarem
suport pels següents motius. Quant a l'esmena 13769, recordem
que la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, atribueix a tots els municipis
competència pròpia sobre la regulació i gestió dels escorxadors.
Per tant, l'activitat dels serveis essencials dels escorxadors és de
competència municipal. 

Quant a l'esmena 13538, ja està previst incorporar la
dotació de dues places de personal per a reserva marina. 

Quant a l'esmena 13539, consideram que la partida
pressupostària per a la Direcció General de Sobirania
Alimentària és totalment necessària per fomentar el producte
local i la promoció dels mercats i altres accions, per a la
defensa d’un sistema alimentari, just i sostenible. El pressupost
que té assignat és d'1,3 milions d'euros, 586.000 euros més, que
a partir del 2022 té adscrit l’IQUA, l’Institut de Qualitat
Agroalimentària. Aquest departament seguirà amb el suport i la
promoció de producte local, també arreu dels mercats i fires de
les Balears, continua impulsant punts de venda directa, que ja
han crescut quasi un 8'0% en els darrers dos anys. També
seguirà amb la tasca d'investigació del frau agroalimentari, fent
seguiment de les marques de qualitat i impulsant la catalogació
de més aliments tradicionals. 

En relació amb les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, quant a les esmenes, 13313, 13318,
13341 i 13337, consideram que la relació dels càrrecs de la
conselleria està ajustada a les necessitats per dur a terme
polítiques, per millorar l'activitat del sector primari. A més, el
Decret 21/2019 regula les competències i l'estructura orgànica
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bàsica de la CAIB, en conseqüència consideram que les
retribucions són correctes. I, a més, considerem que la dotació
per a SEMILLA és adequada, ja que mitjançant l'Institut de
Recerca i Formació de l'Activitat Agrària i Pesquera, adscrit a
partir de 2022 a aquest ens, treballarà en investigació per
avançar cap a un sector més modern i preparat pel canvi
climàtic. Hi destaquen projectes d'experimentació per a
agricultura, amb més de 245.000 euros, la caracterització i la
recuperació de la cabana apícola, amb 50.000 euros, 163.000
per a l’avaluació i conservació dels recursos marins, o la gestió
dels bancs de germoplasma , amb 100.000 euros més, entre
d'altres projectes. 

Quant a l'esmena 13338, no es pot acceptar, per poder
afrontar el segon any de vacunació del brot de llengua blava,
que és fonamental per mantenir la cabanya ramadera, ovina i
bovina, en bones condicions de salut i de benestar animal. 

Quant a l'esmena 13340, consideram que la partida
assignada a la despesa immaterial també és necessària per
afrontar les actuacions de la Direcció General de Pesca i Medi
Marí, per aconseguir els seus objectius i executar el pressupost
assignat de 2,4 milions d'euros, 86.000 euros més que el 2021.
S'invertirà en un major manteniment i vigilància de les onze
reserves marines de les Illes. S'aposta per una millor
comercialització i promoció dels productes pesquers, amb més
garanties de traçabilitat i sostenibilitat del producte. També
preveu una inversió de 172.000 euros per a la instal·lació de
cent caixes verdes més a les embarcacions d’arts menors de les
Balears. Per tot això considerem que no es pot reduir el
pressupost de la direcció general tampoc la despesa immaterial. 

Quant a l'esmena 13042, consideram que el pressupost és
adequat per executar la política del Govern en relació amb les
ajudes de ramaderia. 

Respecte de l'esmena presentada pel Grup Parlamentari El
Pi 13062, transaccionada, per ampliar la línia d'ajudes
existents, per bonificar els costos elèctrics de les explotacions
agrícoles i ramaderes, li donarem suport en cas de ser
acceptada. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Benlloch. Començam el torn de rèplica. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, gràcies, Sr. President. Jo no vull boicotejar res, però sí
li diré que a dia d'avui els únics que han complert han estat les
indústries transformadores, a dia d'avui. Em sap greu que no hi
hagi el Sr. Mas, ja que m’he de dirigir al que ell m’ha demanat.
El Sr. Mas, té una habilitat per capgirar les paraules. Jo,
evidentment, no tindré cap mal de panxa, Sra. Consellera, quan
es faci efectiva la PAC i vengui ben dotada, a felicitar-la. Res
més enfora! No ens cauen els anells per açò. 

El Sr. Mas, ens diu cantin papers i mentin barbes. És cert,
però jo li diré no diguis blat, fins que no el tenguis dins el sac.

(Alguns aplaudiments)

A la PAC a dia d'avui no hi ha res, a dia d'avui són papers,
evidentment són papers, cap compromís ni un, cap compromís
ni un. 

Miri, Sr. Mas, jo sí que empraré les paraules del Sr. Ferrà,
del seu company, fa més una guarda d'ovelles en un dia, que
amb tota la legislatura el Sr. Vidal Matas ...

(Alguns aplaudiments)

Sí, sí, sí, sí, Sr. Mas, és així, és així, 6.000 expedients sense
resoldre per valor de 50 milions d'euros. A mi açò, Sr. Mas, sí
que em faria agafar mal de panxa, això sí. 

Miri, les esmenes que mantenim vives responen únicament
a la moció que vam aprovar tots. Ara, clar, ja estam acostumats
aquí que aprovam unes coses i que després no es compleixen,
perquè aquests 15 milions del REB no apareixen en el
pressupost d'Agricultura d'enguany, és que no hi apareixen. Per
tant, aprovam i no complim, fantàstic. 

Sí que li diré que amb motiu de la dimissió de la directora
general de Sobirania Alimentària, no sé si ha estat el Sr. Mas
qui ho ha comentat, creim personalment, consellera, que ara és
el moment per suprimir aquest departament. Aquest
departament no ha estat a l'alçada i no ho diu el Partit Popular,
li ho diu el sector, ja li ho ha dit el sector cincuanta vegades.

 Tampoc no compleixen els Acords de Bellver, juny del 19,
juny del 19. Quan diuen defensa de parcs agraris a zones
urbanes, creació d'un banc de terres, d'açò què en sabem a dia
d'avui, consellera?, tampoc no sabem res. Què ha passat amb la
Mesa Provincial d'assegurances agràries? Quan començarà a
aplicar el Pla d'acció per a la producció ecològica? Quan estarà
redactada l'estratègia balear per a la millora del coneixement
agrari? Vostè ho va anunciar el mes de gener. Quins resultats
ha donat la Mesa de producte local anunciada el mes d'abril? 

Miri, no li puc anomenar més coses, perquè no tindré
temps, però tots aquests incompliments posen de manifest que
Balears necessita urgentment una altra gestió i una altra política
a favor de l'agricultura, la ramaderia i la pesca de les nostres
illes. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Con su permiso, Sr. Presidente, intervendré desde el escaño,
porque lo mío es muy corto. 
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Como ustedes saben, acabamos de atravesar, mientras
estábamos celebrando estos debates en esta sala, la linea de
solsticio de invierno, la de San Juan Evangalista, no la clásica
de verano y en el agro otomano conmemoraban con ello las
saturnales, porque empezaba el nuevo ciclo agrícola. Así que
queremos desear a todos los implicados en este nuevo ciclo
agrícola y bajo estos presupuestos que nos tocarán, la mejor de
las prosperidades y a todos ustedes unas felices fiestas.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, té la paruala la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Molt
breument, Sr. López, sí que acceptam la transacció,
evidentment, qualsevol ajuda que pugui bonificar els costs
elèctrics de les explotacions agrícoles i ramaderes és
benvinguda.

I d'aquí li he de demanar al Sr. Sanz, que no l'he entès,
perquè m'ha dit que això és posar un pegat; sí, aquestes, jo he
dit que tant els pagesos com els pescadors el que no volen són
ajudes, el que volen és que es paguin dignament els seus
productes, però de qualque manera s'ha d'intentar compensar,
i em diu que n’hem parlat, i jo li deman: si vostè diu que això
no és la solució, que la solució és per ventura posar plaques o
energies renovables perquè aquesta gent pugui tenir o pugui
treure o pugui tenir l'electricitat sense un preu, per què no ens
ha aprovat l'esmena 13083, que hem demanat a la secció
anterior, d'ajudes per a instal·lacions de plaques fotovoltaiques
a les finques amb activitat agricolaramadera per afavorir l'ús
d'energies renovables? Així no importaria que ens aprovassin
aquesta esmena amb aquesta transacció. Vostè m'ho ha dit, i jo
aposta he sortit, perquè em respongués, perquè em demana això
i no m’aprova l’anterior.

Res més. Gràcies, president.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Començam el torn de contrarèplica,
pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Si me lo permite, president, intervendré desde mi escaño.
Lo primero de todo es agradecer el debate, seré muy breve,
llevamos ya tiempo y es el último día de presupuestos, así que
seré muy breve, sí que aclarar que cuando el REB venga y esté
bien dotado, espero que todos, no lo un solo partido, sino
todos, lo celebremos y nos pongamos contentos, pero el trabajo
que ha ido haciendo Mae de la Concha ya se ha visto y ha sido

anunciado por el ministro, y creo que también eso hay que
ponerlo en valor porque está siendo una realidad.

Sí que quiero comentar lo que ha dicho la Sra. Pons sobre
el REB, ya lo aclaré en comisión, pero lo vuelvo a aclarar, el
REB, el reparto del REB, como todos saben, se hace con la
comisión bilateral entre el Govern y el Gobierno del Estado, no
se ha hecho el reparto aún, con lo cual sería una temeridad por
parte de cualquier conselleria ponerse a repartir el REB si
todavía no se ha reunido esa comisión para hacer ese reparto.
Entiendo que cuando lo haga, seguro que una parte será
también para agricultura, seguro.

En cuanto a Ciudadanos, agradecer el tono, es verdad que
no hemos aceptado ninguna enmienda, pero agradecer el tono.

Y también agradecer, tanto a El Pi como al PP, las dos
enmiendas, transacciones que sí que se se aceptarán y que
podremos llegar a un acuerdo para mejorar los presupuestos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, diputades, diputats. Abans de res, tenc
la sensació que quan parlam de pagesia, quan parlam
d'agricultura, només parlam de doblers i molt poc de polítiques,
la funció principal de pageses i pagesos, de ramaderes i
ramaders, de pescadores i pescadors és la producció d'aliments
-la producció d'aliments-, tota la resta és col·lateral, i ja va bé,
custòdia del territori, etc., però la producció d'aliments, i el que
agradaria al sector és no haver de sol·licitar ajudes sinó que el
producte fos just el seu preu. Ara bé, això, com que
l'alimentació, l'aliment és un producte de primera necessitat per
a la població, no podem deixar d'ajudar que es produeixi una
cosa que és de primera necessitat.

Ja dic parlam massa d'euros i poc de polítiques, producció
d'aliments com a funció bàsica de la pagesia i a partir d'aquí
construïm polítiques i país.

Sra. Pons, què em retreu del Sr. Vidal? Fa més de dos anys
que no és conseller el Sr. Vidal, més de dos anys fa que no és
conseller, el Sr. Vidal,...

(Remor de veus)

... no visqui, no visqui a la legislatura passada, visqui a l'actual.

(Remor de veus)

Sra. Pons, Sra. Pons, Sra. Pons...

EL SR. PRESIDENT:

A veure, senyors diputats, un poc de tranquil·litat.
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EL SR. MAS I TUGORES:

Sra. Pons, Sra. Pons, Sra. Pons, les rialles les fan al circ,
nosaltres fem política, nosaltres fem política.

Sra. Pons, el Sr. Vidal és senador, és senador autonòmic...

(Remor de veus)

..., per cert, per cert, un senador...

EL SR. PRESIDENT:

A veure, per favor, senyors diputats, per favor!

EL SR. MAS I TUGORES:

Que els sap greu que sigui senador i faci la feina ben feta?
Els sap greu que ho faci bé?

(Remor de veus)

Idò de què es queixen, de què es queixen! Els sap greu?
Perquè, per cert, el Sr. Vidal, que ara és senador, i va ser un
excel·lent conseller d’Agricultura,...

(Remor de veus)

... basta poc per provocar-los, va ser un excel·lent conseller
d'Agricultura, i ara és un excel·lent senador autonòmic, un
excel·lent senador autonòmic, perquè el país treu molt més
profit de la seva feina que de tots els seus diputats i senadors,...

(Remor de veus)

... i el coneixen més que tots els seus diputats i senadors.

(Petita cridòria i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor.

EL SR. MAS I TUGORES:

I seguiré, Sra. Pons, Sra. Pons, hem de venir informats i
llegits, hem de venir informats i llegits...

(Remor de veus)

..., el sector, el sector mai no ha demanat la supressió de la
Direcció General de Sobirania Alimentària, mai, no hem de
tergiversar les informacions ni hem de tergiversar el que surt
als diaris, perquè jo interpret que tergiversa, no és que no ho
hagi entès, ho tergiversa. De fet, de fet, el sector va estar
content i esperançat quan es va crear aquesta direcció general
i el que voldrien és més pressupost, més polítiques i més
accions en aquesta direcció general, però no la supressió.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sra. Diputada, vostè ha tengut el seu temps per
parlar, escolti!

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Com deia, el que voldria el sector és més
pressupost, més polítiques i més accions de la direcció general
i per a la sobirania alimentària, que, al cap i a la fi, és el que
necessitam ja no només com a sector sinó sobretot com a país.

Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Començaré amb extracte d’un poema de Goethe, ho faré en
castella:

“En busca de fortuna y de placeres
más siempre atrás nos ladran,
ladran con fuerza…
quisieran los perros del potrero
por siempre acompañarnos
pero sus estridentes ladridos
solo son señal de que cabalgamos”.

 Sr. Mas, Crec que té a veure molt amb el que ha passat fa
una estona.

Relatiu a la pregunta que m’ha fet la Sra. Sureda, potser no
m’he explicat bé i ho explicaré: ha presentat una esmena, la
13083, per la qual demanen ajudes per al sector agrari per a
plaques fotovoltaiques. He volgut fer-ho un poc més damunt,
que el problema dic que és un pegat, és un pegat per a les
instal·lacions agroalimentàries, però també per a tots els
sectors, per això ho deia, no era només aquesta qüestió, és una
qüestió més àmplia i d’un nivell diferent. Hem d’actuar en què
el preu del a llum sigui més barata en totes les qüestions, en
usuaris, òbviament, en els que més malament ho passen, com
és el cas de les explotacions ramaderes, per això es fa una
actuació, però això no vol dir que s’hagi de fer també un altre
pegat, que és que ajudem que posin plaques fotovoltaiques
només ells, no, que les posin totes les empreses.

(Remor de veus)

Ho sé, la 13083, m’he llegit l’esmena. El que dic és que
totes les empreses, i ja hi ha línies de subvenció, és més, per a
això existeix un Institut Balear de l'Energia que ha quadruplicat
el seu pressupost, justament, per poder implementar aquestes
ajudes.

Res més, he sortit per explicar aquesta resposta, Sra.
Sureda. Espere haver-li aclarit que era una qüestió de diferent
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nivell, que és que les ajudes de fotovoltaiques han d'arribar a
tothom, ja siguin empreses o particulars, perquè la reducció en
el consum de la xarxa ordinària ha de veure's reflectit que tot
vingui de renovables o la gran majoria, també, com estableix la
Llei de transició energètica de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sr. President. Bé, recordem que encara està molt
present la situació creada per la pandèmia, que afecta tots els
àmbits de la nostra societat. 

Agraïm l'augment del 20% del pressupost del sector primari
per a 2022, ja que els recursos són limitats, tenim uns productes
locals de qualitat, i els empresaris i treballadors del sector
agrícola, ramader i pesquer es mereixen que es tingui cada
vegada més en consideració la importància d'aquest sector per
millorar les seves condicions i la rendibilitat.

L'objectiu d'aquest pressupost ha estat augmentar la cadena
de valor dels nostres productes i la millora del model productiu
del sector primari i de tots els seus subsectors. A nivell
nacional, la recent aprovació de la Llei de cadena alimentària
afavoreix també a la nostra comunitat autònoma per combatre
pràctiques comercials deslleials i suposa la modernització de
les relacions comercials entre els operadors i també una gran
oportunitat de creació de valor.

Es tracta de crear valor, estímul empresarial i rendibilitat,
i que hi hagi una posició d'equilibri entre els diferents actors.
S'ha de destacar el compromís amb el compliment de la llei que
van expressar totes, totes, les organitzacions representatives
dels diferents operadors de la cadena, productors industrials i
també distribuïdors. Cal avançar en la integració cooperativa i
en organitzacions de productors, un element que contribueix a
enfortir la posició negociadora, que és un dels objectius
principals d'aquesta llei.

Quant a la nova PAC, tindrà un nou tractament per a
Balears molt més real, reconeixent que som illes, amb una
situació molt, molt, específica, un territori a protegir, un medi
ambient a preservar i una economia basada en el sector terciari.
Ara, el document del Pla estratègic nacional d'Espanya per a la
PAC està en exposició pública, i després es trametrà a la
Comissió Europea de Brussel·les per a la seva aprovació i
inclusió en el text definitiu per al període 2023-2027. El sector
està davant d'una gran oportunitat de transformació per a la
confluència de la nova PAC, amb l'aplicació dels fons europeus
de recuperació, que suposaran en conjunt una injecció d'uns
50.000 milions d'euros fins a l'any 2027.

La PAC és un instrument de suport molt important per
mantenir la producció i els nivells de renda dels agricultors i
dels ramaders. La reforma retorna als estats membres la
construcció de la política agrícola amb l'elaboració dels plans

estratègics nacionals. La PAC serveix per a la lluita davant
reptes globals, contra el canvi climàtic, la preservació dels
recursos naturals com l'aigua, l'aire, el sòl, la biodiversitat, que
són objectius de la Unió Europea. La gran novetat de la
reforma són els ecosistemes per donar permanència a la PAC
i donar resposta als reptes globals del canvi climàtic.

Hi haurà set ecoesquemes amb pràctiques beneficioses per
al clima i al medi ambient, que atenen les condicions del model
agrícola propi de les Illes Balears i tindran una consideració
diferenciada en positiu. 

Volem acabar aquesta intervenció agraint molt a la
Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors la presentació
d’aquests pressuposts que considerem adequats i convenients
també per al sector primari. 

I a més volem agrair també, moltíssim, a la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació que ha estat realitzant des
de l’inici d’aquesta legislatura un esforç enorme. Li desitgem
molts encerts per a 2022, que pugui executar el pressupost que
té assignat per poder acomplir amb tots els objectius que s’ha
fixat, que són molts per al proper exercici, i amb molt èxit cada
un d’ells, li desitgem molta sort i molt bona feina, Sra.
Consellera.

Per tant, considerem que són uns pressuposts realistes i
correctes, atesa la situació que encara tenim, però hi ha una
esperança que el panorama millori considerablement en un
futur i es puguin compensar els sobrecosts derivats del factor
insular. 

Moltes gràcies i desitjo unes bones festes amb molta salut
per a tots. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Benlloch. Per fixar la seva posició, pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, hoy ya ha tenido
suficiente Laudamus te deo de parte del coro celestial de los
partidos de la izquierda, entonces, yo no me voy a unir a esta
celebración, pero sí la voy a felicitar a usted, porque usted ha
conseguido algo que a veces, si uno lo mira en perspectiva,
parece imposible, que es hacer ideología con plantar un tomate
u ordeñar una vaca.

Lo ha conseguido usted, lo ha conseguido a través de esa -
ya sabe que tengo una obsesión particular- Dirección General
de Soberanía Alimentaria. Y la Dirección General de Soberanía
Alimentaria se llama así por algo, que es lo que yo digo una y
otra vez, usted lo sabe y yo también, y hay quien se piensa que
le han puesto ese nombre por ponerle un nombre.

Yo me imagino, si nosotros en educación pusiéramos una
asignatura que se llamase algo así como “formación patriótica”,
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ustedes saldrían a decirnos “Pero ¡qué barbaridad!, ¿qué
quieren hacer con los niños, adoctrinarlos?”, y yo saldría a
decirle, no, si el nombre es lo de menos, en realidad es hacer
algo transversal, de geografía, de historia, de conocimiento de
los pueblos y de la riqueza cultural de España..., que es lo que
hace usted cada vez que viene a esta tribuna y nunca me
reconoce la verdad de lo que hay detrás de la soberanía
alimentaria; y detrás de la soberanía alimentaria hay un
proyecto de politización del campo, de hacer ideología, como
le he dicho muchas veces, hasta de plantar un tomate, porque
hasta de eso han conseguido usted hacerlos con perspectiva de
género, hasta eso, ¡hasta eso!

Y nos viene a contar una y otra vez el sermón de la
Calenda, intentando emblanquinar-nos, porque yo nunca he
conseguido -solo me queda año y pico- que suba usted a esta
tribuna a reconocer, de verdad, por qué le puso usted este
nombre de soberanía alimentaria y qué hay detrás de todas las
políticas de soberanía alimentaria, de todo ese movimiento de
ultraizquierda que supone la soberanía alimentaria, que no tiene
nada que ver ni con el producto de proximidad, ni con tomar
alimentos de temporada, ni con “De la granja a la mesa”. 

Detrás hay un proyecto, porque usted ha venido aquí a la
Conselleria de Agricultura no a hacer una política agrícola, no
a ayudar al sector, sino a implantar su ideología, porque es lo
que hacen ustedes: implantar su ideología allí donde van.

No obstante lo cual, le puedo asegurar que a la dimitida
directora general le deseo lo mejor en lo particular, y me sumo
a la petición de la diputada del Partido Popular de que lo mejor
que podría hacer es aprovechar la oportunidad de esta dimisión,
cerrar la Dirección General de Soberanía Alimentaria, y darle
un cambio a su política. 

Y ya, como va a ser la última vez que me van a tener que
soportar ustedes en este debate de presupuestos, de lo cual
estoy convencido de que estarán todos ustedes muy alegres, me
van a permitir que desee un prontísimo restablecimiento a todas
las personas, a nuestros compañeros que están enfermos de
COVID o de otras causas, que haga una mención especial a mi
compañero Jorge Campos, al que deseo una prontísima
recuperación, y que les recuerde en estas fechas que estamos
todos un poco sensibles, que hace más de dos mil años nació un
niño que cambió la historia del mundo y que por eso y a raíz de
ese suceso, nosotros en estas fechas nos deseamos una feliz
Navidad,... un bon Nadal, un molts d’anys,y esto es lo que yo
les deseo a ustedes, que el Niño Dios les traiga salud, paz,
prosperidad, amor a todos ustedes y a sus familias. 

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Començam les votacions de les
esmenes de la secció 19.

En primer lloc, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes següents: 13043 a 13049, 13053, 13054, 13056,
13059, 13073 i 13083. Votam.

20 sí, 28 no, 2 abstencions.

A l’esmena 13052 hi ha una transacció feta que el grup
proposant accepta. Entenc que tots els grups parlamentaris
coneixen la transacció, qualque grup s'hi oposa?

Idò passam a votar l'esmena 13052 amb la transacció
incorporada. Votam.

47 sí, cap no i 1 abstenció.

Votam ara l'esmena 13050. Votam.

15 sí, 28 no i 7 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13051, 13055 i 13084. Votam.

22 sí, 28 no, cap abstenció. 

Votació de l'esmena 13086. Votam.  

18 sí, 28 no, 4 abstencions.

Seguidament votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes 13351, 13352 i 13353. Passam a votar.
Votam.

22 sí, 28 no i cap abstenció. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les següents esmenes: 13354 i 13357. Votam

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Perdón, presidente, necesitamos votación separada de la
13357.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, diu de la 13357?

Bé, començam amb la votació de l’esmena 13354. Votam.

22 sí, 28 no, cap abstenció. 

L'esmena 13355 té una transacció que el grup proposant
accepta, supòs que tots els grups en tenen coneixement.
Qualque grup s'hi oposa? Entenc que no. Per tant, passam a
votar l'esmena 13355 amb la transacció incorporada. Votam.

50 sí, cap no, cap abstenció.

L’esmena 13356 també té una transacció que el grup
proposant ha acceptat. Entenc que la coneix tothom. Algun
grup s'hi oposa? 
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Idò procedim a la votació de l'esmena 13356 amb la
transacció incorporada. Votam.

50 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votarem l'esmena 13357. Votam.

19 sí, 31 no, cap abstenció.

Votació de l'esmena 13358. Votam.

19 sí, 28 no, 3 abstencions.

 Votació de l'esmena 13373. Votam.

4 sí, 28 no, 18 abstencions.

Votació de l'esmena 13380. Votam.

7 sí, 28 no, 15 abstencions. 

Ara passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. Si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes 13488 a 13490. Votam.

18 sí, 28 no, 4 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13526 a  13534. Votam.

19 sí, 28 no, 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13535, 13541, 13691 i 13737. Votam.

16 sí, 28 no, 6 abstencions. 

Votació de l’esmena 13563. Votam.

15 sí, 32 no, 3 abstencions.

Votació de l’esmena 13564. Votam.

17 sí, 33 no, cap abstenció.

Votació de l’esmena 13575. Votam.

19 sí, 31 no, cap abstenció.

Passam ara a la votació de les esmenes de la secció 20. En
primer lloc, votarem l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, 13062, que té una transacció
acceptada pel grup proposant. Entenc que tots els grups en
tenen coneixement. Cap grup no s’hi oposa?

Doncs, si cap grup no s’hi oposa, votam ara l’esmena 13062
amb la transacció incorporada. Votam.

50 sí, cap no, cap abstenció.

Seguidament votam les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes 13313, 13318, 13337 i 13342. Votam.

22 sí, 28 no, cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13338 a 13340. Votam.

16 sí, 28 no, 6 abstencions.

Votació de l’esmena 13341. Votam.

19 sí, 28 no, 3 abstencions.

A continuació votam les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. Si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes 13491 a 13493. Votam.

15 sí, 28 no, 7 abstencions.

Votació de l’esmena 13538. Votam.

16 sí, 28 no, 6 abstencions.

Votació de l’esmena 13539. Votam.

18 sí, 28 no, 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13570, 13571 i 13573. Votam.

22 sí, 28 no i cap abstenció.

L’esmena 13574 té una transacció presentada que el grup
proposant accepta, entenc que tots els grups parlamentaris la
coneixen. Cap grup no s’hi oposa? Idò, votam l’esmena 13574
amb la transacció incorporada. Votam.

50 sí, cap no, cap abstenció.

Votam l’esmena 13569. Votam.

19 sí, 28 no, 3 abstencions.

Votam l’esmena 13769. Votam.

15 sí, 32 no, 3 abstencions.

Senyores i senyors diputats, continuam amb el debat de
pressupost. Debat 11, de totalitat i globalitat, agrupació de la
secció 12, Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball,
amb les seccions i entitats afins.

A) Esmenes a la totalitat. 

Grup Parlamentari Popular, secció 12, Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball, esmena 13458; secció 76,
Servei d'Ocupació de les Illes Balears, 13459; secció 77,
Institut d'Estadística de les Illes Balears, 13460; secció 79,
Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, 13461; E02,
Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, AETIB,
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13462; C02, Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears,
13463; C03, Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics, 13464;
C05, Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears, 13465.

B) Esmenes parcials. 

Grup Parlamentari Popular, secció 12, Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball, al programa 141D,
planificació i ordenació de la política económica, 13792; al
programa 751C, ordenació del sector i redefinició del model
turístic, esmenes 13613, 13811 i 13546; al programa 761C,
promoció empresarial i economia circular, 13634. 

Secció 76, Servei d'Ocupació de les Illes Balears, al
programa 322D, foment i gestió de l'ocupació de les Illes
Balears, 13813, 13629 i 13677.

Secció 79, Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, al
programa 324A, salut i prevenció de riscs laborals, 13622,
13625. E02, Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears,
13616, 13617, 13621, 13623, 13627, 13628, 13631, 13632,
13762 i 13772.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 12, Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball, al programa 761C,
promoció empresarial i economia circular, 13375 i 13376. 

Secció 76, Servei d'Ocupació de les Illes Balears, al
programa 322 D, foment i gestió de l'ocupació de les Illes
Balears, esmenes 13314, 13315, 13363, 13364, 13379.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 12, Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball,
al programa 322F, autoocupació i economia social, esmena
12975; al programa 751B, de promoció turística, esmenes
12977, 12978 i 13080; al programa 751C, ordenació del sector
i redefinició del model turístic, 12979 a 12983; al programa
761C, promoció empresarial i economia circular, les esmenes
13057, 13075, 13076 i 13077. 

Per a la defensa conjunta de les esmenes donam la paraula
al Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Cabrera.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes, señoras y señores
diputados. Sr. Conseller, debatimos los presupuestos de la
Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y entes
instrumentales que le son propios a la que presentamos
enmiendas a la totalidad en línea con la ya presentada a los
presupuestos de la comunidad autónoma por nuestro grupo,
porque, tal como ya se argumentó, consideramos que no se
aborda la rebaja de la presión fiscal al tejido productivo ni a las
familias, no se establecen medidas de reactivación, prevén un
PIB por encima de las previsiones e incluso la AIReF califica
sus previsiones macroeconómicas como muy poco probables,
cuando Madrid, Cataluña o Andalucía son calificadas de
prudentes. 

Sería deseable que ahora que hablan ustedes de modelo
económico sostenible, de turismo sostenible pensarAn también
en un sistema público sostenible. Hemos visto también que la
temporada 2021 se ha comportado mejor de lo que estaba
previsto, de lo cual nos alegramos, pero también es cierto que
estamos lejos de las cifras de pasajeros de 2019, 2018, no se ha
recuperado todavía ni la mitad del PIB perdido en 2020,
además de haber sido, haber sido líderes en paro. 

A pesar de sus discursos triunfalistas abordamos un 2022
que sigue marcado por la incertidumbre en todos los ámbitos.
Seguimos sin recuperarnos de la crisis sanitaria, económica y
social, y vemos la incidencia nuevamente disparada sin una
previsión o un plan por parte del Govern. 

Las nuevas variantes, como la de ómicron, amenazan y de
hecho ya se han producido nuevos parones de reservas
turísticas, cancelaciones masivas en la restauración y, por
consiguiente, pérdida de puestos de trabajo, y no hemos visto
ningún planteamiento en sus presupuestos previendo esta
posibilidad más que probable.

Recordar que con el inicio de la pandemia el Partido
Popular fuimos los primeros en decir que haría falta un rescate
a pymes, autónomos, empresas con ayudas directas y un rescate
a las familias. Lamentablemente llegó demasiado tarde, un año
después, para muchos, demasiado tarde, hasta 4.000 empresas
no aguantaron y su gobierno solo reaccionó cuando la gente
salió a las calles a protestar por sus medidas restrictivas, sobre
todo con la hostelería, sin ayudas ni exención de impuestos, ni
siquiera el ITS ni el canon de agua, que sí estaba en sus manos.

Ahora volvemos a ver cómo amenazan nuevas restricciones,
restricciones que no nos podemos permitir ni las familias ni las
empresas, y tampoco entendemos la decisión de cargarse por
segundo año consecutivo el carácter finalista del ITS, lo que
hace que de las dos funciones que tenía la AETIB, estrategia
turística y la gestión del ITS, se quede solo con una, pero sin un
nuevo planteamiento en su presupuesto ni en sus objetivos, y
además con una partida para la estrategia turística pírrica
cuando más falta hace. 

En cualquier caso, durante todo este año en el Grupo
Popular hemos venido presentando iniciativas y queremos
seguir trabajando en positivo y por eso hemos presentado un
total de 41 enmiendas, 33 parciales, de ellas hemos de decir
que 13 han sido aceptadas en comisión y 10 de ellas
transaccionadas, lo cual queremos agradecer tanto a los grupos,
el esfuerzo, como al conseller. 

En cuanto a las enmiendas de turismo, comentaré las que
han sido aceptadas y las que no, que quedan vivas. En cuanto
a estrategia turística, la conectividad es vital para un destino
como Baleares, sobre todo para las islas menores y además fue
lo primero que le pidió el sector en pandemia. En este caso
presentamos una enmienda de 3 millones de euros de refuerzo
a los consejos insulares, enmienda que -como he dicho- ha sido
transaccionada en comisión, reducida a la mitad, sí, es cierto,
pero lo valoramos positivamente, aunque es importante que en
esta ocasión su licitación no se demore.
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Pero esta actuación ha de ir de la mano de otras
extraordinarias de refuerzo para que esas plazas de la
conectividad se llenen. Proponemos tres campañas, de
promoción, de comunicación a mercados para alargar la
temporada y otra de eventos diferenciadores de las islas, y
también insistimos en la promoción turística de la mano de
nuestros productores locales. Anteriormente se estaba hablando
de este tema, nosotros ya lo propusimos hace más de un año y
ahora que se habla de economía circular y de kilómetro 0 tiene
todo el sentido; y también de la mano de acciones
desestacionalizadoras como un programa de turismo social
interislas para enlazarlo precisamente con el avance del inicio
de la temporada 2022, enmienda que también ha sido aceptada,
transaccionada en comisión, reducida la cantidad, pero
entendemos que es positivo. Esperemos que este año se pueda
hacer si la COVID lo permite.

Y otro pilar fundamental para nuestra recuperación es dar
un impulso a nuestro destino. En primer lugar, proponemos una
enmienda con un plan de reconversión, modernización,
reestructuración y diversificación del sector turístico
especialmente en zonas turísticas de las cuatro islas por importe
de 10 millones de euros a cargo del factor de insularidad en el
que también se aportan fondos europeos Next Generation hasta
los 50 millones. 

Es necesario que los fondos de insularidad se destinen a
inversiones con retorno productivo, y seguimos insistiendo en
este tema de las zonas turísticas porque las enmiendas del
Partido Popular a los presupuestos del Estado en esta línea han
sido rechazadas de plano, aunque haya un acuerdo en este
parlamento para que el Gobierno central destine una partida
anual a este efecto. Porque el año pasado la ministra Maroto
anunció 100 millones de euros para Baleares y el Sr.
Negueruela dijo que de ellos 20 serían para la mejora de zonas
turísticas durante el año 2021. Ha acabado el año y no ha
llegado nada, que nosotros sepamos. 

Ahora nos anuncian 47 millones, vale. No sabemos si son
los 20 de 2021, que no llegaron, más 27 para 2022, que no
sabemos cuándo llegarán. Y lo dicen y lo ponen como un logro
cuando acaban de cargarse el ITS, que es precisamente para lo
que se debían destinar esos fondos y no a la caja común. 

En segundo lugar, proponemos una enmienda por importe
de 600.000 euros para una línea de ayudas para el incremento
de categoría y calidad de los establecimientos afectados por la
Ley de turismo de excesos, de tal manera que se impulse la
reconversión de los establecimientos de esta zona y que no se
trabaje solo desde la prohibición y desde las sanciones.

Y un tercero, una serie de inversiones muy necesarias
reivindicadas, como el paseo marítimo de Sant Antoni de Cala
Gracia de Ibiza, el centro de interpretación de S'Enclusa de
Menorca, la Escola de Natura d'Es Castell o la gestión del
convento de San Diego. 

En cuanto a las enmiendas de modelo económico y trabajo,
por un lado continuamos con la línea de años anteriores en la
mejora para incentivar la contratación de colectivos en
exclusión de riesgo social, mayores de 45 años, parados de
larga duración y la inserción laboral de víctimas de violencia de

género, con un total de 2 millones. Ésa era nuestra propuesta,
ha sido aceptada, pero transaccionada con una reducción de un
50%. En cualquier caso, esto es positivo en este sentido. 

Este año también entendemos que sigue siendo necesario el
impulso del tejido productivo y la recuperación del empleo
desde todos los ámbitos. Proponemos incentivar la
emprendeduría de actividad económica por cuenta propia para
las personas desocupadas víctimas de la COVID o no. Por ello
hemos presentado una enmienda a este fin, también con 2
millones, enmienda que también ha sido aceptada y
transaccionada. Además, seguimos insistiendo en incentivar la
contratación de autónomos.

Si hablamos de emprendeduría, pero además de justicia
social e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
celebramos también la aceptación de nuestra enmienda para
destinar una línea de ayudas de 300.000 euros para corregir un
grave error cometido por el Gobierno central al no tener en
cuenta la casuística del embarazo como causa posible de bajada
de actividad y facturación a la hora de conceder las ayudas
directas de los famosos 855 millones. 

Por otro lado, con un paro juvenil por encima de la media
nacional, con un elevado fracaso escolar y con serias
dificultades para emanciparse, insistimos en la mejora del
sistema de formación y aprendizaje o en prácticas para ayudar
a la integración en el mundo laboral y valoramos también la
aceptación de nuestras enmiendas, primero, de la adaptación de
la formación a las necesidades reales de las empresas y, una
segunda, de la integración de la capacitación en la gestión
empresarial en el marco de la estrategia balear de FP de la
ocupación. En ese sentido, y tras los constantes retrasos de la
escuela hostelería de Alcudia, también hemos presentado una
enmienda precisamente para impulsar su ejecución.

Queremos reconocer el trabajo de reflexión que han hecho
las cámaras de Comercio con la sociedad balear, que se reflejó
en un primer acuerdo en la comisión del Parlamento, con una
iniciativa del Partido Popular, pero que compartíamos todos los
grupos y que también se ha traducido en enmiendas para la
mejora de las partidas presupuestarias también en esta
conselleria y enmiendas al articulado de modificación de la ley
cameral para su estabilidad, que lamentablemente no han salido
adelante, pero estoy segura que este gobierno con ese texto
acordado finalizará el proceso sin ningún problema. 

Por otro lado, Baleares sigue con preocupantes cifras de
siniestralidad laboral, así se lo dicen también los sindicatos, por
eso reeditemos las enmiendas de afectación al IBASSAL para
priorizar el trabajo conjunto con ayuntamientos y consells, que
en definitiva son las administraciones más cercanas al
ciudadano y al tejido productivo; así como incidir en la cultura
preventiva de las empresas y también en lo público para así
intentar dar ejemplo, enmienda que también ha sido
transaccionada pasando de 300.000 euros a 105.000 euros. En
cualquier caso, creemos que es un primer paso importante.

Y finalmente, estamos contentos de que se haya aceptado
también la enmienda de rehabilitación del edificio del SOIB del
polígono de Mahón, en estado de absoluto abandono, pero
esperamos que se nos acepte también en el proceso este que
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estamos iniciando, implementar el servicio de formación del
SOIB de Formentera. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Vol obrir un torn de qüestió
incidental el Govern? Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Cabrera, pero yo creo
que con todas las enmiendas que ha dicho que hemos aceptado,
lo que no entiendo es la enmienda a la totalidad a la conselleria
a la que usted hace referencia si prácticamente el marco de lo
que usted ha propuesto se le ha ido aceptando y se le ha ido
aceptando porque prácticamente los presupuestos de la
conselleria contemplaban esas acciones. Lo que hemos hecho
es afectar conceptos que entiendo que ustedes querían realzar,
otros que entiendo que mejoraban algunas de las partidas que
hemos presentado, pero el global, usted ha dicho que mantiene
la enmienda a la totalidad global por las previsiones
económicas porque somos líderes en paro, porque no hemos
recuperado la mitad de lo perdido y porque esto no ayuda. Y
después plantea enmiendas, se le acepta la mayoría de las
enmiendas, con lo cual, no sé si ayuda o no ayuda a los
objetivos, pero su discurso se le queda un poco incoherente...

(Alguns aplaudiments)

... cuando dice que le hemos ayudado en casi todo, pero hace
un marco catastrofista. Entonces, no acabo de entender ese
marco catastrofista. A lo mejor es porque los presupuestos son
mucho mejores de los que ustedes creerían que íbamos a hacer
y son infinitamente mejores de lo que eran cuando ustedes
gobernaban.

Ésa es la principal diferencia a la hora de plantear unos
presupuestos, por eso le podemos aceptar esas enmiendas. Es
un presupuesto tan amplio y tan dirigido a mejorar y consolidar
nuestro crecimiento económico que hasta tienen cabida sus
enmiendas, y cuando ustedes gobernaban era justo lo contrario.
No, yo no me reiría, al menos respetaría, mantendría un mínimo
respeto, como yo le he tenido a usted y como lo hemos tenido
aceptando las enmiendas y así convertiríamos desde luego en
un mejor espacio de debate este parlamento si no nos riésemos
cada rato, si valorásemos además que se aceptan enmiendas que
usted ha presentado y no tuviésemos esa actitud desde los
escaños de la oposición, Mejoraríamos muchísimo en el
diálogo, en el talante y en el carácter. 

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Si llamar al diálogo es falta de talante, creo que usted lo
sabe mejor que nadie por la gente que puso en la calle. Eso
desde luego es el talante de ustedes. Le puedo decir varias
cosas...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... le puedo decir varias cosas. Hemos recuperado más del PIB
perdido, vea cualquiera de los estudios económicos presentado
este año por cualquiera de los informes y verá que sí. Por tanto,
no diga mentiras en esa materia. 

No somos líderes en paro. A lo mejor a usted le gustaría ser
líderes en paro porque cuanto peor, mejor, pero esta sociedad
no se merece que diga una mentira como esa. Nunca hemos
sido líderes en cifras de paro, nunca, porque nuestras empresas,
nuestros trabajadores y trabajadoras han hecho un esfuerzo
enorme por evitarlo y porque se ha hecho un trabajo enorme
para que no sucediese y, sobre todo, porque ha habido ERTE
para no tener que hacer despidos, como hacían ustedes a través
de los ERE. Por eso no somos líderes en el paro hoy en día. 

(Alguns aplaudiments)

Por tanto, no vuelva a decir que somos líderes en paro
cuando no lo somos. No mientan en cámara parlamentaria, no
digan cosas que no son ciertas. 

EL SR. PRESIDENT:

A veure, senyors diputats...

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

... y me habla de medidas fiscales... 

EL SR. PRESIDENT:

... escolti, per favor, vull dir, tothom ha de respectar quan un
parla. 

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

Es una regla básica de la democracia y del parlamentarismo.
Muchas gracias, Sr.  Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Conseller.

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

Las medidas de rebaja fiscales que usted plantea son
incoherentes con lo que pide después en todas las partidas de
crecimiento. Por tanto, deberían hacer un ejercicio serio a la
hora de presentar presupuestos. Nosotros hemos aceptado sus
enmiendas precisamente para dejar claro que las pueden hacer
porque hay un presupuesto expansivo, si no, no cabrían las
enmiendas que ha presentado usted, no serían factibles. 

¿Usted sabe que el presupuesto del SOIB multiplica por tres
el que existía en el 2015? Usted cuando dice que se hacen
políticas de empleo, que dirijamos mejor la formación a
nuestros jóvenes, que hagamos el centro de formación, lo
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podemos hacer porque no gobiernan ustedes, ¿sabe que es por
eso?, ¿sabe que gracias a que no gobiernan ustedes
multiplicamos por tres el presupuesto para el SOIB?, ¿que
mientras se mal gestionaban los fondos de garantía juvenil por
la Sra. Riera, prácticamente sin ejecutar ni un euro porque
apostó por despedir funcionarios, esta comunidad autónoma
gestiona fondos de otra forma?...  

(Alguns aplaudiments)

... ¿que esta comunidad autónoma ha gestionado 855 millones
de euros gracias a tener personal, gracias al diálogo social para
poder llegar a las empresas hoy en día?, ¿sabe usted, que dice
que las ayudas llegaron tarde, pero puede decir usted que
somos la comunidad autónoma que antes llegó a certificar el
cien por cien de las ayudas? Le podría decir a las 16
comunidades autónomas restantes, incluidas las que gobiernan
ustedes, que no han sido capaz de gestionar, que llegan tarde,
como ha dicho aquí, vaya usted a Madrid, Andalucía, a Castilla
y León, a Murcia, a Galicia decir que llegan tarde. No sé si
llegan tarde, pero ahí no han sido capaz de ejecutar las ayudas.
La diferencia entre ustedes y nosotros. 855 millones de euros
bien gestionados...

(Alguns aplaudiments)

... gracias a tener personal público, gracias al esfuerzo que han
hecho nuestros funcionarios y gracias a poder trabajar desde el
diálogo social con los empresarios, con los trabajadores y
trabajadoras. Eso con ustedes, desde luego, no pasaría, porque
nunca habría habido el escudo social que ha habido ahora. 

Por tanto, cuando hable de las cifras de paro, cuando hable
de las cifras de crecimiento económico, hable del escudo de
protección. Los ERTE, que ustedes nunca han apoyado, porque
son los de los ERE. Las ayudas directas que nunca han existido,
porque ustedes nunca las han hecho. Los mecanismos de
protección a los autónomos, las prestaciones extraordinarias
para los autónomos, porque ustedes nunca las han hecho,
porque no creen en eso. Y hablar de políticas de empleo,
cuando ustedes tenían 40 millones de euros en un presupuesto
del SOIB y ahora pasa de 130 millones de euros. 

Y me sorprende que incluso llegue aquí a decirme dónde
están los fondos europeos. Yo entendería que usted, me
imagino que como todos, leerán las reseñas del Consejo de
Ministros, espero que hagan su trabajo y que lean las reseñas de
los Consejos de Ministros, como espero que lean las reseñas de
los Consejos de Gobierno, porque está en el trabajo oposición
y lea la reseña del Consejo de Ministros de ayer. ¿Han leído la
reseñas del Consejo de Ministros de ayer? Léala, léala y verá
los compromisos del Gobierno de España con esta comunidad
autónoma en materia turística. 

(Alguns aplaudiments)

Es muy sencillo. Aplica Consejo de Ministros, reseñas de
Consejo de Ministros y verá que lo que usted me ha dicho que
no sabe dónde está, está. Por tanto, deberían poder hacerlo y
deberían poder decirlo. 

Me habla de siniestralidad laboral. Ustedes, que no crearon
ni el Instituto de Balear,... ¿por qué pueden decir que aquí hay
que destinar fondos en materia de siniestralidad laboral?
Porque este gobierno creó el Instituto Balear de Seguridad y
Salud Laboral, con ustedes no existía, con ustedes no se
hablaba de siniestralidad laboral en esta comunidad autónoma,
porque no había institutos para ello. Y ahora puede hablar de
siniestralidad laboral, porque se ha creado un instituto para
combatirlo y luego viene el Sr. Sagreras y critica que haya
inspectores, inspectores de trabajo, para velar por las
condiciones de seguridad y salud de los trabajadores...

(Alguns aplaudiments)

... y así es cómo funcionan las cosas aquí. Funcionan con
presupuesto, con actividad y distribuyendo los recursos. Hay
Instituto de Seguridad y Salud Laboral, porque hay recursos
para poder mantenerlo, porque hay medidas impositivas para
poder mantenerlo y porque hay una apuesta firme por poder
hacerlo. Usted dígame cómo haríamos, con una rebaja como la
que proponen ustedes, cómo mantendríamos la salud laboral,
mantendríamos las políticas de empleo, para los más
necesitados, intervendríamos y haríamos políticas de incentivos
a los autónomos como las que ustedes han planteado, haríamos
Formación Profesional para las empresas, como usted ha
planteado o haríamos las políticas activas de empleo que están
encima de la mesa. ¿Cómo haríamos todo eso nosotros con sus
propuestas fiscales?, directamente no se podría hacer. 

Por tanto, le pido que retire una enmienda a la totalidad
cuando se le ha aceptado el grueso de sus medidas. Y segundo,
no se preocupe porque en materia turística, como sabe, hay 230
millones de euros en materia turística para estas islas, 100 de
forma directa, aprobados ayer por Consejo de Ministros, si no,
puede consultarlo, está en la reseña del mismo; unos fondos
europeos que además y curiosamente ustedes, votaron que no,
y ustedes están poniendo palos en la rueda cuando van a
Europa a intentar que no lleguen fondos europeos a esta
comunidad autónoma, ustedes no votan los presupuestos del
Estado que contemplan las ayudas para los fijos discontinuos. 

(Alguns aplaudiments)

Ustedes no apoyaron los presupuestos que permiten que
tengamos más ayudas para mantener nuestro tejido productivo,
para tener ayudas directas a empresas y sobre todo para que los
trabajadores y trabajadoras de esta comunidad autónoma
tengan una prestación extraordinaria, como la de fijos
discontinuos, que ustedes ni soñaron que se podría hacer
porque no creen en eso. Por eso ha dedicado menos de dos
minutos a políticas de empleos, menos de dos minutos. Me
imagino que es porque lo hacemos bastante bien o, aunque no
lo hagamos bastante bien, lo hacemos bastante mejor que
ustedes, que tenían 40 millones de euros para eso, porque no
creen en los trabajadores y trabajadoras. No ha dicho la palabra
“trabajador y trabajadora” en todo este tiempo, no la ha usado
en todo su discurso. No creen en las políticas de empleo, no
creen en la mejora de nuestro modelo económico, no creen en
impulsar, desde lo público, medidas realmente transformadoras
y por eso vetan los Next Generation, por eso se van a Bruselas
a intentar que no lleguen a esta comunidad autónoma más de
230 millones de euros en materia turística y por eso hacen esa
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oposición, que hacen permanentemente de ruido, crispación y
falta de diálogo y falta de trabajo. 

Hagan propuestas serias en materia turística, no las ya
contempladas, no las ya dichas, sino nuevos planteamientos.
Hagan sólo una propuesta en materia de empleo y seguro que
somos capaces de recogérsela. Hagan propuestas y trabajos
serios con las organizaciones empresariales y sindicales de esta
comunidad autónoma, que se merecen un partido de la
oposición serio, que avale las dificilísimas medidas que hemos
tenido que adoptar y que van trabajadas conjuntamente con la
patronal y los sindicatos para recuperar nuestra economía lo
antes posible, y que ustedes han vetado y criticado
permanentemente. Eso es lo que ustedes deberían hacer y sobre
lo que deberían reflexionar. 

Y sí, hemos aceptado muchas enmiendas y me gustaría
agradecer el especial trabajo que ha hecho Ciudadanos y El Pi,
porque desde el Pacto por la Reactivación, muchísimas de las
medidas planteadas serias, trabajadas, preparadas, pensadas,
permiten precisamente mejorar los autónomos, permiten desde
los meses de trabajo conjunto, hacer prácticamente todo lo que
se nos ha pedido y aceptamos diseñar de forma conjunta. Por
eso hay medidas específicas de autónomos muy dirigidas a
recuperar precisamente aquellos que han perdido, que han
tenido una fallida, una quiebra. Por eso vamos trabajando
precisamente en darles una segunda oportunidad, porque se ha
querido trabajar de otra forma. 

Por eso no hay enmiendas a la totalidad, porque se ha
trabajado, se ha planteado de forma previa y hemos trabajado
hasta poder llegar a no tener enmiendas vivas en esta sección,
porque se ha hecho un trabajo pormenorizado, desde
propuestas rigurosas, no diciendo hagan ustedes esta inversión
en materia de Formación Profesional. Se la hemos aceptado
porque estaba prevista, porque no descubren nada nuevo. Como
no escuchan a los agentes sociales, no están en el Pacto la
Reactivación, no quieren escuchar más propuestas que las
suyas, no saben de qué va todo esto, no saben cómo tenemos
que incidir realmente en la transformación económica que
hacemos conjuntamente con las empresas en nuestros nuevos
centros de Formación Profesional. 

Habla del centro de Formación Profesional de Alcudia,
claro que aceptamos que nos lo impulse, pero es que ustedes no
lo propusieron, lo propusimos nosotros en la legislatura pasada
y se pondrá en marcha. Ya no hablan del Centro de Formación
Náutica del polígono de Son Castelló, porque ya está en obras,
en construcción, con retraso, con retraso sí...

(Remor de veus)

Muchísimo, acepto todas sus críticas al retraso. Seis años
más de retraso de los que ustedes habían dicho. ¿Sabes por
qué?, porque a ustedes no se les ocurrió.

(Alguns aplaudiments)

Ustedes nunca lo han pensado. Lo fácil es criticar el retraso
de los que nunca tienen ideas nuevas. Lo fácil es criticar los
retrasos de quienes avanzan, transforman, creen y apuestan por
su sociedad. Lo difícil es partir de cero, el que está en el cero

nunca se equivoca. Ustedes nunca se equivocan. Son el cero de
esta posición. 

(Alguns aplaudiments)

Jamás se equivocarán desde el cero, jamás se equivocarán.
La Sra. Riera se dedicó a desmantelar lo público. No había
centros de Formación Profesional, se dedicó a desmantelar
todos los centros. 

Por tanto, ¿cómo usted me dice que hay retraso?, claro que
sí hay retraso, pero hay retraso para que esta comunidad
autónoma tenga el primer centro de Formación Profesional para
el empleo náutico. Ustedes ni lo diseñaron, ni se les ocurrió, ni
lo imaginaron, ni lo pensaron. 

El centro de Formación Profesional de Maó está en marcha,
es el centro que más oferta formativa tiene en estos momentos,
de todas las posibilidades que hay de oferta formativa en
materia de Formación Profesional, tampoco lo diseñaron. El
centro náutico que va a haber en Alcudia, tampoco lo
diseñaron. La escuela hostelería, que inauguraremos el año que
viene, sí con retraso, pero lo haremos, también a iniciativa
nuestra. 

Esa es la diferencia entre crear, apostar, transformar y no
tener ideas nuevas y criticar todo, ¿por qué le aceptamos las
enmiendas?, ¿por qué aceptamos este planteamiento? Porque
encaja dentro del presupuesto y a ustedes es que nunca se les
ocurrió, por eso tenemos el presupuesto más social de la
historia. Por eso tenemos más de 130 millones en políticas de
empleo, para nuestros trabajadores y trabajadoras y nuestras
empresas, para recapacitación, para poder formar, para poder
avanzar y para mejorar nuestro modelo económico. 

Por eso tenemos 230 millones de euros en materia turística,
que se incorporarán la mayoría de ellos el año que viene a
nuestros presupuestos de forma trabajada y pactada, para
mejorar nuestro modelo turístico, como nunca se había
pensado. Y no es porque se nos ocurra a nosotros, no nos
creemos tan importantes. No nos creemos que sepamos tanto.
Muchos de los centros que se hacen es porque escuchamos a
los agentes sociales, no son ideas de este gobierno. Hay ideas
del CAE, ideas de PIME, ideas de Comisiones Obreras, ideas
de UGT, ideas Ciudadanos, ideas de El Pi. De todos los que
han querido poner ideas en sumar y construir este país y esta
sociedad.

(Alguns aplaudiments)

No son ideas nuestras, no son ideas de Rosario, mías, de
Fina, no son ideas nuestras, son ideas de escuchar, de trabajar
de formaa conjunta, de apostar por otra forma de hacer política.
No venir aquí y destruirlo todo y decir que somos líderes en
paro, destruir todo lo que se está haciendo, todo lo que se está
intentando crear, la dificultad de la situación en la que nos
encontramos y no apoyar nunca nada, y venir aquí a decir y
ustedes no harán más restricciones; ustedes, que han estado
siempre a la contra de todas las medidas que se han tenido que
hacer, durísimas. Ustedes, que no van a escuchar, a lo que
dicen los empresarios -a los sindicatos entiendo que van muy
poco-, pero que vayan a escuchar lo que dicen los empresarios
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muchas veces y digan “nos hemos puesto a remar, nos hemos
puesto a trabajar de forma conjunta y estamos en esta
situación”.

La CAEB fue la que dijo, la semana pasada, que esta
comunidad autónoma crece en el tercer trimestre al 15,6 %, al
15,6 %, dígale usted a la CAEB lo mismo que me ha dicho a
mí, que no se recupera la mitad del PIB perdido. Dígaselo a la
CAEB; con las cifras de la propia CAEB, que son casi las
mismas que las del Gobierno ¿O usted cree que la CAEB y el
Gobierno coinciden en el mismo análisis económico? Pues
coinciden en el análisis económico porque es la realidad.
Algunas de las recetas las compartimos y a otras no, pero al
menos no vengo aquí a decir que somos líderes en paro y que
estamos destruyendo nuestro tejido productivo, porque no es
cierto.

Porque los datos no dicen eso y precisamente los
presupuestos están para revertir eso que usted ha dicho, para
apuntalar el crecimiento, para recuperar el 100% del PIB
perdido y para que el nuevo crecimiento que se tenga que dar
en esta comunidad autónoma tenga que ser circular, sostenible
medioambientalmente, sostenible económicamente y, sobre
todo, sostenible socialmente, justo y redistributivo para los
trabajadores y trabajadoras, que tan mal lo han pasado en este
tiempo de crisis, que han tenido más protección que nunca
gracias a las políticas que se han hecho desde el Gobierno de
España y desde el Gobierno de estas islas...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, ha d’acabar, per favor.

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

 ... y gracias al esfuerzo conjunto de las organizaciones
empresariales, sindicales y de los partidos que se han querido
poner a sumar y no a ponerse de lado.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Gran mitin, Sr. Conseller, gran
mitin. Vamos a ver, yo le pediría, por favor, que descendiera un
poquito a la realidad de la gente, que descendiera a las
necesidades de los ciudadanos. Cuando nosotros le hacemos
propuestas es porque vienen reclamadas desde la sociedad, no
es que tampoco nos las inventemos, y me da la sensación a
usted le ha sentado fatal tener que aceptar las enmiendas que le
hemos propuesto, porque da la casualidad que no han podido
decir que no, porque eran sensatas y eran necesarias.

Sr. Conseller, ha estado totalmente fuera de lugar. Usted,
que habla de talante y de respeto y de debate en esta cámara,
que haya hecho esta exposición cuando aquí, de lo que se trata
desde los grupos, es de trabajar en positivo, que se lo he dicho
claramente, y después de haberle agradecido aceptarlo; me
parece una actitud bastante deplorable, Sr. Conseller.

Dicho esto, usted decía el 4 de octubre que las islas
recuperarían todo el PIB en 2022, pero el sector les está
diciendo que, mucho ojo, que mucha cautela y mucha
prudencia, y aseguran que la recuperación ni vendrá en los 22
y a lo mejor ni vendrá en el 2023. La temporada no se ha
alargado hasta Navidad, como ustedes decían. Sí que es verdad
que ha mejorado, pero no se ha alargado hasta Navidades como
usted y la Sra. Armengol decían, que es lo que le importa a la
gente de a pie.

Ustedes hablan de que el paro está a niveles prepandemia,
pero la realidad es que gran parte de la reducción del paro
viene vinculada a los ERTE, al cese de actividad, al empleo
público, que por cierto también es temporal; Baleares encabeza
el incremento del IPC, suben la cuota de autónomos, impuestos
y la recuperación -no lo digo yo, Sr. Conseller, no lo digo yo,
es (...)- o sea que lo que se le requiere a usted es prudencia,
prudencia, que es lo que no demuestra en ningún momento. 

(Alguns aplaudiments)

Y no entraré a hablar otra vez de los ERE y de toda la
explicación que nos ha dado, porque al final me he dado cuenta
que usted, de turismo, ha hablado cero, que es el motor
económico de Baleares y es lo que permite que la gente se gane
la vida de una manera digna o de una manera correcta, y no
tenga necesidad de entrar en otras dinámicas de ayudas o
similares, muy necesarias en un momento determinado, pero de
lo que se trata es de reactivar la economía, no de hacer una
sociedad subsidiada.

Entonces, lo que ha quedado demostrado, Sr. Conseller, es
que el turismo es el motor de la economía por si alguien tenía
alguna duda, y ustedes, con sus políticas de sesgo
turismofóbico, a veces parece que no lo tienen claro.

(Remor de veus)

No sé de qué se ríe porque es bien cierto. ¿No le dice que
no se ría, al Sr. Damián, que también se ríe...?

(Xivarri)

Y es que necesita, Baleares ... necesita un plan, necesita un
rumbo, Sr. Conseller...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Echamos de menos en sus presupuestos, y por eso se lo
hemos hecho a la totalidad, independientemente de que
hayamos intentado colaborar con propuestas parciales,
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puntuales, que en su gobierno no hay un proyecto político de
gobierno, ni turístico ni de modelo económico, que es tan
necesario para recuperar nuestra economía y que los
empresarios puedan adaptarse, y el tejido productivo, a las
necesidades y a las exigencias de los tiempos. 

Y yo le voy a preguntar, Sr. Conseller, ¿usted quiere o no
quiere recuperar a los turistas de 2019?, porque por un lado
dice que no hace falta recuperarlos, pero por otro saca pecho
cuando llegan más turistas que a otra comunidad autónoma.
¿Usted quiere o no quiere turismo sostenible circular?, porque
se cargan por segundo año consecutivo el carácter finalista del
ITS, que precisamente es para turismo sostenible y medio
ambiente, y se llevan los 140 millones previstos al cajón de
sastre, sin encomendarse a nadie. De esto es lo que tiene que
dar explicaciones, usted, descender al suelo.

Y ahora nos anuncia, como un gran logro, esa llegada de los
47 millones o de los 230 millones que siguen estando en
Madrid, porque aquí no están, ni los 100 que anunció la Sra.
Maroto en 2020, que tampoco están; ni los 20 que usted dijo
que llegarían en 2021, que tampoco están. Entonces, ¿qué nos
cuenta, Sr. Conseller, ...? Hasta que no lleguen aquí y no se
hayan traducido en temas positivos para la ciudadanía, usted
pierde toda credibilidad, y lo sabe.

Por tanto, la Sra. Armengol dijo que estos 47 millones que
llegaban, que los fondos ya estaban aquí, y que somos capaces
de ejecutarlos. Pues permítame que le diga que lo dudo
francamente, con el histórico que llevan de incapacidad
manifiesta de ejecución, con los retrasos manifiestos que usted
ha estado admitiendo desde este faristol hace un ratito.

Por tanto, Sr. Conseller, no nos fiamos de que ustedes sean
capaces de ejecutar, ni tirar adelante, ni sacar todo el jugo a
todos los fondos que puedan llegar a esta comunidad autónoma
en beneficio de la gente. Y le diré, ni siquiera han ejecutado los
fondos de la convocatoria de la bolsa de plazas, y me corregirá
si me equivoco, había una partida presupuestaria para poder
ejecutar este año de 15 millones, si no me equivoco, durante
este año en Mallorca, para la reactivación de la economía y
para la ejecución de proyectos. No lo han hecho, ¿no es cierto?,
pues está en los presupuestos. Míreselo usted, también, léaselo.

Para poderlo ejecutar y ustedes prefirieron dejarlo ahí,
latente, para negociar el traspaso de competencias de
ordenación turística con el Consell de Mallorca, para no tener
problemas. ¿Y qué ha pasado?, que se ha perdido un año en la
recuperación de Mallorca. Eso tampoco..., eso sí que es grave.
Descienda, Sr. Conseller, descienda a la realidad. 

¿Usted quiere o no quiere incentivar la inversión tan
necesaria para la reactivación? Desde que ustedes cambiaron
la normativa, la inversión se ha desplomado, y esa es una
realidad y si se desploma la inversión, se desploma todo lo
demás, la economía, los puestos de trabajo y todo lo demás,
todo eso que usted defiende tan airadamente. 

Y lamentablemente no se ha aceptado nuestra enmienda al
articulado para prorrogar el plazo de vigencia. Porque le diré
una cosa, la circularidad y la sostenibilidad también requieren
de medidas estructurales que permitan llevar a cabo todos esos

proyectos, que parece que ustedes tampoco lo entienden, lo
solucionan todo con anuncios a futuro. 

Y le diré, ¿quiere o no quiere cruceros?, y ahora viene el
tema estrella. ¿Se va negociar...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrera, ...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sr. Presidente, acabo enseguida. Va usted a pedir la
limitación y se apunta al comité de bienvenida, bastante raro,
la verdad. Han pasado dos años y medio con anuncios
contradictorios, ahora nos dice que se va a quedar en un 16%
menos de los cruceros, pero usted no tiene ni competencia
ninguna -ya se lo ha dicho APB- y sin justificar en base a qué
informes técnicos toman o quieren tomar esa decisión. Ustedes
navegan a la estima, y nunca mejor dicho.

Sr. Conseller, seguridad jurídica cero, en esto de los
cruceros, y credibilidad cero, en esto de los cruceros. Y
también le preguntaré...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrera, per favor...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... ¿quiere o no quiere que sector náutico sea estratégico, Sr.
Conseller? Es que de todo esto, usted no ha hablado. Usted ha
hablado de teoría o de cosas más..., que le gustan a usted...

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sr. Presidente. Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Per fer la contestació per part del
Govern, donam la paraula al conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.

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

Gracias, Sr. Presidente. Creo que podemos estar más
tranquilos a la hora de exponer las cosas, Sra. Cabrera, y le
pediría un poco de calma al respecto y, sobre todo, que lo que
diga se ajuste a la realidad.

Hay dos matices que me gustaría tratar con ustedes. Dice
que los datos que hemos presentado de paro, en el último mes,
son gracias a los ERTE y a no sé cuántas cosas. Usted sabe que
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eso no es cierto. ¿Usted sabe que los últimos datos de paro que
tenemos, precisamente los niveles de 2019, son con el menor
número de trabajadores en ERTE? ¿Usted sabe eso? Sí lo sabe,
miente, y si no lo sabe, no hace su trabajo de estudiarse
rigurosamente los temas.

(Alguns aplaudiments) 

Usted, ¿cómo puede decir que esta comunidad autónoma no
tiene inversión?, ¿cómo puede venir aquí y decir...?...  Si nos
interpelamos, bueno, pues, hasta luego... En todo caso...

(Algunes rialles)

En todo caso, creo que lo que usted podría tener claro es
que cómo va a haber inversión, cómo no va a haber...

(Remor de veus)

... inversión si..., usted sabe que la CAEB ha dado un
crecimiento en el tercer trimestre de casi del 16% y el Gobierno
el 16% ¿Cómo puede decir que en esta comunidad autónoma
no hay inversión con cifras del tercer trimestre del 15% y con
la construcción en positivo a nivel de empleo, trimestre tras
trimestre? ¿Cómo puede decir eso? Es mentir. Es venir
directamente aquí y mentir o esperar que las cosas estén peor,
que las cosas vayan mal para sacar rédito político y eso no es
hacer propuestas en positivo. Es ir en contra de una sociedad
que lo ha pasado muy mal y ha hecho un esfuerzo enorme
conjuntamente para salir de esta, y usted viene aquí a decir
datos que no son ciertos. 

Sí que hay inversión, por supuesto, para sostener cifras del
16%, por supuesto que hay inversión. Debería prepararse bien
sus intervenciones para no decir que somos la comunidad con
más paro y que el paro se sostiene en ERTE cuando no hay
ERTE y decir que no hay inversión cuando hay inversión, un
poco de rigor en los datos. Vengan aquí con el trabajo hecho.
No vengan a decir que no hay ayudas europeas cuando ayer se
publican por parte del Consejo de Ministros las ayudas en
materia de turismo. No vengan a decir cuando llegarán las
cosas cuando se aprueban en el día de ayer. Es que siempre
llegan al ayer. Siempre llegan tarde.

Y no hable de incapacidad de la gestión, este gobierno ha
gestionado 855 millones euros a ayudas, el cien por cient, la
única comunidad autónoma que lo ha hecho hasta el momento
junto con Canarias, la única. ¿Cómo me puede decir aquí que
no hemos sido buenos y que no somos creíbles en materia de
gestión?, si hemos sido capaces de resolver 855 millones, que
es prácticamente un cuarto de nuestro presupuesto global, en un
esfuerzo titánico por parte de nuestros funcionarios y
funcionarias públicas.

¿Cómo puede decir que no tenemos capacidad ni somos
rigurosos a la hora de explicar la gestión? Claro que lo somos.
Por eso ponemos más ayudas y más programas de empleo y
más mecanismos de sostenimiento de nuestro tejido productivo
que nunca, y por eso incluso les podemos aceptar sus
enmiendas, porque son enmiendas que se basan en la propuesta
de un presupuesto expansivo y ustedes están en contra de un
presupuesto expansivo, pero hacen propuestas todavía más

expansivas, con lo cual creo que tiene un gran cacao mental a
la hora de ir contra un presupuesto expansivo y pedir
propuestas expansivas,...

(Alguns aplaudiments)

... luego decir que no hay inversión, luego pedir que haya más
inversión pública, luego que haya medidas fiscales y que no
haya presupuesto. Es decir, creo que tienen un gran cacao
cuando piden inversión y piden rebajas fiscales, cuando dicen
presupuesto expansivo, pero piden expandirlo más. Creo que
tienen un gran lío y el gran lío, ¿sabe por qué es?, porque están
encerrados, porque solo aspiran a trabajar con VOX en contra
de esta sociedad, porque solo aspiran a no escuchar lo que
dicen los agentes sociales, a criticar cualquier medida por
positiva que sea, por no participar en las mesas de diálogo, por
no poner ningún trabajo en positivo y por eso están ahí y
seguirán estando ahí mucho tiempo. 

(Alguns aplaudiments)

Nosotros... nunca diría, nunca diría una frase que ha dicho
usted, nunca diría una que tenemos el paro gracias a los ERTE
y que no aspiremos a una sola sociedad subsidiada. La última
vez que escuché lo de “sociedad subsidiada” lo escuché de
VOX. No esperaba que usted comparase y comprase los
argumentos de “sociedad subsidiada”, me parece una
vergüenza. Me parece acorde a sus propuestas, porque ustedes
fueron los que quitaron los subsidios en el peor momento en la
anterior crisis, recortaron las ayudas, quitaron prestaciones a
los mayores de 52 años, quitaron las ayudas a los ERTE,
hicieron todas esas cosas..., hicieron todas esas cosas y viene
aquí a hablar de sociedad subsidiada. 

Creo que se equivoca mucho de discurso. No debería
acercarse tanto a la extrema derecha. Los mecanismos de
protección económica, los derechos a los subsidios y a las
prestaciones por desempleo no son subsidios, no son ayudas,
son derechos que se han ganado los trabajadores y trabajadoras,
después de muchos años de esfuerzo,...

(Alguns aplaudiments) 

... no se merecen una respuesta como la suya. No debería decir
ese tipo de cuestiones.

Y claro que apostamos por la sostenibilidad, gracias por
defender también el impuesto de turismo sostenible, gracias al
PP por esta defensa tan acérrima del impuesto de turismo
sostenible. Lo único que me parece mal es que no se ha leído
las otras finalidades del impuesto de turismo sostenible, que no
era solo la parte medioambiental, tenía muchas más, pero solo
con que haya defendido la parte medioambiental del impuesto
de turismo sostenible esta sociedad ha avanzado mucho, ha
avanzado veinte años, ha avanzado muchísimo gracias al
discurso que acaba de hacer y a esa defensa de la parte de la
sostenibilidad. 

¡Qué pena que de sostenibilidad medioambiental y de
circularidad solo hablan cuando estaban en la oposición,
porque cuando gobiernan jamás lo han practicado, solo hablan
de cemento, cemento y cemento en esta comunidad autónoma!
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(Alguns aplaudiments)

¡Qué gran pena!

Y de cruceros, si usted cree que sentarse con los CEOS de
las principales compañías del mundo en materia de cruceros es
poco menos que mentirles y decir..., no, fuimos a dialogar y
tenemos un acuerdo que se va a cumplir, por mucho que les...

(Remor de veus)  

Aquí habla todo...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d'anar acabant. 

(Remor de veus)

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

Pero... Sí, se va a cumplir, está trabajado con la Autoridad
Portuaria y se va cumplir, y se va a cumplir, y somos la primera
región en hacerlo. 

Ustedes entiendo que no apostaban a que lo hiciésemos y lo
haremos, como hemos hecho y ¿sabe qué?, dentro de muchos
años usted defenderá la limitación de cruceros como defiende
el ITS, como defiende hoy los ERTE,...

(Alguns aplaudiments)  

... cómo defiende las prestaciones por desempleo y cómo
defiende cada una de las medidas que han hecho avanzar y
progresar a este país, el derecho al aborto, el derecho a tantos
derechos y ventajas que ya hemos trabajado, que hemos
consolidado gracias a estos gobiernos. Usted...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, acabi, per favor.

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

... el día de mañana los defenderá y siempre llegarán tarde. 

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)  

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Un cop tancada la qüestió incidental,
donam la paraula pel Grup Parlamentari Ciudadanos al Sr.
Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, vicepresidenta.  Bé, iniciam la part d'aquest debat
d'esmenes parcials a la secció de la Conselleria de Turisme i

Treball, en un moment en què duim ja quasi dos anys de
mesures molt dures, molt dures -i el mateix conseller ho ha dit
en la seva intervenció anterior-, mesures molt dures que han
hagut d'assumir la major part dels sectors del sistema turístic,
un sistema turístic de les Illes Balears, que ha quedat clar el seu
compromís, que ha quedat clara la seva flexibilitat davant de
les mesures dures que ha hagut de passar i davant de la
incertesa que ha hagut de passar en molts dels moments
d'aquesta pandèmia i davant d’una incertesa que encara no ha
finalitzat. 

I vostè insisteix que la major part de les mesures dures
restrictives han estat... després d'una negociació amb la Mesa
de Diàleg Social i una part d'aquesta Mesa del Diàleg Social fa
uns mesos ja li demanava que eliminés o suspengués, com a
mínim temporalment, l'impost de turisme sostenible. I en això
no ha cregut, no ha fet cas, al que li he dit, a un sector que ha
estat compromès, a un sector que ha treballat molt dur i amb
molta flexibilitat per mantenir les seves empreses i per mantenir
l'activitat a les Illes Balears. 

El Grup Parlamentari Ciutadans ha presentat esmenes a
l'articulat precisament per suspendre l'impuls en l'impost de
turisme sostenible en aquest 2022, mitjançant la fórmula d'una
excepció a la llei de turisme perquè en moments de pandèmia
o de reactivació, aquest impost estigués absent. També hem
presentat esmenes perquè les finalitats d'aquest impost fossin
realment mediambientals o de desestacionalització o per
millorar la petjada ecològica del turisme

Com també hem presentat esmenes a l'articulat perquè la
Comissió de Turisme Sostenible tingués veu i vot en les
decisions sobre els projectes que es destinaran a recursos de
l'ITS en els propers anys. I això, cap d'aquestes esmenes no ha
estat aprovada.

Vist això, debatré ara les esmenes parcials, esmenes parcials
que, per cert, sí que hem d'anunciar i que n’hi ha hagut diverses
d’aprovades en comissió, com ja detallaré a partir d'ara.

L'any 2021 va ser un any molt complex per la pandèmia i
des del Grup Parlamentari Ciutadans vàrem presentar esmenes
a la Llei de pressuposts per a ajudes a la segona oportunitat
empresarial, érem conscients que moltes empreses de les
nostres illes haurien de tancar per mor de la crisi derivada de la
pandèmia, i en aquell moment, fa un any, vàrem arribar a un
acord i es van transaccionar diverses d'aquestes esmenes, i ara,
recentment, ja han vist aquestes propostes la llum amb el nou
Pla d'ocupació, ja que en aquest nou Pla d'ocupació ja figura un
programa d'ajudes i orientació a segona oportunitat
empresarial, amb una dotació de 2 milions d'euros, tal i com
havíem pactat.

En aquest any 2022, el proper any 2022 considerem que ha
de ser l'any de l'impuls de l'activitat, és l'any d'assentar les bases
d'una nova economia, d'una nova innovació, i vivim a un món
global i tots els territoris competim. Per poder competir amb
garanties hem presentat esmenes per a la creació d'un programa
de creació, atracció i retenció de talent; unes esmenes que han
estat transaccionades i aprovades en comissió per una quantitat
de 3.300.000 euros. Aquesta partida es destinarà per
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implementar mesures per fomentar la creació de talent a les
nostres illes, i també per a la retenció i atracció de talent.

I aquí, i ho torn repetir, competim i hem de ser conscients
que competim amb altres comunitats autònomes i competim
amb altres països. I no només hem presentat aquestes mesures
per impulsar l'activitat, també hem presentat més esmenes
complementàries pel que demanem, dintre d'aquest marc, de la
creació, atracció i retenció del talent, i algunes d’aquestes
també han estat aprovades en comissió, encara en queden
algunes vives.

Hem presentat esmenes per a la subvenció de les quotes
d'autònoms joves que iniciïn la seva activitat a les Illes Balears,
i aquestes esmenes s'han transaccionat i aprovat en comissió
amb un pressupost d’1 milió d’euros.

També hem presentat esmenes per potenciar la formació
dual, amb un programa pilot amb les cambres de comerç, que,
finalment, també hem transaccionat i s’ha aprovat en comissió,
per una quantitat de 75.000 euros per a la Cambra de Comerç
de Mallorca. Consideram que les cambres poden fer una feina
molt important en la detecció i en la col·laboració de cara a
places de formació dual.

També hem presentat esmenes per fomentar o fer un
programa de foment de les vocacions tecnològiques, de les
vocacions STEM. És veritat que des de diferents organismes ja
es fa, però consideram que s'ha d'impulsar molt més i s'ha de
fomentar la vocació dels estudis tecnològics en els nostres
joves, principalment a les dones.

També hem presentat esmenes, i aquestes també s'han
aprovat, de programes de compra pública innovadora, i tenim
dues esmenes aprovades, una en comissió, per crear un
programa de compra pública innovadora en matèria tecnològica
per a la gestió del flux de turistes, i una altra, aprovada a la
secció de la Comissió d'Hisenda, també en aquest mateix ple,
per a la compra pública innovadora per a la circularitat en la
gestió de les administracions.

I parlem de turisme, per a la prosperitat sostenible de les
Illes Balears, per donar un futur als nostres joves, per no seguir
en la senda de la davallada de la competitivitat, s'ha d'enfortir
el nostre sistema turístic, i la principal mesura per enfortir el
nostre sistema turístic, en línia amb els Objectius del
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, per
garantir la sostenibilitat i futur del sector turístic s'ha d'impulsar
el sistema turístic circular. Som líders, som líders en gestió
d'economia circular en el turisme i això tothom ho ha de saber,
primer ho hem de saber nosaltres mateixos i ho han de saber els
nostres països emissors, i això ho hem de promocionar i ho hem
de posar en valor. I també hem presentat esmenes perquè es
promoguin actes que promoguin el turisme de les nostres illes,
que també, com altres que ja he enumerat, s'han transaccionat
i s'han aprovat en comissió per un valor d’1 milió d'euros.

Com veuen, han quedat esmenes vives, i esperem que en el
transcurs de la gestió d'aquest ple es puguin tirar endavant de
forma que puguem assolir la major part de les esmenes que hem
presentat i que, evidentment, estan pensades i orientades en
benefici de l'activació econòmica, que, com ha dit el conseller,

no només són aquestes esmenes, sinó que ja duim tot aquest
any dintre del marc del Pacte de reactivació, presentant idees,
presentant una aposta decidida per als autònoms, per a les
petites empreses i, sobretot, per salvar tot aquest entramat
empresarial que és el sistema turístic de les nostres illes, perquè
es trobi amb possibilitats de créixer de cara a les pròximes
temporades.

Moltíssimes gràcies.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Pérez-Ribas. Es el turno del Grupo
Parlamentario El Pi Proposta per les Illes Balears, intervendrá
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors diputats,
conseller, molt bones tardes a tots. Nosaltres hem presentat,
com a Grup Parlamentari El Pi, un total de 16 esmenes a
aquesta secció 12, de la Conselleria de Model Econòmic,
Turisme i Treball, vaig a contar-los primer aquelles que hem
aconseguit una transacció que, per tant, ja estan aprovades, i en
aquest moment volem agrair el fet que així. Una d'aquestes la
12976, la creació d'una nova partida amb finalitat de garantir la
connectivitat aèria de les Illes Balears, per valor, per una
quantia de 500.000 euros, que ha estat aprovada amb una
transacció simplement de canvi de partida, però sense tocar un
euro de la nostra petició inicial.

També la 12984, de crear una partida destinada a crear
l'Observatori del Comerç, això sí, transaccionada amb una
rebaixa de 25.000 euros i un canvi de partida.

I la creació, que pensam que és important, i agraïm molt el
fet que no només se'ns ha aprovat, sinó que se’ns ha
incrementat la partida que nosaltres vàrem demanar
inicialment, que és la creació per a ajuts als ajuntaments per
millorar les infraestructures dels espais d'emprenedoria.
Entenem, agraïm i valoram la sensibilitat dels diferents grups
per acceptar i transaccionar aquestes 13058 i apujar a 200.000
euros la nostra partida inicial.

D'altra banda, dir que nosaltres en aquesta conselleria
havíem fet també una sèrie d'esmenes destinades a augmentar
les partides de les cambres de comerç de Mallorca, de Menorca
i d'Eivissa i Formentera, era la 13075, 13076 i la 13077; res a
dir, perquè avui de matí s'han aprovat una sèrie d'esmenes a la
secció de Transició Energètica i Sectors Productius, unes
esmenes que havia presentat Ciutadans, ens donam per satisfets
que en qualsevol cas s'hagin aprovat i s'hagin tirat endavant.

Dit això, els diré algunes de les esmenes que encara queden
vives i que crec que encara es poden repensar els partits que
donen suport al Govern i tota la resta de la cambra per
donar-nos el vistiplau, una són les ajudes a fons perdut per a
autònoms i PIME, és l'esmena 12975, per un valor de 15
milions d'euros. És cert que s'ha fet un esforç per ajudar i donar
suport i impulsar i evitar que se'n vagin molt per avall aquests
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autònoms i aquestes PIME, però pensam que no hi és de més
encara injectar una mica més autònoms i PIME, i per això hem
mantengut aquesta esmena.

Hi ha també la 12977, de redacció de l'estudi projecte per
al Museu del turisme, per un valor de 100.000 euros. Nosaltres
creim que, i ho hem defensat sempre, el nostre company Josep
Melià així ho ha fet, que es podria destinar una part de l'edifici
de GESA a tenir aquest museu del turisme. És el nostre motor
econòmic i pensam que una mica de retrospectiva museística
estaria bé per poder recollir el que hem estat i el que som.

La 12978, dotada amb una quantia de 500.000 euros és per
a la creació de convenis de col·laboració en promoció turística,
en coordinació i col·laboració amb els consells insulars. Una
altra destinada a un pla de la conversió de zones turístiques, per
un total de 10 milions d'euros, seria la 12979. I llavors n'hi ha
una sèrie que tenen a veure amb la regeneració de platges i de
passejos marítims: la 12980 per a la regeneració i conservació
de platges, la 12981 per a Cala Millor i S'Illot a Sant Llorenç,
400.000; la 12982, per al Passeig Marítim de la Colònia de
Sant Jordi, concretament a l'àrea d'influència socioeconòmica
del parc de Cabrera, per 450.000 euros; i la 12983 al Passeig
Marítim de la Colònia de Sant Pere, per 400.000 euros. 

I ja, per últim, parlar del conveni de col·laboració en
matèria turística ambiental amb el Consell de Menorca per al
manteniment i condicionament del Camí de Cavalls, un dels
paradisos que tenim a la nostra comunitat autònoma que
pensam que necessiten la cura i el manteniment que faran que
puguem tenir una desestacionalització i una illa tan preciosa
com tenim. I també la creació, i ara sí és la darrera, del clúster
de material de construcció, que és la 13057. 

Vull agrair aquelles que ja han tengut llum verda en
comissió i esperar que la resta també puguin ser valorades
positivament per tots vostès. 

Gràcies. I bé, fins a la rèplica. 

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Pons. Abrimos el turno en contra. Por
parte del Grupo Parlamentario Unidas Podemos interviene la
Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Voldria fer també un agraïment al
personal de la cambra que ens ha ajudat aquests dies,
especialment a Xisca que fa net el faristol cada vegada perquè
puguem intervenir i, evidentment, a tota la resta de personal
que fa possible els plens aquests dies.

A veure, sap greu el to del debat i sap greu perquè fins i tot
ahir a la conselleria més colpejada per la pandèmia, que és la
de Salut, hi va haver un cert enteniment, i la veritat és que
l'inici aspre d'aquest debat d'avui trob que que no pertoca i és
bastant lamentable.

A veure, quin model defensam des d'Unides Podem? Crec
que està molt clar, a nivell del Govern estatal ni més ni manco
que dotze acords per part de la ministra Yolanda Díaz. Jo crec
que els fets avalen el nostre compromís amb tot el món laboral
del nostre país i especialment a les nostres illes: Pujada del
salari mínim, augment de la inspecció laboral, sistema d'ERTO
prorrogat en sis ocasions que ja ha esdevingut una eina
estructural i permanent del sistema de protecció d'ocupació, la
regulació del teletreball i, evidentment, un repte pendent molt
important que és la derogació de la reforma laboral de Rajoy,
que tant de mal i patiment ha duit al nostre país. 

Ajuts, sistema d'ajuts, evidentment, per a aquells sectors
més colpejats per la pandèmia, 7.000 milions d'euros per a
hostaleria, restauració i comerç, a més de tots els ajuts. Jo no
repetiré les dades que ja s'han donat sobre aquesta conselleria,
crec que han quedat molt explicades tant en comissió com al
llarg del dia d'avui. 

I ahir mateix un acord de 20 milions d'euros per a les
nostres illes. També els pregaria que llegeixin els acords del
Consell de Govern perquè realment s'està fent i queda molt per
fer, clar que sí, però és innegable que no es poden tolerar les
esmenes a la totalitat a aquest pressupost perquè és que no se
sustenten de cap ni una de les maneres. 

He de donar la benvinguda al Partit Popular perquè ha
parlat avui de la diversificació del model productiu. Crec que
és una molt bona notícia que a la fi la dreta s'incorpori el que fa
moltíssims d'anys que reclamam, però protegir, per exemple, el
turisme també significa protegir el medi ambient, i hem sentit
molt poc d'aquesta bancada en aquest sentit; i també protegir la
força de treball, protegir els drets dels treballadors i
treballadores de la nostra terra que han estat totalment absents
en el seu discurs. Sense treballadors i sense treballadores no hi
ha cap sector que funcioni.

Òbviament, des d'Unides Podem defensam tots els sistemes
de protecció de l'escut social que es fa tant a nivell estatal com
en aquesta comunitat autònoma. Dins aquesta conselleria volem
destacar especialment la feina que es fa i la dotació que tendrà
l'IBASSAL en relació amb la prevenció de sinistralitat laboral,
a la realització d'estudis i a la protecció real de la salut dels
treballadors i treballadores de la nostra terra. El SOIB, els
programes destinats especialment a la incorporació i la inserció
laboral d'aquells col·lectius amb més risc d'exclusió social, que
tenen més difícil ocupació. I volem tornar a reiterar el nostre
suport i la nostra gran satisfacció que existeixi el SOIB Dona
perquè les dones víctimes de violències masclistes puguin
reprendre la seva vida, puguin tornar al món laboral. 

També volem parlar dels programes d'inserció dels
col·lectius, com per exemple, els joves, els majors de 45 anys,
la inspecció de treball i, evidentment, el repte que s'ha parlat
aquí de formació professional. La formació dual ha d'arribar a
Menorca, a Eivissa i a Formentera. Hem d'impulsar que les
empreses tenguin aquests llocs perquè els nostres joves es
puguin formar. 

Evidentment, avui matí hi ha hagut un debat interessant amb
el Sr. Méndez, que parlava sobre la paraula "blindar". A
nosaltres ens agrada blindar, perquè pensam que s'han de
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blindar els drets, s'ha de garantir el dret al treball, s'han de
garantir sobretot les pensions i no hi ha blindatge de cap tipus
de dret si no hi ha lluita social, si no hi ha compromís, si no hi
ha constància, si no hi ha fermesa. Pensam que des d'Unides
Podem això ho tenim molt clar. També s'ha parlat de Galileo,
vull dir, avui matí ens n'hem anat per les bardisses tot el que
s'ha volgut i més, la veritat. 

En temps de pandèmia, i pareix mentida que el Partit
Popular no ho reconegui, ens ha retret que la temporada no s'ha
allargat fins a Nadal. Som a la sisena onada, tenim la variant
òmicron, no sé, no importa estudiar molt, basta que puguin
llegir els mitjans de comunicació, les portades dels diaris ho
duen. No és que no es vulgui, és que hi ha coses que no es
poden fer. Entenc que Ayuso, la presidenta Ayuso, deu ser el
seu model, però és un model molt nociu, no només per a la
salut de les persones sinó per a la salut del sistema productiu:
per a les empreses, per als autònoms, per als treballadors i
treballadores. No és el model en el qual s'haurien de mirar.
Pensam que aquí, a les Illes Balears, feim les coses molt millor. 

En definitiva, nosaltres hem donat suport a tota una sèrie
d'esmenes. És lamentable que vostès quan governen no
segueixin el mateix camí. A Madrid, per exemple, n'hem
presentades 1.665, totes elles rebutjades des de la supèrbia que
ni tan sols han estat llegides, i avui ni tan sols la presidenta
d'aquella comunitat autònoma ha estat present per poder-les
sentir. En definitiva, nosaltres pensam que queda molt de camí
per fer, queda molt de camí per fer, però treballam per la
millora substancial del model productiu i dels drets dels
treballadors i les treballadores d'aquesta terra. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Martín. Corresponde ahora el turno al
Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca. Intervendrá el Sr.
Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, diputades, diputats. Ja acabam, eh?, ja acabam.
L'equilibri social, mediambiental, econòmic i la qualitat laboral
són indicadors a tenir en compte a l'hora de valorar la qualitat
de vida de la ciutadania de qualsevol país, la conselleria que
tractam és de qui depenen bona part d'aquests indicadors, estam
o no compromesos amb el teixit empresarial, sindical, en
definitiva, social de la comunitat autònoma? Estam
compromesos amb la major indústria del país, amb la seva
millora constant, amb la qualitat i, sobretot, amb no morir
d'èxit? Estam compromesos amb la diversificació econòmica?

Aquestes són preguntes importants a les que donam
resposta en analitzar els pressuposts i les polítiques que en
deriven.

Seguim treballant amb els agents socials per a la millora de
la qualitat laboral i polítiques actives d'ocupació, com dèiem,
peça clau per a la qualitat de vida de la ciutadania, però

sobretot peça clau per al canvi de model, perquè canvi de
model no és només promoure altres sectors econòmics per
diversificar l'economia, canvi de model vol dir ocupació de
qualitat, vol dir treballadores i treballadors formats, vol dir
circularitat i vol dir sostenibilitat en les diferents activitats
econòmiques. Això només és possible amb la implicació dels
diferents agents socials i institucions del país.

Per altra banda, si volem mantenir el teixit empresarial
propi és necessari protegir autònoms i PIME, que són les que,
per altra banda, protegeixen el nostre mercat laboral, generen
ocupació de qualitat i reverteixen la riquesa que generen en el
territori. Per això és necessari mantenir i millorar tant les
ajudes, com l'assessorament, com la formació a autònoms i
emprenedors.

Quant a turisme, si volem que el turisme segueixi essent la
major indústria del país, hi hem de posar seny. Com en tot a la
vida, sense ordre no hi ha equilibri i a la nostra economia, a dia
d'avui, desgraciadament, no hi ha equilibri. Les mesures
destinades a la sostenibilitat, la circularitat i la qualitat en el
turisme sempre seran benvingudes. Hem de trametre un
missatge clar a la ciutadania: l'objectiu ha de ser millorar la
qualitat laboral, la qualitat dels serveis, la qualitat
mediambiental, en definitiva, la qualitat de vida de les persones
que vivim aquí, que vivim al país, i aquests objectius van de la
mà dels límits -ja ho sabem, sense límits, no hi ha futur.

Quant als creuers, que se n'ha parlat també avui, -després,
Sra. Cabrera, m'haurà d'aclarir què té a veure el sector nàutic de
Balears amb els creuers que ens arriben?-, jo ja sé que els
creuers van per damunt la mar, això no fa falta m’ho
aclareixi,...

(Remor de veus)

..., no, ho dic perquè això ja ho sé, però el sector nàutic d'aquí,
amb què ens arribin negacreuers a poalades m’ho haurà
d'aclarir, Sra. Cabrera, perquè no ho he acabat d'entendre, i no
és la primera vegada que ho diu, per això li deman que m'ho
aclareixi. Ja dic, eh!, jo ja sé que els creuers van per la mar,
això no fa falta molt m’ho aclareixi, tot i que tampoc no és que
sigui una persona molt donar a la mar, però això ho sé.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Quant als creuers, com deia, ja ho hem dit, creiem que
l'acord no és suficient, valoram el fet d’asseure’s, de fer la
negociació, però encara és exagerada, tant la quantitat de
creuers com la de turistes, la pressió és exagerada, insuportable
per al territori, diria jo. La clau, però, és que no tenim sobirania
per negociar amb capacitat real, tal i com estan les coses hem
d'exigir a l'Estat les competències per poder negociar amb
garanties una qüestió tan important com aquesta.

Una altra cosa important de què s'ha parlat avui és l’ITS, i
jo vull aprofitar per reivindicar la feina feta per l'equip de la
Conselleria de Turisme la passada legislatura amb la redacció
i aprovació de l’ITS, estar en contra de l’ITS és propi del segle
passat, a dia d'avui ningú no posa en dubte l’ITS, els deman
que arribin al segle XXI i donin per bo allò que dóna per bo
tota la societat.
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Com dèiem, reptes importants, amb aquests pressuposts
tenim les eines, ara toca desenvolupar-los des de la humilitat i
el diàleg social, a fi de prendre el camí de la recuperació des de
la diversificació, la qualitat laboral i la qualitat econòmica.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Mas. El Grupo Parlamentario Mixt
dividirá su turno y, en primer lugar, interviene la Sra. Font, por
un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. Com ja hem dit
aquests dies, MÉS per Menorca ha arribat a un acord amb el
Govern i per a aquesta secció hem aconseguit la incorporació
de les tres esmenes que vam presentar a aquesta secció.

En aquest primer torn, explicaré dues de les esmenes i a la
contrarèplica Pep Castells explicarà l’altra esmena incorporada.

La primera és per destinar 50.000 euros per al funcionament
i les activitats de la instal·lació del Convent de Sant Diego, a
Alaior, en aquest ens hi participaran les dites institucions i
entitats ciutadanes. Hem de dir que el Govern era reticent a fer
cap aportació, però, gràcies al diàleg, l’hem poguda incorporar,
i pensam que és una bona notícia i sobretot un bon exercici de
política del bé comú.

La segona ens ha permès recuperar una inversió del
programa de l’any 2020, per rehabilitar les dependències del
Reial Alcàsser de Ciutadella. Aquest projecte representa la
rehabilitació d’un espai emblemàtic d’elevat valor patrimonial,
històric i cultural que ofereix una interessant oferta turística,
cultural i patrimonial al llarg de tot l’any, per la qual cosa
fomenta la desestacionalització i activació del producte turístic
i promoció del turisme sostenible en temporada baixa.

A més a més, aquest projecte suposa l’inici, tènue, però
l’inici del retorn a la normalitat per poder recuperar projectes
que s’havien de finançar mitjançant el Pla anual del turisme
sostenible del 2018 i que es va haver de posposar per mor de la
pandèmia. Creiem que ambdós projectes comparteixen els
objectius de desestacionalitzar i ser alhora equipaments
culturals per a la ciutadania de Menorca.

I com que aquesta és la meva darrera intervenció d’aquests
pressuposts, els vull desitjar a tots un bon Nadal, bon Any i
esperem que el 2022 sigui una miqueta millor que aquest.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Font. Ahora interviene el Sr. Sanz, por
un tiempo de cinco minutos.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé, ja arribam a la fi, Sra.
Cabrera he pogut veure una part del seu debat, disculpi’m,
havia de sortir, perquè, com ha estat així, però no m’ha sorprès,
sincerament, no m’ha sorprès, com he dit aquest matí, repteim,
repetim, repetim: sobredimensionat, i més, tot i que a aquesta
secció crec que és una de les que més esmenes s’havien
aprovat, i és curiós que, tot i que s’aproven esmenes, el seu to
continua essent un to de no voler arribar a consens.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, no, no, no dic això, Sra. Cabrera, el que dic és que, com
li vaig dir el primer dia, el que ens demana moltes vegades la
població, a part de demanar-los a vostès moltes coses, també
parla amb la resta, no només amb el Grup Popular, també és
que no hi hagi aquesta crispació, demana que no hi hagi aquesta
crispació. I el que jo he vist és que irreal, sobredimensionats i
que no funcionen, llevar assessors; una pregunta: quan vostè va
ser consellera tenia caps de Gabinet i assessors, perquè quan hi
ha altres consellers demanen que se’ls llevin, no tenia personal
d’assistència?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, això de què...

(Petit aldarull)

... no hi havia, això de que no hi havia un duro, com diu vostè,
jo li ho diré en català, no si no n’hi havia, potser es trobava a
altres bandes que no era el Govern, potser a la seu de Génova
podia haver-hi molts sous tranquil·lament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Señores diputados, por favor, guarden silencio.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Bé, per la part de Formentera, en realitat no vull entrar a
discutir, el que li dic, en aquesta secció no hem presentat
esmenes per un motiu, perquè resulta que sí que ha funcionat,
resulta que la coordinació amb el Govern en matèria turística
sí que funciona, en els projectes venen finançats mitjançant el
mecanisme de transformació i resiliència tenim una reconversió
de zona madura d’Es Pujols, necessària per a Formentera, i està
inclosa; tenim 2 milions d’euros que es van aprovar a la
comissió, justament per potenciar el turisme. I tenim també que
la temporada s’ha allargat a Formentera com ami no s’havia
vist, mai.

I les seves esmenes, quan les he revisades, veig que per a
Formentera n’hi havia una, la de les cambres de comerç, a les
quals ja a la Comissió d’Economia teníem una PNL que vàrem
aprovar per unanimitat i que ja estava aprovada. Però de la
resta, podrien dir als seus representants de Formentera que tal
vegada els passin més informació o potser es faci bé a
Formentera, coneixem el Govern, i jo per això no en podem
posar cap a Formentera.
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També podem dir que quan parlen dels ERTO, sincerament
em fa gràcia, perquè no els van inventar vostès, vostès parlen
dels ERO, dels ERO, fora, fora tothom, els ERTO volen dir:
protegim la gent perquè fa falta que la protegim; la seva
reforma laboral ja deia el que deia i per això és justament el
que fan.

Quan diu que queden 230 milions a Madrid, sincerament,
prefereix ara mateix que siguin a Madrid, perquè sabré que
poden arribar amb un govern progressista, que no si hi hagués
un altre govern que potser no arribarien a Balears, com ja va
passar quan vostès governaven. Llavors, crec que és important.

En el tema dels creuers, sincerament, s’ha aprovat un acord
que és important per a Mallorca, perquè teniu aquí un gran
problema de pressió, l’acord al qual s’ha arribat és bo, des de
Formentera s’ha parlat moltes vegades que a Eivissa mirarien
el tema dels creuers, és la primera passa, esperarem, que
segurament serà la primera de moltes.

Continuant amb el tema dels ajuts, diuen que no s’han fet,
no s’han fet, bé, doncs els 13,3 milions d’euros que han arribat
a 184 empreses de l’illa de Formentera potser sí que sigui una
qüestió amb la qual han arribat qüestions, han arribat sous per
poder ajudar les empreses, els han ajudat, s’han ajudat i han
pogut funcionar.

També s’ha parlat del teixit empresarial, a Formentera, com
li he dit, ha estat el millor mes d’octubre des de crec que mai,
un octubre amb l’ocupació més del doble que altres, hi ha
pogut haver el major nombre de persones contractades.

I després parlen de la retenció del talent, a alguna de les
seves esmenes, també retenció, atracció i potenciar el talent,
però saben moltes vegades per què el talent no es pot quedar?
Primer, perquè no s’havia cap sou ni un quan es trobaven
vostès a Innovació, llavors el talent anava a cercar la innovació
fora d’aquí, primera cosa; i segona, després tindrem el debat de
la secció, pel problema de l’habitatge, i la seva política
d’habitatge crec que ha quedada molt clara i la debatrem
després, ha quedat molt clara, i les persones no es queden
moltes vegades perquè no poden viure, perquè no poden pagar
un lloguer. I la seva política quina va ser? Perquè després diran
moltes qüestions d’habitatge, però ja li ho dic: zero
construccions en habitatge, almenys a Formentera, i, si no
m’equivoc, també a la resta de Balears.

Llavors, podran dir el que vulguin però per retenir talent fa
falta que existeixi la gent que ha de quedar, que pugui viure
també.

Per acabar, vull dir-los que les esmenes que s’han
aprovades, a la Sra. Pons d’El Pi, no hi és,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., bé, Sra. Sureda, bé, la veritat que content perquè, com ha
dit, la partida de les cambres de comerç també es van posar en
contacte amb el nostre, com sabem que era arribar a un consens
com es va arribar a la Comissió d’Economia i també s’ha
arribat a un consens en aquesta cambra. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Sanz. Y ahora, en representación del
Grupo Parlamentario Socialista, la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, bones tardes a tothom. En
primer lloc, vagi per endavant, Sr. Conseller, el suport del Grup
Parlamentari Socialista al pressupost de la seva conselleria, uns
pressuposts, com vostè ha comentat, expansius per tal de
consolidar un creixement econòmic més sostenible,
ambientalment, econòmicament i també socialment; un
creixement possible, és possible aquest creixement avui en dia,
al final del 2021, després d'un 2020 molt complicat, gràcies a
l'esforç que ha fet tota la ciutadania i també gràcies a les
mesures preses per aquest govern, mesures tant en la gestió
sanitària en el procés de vacunació, en la xarxa de protecció
social desplegada durant la pandèmia, per intentar no deixar
ningú fora cap protecció, també la protecció als treballadors
amb l'aprovació i les posteriors pròrrogues dels ERTO, que no
es varen dur a terme durant l'anterior crisi per part de la dreta,
així com ajudes econòmiques a fons perdut per a empreses i
autònoms.

Per tant, una recuperació que també s'aconsegueix, s'ha
aconseguit gràcies a la capacitat de diàleg dels sindicats i de les
patronals, a qui aprofit també per agrair l'actitud i la possibilitat
que el Govern de les Illes Balears prengués les decisions
adequades per superar una ràpida i sòlida recuperació a finals
del 2021, és a dir, actualment, en aquests moments, perquè
junts, en el si de la Mesa del Diàleg Social, s'han acordat
mesures per aconseguir unes xifres inimaginables fa un any, un
creixement interanual en aquest darrer trimestre, per sobre de
la mitjana estatal i per sobre de la mitjana europea, un augment
de l’afiliació a la Seguretat Social, l'atur del mes de novembre,
molt inferior al novembre de 2019.

I també vull vull destacar els indicadors de l'activitat
empresarial que assoleixen els valors també del 2019, en
nombre d'empreses i nombre d'autònoms.

Per tant, les dades són molt positives i esperam que aquests
pressuposts, creiem que aquests pressuposts consolidaran
aquestes dades.

Per tant, polítiques creim que des de la Mesa del Diàleg
Social, com des del Pacte de reactivació econòmica han ajudat
a poder ser possibles, un diàleg que tant el conseller
Negueruela i una servidora hem mantingut a l'hora de negociar
les esmenes amb els diferents grups de l'oposició que n'han
presentades, amb l'objectiu d'aconseguir que aquests 179,75
milions d'euros de la secció 12 puguin consolidar nivells
d'ocupació d'activitat i aconseguir aquest darrer trimestre, i
perquè siguin uns pressuposts més plurals. Unes esmenes, com
ja he comentat, que s'han transaccionat i aprovat durant la
comissió, i aprofit per agrair a tots els portaveus que varen dur
a terme aquesta negociació, la seva capacitat de diàleg. Vàrem
aprovar, hem aprovat entre tots, i hem incorporat al text del
pressupost 14 esmenes del Partit Popular, per valor de 6,5
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milions d'euros; 9 esmenes de Ciutadans, per valor de
4,5milions d'euros; 3 esmenes d'El Pi, per valor de 725.000
euros; i 3 del Grup Mixt, MÉS per Menorca, per valor de 1,15
d'euros.

Veuen, senyors del Partit Popular, com dialogant
s'aconsegueixen acords per al bé de la ciutadania?

(Remor de veus)

Per això, els pregaria que, tal com va dir el Sr. Ensenyat
ahir vespre, a una intervenció, que, com a partit majoritari de
l'oposició, aparcassin la confrontació i se sumassin al diàleg
amb el Govern i amb els agents econòmics i socials per al bé de
la ciutadania.

Per tant, amb aquest diàleg i aquestes transaccions s'han
pogut incorporar als pressuposts les esmenes, algunes esmenes
del Partit Popular per fer polítiques inclusives a col·lectius més
vulnerables, és vera que estaven previstes en els pressuposts
existents, però així es delimiten més les partides que han d'anar
destinades a aquest col·lectiu. Per tant, creiem que des de la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball és molt
important destinar els 120 milions d'euros al SOIB per tal de
dur a terme formació, orientació i ocupació per a una
recuperació més justa.

I permeti’m, Sr. Borràs, que també faci seves unes paraules
-ara no hi és el Sr. Borràs- que també va comentar ahir a la
secció 15, ell ho va fer referent a la Conselleria de Medi
Ambient, però jo vull fer amb referència a les polítiques actives
d'ocupació, ja que invertir en ocupació i formació és invertir en
l'estat del benestar, en prosperitat i sobretot en futur, però tan
important és la feina... dur a terme polítiques actives d'ocupació
com garantir la seguretat laboral per a aquelles persones que
treballen. Per tant, aquí creiem que juga un paper fonamental
l'IBASSAL, junt amb la Direcció General de Treball contra la
sinistralitat laboral.

També és molt important l'aposta que es fa a la Direcció
General de Promoció Econòmica per ajudar les empreses,
impulsar el seu projecte empresarial i consolidar-les tant a
nivell local com a nivell a l'exterior.

Després, també volia comentar que en aquesta matèria no
podem acceptar l'esmena a què ha fet referència, crec que la
Sra. Pons, de les ajudes a fons perdut a autònoms i empreses,
ja que aquestes ajudes, els 855 milions d'euros de les ajudes
que es varen donar a empreses i autònoms, aquestes ajudes
estatals ja incloïen a moltes empreses d'aquestes. I a més, s'han
incorporat 6 milions d’euros del fons del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència, que serviran per promoure
l'emprenedoria i l'autoocupació, mitjançant un nou Pla
d'emprenedoria, així com un programa de segona oportunitat.
Per tant, aquests 15 milions d’euros no tenen sentit que vagin
amb fons propis de la conselleria, quan ja estan previstos amb
altres fons. 

Pel que fa a aquesta Direcció General de Promoció
Econòmica, crec que vull remarcar l'acord que hem arribat amb
Ciudadanos, per al programa de creació, atracció i retenció de
talent, per un import de 3.300.000 euros. El que sí que no li

hem pogut acceptar són les esmenes que referents a aquest
mateix programa que volien fer per eliminar personal de la
CAIB. Crec que és molt important, i ara més que mai, una
administració potent on no hi sobra ningú, una administració
amb múscul suficient per tirar endavant aquest creixement i,
sobretot, per fer front a les dificultats existents i a les que
puguin venir. 

Referent a la Direcció General de Turisme, creim i donam
suport al 100% les mesures que es prenen des d'aquesta
conselleria per dur a terme aquest canvi de model turístic, un
model de turisme més sostenible i més circular. Per tant, això
no implica turismofòbia, Sra. Cabrera, un turisme més
sostenible implica més qualitat, implica ser més respectuosos
amb les nostres illes i, com s'ha demostrat darrerament, aquests
darrers mesos que han vengut manco turisme, però els que han
vengut han incrementat la seva despesa turística i, a més, s'ha
allargat la temporada, perquè el mes d'octubre i fins i tot el
novembre hi ha hagut turisme a les nostres illes, turisme tant
nacional com de fora. 

Creim que les polítiques iniciades per aquesta conselleria,
per aconseguir aquest model de turisme sostenible, entre
d’altres l'aposta i la continuïtat de l'impost de turisme
sostenible, que crec que aquest debat sobre que vostès volen
eliminar-ho i nosaltres consideram que és molt positiu, va
encaminat a aconseguir aquest model. Després el Decret de
turisme d'excessos també ajuda a aquesta consolidació. I, com
no podria ser d'una altra manera, el darrer anunci, el darrer
acord a què ha arribat el conseller Negueruela, referent a les
patronals de mega creuers -i aquí el vull felicitar per això- és
regular l'arribada dels mega creuers. 

I no se preocupen, senyores i senyors del Partit Popular,
perquè crec que l'arribada de tres creuers aquí, un dels quals un
megacreuer, que hi poden rebre més de 5.000 persones.
Santanyí quants d'habitants té, Sr. Vidal?, vostè que fa senyes,
idò imaginin tota la població de Santanyí, més algun de
Campos o de tot Campos, que puguin venir al centre de Palma,
no passin pena que crec que no quedarà cap negoci a Palma que
hagi de tancar. 

(Alguns aplaudiments)

Per tant, estiguin tranquils, això no és turismofòbia. Això és
trobar un equilibri entre el turisme de masses i els excessos
entre un turisme més equilibrat i més sostenible i que, miri, no
només per com més, més, més despesa..., no, més turisme no
implica que vagi tot millor, no, al contrari, que vengui turisme,
sí, però aquest turisme sigui respectuós amb l'entorn, sigui
respectuós amb la nostra societat -ara no sé per què el mir a
vostè- Sr. Vidal, perquè la Sra. Cabrera no em mira- ... 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... i sigui més respectuós amb tot el nostre entorn. 

I, ja per acabar, vull fer referència a les esmenes que han
presentat, crec que El Pi, sí, el PP i El Pi, referents a destinar
pressupost d'aquesta conselleria a invertir en zones madures i
passejos marítims, a aquestes inversions ja s’hi destinaran fons
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europeus i que ja es rebran de forma immediata, 47.700.000
euros per aconseguir aquesta millora...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sansó, termine por favor.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, ja acab. I a aquests 47 milions d’euros, cal afegir-hi els
20 milions d’euros aprovats ahir en Consell de Ministres, per
al Pla de modernització i competitivitat del sector turístic. Per
tant, també el sector turístic quedarà més que ajudat en aquest
punt i...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sansó, termine por favor.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, ja està, ja acab. Gràcies i bé, ja seguiré en el meu torn de
rèplica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. En el turno de réplica, por el Grupo
Parlamentario Popular interviene la Sra. Cabrera.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, Sr. Presidente. Bueno solo unas valoraciones de
inicio. El Centro de la mar de Maó lo impulsó el Partido
Popular. No creo que el hecho de que los 855 los hayan
ejecutado rápidamente, sea algo de lo que usted tenga que
vanagloriarse, más que nada porque es su obligación...

(Remor de veus)

... más que nada porque es obligación, porque además las
ayudas que sacaron en mayo de 8 millones el Govern balear,
tardaron ustedes 7 u 8 meses en hacerlas llegar. Esto también
lo tiene que pensar y esto sí que dependía de ustedes
directamente. O sea, que por favor, menos flores, Sr. Conseller. 

Nosotros defendemos la reactivación económica, el turismo
y la recuperación de los sectores económicos.

(Remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci!

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

... la recuperación de los sectores económicos para que la gente
sea autosuficiente y sea libre. Esa es la diferencia.

Sra. Martín,...

(Remor de veus)

Respete, Sr. Conseller, yo le escucho. 

(Remor de veus)

Y usted tampoco.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor! Per favor! Senyors diputats...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Y usted tampoco. ¿Quién le ha dado vela a la Sra.
Consellera?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrera ...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Si me permiten por favor, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrera?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moderin-se tots, tots. Continuï, per favor.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias. Querría saber a quién se refería la Sra. Martín con
lo del comienzo bronco del debate. Es que no acabo de
entenderlo, supongo se refiere al Sr. conseller, porque mi
primera intervención ha sido totalmente correcta, adecuada y
ajustada a las enmiendas y al debate que se supone que tenemos
que tener en esta cámara. Es que no lo entiendo. 

Le quería comentar también que, efectivamente, habla de la
Sra. Ayuso, pues la Sra. Ayuso ganó por goleada, precisamente
porque los ciudadanos, en función de su gestión, decidieron
que eran lo que querían para su futuro. Esto es democracia, no
sé si lo acaban de pillar. 
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Señor de MÉS per Mallorca, cambio de modelo económico,
muy bien. Llevan ustedes más de seis años gobernando,
¿llegarán a este modelo económico que dicen ustedes que
quieren y que defienden y que no acaban nunca de ejecutar,
pero sin embargo se les llena la boca? Es muy raro,
sinceramente, es muy raro que sigan sin ningún tipo de rubor
hablando de este tema. ¿Se han puesto ya de acuerdo con el Sr.
Negueruela de cuántos cruceros van a llegar, o todavía están
debatiendo sobre este tema? ¿Se han puesto ya de acuerdo o
no? Bueno, bien va. 

Y el sector náutico, bueno, mire tasas suben, los centros de
FP retrasados, que no llegan, que no se acaban de ejecutar,
PIME se queja de esas faltas de ayudas para poder trabajar y
para poder desarrollar su actividad que implica que se van las
empresas fuera, los clientes fuera, ... A eso nos referíamos
cuando el conseller dice que el sector náutico es estratégico,
pues hay que actuar en consecuencia, a eso nos referíamos. 

Y el ITS se lo han cargado ustdes, los partidos de Gobierno
se ha encargado el ITS. Y vienen aquí a decir que es sostenible
y que es muy importante para la circularidad y el turismo
sostenible. Pero si ustedes llevan dos años consecutivos
dedicándolo a, primero la COVID, que ya dije que la primera
vez se podía hasta entender, pero en esta ocasión es totalmente
incomprensible que lo lleven a la caja común y nos vendan que
47 millones, 100 o 230, que no ha llegado un duro todavía, sea
un hito histórico, cuando tienen ustedes 140 millones aquí en
la caja, que les dejan que estén en el banco y no los ejecutan;
o los fondos de la bolsa de plazas, es que es una burla a la
ciudadanía que ustedes vendan y vendan anuncios en este en
este tema y no sean capaces de ejecutar, simplemente anunciar
que van a hacer, y no acaban de hacer. 

Y el Sr. Sanz que me ha dicho que tenía que irse a su
despacho, que ha tenido esa deferencia, yo, como consellera,
no tenía ningún asesor, no teníamos fondos y aparte era un
tema de principios. Optimitzábamos el dinero público todo lo
que podíamos, empezando por reducir los cargos públicos en
lo que podíamos, empezando por reducir los cargos políticos,
eso es lo que pasaba, reducíamos los coches oficiales,
reducíamos los desayunos innecesarios, reducíamos todo
aquello que no era productivo para el ciudadano. Pero a esto,
ustedes, no entienden nada de todo esto...

(Remor de veus i xivarri)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sr. Conseller..., Sr. Conseller, no está en uso de la palabra. 

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

A lo mejor el Sr. Sanz, lo que quería decir, es que, como
nos han aceptado una serie de enmiendas, nosotros teníamos
que rendir pleitesía, dar las gracias y no entrar a debatir las
cosas importantes para los ciudadanos de Baleares, como dijo
el Sr. Negueruela, que como los hoteleros y el sector turístico
se había quejado de que se cargaran el ITS, que parecía mentira
que se quejaran, con todo lo que el Sr. Negueruela había hecho
por el sector productivo. Nosotros estamos aquí para debatir,
para hacer propuestas y defender los intereses de los
ciudadanos de Baleares, no porque hagamos enmiendas vamos
a tener que callarnos. 

Y, para finalizar, la Sra. Sans. Veo que hacen ustedes de
poli bueno y poli malo..., perdón, perdón... Sansó, perdón,
Pilar.

Veo que hacen ustedes de poli bueno y poli malo. Dice que
con menos turistas tienen más gasto; bien, hemos tenido... No,
es que no, esto no es discutible, estamos de acuerdo en esa
línea, pero es que también estamos de acuerdo en que este año
ha sido totalmente atípico, tenemos que contar con que el año
que viene se recuperarán todos los destinos, los destinos están
apostando muy fuerte para recuperar sus cuotas de mercado,
sus mercados, y nosotros en España y en Baleares no se está
haciendo lo propio, con lo cual esa es la diferencia entre lo que
se hace en otros destinos y lo que se hace aquí.

Y vuelvo a insistir, el turismo de excesos, nosotros hemos
presentado una enmienda para poder mejorar las zonas de
turismo de excesos, ¿por qué? Porque no solamente..., que está
muy bien que si ahora se hacen o se programan unas mejoras,
desde la Administración, en las zonas turísticas, que se
recuperen, que se hagan inversiones, pero también hay que
ayudar a todos los establecimientos turísticos a que se
reposicionen para que definitivamente estas zonas queden
definitivamente reconvertidas. 

Y para eso hacen falta: fondos, ayudas y para eso hace falta
medidas...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Cabrera, acabi per favor. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

... medidas estructurales que es lo que ustedes no acaban de
hacer. 

Y simplemente, bueno, agradecer nuevamente la aceptación
de nuestras enmiendas por parte de los grupos y votaremos a
favor de las enmiendas de Ciudadanos y de El Pi. Muchas
gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, l’intens debat. Les esmenes que
s'han presentat, la importància de les esmenes que s'han
presentat i debatut en aquest moment del ple demostren que,
evidentment, el sector turístic és bàsic, és el transversal de les
nostres illes, per tant, a mi em sap greu que encara ara es parli
de conceptes que el volen denostar, que el volen tractar d'una
manera despectiva, quan es parla de monocultiu turístic, quan
després dels mesos que duim de pandèmia ha quedat clarament
demostrat que no hi ha cap sector, no hi ha cap sector econòmic
de les Illes Balears que no tengui interdependència amb el
turisme, tots els sectors s'han vist perjudicats que no hi hagués
activitat turística a les Illes Balears.

Per tant, el que hem de fer és potenciar el sistema turístic de
les Illes Balears de forma que, d’alguna manera transversal,
impulsi l'activitat de tots els sectors. I, per tant, si una cosa
queda clara després d'aquests mesos dramàtics de pandèmia en
l'aspecte sanitari i també molt complicats en el vessant
econòmic, és que entre tots hem de mirar que el turisme
continuï sent líder en l'activitat que és de cada un dels actors de
la cadena de valor de la indústria turística. 

Parlaré ara de les esmenes que finalment no han estat
aprovades de les que hem presentat del nostre grup
parlamentari. És ver, i ho ha comentat la Sra. Sansó, que
nosaltres dintre d'una línia d'optimització de l'Administració,
hem demanat que els càrrecs designats a dit, assessors, caps de
secretaria de gabinet, que considerem que poden, aquests
doblers, traslladar-se a altres iniciatives, podrien eliminar-se
per millorar l'eficiència de l'administració. El Govern no està en
aquesta línia. I és cert que quan va fer la recomposició de
govern es va dir que això significaria un estalvi que, finalment,
s'ha vist que no ha estat tant com es deia en aquell moment.
Això no significa que estiguem en contra que, si es necessiten
sanitaris, si es necessiten professors, si es necessiten llocs de
feina a determinades àrees o conselleries, evidentment que
s'han de contractar, com a funcionaris, com a eventuals, com a
interins, però intentar que els assessors destinats a dit siguin els
mínims. 

També és una llàstima que aquest programa pilot de
formació dual, que nosaltres demanàvem per a les cambres de
Comerç de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera,
finalment es destina només a la Cambra de Comerç de
Mallorca, a l'espera que la Cambra de Menorca i d'Eivissa
tenguin infraestructura suficient per poder assolir un programa
d'aquesta mena. Esperem que sigui el més prest possible que les
cambres de Menorca i d'Eivissa i Formentera tinguin la
infraestructura que necessiten.

És una llàstima que no ens aprovin l'esmena sobre
vocacions tecnològiques, però bé, era per aclarir que les nostres
illes necessiten que es potenciïn les vocacions (...).

I, bé, em queda un tema final que és el que considerem que
aquí el Govern no ha escoltat el que demanava el sector, i és el
que fa referència a l'AETIB, a l'Agència d'Estratègia Turística
de les Illes Balears. És inadmissible que la Comissió de
Turisme Sostenible no tengui ni veu ni vot en les decisions que
es prenguin en projectes que venen finançats amb l'impost de

turisme sostenible; un impost amb el qual, evidentment, no
estam d'acord, però, ja que el tenen, que els actors, els membres
d'aquesta comissió, puguin decidir sobre aquesta situació; un
impost que, a més a més, ara de 2021 i de 2020 es trasllada a
2022, i que encara no estan aclarits els mòduls que han de
pagar els establiments turístics que estan acollits a estimació
objectiva. I això, clar, ens fa dubtar molt que la quantitat de
140 milions d'euros que està pressupostada per a aquest any de
l'impost de turisme sostenible, es pugui assolir.

Per tant, consideram que era millor no tenir-la en compte,
era millor suspendre aquest impost durant aquest any, en ares
de la reactivació econòmica d'un sector que ho ha passat molt
malament, com he dit a la primera intervenció, que ha estat
resilient, que ha treballat i ha col·laborat amb el Govern en els
moments de les decisions de restriccions importants, si és una
reivindicació que fa ... que tampoc no veim que fos tan
problemàtica que no se l’hagi escoltat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Si m'ho permet, intervindré des de
l'escó, seré molt breu. 

Simplement agrair aquelles esmenes que s'han acceptat, no
només en aquesta secció, sinó en la resta, un total de 15 de 138.
Nosaltres sabem que la vida és una carrera de fons, així és que
som agraïts i estam agraïts, perquè pensam que sumen i
milloren els comptes públics d'aquesta comunitat autònoma

I res més, apel·lar a l'esperit nadalenc perquè ens aprovin
qualque cosa més, encara hi són a temps. Així és que esperar i
desitjar que així sigui per al bé de tots i desitjar-los molt bones
festes, és la meva darrera intervenció i esperar que es cuidin,
que apliquin el seny i que el bitxo quedi molt enfora de vostès. 

Gràcies i molts d'anys. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Començam el torn de contrarèplica, pel
Grup P arlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Martín.  

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Ho he dit abans i ho torn a repetir, des
d'Unides Podem treballam i escoltam i estenem la mà a tots els
actors implicats a l'àmbit turístic. Crec que ho he dit a totes les
meves intervencions a la Comissió de Turisme i a tots els
àmbits on he pogut parlar.
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Fa uns dies la Sra. Frontera, presidenta de la Federació
d'Empresaris Hotelers de Mallorca, deia que no s'ha de donar
res per segur ni subestimar la pandèmia, es prendran totes
aquelles mesures necessàries per a aquesta terra, a tots els
àmbits afectats per la pandèmia, des del model productiu fins
al suport als treballadors i les treballadores, als autònoms, als
fixos discontinus, a la petita i mitjana empresa, a totes. 

És un compromís ferm que tenim i per això donam suport
a aquests pressuposts, perquè responen a aquesta necessitat. I
també donam suport als pressuposts estatals perquè donen
resposta a aquesta necessitat.

Al representant del Ciutadans, quan es referia al monocultiu
turístic, vegem que no sé què és el que no s'ha entès. 

Hagués estat millor o pitjor per al turisme que hi hagués
hagut altres sectors que haguessin pogut donar suport i oferir
ocupació a la gent d'aquesta terra enmig de la pandèmia i no
haguéssim hagut de suportar tota la pressió i la càrrega que han
hagut de suportar.  Hagués estat millor tenir altres sectors que
haguessin col·laborat i ajudat i haver repartir aquesta càrrega
entre tots, sí o no?

Idò quan es parla de monocultiu turístic, s'està dient això,
s'està dient que tenim una principal indústria en aquesta terra
que ha estat colpejat per la pandèmia i per això aquesta aquesta
terra, aquestes illes han tengut els perjudicis que han tengut i
per això se’ls ha hagut d’ajudar i s'ha hagut de fer una inversió
pública forta.

I això és el que haurem de fer el 2022 i veurem cap on va la
pandèmia i veurem què s'ha de fer en els propers anys, però
aquests pressuposts responen a aquesta necessitat i - insistesc-
nosaltres els donam suport.

I, ja per acabar, en relació amb la intervenció de la Sra.
Cabrera, jo he parlat de la bronca en el debat i he parlat del que
havia passat i crec que... no és vostè la única part implicada,
perquè jo crec que... un poc ahir vàrem fer aquesta reflexió a
Salut, en el debat de la Conselleria de Salut, necessitam
estendre la mà i necessitam fer feina tots junts per poder sortir
d'aquesta i des del nostre grup hi treballarem de valent.

Amb això els desig molt bones festes i, sobretot, que
tenguem salut. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Mas.

EL SR.  MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Diputades diputats, ja acabam, Sra.
Marí..., Sra. Marí! Déu n'hi do!, estam espesos, Sra. Cabrera,
res, el que m'ha aclarit amb el que m'ha dit és que els creuers no
tenen res a veure amb el sector nàutic propi de Balears. Que
anam enrere en el sector nàutic propi de Balears?, sí, per

ventura sí, segons la vostra manera..., idò no ho he entès bé. Bé,
ja m'ho explicarà a un altre moment...

(Remor de veus)

...però el que sí m'ha quedat clar és que vostès parlen de
principis o ha parlat vostè de principis, és clar, és que per
ventura no tenia assessors, però és que, a més a més de no tenir
assessors, darrere, carregada a la motxilla hi duia... ja han
perdut el compte de casos de corrupció i de doblers tudats,
tudats!, públics, doblers públics tudats en ascensors que no van
enlloc i en...

(Alguns aplaudiments)

... i en mil coses, tudats!...

(Remor de veus)

... i amb un caramull de treballadors...

(Continua la remor de veus)

... públics acomiadats, un caramull de treballadors públics de
serveis essencials acomiadats,  mestres, metges, metgesses,...

(Continua la remor de veus)

... tot això. És clar, no és estrany que no... a més volia tenir
assessors?, tudar doblers en ascenssors que no van enlloc i tenir
assessors?, tot no poden ser. Els doblers públics són finits, Sra.
Cabrera, els doblers públics són finits. 

A pesar de tot, a pesar de tot, i vist que és la darrera
intervenció si no hi ha res de nou dins enguany des del faristol,
desitjar-los a tots molt bon Nadal, sobretot molt bona entrada
d'any, cuidin-se molt, cuiden-se molt, vostès i totes les seves
famílies, i celebrin el Nadal i l'entrada de l'any consumint
producte local, comprat al comerç de proximitat que això sí que
és fer economia circular de bon de ver.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup P arlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Torn a agafar la paraula en un
debat que ha estat... encès, eh?, que ha estat..., no sé si dir-ho
en el bon sentit de la paraula, agressiu, no?, precisament per
posar de relleu un tema en el qual crec que tots ens hem acabat
posant d'acord i que demostra també que aquest debat és útil i
que s'aconsegueixen coses, no només és un paripé, com a
vegades fins i tot diem els mateixos polítics, no?, i que té a
veure amb una esmena que nosaltres teníem a aquesta secció i
que es va aprovar -la meva companya Patrícia Font abans ha
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parlat d'altres que s'havien aprovat-, que és la d'incrementar el
suport a la Cambra de Comerç de Menorca en 30.000 euros.

També en la secció anterior que hem debatut, també hi ha
hagut millores, hi ha hagut transaccions, em sembla que del
Grup de Ciudadanos i per això dic que és un bon exemple de
com tots, entre tots hem aconseguit almenys mirar de donar una
resposta a un problema que a tots ens preocupen. Ja veig que
tots som conscients que les cambres de Comerç fan un paper
fonamental perquè acompanyen polítiques públiques, perquè
són una interfície entre el sector públic i el sector privat, i
perquè si les cambres no funcionen perdem moltes oportunitats,
sobretot en la perspectiva de la captació dels fons europeus, el
bon funcionament de les cambres és molt important.

I tots érem conscients que les cambres, per totes les
vicissituds que han passat en els últims anys, havien quedat,
sobretot les de les illes més petites, la Cambra de Menorca i la
Cambra d'Eivissa i Formentera, en una situació molt delicada. 

El Govern sempre ha esgrimit, i amb raó, que ha anat
donant suport a aquestes cambres i això era així. En el
pressupost ja hi havia una dotació. MÉS per Menorca en el
paper que ha jugat en aquesta negociació, que és mirar d'arribar
a un acord amb el Govern abans que que els pressuposts
arribessin a ple, vam aconseguir una dotació addicional per a
Menorca, per a la Cambra de Menorca, 30.000 euros, a canvi
de retirar la que havia de solucionar el finançament estructural
de les cambres, però, com diu la dita més val un ocell al puny
que una grua lluny i vàrem pensar, bé, com a mínim, tenim
aquests 30.000 euros addicionals per a la cambra que ho està
passant pitjor. 

Després, a la jornada d'ahir, vàrem veure com es va intentar
solucionar la problemàtica del finançament estructural, en
transaccionar una esmena del Partit Popular i em sembla que
també... no, em sembla que era d'El Pi, és a dir...,
malauradament no va poder sortir perquè un grup va vetar
aquest acord, però es va demostrar que tots estàvem treballant
per a aquesta mateixa labor. Avui, a la secció anterior, s’ha
admès, s'ha transaccionat una esmena de Ciutadans. Per tant, jo
crec que és un bon exemple de com si tots ens posem d'acord
es poden aconseguir millores, solucionar un problema que té la
seva gravetat i, a la vegada, demostrar que aquest debat de
pressuposts serveix per a això. És a dir, evidentment que és una
escenificació, però a vegades aquesta escenificació ens dóna
l'oportunitat per poder parlar, per poder posar els problemes
sobre la taula, per poder insistir i, en aquest cas, doncs, per
exemple, per convèncer el Govern que se li havia de donar un
suport més important.

Creia que valia la pena en aquest debat, com deia, doncs,
que ha estat més aviat polèmic, doncs, insistir que hi ha aquests
punts d'encontre, que això és positiu i que, per tant,
reivindiquem la nostra feina, la feina que fem aquí, que és mirar
de solucionar problemes per a la ciutadania. 

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

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, deixi'm donar la
benvinguda a aquest debat al Sr. Castells, per defensar aquí les
cambres de Comerç que són institucions molt importants a
l'hora de treballar per a l'empresariat de totes les illes, unes
cambres que record que en el 2015 quan va entrar el pacte de
govern d'esquerres vàrem trobar agonitzant, sobretot la Cambra
de Menorca a la qual vàrem haver de rescatar, i estam contents
d'haver-ho fet com a Grup Parlamentari Socialista, i és una
llàstima que no s'hagi pogut aprovar l'esmena a la transacció
que vam fer, gràcies a un partit de l'extrema dreta. 

Però, bé, ara vaig a contestar a la Sra. Cabrera. Sra.
Cabrera, la prioritat de l'any que ve en temes turístics és que les
Illes Balears siguin una destinació segura. Aquesta destinació
segura que hem tengut enguany ha fet que les Illes Balears
poguessin liderar, i vostè ho ha reconegut, la millor temporada
turística de tot Espanya. És a dir, que la comunitat autònoma
hagi liderat el turisme, el creixement econòmic, gràcies al
sector turístic, gràcies al turisme que ens ha visitat, però han
vengut perquè les Illes Balears era i és una destinació segura.
La prioritat de cara a l'any que ve és aquesta. I si les persones
que ens han de visitar veuen la nostra comunitat com a una
destinació segura, segur que vendran, perquè en un any atípic,
com vostè ha reconegut, han vengut tant turistes nacionals com
internacionals. 

Referent als centres de formació dir-li que, efectivament, hi
ha retards, a l'administració pública no tot s'executa quan un
vol, però almanco es fan i s'han projectat centres de formació
sobretot especialitzats en sectors estratègics com el nàutic. 

Vull dir-li que no entenc ara com ve aquí a treure pit, a
donar lliçons d'optimitzar recursos, com pot ser que vostè no
anàs a berenar quan era directora general o directora insular, o
no sé què ha dit -que no gastaba en desayunos-, bueno, en
desayunos pot ser que no, Sr. Cabrera, però aquí, el Sr.
Company, la Sra. Cabrer, que no Cabrera, moltíssims,
moltíssims d'alts càrrecs no desayunaban, dinaven i ben dinats.
No passi gens de pena. 

(Alguns aplaudiments i xivarri)

I ja per tancar aquest debat, i abans de passar a felicitacions,
vull remarcar que els pressuposts de la Conselleria de Model
Econòmic...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Silenci, per favor.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... Turisme i Treball, consideram que aquests pressuposts
presentats avui, i que s'aprovaran, consoliden la recuperació de
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cara a 2022 i alhora aposten per un model econòmic més
equitatiu, més circular i més sostenible. 

Ja també com que per a enguany crec que no tornaré a
intervenir en aquesta tribuna, vull desitjar una prompta
recuperació al Sr. Sagreras, a la Sra. Durán, que veig que no és
al plasma, al Sr. Mariano Juan, que trobam a faltar, que és una
persona molt desagradable i esperam tenir-lo prest aquí, al Sr.
Campos, també al conseller Yllanes i a la presidenta Armengol.
Esperam que es recuperin aviat i que en el proper període de
sessions puguem comptar amb tots ells. 

Ja per acabar, no recitaré ni un poema, ni una cançó ni res,
sols els desitjaré molt bon Nadal, molt bones festes, que tornin
tranquils, recuperats, relaxats, si el niño Jesús ens du regals que
ens dugui, però també els reis que ens duguin i que sobretot ens
dugui molta salut. I, per favor, demanaria al Partit Popular,
sobretot al Partit Popular, que vengui amb ganes de diàleg i de
consensuar polítiques per al bé de tota la ciutadania de les Illes
Balears. 

Molts d'anys i bones festes a tothom. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. Per fixar la seva posició pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. El presupuesto
de esta sección correspondiente al modelo económico, turismo
y trabajo parte de una falsa premisa, y es que el consejero
programa la actuación de su consejería desde una mentira. El
consejero considera que 2022 será el año de la recuperación,
pero todos sabemos que estamos muy lejos de volver al nivel
de 2019. Un ejemplo de ello es que presupuestan una
recaudación por el impuesto de turismo sostenible superior a lo
que se recaudó en 2019, pero como venimos advirtiendo desde
que empezamos la tramitación de estos presupuestos, la euforia
del Gobierno balear está muy alejada de lo que es la realidad y
de lo que dicen el resto de organismos públicos y privados que
analizan la evolución económica de nuestra región, no solo por
la incertidumbre económica en la que nos encontramos con el
precio de la electricidad por las nubes y el aumento del precio
del combustible y la inflación desbocada que inevitablemente
está contrayendo el consumo, sino también porque venimos de
donde venimos y venimos de una caída espectacular del PIB
como nunca antes vista, por encima del 21%. Fuimos la región
de España y de Europa donde más bajó el PIB per cápita, de
hecho ya hay informes, como el del BBVA Research, que nos
dicen que Baleares será la única comunidad autónoma que en
2022 no va a recuperar su PIB al nivel de antes de la pandemia.

El Gobierno balear y los grupos políticos que le apoyan, en
vez de coger las riendas y ponerse a gestionar de forma eficaz
y eficiente los recursos y dirigirnos hacia la recuperación
económica, siguen como si nada, como si no fuese con ellos.
Buena prueba de ello es que solo la Consejería de Modelo
Económico, Turismo y Trabajo, que es quien debería impulsar

las actuaciones para recuperar nuestra economía basada
mayoritariamente en el turismo, que es quien debería impulsar
la recuperación del empleo que se ha perdido durante la
pandemia,  resulta que dedica buena parte de su presupuesto a
mantener, nada más ni nada menos, que hasta diez organismos
públicos en vez de dedicar todo eso que nos cuesta, toda esa
estructura política, a las verdaderas necesidades de los
ciudadanos. 

Pero no solo esta consejería supone un auténtico despilfarro
en tiempos de pandemia, 56 empresas públicas, más de 200
cargos políticos, solo los sueldos ya nos cuestan 14 millones de
euros al año; 33.500.000 medio para la televisión pública, con
un 4,6% de audiencia. A eso dedican el presupuesto, en vez de
eliminar todo ese gasto que no sirve para nada y poder
dedicarlo a servicios sociales, a educación y a sanidad, y poder
además atender esos servicios necesarios con unos impuestos
infinitamente más bajos de los que tenemos ahora.

Lo peor de todo es que como estos presupuestos son
expansivos, es decir, prevén más gasto público que nunca a
costa de decirnos que van a tener unos ingresos ficticios, pues
solo podrán gastar todo lo que prevén gastar a base de
aumentar el déficit y la deuda; una deuda pública que supone
ya el 30% del PIB y que en breve superará los 10.000 millones
de euros. 

Nosotros estamos muy preocupados por estos presupuestos
suicidas y por eso creemos que no son enmendables. En este
momento tan crítico todos los esfuerzos deberían dedicarse a la
recuperación económica y al sostenimiento del tejido
productivo, que aún queda en pie. 

Cambiar unos euros de un sitio para ponerlos en otro no es
viable, porque partimos ya de un presupuesto con datos de
ingresos falsos. No es comprensible que, teniendo el mayor
nivel de ingresos no tributarios en la historia de esta comunidad
autónoma, gracias a los fondos europeos, prefieran ustedes
seguir hinchando los ingresos tributarios diciéndonos que van
a recaudar cifras irreales para poder seguir con sus políticas de
izquierda fracasadas antes que ponerse a trabajar en serio y
reducir gasto público, que es absolutamente improductivo.

Su forma de gobernar ahuyenta las inversiones, que es lo
que realmente genera empleo. No son en absoluto las políticas
de empleo de este gobierno autonómico las que generan
empleo, sus políticas de empleo van a remolque de lo que dice
el gobierno del señor Sánchez, ¿y qué dice el gobierno del Sr.
Sánchez? Pues que van a derogar la reforma laboral
completamente. O si eso ya otro día dicen que solo es una
forma de hablar, que en realidad no se puede derogar. Y luego
otro día nos dicen que la van a derogar solo un poquito. ¿Qué
puede pensar cualquier inversor de todo esto? Pues que España
y Baleares están gobernados por gente que no es de fiar y que
en cualquier momento pueden cambiar las reglas del juego, y
entonces ya no le sale a cuenta la inversión.

El consejero de Turismo nos habla de millones y millones
de euros de su presupuesto para mejorar el modelo turístico,
pero a la hora de la verdad lo único que conocemos de esa
anunciada mejora del modelo turístico es que no quieren que
vengan más turistas, sobre todo si vienen en cruceros. Esos que
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no vengan ¿verdad?, como si fuésemos sobrados, sin tener
ninguna otra alternativa que pueda suplir lo que dejará de
ingresar el sector cuando se hayan cargado los cruceros. Y todo
esto en medio de una pandemia que ha paralizado
completamente las reservas para la próxima temporada de
verano.

Realmente es muy preocupante oír al responsable de
Turismo, de Trabajo y de Modelo Económico negar la realidad,
diciéndonos que debemos alegrarnos de la recuperación
económica, dándola por hecho, como si ya hubiese llegado,
cuando sabemos que no llegará en 2022, y ya veremos en 2023
qué pasa.

De hecho, antes de la pandemia, después de cuatro años de
gobierno de izquierdas en esta comunidad, ya estábamos a las
puertas de una recesión. Todas las asociaciones empresariales
que se reúnen con usted en la Mesa de Diálogo Social ya se lo
decían en 2019. Aun así, nos dice el consejero que en 2022
volveremos a la situación económica del 19, pero lo cierto es
que no quieren volver a esa situación porque están en contra de
ese crecimiento. El secretario autonómico de Podemos ya ha
dicho que no quiere cruceros, el vicepresidente dice que los
datos del 19 no pueden volverse a producir y,
desgraciadamente, para los ciudadanos de estas islas, esa es la
verdadera intención de estos presupuestos que nos conducen a
una situación ruinosa de la que solo podremos salir cuando nos
libremos de quienes nos están gobernando.

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Amb aquesta intervenció donam per
finalitzat el debat número 11.

Passam al darrer debat, el debat número 12, de totalitat i
globalitat, agrupació de la secció 25, Conselleria de Mobilitat
i Habitatge, amb les seccions i entitats afins.

Esmenes..., un poc de silenci, per favor.

A) Esmenes a la totalitat.

Grup Parlamentari Popular, secció 25, Conselleria de
Mobilitat i Habitatge, esmena 13502; E05, Institut Balear
d'Habitatge, IBAVI, 13503; E06, Serveis Ferroviaris de
Mallorca, 13504; E11, Ports de les Illes Balears, 13505; C11,
Consorci de Transports de Mallorca, 13506.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 25, Conselleria de Mobilitat i Habitatge, 13088.

B) Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular, secció 25, Conselleria de
Mobilitat i Habitatge, al programa 431B, arquitectura,
habitatge i protecció de patrimoni, 13797; E05, Institut Balear
de l'Habitatge, de l'esmena 13511 a la 13519, les 13536, 13537,
13607, 13754, 13760, 13765, 13809; E06, Serveis Ferroviaris
de Mallorca, de la 13522 a la 13525, la 13796 i la 13819; E11,
Ports de les Illes Balears, 13507, 13520, 13521, 13540, 13764,

13766, 13801; C11, Consorci de Transports de Mallorca,
13508, 13509, 13410 i 13788.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 25, Conselleria de
Mobilitat i Habitatge, al programa 431B, arquitectura,
habitatge i protecció de patrimoni, 13369; al programa 521A,
infraestructures bàsiques, esmenes 13365, 13368 i 13372; al
programa 521D, transport per carretera, 13366.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 25, Conselleria de Mobilitat i Habitatge, al programa
431A, gestió i foment de l'habitatge social, 13063; al programa
431B, arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni, 13068,
13078 i 13072; al programa 621C, transport ferroviari, 13064
i 13065; al programa 522B, aeroports i transport aeri, 13066;
E05, Institut Balear de l'Habitatge, 13067.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, donarem la
paraula al Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, bones tardes, senyores i
senyors diputats. En aquest darrer debat de pressuposts a la
secció 25, davant uns pressuposts ficticis, difícils de complir un
any més per part d'aquesta conselleria, perquè quasi tot el seu
esforç ho fien a altres administracions, com és l'Estat o Europa,
perquè vostès són un govern d'incompliments constants,
sistemàtics, que ja no se'ls creu quasi ningú. Alguns exemples,
si no expliqui’ns on és el conveni del tren anunciat en comissió
de pressuposts, el novembre del 2020, on és? Ens anuncien des
del 2018 l'ampliació de la plantilla de Serveis Ferroviaris, amb
25 nous empleats, principalment conductors. Ens trobam en
plena vaga de Serveis Ferroviaris de Mallorca, ara, fa uns
moments, els mitjans de comunicació: “El comitè d'empresa
denuncia l'abús d'hores extres” -ara, justament, se n'ha anat el
Sr. Negueruela, potser va a fer una inspecció a la seva
conselleria, Sr. Marí.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

On són els 15 milions del conveni de Penya-segat de Maó,
on són? Tenim dues costes afectades i la seguretat dels
maonesos i dels menorquins, en general, la posa en risc aquest
govern. Si vostès fossin un poc més eficients i acomplissin els
seus compromisos, tal vegada els maonesos i menorquins, en
general, tendríem més seguretat.

En tot el 2021 ni un sol pis de promoció de l’IIBAVI no
han entregat vostès.

Sr. Marí, no troba que són prou motius? N’hi afegirem uns
quants més. Què ha de passar perquè Son Busquets sigui una
realitat? Ni el SEPE, ni el Ministeri de Defensa, ni el Ministeri
de Foment, ni la Sra. Armengol, no hi ha gens de credibilitat.
Can Escandell? Ja és vergonyós, ja depèn de vostès, ja depèn
d'aquest govern, depèn dels organismes que informin i
desbloquegin aquesta situació tan desesperant, si no digui-ho
als vesins d'Eivissa, que també sembla que vostè no ho és
d'Eivissa, que és l'illa per territorialització més castigada en
aquests pressuposts, amb tan sols 221.000 euros; digui a les
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famílies del Don Pepe, que, per falta de voluntat política
d'aquest govern, han hagut de ser desocupats en plenes festes
de Nadal.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Digui-ho a les persones que vostès, amb les seves
polítiques, provoquen que ocupin habitatges, com poden ser el
Punta Arabí, com poden ser a Menorca, a Son Parc a Ses
Canaletes, com pot ser a qualsevol de les barriades de
Mallorca, vostès l'únic que fan és alimentar l’ocupació
irregular.

A tot açò ens presenten uns pressuposts amb 10 milions
manco que l'any passat. Un govern que, amb sis anys i mig
només ha estat capaç d'entregar 9 claus de pisos de noves
promocions de l'IBAVI: 5 al carrer Regal de Palma i 4 a
Menorca, d'açò ja ha plogut, ja ha plogut, ja fa 14 mesos. I als
de Menorca hi havia goteres, van pujar, segons van denunciar
els vesins, van pujar les condicions de lloguer als mateixos
vesins, un dels pisos està ocupat per una persona que té una
minusvalidesa, que no pot accedir-hi pel seu compte i risc. Per
tant, no sé  què estan fent, també aprofit aquest moment, Sr.
Conseller, a veure si som capaços el darrer any de legislatura
que els queda complert que organitzi millor el servei de
l'IBAVI. No pot ser que l'IBAVI tanqui tres setmanes els
serveis als ciutadans perquè se'n vagi de vacances, com fan tots
els altres serveis, organitzin-se i vagin-se escalonadament, Sr.
Conseller.

Pel que fa a les esmenes parcials a la secció 25, continuam
insistint en aquestes polítiques que vostès, després de sis anys
i mig, són incapaços de resoldre, augmentar la dotació per a
ajudes a la millora de l'accessibilitat als edificis d'habitatges
privats. Vostès s'obliden dels privats, que són el gran potencial
per resoldre la problemàtica d'habitatge a Balears. Incrementin
les ajudes per a l'accés a l'habitatge a les famílies amb 3
milions, ja veurem quantes transaccions... en aquest moment
encara no han estat capaços de brindar ni voler facilitar cap
tipus d'aproximació amb el Partit Popular.

Creïn una ajuda d'assessorament jurídic a les famílies que
estan patint aquesta ocupació irregular de 400.000 euros, a
veure què faran, senyors del Govern.

Programa de cessió voluntària d'habitatges, 500.000 euros,
aval concedit per l'IBAVI per una hipoteca compra fàcil,
perquè els joves es puguin emancipar, que puguin facilitar...
que els qui vulguin comprar tenguin aquesta possibilitat;
manteniment i reparacions, duen tres anys amb 1.400.000 euros
en aquesta partida, i encara varen tenir... la poca... sensibilitat
de destinar 400.000 euros per arranjar una de les seves oficines
centrals. Per tant, Sr. Conseller, no podem entendre ni aprovar
les seves polítiques. 

Per cert, recuperin el programa que enguany han deixat
d'incorporar al seu pressupost de 500.000 euros per a la millora
d'eficiència energètica en els pisos privats.

Doti una partida per acabar els locals comercials, propietat
de l'IBAVI. Tenen locals comercials tancats, tenen locals

comercials sense acabar, són incapaços d'acabar res ni de
gestionar res.

Augmenti la dotació per a ajudes a millora de l'accessibilitat
d'edificis d'habitatges privats. 

Projecte d'habitatge, nous projectes d'habitatge, per exemple
a Menorca. Miri, n'hi treuré un, perquè a vostès cada dos per
tres els agrada aquest, aquest d'aquí, aquesta foto on hi ha el Sr.
Marc Pons quan era president del Consell de Menorca -ja estem
parlant de fa dotze anys-, el Sr. Carbonero, que va ser un dels
seus antecessors, també es varen comprometre a fer cent i
busques d'habitatges a Menorca i a dia d'avui no hi ha res en
funcionament. Per tant, Sr. Conseller, menys fotos -menys
fotos- i posin en marxa la maquinària.

Quant a l'esmena també per tirar endavant el projecte de
redacció a Es Mercadal, a Ciutadella, a Formentera, ara veurem
el Sr. Sanz, què votarà en aquesta esmena, esperem que sigui
positiu el seu vot. 

Quant als serveis ferroviaris, com li deia abans, negociï, Sr.
Conseller, deixi de no atendre els representants de l'empresa de
Serveis Ferroviaris i faci aquesta voluntat ja de tancar un acord
i que se suspenguin d'una vegada per totes les vagues als
serveis ferroviaris.

Rehabilitació, també una esmena de l'estació de Sant Joan;
una altra esmena de soterrament de les vies del tren d'Inca per
1,5 milions d'euros.

Quant a ports, reforma de les instal·lacions de la Confraria
de Pescadors de Sant Antoni de Portmany per 400.000 euros;
apostam també, i ens agradaria que vostès s’hi sumin a aquesta
esmena per incrementar els fondejos ecològics de Mallorca,
Eivissa, Formentera i Eivissa d’1,5 milions d'euros; petites
accions com millores de rampes i botadures en l'accés de la mar
a petites embarcacions a totes les illes on sigui més urgent la
seva intervenció; ascensor al port de Ciutadella, una esmena de
500.000 euros o una petita, però important i necessària
rehabilitació en el moll del Caló de Sant Agustí, a Formentera,
Sr. Sanz, aquesta també és una indirecta cap a vostè.

Línia de subvencions per adquirir terrenys d'aparcaments
dissuasòria, si realment apostam per aquesta sostenibilitat, si
vertaderament apostam per aquests transports públics, fan falta
aquests tipus d'aparcaments dissuasius per poder facilitar aquest
ús. 

I també estarem molt atents amb l'esmena 13510, una
esmena que ens ve a col·lació quant a la PNL que es va tractar
dia 10 de novembre, una PNL que va registrar l'equip de
govern registrada dia 10 de maig, tractada, dia 10 de novembre
i que ralla el següent: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a treballar perquè totes les parades
d'autobusos, metro i tren estiguin suficientment il·luminades i
disposin d'un timbre d'alarma, visible i senyalitzat que connecti
amb els serveis de seguretat”. El Partit Popular també hi va
donar suport. Per tant, esperem que seria molt irresponsable per
la seva part que no votessin també a favor aquesta esmena.
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Quant a l'estació d'autobusos de Pollença, també una
esmena de 500 euros per poder facilitar el tema del transport
públic. 

Quant a les esmenes parcials, ja anuncii que la majoria
seran en sentit positiu, a altres, serà una abstenció i, per tant,
senyors d'El Pi i senyors de Ciutadans i Gent per Formentera,
també saben que el Partit Popular, en coherència, donarem
suport a algunes de les esmenes que vostès han presentat.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup P arlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, molt bones
tardes. Entram a la recta final allà on debatem la darrera secció
25, de Mobilitat i Habitatge; és la darrera que debatem, però no
menys important, perquè la veritat és que du uns temes que han
provocat que nosaltres haguem presentat aquesta esmena a la
totalitat, perquè consideram que la legislatura passada, es va
parlar molt d'emergència habitacional, es va parlar molt de la
importància de fer habitatges públics de protecció oficial, que
durant els darrers quaranta anys s'havien fet 1.800 habitatges i
en necessitàvem 1.800 més, com a mínim, per començar a
donar passes i tenir uns habitatges dignes. Però la veritat és que
han passat aquests anys i aquests habitatges socials encara
només són promeses. Dic que són promeses, perquè, i és cert,
s'han anat fent ..., ja el conseller Pons -i li vaig dir a la
compareixença-, el conseller Pons havia parlat de 1.800
habitatges per a aquesta legislatura; i vostè a la compareixença
ens en va parlar de 1.000, i vaig dir han baixat 800 habitatges
de cop i ... aquests 1.000 sí que és ver que haurien de ser una
realitat. I les paraules s'haurien d'acabar i haurien d'arribar als
fets. I això, Sr. Conseller, crec que els ciutadans de les nostres
illes s'ho mereixen, es mereixen que no hi hagi fum i que hi
hagi habitatge.

I mentre no hi hagi habitatge és necessari que hi hagi ajudes
per a lloguers dels habitatges. Crec que era l'any passat,
enguany la partida queda igual, crec que són 9.200.000 euros
en habitatge, en ajudes per a habitatge, i la partida de 2020
també era de 9.200.000 euros, ho era, conseller, perquè en
vàrem debatre -vostè encara no havia arribat- amb el Sr. Pons
i aquestes ajudes ... es varen pagar les anteriors, les de 2018, a
principi del 19 es pagaven les anteriors. I pensam que amb la
problemàtica de la COVID que hi ha hagut, amb la gent que
necessita més ajudes, perquè els ha costat molt arribar a finals
de mes, primer, són necessàries més ajudes i, sobretot, que es
paguin en temps. 

Això, Sr. Conseller, avui matí ja ho dèiem en el tema de les
ajudes a agricultura, ramaderia i pesca, quan aquests sectors, i
ara aquests ciutadans necessiten ajudes, és perquè les
necessiten en aquells moments és com en educació que si hi ha
infants que necessiten ajudes per a menjador és perquè les

famílies necessiten aquelles ajudes tot d'una per poder pagar el
menjador. Per tant, aquestes ajudes al lloguer també són
necessàries que es paguin en temps.

Canvi d'ús, jo crec que és un debat que des del nostre grup
parlamentari som molt repetitius, però som repetitius perquè
pensam que hi ha un 15% de places obsoletes a nivell turístic
que podrien tenir -a zones madures i a zones allà on hi ha
necessitat d'habitatge- es podria fer un canvi d'ús i donar
aquests habitatges a aquella gent que ho necessita, a un preu
raonable. Ja li he dit en diferents ocasions, tant jo com el Sr.
Melià o la Sra. Pons, que quan realment hi ha voluntat per
donar solucions als problemes, se cerquen les màximes
solucions possibles, i el canvi d'ús és una possible, és una
possible, solució al problema de l'habitatge. 

De la mateixa manera, i també ho vàrem proposar, hem
proposat l'habitatge a preu màxim. No és la primera vegada que
en aquesta comunitat es parla de preu màxim o de preu taxat i
creim que és important també que la part privada pugui
treballar i quedar acord i que les normes les marquin des de la
Conselleria d'Habitatge, amb les mateixes normes que hi ha
amb els habitatges d'HPO, però que la part privada també pugui
intentar ajudar a donar solucions al problema d'habitatges.

També tenim Son Busquets, el portaveu del PP que m'ha
precedit..., nosaltres, en aquest cas hem posat una esmena
damunt la taula amb els terrenys de Son Busquets. No sé si va
ser el Sr. Mas a la comissió que va dir que Son Busquets eren
públics..., eren del ministeri, i el que havien de fer era
entendre's els del ministeri perquè ens arribassin aquí. I si això
s'ha de fer aviat, sí, però aquesta comunitat ha pagat per
terrenys públics del ministeri per aconseguir unes fites que el
ministeri -sigui quin sigui- no volia que fessin, fins que no es va
pagar. Si això s'ha de fer per poder tenir terrenys, s'ha d'arribar
a un conveni i s'haurà de pagar.

Ja en les esmenes parcials o... Perdó, també hi ha el tema
del transport. El tema del transport públic és un tema que s'ha
debatut molt; és ver, ens va costar molt amb els busos del TIB
que es fessin les concessions; es varen fer, sembla ser que van
bé -i ho he de reconèixer-; es podria millorar?, evidentment, la
nostra comunitat és de les comunitats més mancades en
transport públic, on les connexions són les pitjors; jo ho he
posat d'exemple, perquè és la zona que conec però, per
exemple, en el Llevant, per anar a Son Servera has d'anar
primer a Manacor, des d'Artà, has de fer Artà-Sant Llorenç-
Manacor i Manacor-Son Servera, són barbaritats!, haver de fer
tanta estona per 10 quilòmetres que hi pugui haver.

Per tant, és important continuar treballant en les freqüències
i en les línies dels busos i en els temes del tren i del metro,
també..., no sé si n'hem de parlar, perquè ens omplim la boca de
trens, de línies de tren... Jo, la línia de..., fa molts d'anys que
som regidora de l'ajuntament d'Artà i d'ençà que som diputada,
també aquests darrers sis anys, n’he sentit parlar molt de la línia
d'Artà a Manacor, d'Artà a Palma; i, la veritat, fan un projecte,
comencen les cases per les teulades, perquè primer compren els
trens, fan les obres per posar els vagons, no fan l'electrificació,
es varen fer quatre anys després les electrificacions, i, la veritat,
estam cansats de veure que ara ja canviam el projecte, s'ha de
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fer el projecte nou..., i que el tren no arribi. I d’això la
ciutadania de Llevant també està cansada.

Per tant, pensam que ens hem de posar seriosos en tots els
temes dels habitatges i en el tema de mobilitat, que no només
n'hem de parlar, sinó que hem de ser efectius i des del Govern
s'ha de ser efectiu perquè siguin realitats. 

Com li dic, d'aquí les esmenes que hem posat en aquesta
secció, són vuit esmenes: una per als terrenys de Son Busquets,
que ens agradaria que no s'hagués de conveniar amb el
ministeri i que fàcilment els donassin a la comunitat perquè es
poguessin fer aquests habitatges; també ens agradaria que hi
hagués una partida finalista per construir ... o avals per a les
hipoteques, per a l'adquisició del primer habitatge, a les
comissions se'ns va dir que això no es podia fer, que hi havia
d'haver un canvi, un canvi de llei, per tant, podem demanar
aquest canvi de llei, tenim dret de demanar aquest canvi de llei
i creim que és important que s'analitzi i es facin aquests canvis.

També ajudes -com dic-, ampliar les ajudes de lloguer
d'habitatge. A Lloseta demanam per a la rehabilitació del Molí
del Safareig de Can Seda, considerat com a patrimoni cultural
i local, és un tema que està dins protecció del patrimoni i, per
tant, està dins la seva conselleria. Que hi hagi convenis amb
ajuntaments. No serà el primer, o no seria el primer, i no seria
el darrer perquè si hi ha voluntat, sempre ho dic, es pot fer.

Fer un manteniment dels vagons dels Serveis Ferroviaris.
No només hem de fer noves infraestructures i comprar noves
eines o nous vagons, en aquest cas, sinó que s'ha de fer el
manteniment. Posada en marxa del tren a Artà. Em dirà que el
projecte es farà el 2022, i el convidaré a un cafè si el projecte
es fa el 2022. 

Una partida per crear la companyia aèria balear. Ningú no
està a favor d'això, ens ho vàreu deixar ben clar, però fins i tot
els convidaríem a veure si podríem intentar arribar a acords
publicoprivats per intentar tenir una companyia que no ens
fallàs en segons quins moments.

I, ja per acabar, la inversió per exercir el dret de tanteig i
retracte sobre habitatges de protecció oficial i o els concursos
públics d'adquisició d'habitatges també pensam... No ens han
acceptat cap esmena en comissió, no se'ns ha proposat cap
transacció, li tir el guant, a veure si ens en fa qualcuna.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

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

M'agradaria, Sr. President, defensar el pressupost, i que
s’obrís un torn incidental.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Tal i com demana el conseller de
Mobilitat i Habitatge, obrim una qüestió incidental. Té la
paraula el conseller de Mobilitat i Habitatge.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda, senyores
diputades, senyors diputats. La veritat és que ser el darrer en
intervenir deu tenir avantatges i inconvenients, supòs que deu
estar tothom com una mica cansat, i no sé si això és bo o
dolent, però en tot cas, puj aquí per defensar la bondat de la
secció 25 i la proposta de pressuposts que hem fet.

 És ver que, quan sentia els debats anteriors -jo que som nou
en aquesta tribuna, amb aquesta feina que m'heu encomanat ara,
que m'han encomanat ara- no sabia molt bé si fer una contesta
directa a l'esmena a la totalitat, que és el que es discuteix,
perquè es fa una esmena perquè no agrada aquesta cosa, o
defensar punt per punt els meus pressuposts; intentaré fer una
mica les dues coses, si se'm permet, i si alguna cosa se
m'oblida, Sr. Camps, vostè que m'ha demanat tantes coses,
perquè he anat anotant coses i m’he acabat el full de paper i no
sé si ho he pogut anotar tot..., intentaré llavors, en la rèplica,
contestar-li. 

Com deia, intervenc per demanar el suport als pressuposts
per a l'any 2022, per a la Secció 25. I vull començar agraint la
gran participació que hi ha hagut i les esmenes positives que
s'han acceptat i s'han incorporat a aquest projecte de
pressuposts. Jo vaig fer una defensa, una presentació d'aquesta
secció en la compareixença de pressuposts i llavors hi ha hagut
bastants incorporacions, i algunes s'han acceptat.

El que no acab d'entendre són les esmenes a la totalitat
perquè, clar, al final, Sr. Camps, vostè m'ha dit que això no
anava bé, que no funcionava, que la vaga, que els trens, Son
Busquets..., això, directament no està relacionat amb els
pressuposts, són coses de la política de la conselleria que hem
discutit, que n’he donat explicacions i que jo n'hi donaré
segurament avui, però no directament amb això, quan fan una
esmena a la totalitat, vostès, doncs bé, vostès esmenen totes les
propostes que hi ha: 60 milions per fer habitatge nou; 9 milions
i busques per a subvencions al lloguer; 200 i busques de
milions al capítol, a la part de mobilitat; aquesta part de
mobilitat serveix per fer aquests PAE que ens permetran
augmentar les freqüències; la connexió amb el Parc Bit; el parc
fotovoltaic que volem crear per subministrar energia elèctrica
als trens, i les esmenes a la totalitat impedeixen fer això.

És clar, llavors si em parla que es justifiquen les esmenes a
la totalitat, bé, la Sra. Sureda sí que m'ha dit algunes coses en
relació concreta, però moltes coses que m'ha dit aquí, doncs, és
clar, la veritat és que no sé com lligar les dues coses.

Com dic, a la comissió vàrem presentar el projecte i s'han
presentat esmenes que ja han estat incorporades i que han
permès arreglar, almenys millorar, segurament, el projecte de
pressuposts, 350.000 euros per avançar en mobilitat sostenible,
en el cas de Formentera.

Hi ha una esmena del Partit Popular, parcial, això sí, no és
total, que condicionen 250.000 euros d'una partida de 500.000
euros i busques que nosaltres posam per si haguéssim de fer un
concurs per a la barca de Formentera, i s'afecten 250.000 euros,
que no he acabat d'entendre, potser és que jo encara no estic
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molt posat en això de pressuposts, no ho acab d'entendre, però,
bé, en tot cas, agraeix al Partit Popular que se sumi a la política
de defensar aquesta necessitat, si haguéssim de fer un concurs
públic poder tenir la suficiència econòmica per poder-ho
plantejar.

Hi ha la redacció del reglament del desenvolupament de la
Llei de transport marítim, projectes per a habitatge públic a
Formentera, i si acabam el projecte podrem iniciar obres a
Formentera, de la mateixa manera que a Menorca, etc. Llavors
li explicaré, Sr. Camps, algunes coses d'aquestes que vostè em
deia. I suficiència també per fer les polítiques necessàries dins
el tema d'habitatge.

Amb aquestes esmenes que hem composat, jo crec que hem
fet un pressupost important, suficient, bo per seguir fent
polítiques d'una part del Govern, que no és en nombre la xifra
més important que té el Govern, hi ha seccions amb xifres molt
més importants, però sí que afecta moltíssima gent: famílies,
vesins i empreses també, perquè tenim una quantitat d'empreses
importants dins els temes tant de construcció, com del
transport, que també reben l'atenció i les ajudes de la nostra
conselleria, i ho volem seguir fent.

Per tant, la Conselleria de Mobilitat i Habitatge es troba en
el centre de les polítiques dels serveis que prestam als
ciutadans.

Un parell de números, perquè no sé com vaig de temps, un
parell de números quant als pressuposts. La Conselleria de
Mobilitat i Habitatge tenia quasi 189 milions d'euros, quan a
l'any 21 en tenia 178, hem pujat un 5,5%, i si li sumam les
empreses públiques passam a 336 milions d'euros els quals es
troben distribuïts: 82 en habitatge, en transport aeri i marítim
50 milions i una mica més de 200 milions en mobilitat terrestre.

Aquí s'hi haurien de sumar també totes les partides que
vendrien de fons europeus, perquè tenim assignades algunes
qüestions de fons europeus que no s'han incorporat als
pressuposts de l'any 2022.

Dins les distintes àrees en habitatge, jo crec que segueixen
una prioritat del Govern, creixem en parc públic, llavors li
donaré algunes dades, la idea és créixer aquest parc públic; és
ver que el nombre d'habitatges, llavors li donaré algunes xifres,
com li he dit, dels habitatges que tenim en marxa. I segurament
l'any 2022 serà l'any que més podrem entregar habitatges a la
gent.

Consideram que la llei estatal, la llei que s'ha aprovat per a
l'any 2022, la llei estatal d'habitatge, ens donarà noves
ferramentes per poder seguir fent aquesta política de l'habitatge,
que nosaltres pensam que és l’adequada tant en el tema del
control o de la limitació del preu del lloguer, com a les zones
determinades, com a zones tensionades, els bon per als joves o
el finançament de l’assegurança per impagaments per a joves,
que també està prevista en aquesta llei, tal com s'ha anunciat
aquí.

Aquí tenim, al pressupost de l'any 2022, una mica més de
103 milions d'euros, més 11,5 que vénen de fons europeus per
a rehabilitació d'edificis públics, i 28,3 per a rehabilitació

energètica residencial, ja hem estat també en contacte amb
distintes associacions, tant de promotors, constructors o, per
exemple, els administradors de finques, per fer possible que
aquestes ajudes es vehiculin mitjançant aquests operadors, i fer
possible que tots aquests sous, que és una repte que tenim
important, arribin a la gent, que és el que ens interessa.

Seguim augmentant el parc d'habitatges. El compromís, Sra.
Sureda, efectivament, eren 1.000 habitatges nous; jo crec que
el Sr. Pons degué dir que si en teníem 1.800 hauríem de
duplicar, alguna vegada he sentit a dir això, que hauríem de
duplicar, però, en realitat, els compromisos, almenys des que jo
som a la conselleria, parlàvem de 1.000 habitatges nous.

Miri, tenim un parc amb -ho he apuntat per aquí- 648
habitatges, a l'any 2021, en construcció, 648. A l'any 2022
iniciam 186 habitatges més, per tant, dins l'any 2022 tendrem
834 habitatges en construcció, i d'aquests, dins el primer
trimestre de l'any 2022, Sr. Camps, sí no ens fallen molt les
previsions, quasi 600 habitatges, 585 habitatges, els
començarem a lliurar dins el primer trimestre de l'any 2022.
Prengui’n nota perquè llavors, segurament, em farà preguntes
parlamentàries i m’ho demanarà. Per tant, a l'any 2022, 600
famílies podran accedir a un habitatge nou, mentre..., bé, nou...
si s’acompleixen totes aquestes previsions.

Per tant, d'aquests d'aquests 800 i busques, també hem dit
que amb tempteig i retracte hem adquirit 46 habitatges, és
veritat que una trentena més dels que havíem iniciat el procés
de tempteig i retracte per adquirir-los s’han posat a la venda o
s'han llogat, i, per tant, no s’han pogut adquirir, però també
hem forçat que sortissin al mercat i 16 ja s’han tengut per
cessió d'ús per a aquests 7 anys.

Pas a les ajudes de lloguer, on tenim 9.100.000 euros per a
les ajudes de lloguer, i és una xifra més grossa que la que
teníem prevista l'any passat, Sra. Sureda, si no vaig errat, el que
passa és que l'any passat la vàrem suplementar, perquè eren 8
milions i busques i, com que no hi arribàvem perquè vàrem
donar ajudes, la vàrem suplementar, i si es mira la liquidació
segurament que s'ha fet, enguany sí que hem arribat a aquests
9 milions, però és la quantitat en previsió més important.

Per tant, crec que es pot dir amb claredat que tenim una
política d'habitatge decidida, seriosa, amb decisions valentes,
que creixem el parc i que posam en marxa una maquinària de
construcció d'habitatge que no serà fàcil d'aturar, perquè si
tenim terrenys i tenim possibilitats de construir crec que aquest
govern ha de seguir en aquesta línia.

M'atur aquí, amb el tema de Son Busquets, que me n'han
parlat, els dos portaveus que m'han precedit; de Son Busquets
el que he explicat algunes vegades en consultes parlamentaris
és que tenim un acord, entre que ara és de l'Institut de les
Forces Armades i que el comprarà el SEPES, que és l'empresa
pública que es dedica a això. I s'ha arribat a un acord, perquè
no hi havia un acord amb el preu, i s'ha arribat a un acord de
demanar una taxació neutral, a una empresa que els dos han
acceptat l'arbitri d'aquesta empresa, i, per tant, el preu que
marqui aquesta empresa serà el que pagarà el que el vol
comprar i serà el que ho cedirà el que ho vol vendre. Per tant,
en aquest sentit, crec que tendrem aviat aquest tema resolt.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 105 / fascicle 5 / 22 de desembre de 2021 6463

I a Can Escandell, Sr. Camps, es fa feina, dins el marc de la
comissió, en què participen l'ajuntament, el Consell d'Eivissa,
el Govern balear i el mateix SEPES, per aprovar el pla especial
que donarà pas a poder urbanitzar això, a poder construir,
perquè encara el Pla general d'Eivissa no ho permet.

Permeti’m que passi a mobilitat, perquè, si no, no tendré
temps d'explicar-ho tot en aquesta primera intervenció, jo crec
que partim d'una molt bona feina en mobilitat amb el que vàrem
fer a la passada legislatura, on es va electrificar tota la xarxa de
trens, o quan es varen fer les noves concessions de bus a què es
referia la Sra. Sureda, que ens han donat un resultat jo crec que
molt acceptable i molt bo, no només per al present, sinó també
per al futur, perquè s'ha establert definitivament un sistema de
transport públic, que crec que té moltíssimes possibilitats,
molta flexibilitat, podent-lo adaptar a qualsevol situació, quan
s'ha hagut d'augmentar línies a qualsevol banda, a una zona
turística perquè ens feia falta, ho hem fet sense cap problema.
Hem pogut modificar coses, hi ha una gran capacitat per fer que
el transport públic, a l’illa de Mallorca, en aquest cas, sigui bo. 

Ara tenim més processos per ampliar noves línies en funció
del Pla director de mobilitat que havíem aprovat i millores
també en allò que és la transformació digital d'aquestes
empreses, per la qual cosa també tenim fons europeus i ajudes
per a això. Els fons europeus són una oportunitat per a aquestes
empreses també, tant les empreses que es dediquen al transport
de passatgers, amb les concessions públiques, com les empreses
de transport discrecional, que també ho poden fer. 

Per tant, crec que tenim, no només més de 200 milions dins
aquest apartat, sinó que això suposa, per cert, un 11% i busques
respecte l'any 2021, quan Serveis Ferroviaris de Mallorca
incrementa el seu pressupost un 20%, etc. I el Sr. Camps, ja
que me’n parlava, també em diu que facem feina per intentar
arreglar-ho. Cregui'm que la fem, el que passa és que les
peticions, per complicades, són una mica males de quadrar en
aquests moments, però el que sí li puc dir és que el Govern està
absolutament obert, disposat i amb ganes de solucionar aquest
problema, com no pot ser d'altra manera. I sempre troben la
porta oberta del Govern. 

Consolidarem les 25 places a què ens hem compromès i hi
estam fent feina des de fa temps. I pensam que aquesta és
l'actitud que s'ha de tenir des d'una empresa pública. No és
exactament comparables a les que tengueren vostès quan
governaren en relació amb Serveis Ferroviaris de Mallorca
almenys i en altres coses, també com tal vegada, el tema dels
solars per fer-hi habitatges, que vostès exactament no actuaven
igual que nosaltres. Per tant, lliçons poques en aquest sentit. 

Em queda ja molt poc temps. Per acabar, voldria parlar
mínimament de ports i de la connectivitat aèria i marítima. 

Ports, segueix invertint una part molt important del seu
pressupost. Ports té un pressupost quasi 36 milions d'euros, n'hi
inverteix 18,7 l’any 2022 en el capítol 6, per tant, totes aquelles
obres previstes dins el que és la feina i les necessitats de Ports
les cobrirem; en aquests moments ja estam..., ara ja no em
demana per Fornells, ni per Portocolom, ni per aquestes coses,
senyal que això ja veu que deu anar funcionant. 

Em demanava per un conveni que s'ha de fer amb Autoritat
Portuària pel tema de Maó, em pareix. Però bé, estam en això
i, efectivament, si ha hagut d’anar a recercar tot això per fer-me
una mica d'esmena a la totalitat, doncs, entenc que hi ha
bastants coses que deuen funcionar, perquè jo li he parlat de
moltes coses que vostè no me’n parlava. 

Per tant, tenim en tema de ports i aeroports o el tema de la
Direcció General de Transport Aeri i Marítim, també aquesta
partida que li parlava abans, per assegurar el concurs de les
barques de Formentera, seguim fent feina amb aquesta
obligació de servei públic entre Maó i Barcelona, que pensam
que aviat serà real.

 Ports de les Illes Balears és una empresa, crec que amb una
gestió molt correcta. El 2015 ens trobàrem amb 50 milions
d'euros, i ara en devem uns 8 i acabat aquest mandat tendrem
deute 0 a Ports de les Illes Balears, amb una capacitat de
recaptació important. Estam elaborant també el Pla de ports,
ara està en tràmits ambientals. I creiem que es fa una gestió
correcta, fent les inversions necessàries a tot allí on fa falta. Per
tant, seguirem fent feina des d'aquest departament, el
departament de Mobilitat.

I defensam, com no pot ser d'altra manera, la secció 25
d'aquests pressuposts, perquè crec que és una part molt
important d'aquest govern, és una part molt important de la
política que desenvolupa aquest govern, i estam contents de la
feina que estam desenvolupant en aquests dos apartats, tant de
mobilitat, com de transport terrestre i del que fa referència a
transport aeri i marítim.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies Sr. President. Sr. Conseller, vostè com sempre
eufòric i fent anuncis impossibles, jo li torn demanar i
m'agradaria que a la seva rèplica m'ho confirmi. Vostè diu que
és el primer trimestre de 2022 entregaran 600 claus. Jo li dic
que el felicitaré públicament si vostè és capaç de fer açò. 

Entrant en matèria, Sr. Conseller, 14 mesos de la darrera
entrega de les claus d’habitatge públic de promocions de
l'IBAVI. En canvi, les darreres licitacions que ha fet la seva
conselleria, 9 habitatges a Es Migjorn, deserta; 15 habitatges a
Sant Llorenç des Cardassar, deserta; 9 habitatges a Inca,
deserta; segona licitació a Inca, deserta. Està clar que a les
empreses no els agrada fer feina amb l'IBAVI. Està clar que les
condicions que posa l'IBAVI no són les reals que viu el mercat.
Està clar que l'any que ve tendrà molts de romanents. 

Tema “okupes” tornarem insistir en el tema “okupes”. Va
sortir al diari Última Hora dia 7 de juny del 21, “el Govern ha
sofert 265 ocupacions als pisos des de l'any 2017". Dia 11 de
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juny de 2021, “recupera 43 habitatges”. I en canvi, la mateixa
notícia, “i presenten 77 denúncies més”. I per a vostès, per al
Govern d’esquerres no és un problema l’ocupació irregular, què
esperen que ocupin la casa de qualque membre del Govern? De
qualque conseller, de qualque diputat de vostès, perquè els
ciutadans de les Illes Balears no es mereixen que vostè no
siguin responsables i ho denunciïn i exigeixin altres tipus de
normatives als seus companys de Madrid. 

Temes d'ajudes de lloguer, Sr. Conseller, que vostè vengui
aquí i se n'alegri de disposar de més de 9 milions d'euros
d'ajudes a lloguer, a mi em sembla que és riure's dels ciutadans,
sobretot quan vostès -no era vostè en primera persona, però sí
que era el seu antecessor-, es van comprometre i per tant, hi
havia aquí un compromís del Govern de la Sra. Armengol, que
pagarien els lloguers dins el 2020. Estam a nou dies per acabar
l'any 2021 i encara vostès estan sense resoldre més de 3.000
famílies o persones de lloguer. Vostès, dins el 2021, quan
encara hi ha més desesperació, més necessitat de lloguer social,
han tret les ajudes de lloguer quatre mesos més tard del que és
freqüent. Però açò encara no és tot, vostès encara agafen i
treuen una convocatòria quinze dies més curta del que varen fer
l'any passat. Per tant, açò és ser coherent? Açò és ser seriosos,
Sr. Conseller? I si encara no era suficient, es varen atrevir a
ampliar quatre dies abans que acabés el període reduït d'un mes
i mig, a anunciar que obririen quinze dies més. Però què
passava?, els ciutadans telefonaven, telèfons bloquejats; els
ciutadans entraven per la plataforma digital?, la plataforma, la
majoria de vegades, col·lapsada; els ciutadans demanaven una
cita prèvia, i les cites prèvies ja estaven esgotades fer dies. Per
tant, açò és enganar els ciutadans, Sr. Conseller, i des del Partit
Popular li demanam que no se'n riguin més dels ciutadans
d'aquesta manera.

Nou dies per acabar aquest any 2021 i cada vegada hi ha
més gent desnonada amb aquest govern d'esquerres de la Sra.
Armengol. Nou dies per acabar aquest any, i vostès, en sis anys
i mig, només han entregat nou claus. Per tant, Sr. Conseller, a
mi em sembla que podem tenir diferències des del Partit
Popular i els partits que formen el Govern d'esquerres i els que
li donen suport, però hi ha coses que no són invisibles.

I un altre exemple, nosaltres presentam esmenes allà on
vostès no són capaços de veure-ho, i quan ho reconeixen, tard
i malament, i no fan ara un exercici de responsabilitat i no ens
aprovaran cap esmena, perquè açò és el que jo intuesc, que
vostès no seran capaços de fer aquest exercici de
responsabilitat de dir, aprovarem una sèrie d'esmenes del Partit
Popular, que després es queixen que són reiteratives, que
sempre diem el mateix, que les emmotllam un poc amb els
mesos que han transcorregut des de la darrera presentació, però
són esmenes que tenen sentit.

El que no té sentit és tenir uns locals de l'IBAVI sense
acabar; el que no té sentit és un locals de l'IBAVI acabats i que
no es trobin a disposició dels ciutadans amb la necessitat que
hi ha; el que no té sentit és que vostès no siguin capaços de fer
un canvi d'ús i aquests locals puguin ser destinats a les famílies
que necessiten habitatge; el que no té sentit és que 9 dies abans
d'acabar l'any 2021 encara vostès ni una llista provisional per
saber quantes persones i famílies s'han presentat per poder

disposar d'un ajut social, Sr. Conseller, açò és el que no és
seriós ni responsable per part del Govern d'esquerres.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, hem fet una valoració dels pressuposts i hem dit que
de 138 esmenes ens n'han aprovades 15, i crec que seran 15, no
crec que arribem a més.

800 habitatges per al 2022, s'han d'acabar, això és
l'important, és important que es comencin però és més
important que s'acabin, en això no ens hem d'aturar, perquè
moltes vegades el problema són les fotos que s'han de fer, les
promeses que s'han de fer, però els fets hi han de ser, i això és
el que volen els ciutadans. Que, ja ho veu, no li ho dic però a
mi, li ho dic per a vostè, perquè quedi bé vostè!

En el tema del tren, és un tema que, com veu, em pica, el Sr.
Pons, va firmar un conveni per 100 milions d’euros a deu anys.

(Pausa de la intervinent)

No l’ha firmat? Idò l’havia de firmar, i ja no era bo aquest
conveni, i es venia com a molt bo.

(Remor de veus)

Però és que només dins enguany, a l'Estat s'han gastat 4.700
milions d'euros en infraestructures ferroviàries, crec, i li deman,
i des d'El Pi li demanam que vagi a negociar perquè tenguem
un conveni ferroviari així com ens mereixem, perquè d'una
vegada per totes puguem invertir en tren i metro, perquè és
ridícul el que se'ns ha donat. Per tant, Sr. Conseller, el cit a
termini que negociï amb l’Estat aquests convenis.

I res més, insistir en les esmenes que hem presentat, pensam
i, sobretot, insistiré amb la d'ampliar les ajudes de lloguer
d'habitatge, m'és igual si 8.800.000 i ara són 9.200.000 per una
ana ampliació puntual que hi ha hagut, el que és cert és que no
abasta per ajudar la ciutadania de la nostra comunitat. I
manteniment dels Serveis Ferroviaris, crec que hi hagi un bon
manteniment que el tren es vegi net, que es vegi arreglat, que
es vegi que no estigui pintat, que no hi hagi goteres, que es fa
un manteniment, convida al ciutadà a poder utilitzar el transport
públic.

I, per tant, amb aquestes dues li demanaria, entre les altres
també, però amb aquestes dues li demanaria que s’ho
replantejàs.

Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per contestar, per part del Govern té
la paraula el conseller de Mobilitat i Habitatge.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Sureda, Sr. Camps, en tot cas
agraesc molt el to del debat i fins i tot m'han convidat a un cafè
si faig no sé què...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible, remor de veus i
algunes rialles)

... sí, no, jo pensava demanar..., és que abans se m'ha oblidat
aquest tema, però anava a demanar una mica d’esmorzaret, que
parlàveu per aquí o qualque cosa, un variat, un variat aniria
molt bé. No, moltes gràcies, en tot cas, per les aportacions, jo
crec que, bé, sempre està bé poder discutir i poder poder parlar.

M’ha parlat molt..., començaré pel tema de les ajudes de
lloguer. Cada any, pel que jo sé, cada any les ajudes es
convoquen el mes de setembre, crec que va ser només un any,
l’any de la COVID que es varen avançar una mica i vàrem
haver de fer una mica de via, vàrem reforçar i vàrem posar tota
l'agenda de la conselleria a treballar, però les ajudes sempre
s'han convocat pel mes de setembre, i s'ha augmentat la partida,
s'han canviat les condicions també per donar aquestes ajudes,
i jo, Sr. Camps, què vol que li digui? Quan jo veig que hi ha
8.000 i busques de peticions, per exemple, home!, no em
sembla que siguem tan dolents, tan nefastos, tan poc atents, tan
tal, perquè si realment arribam a això, arribam a donar aquestes
ajudes i arribam a fer tota aquesta gestió, amb tot l'esforç de la
gent de la conselleria, a mi no em sembla que estigui malament
i, a més, ho augmentam.

Jo no és que me’n alegri d'haver de donar ajudes, em deia:
vostè s’alegra d'haver de donar ajudes per al lloguer. Home!,
m'alegra tenir capacitat de donar ajudes per a la gent que ho
necessita i poder-les-ho donar, no, com feien vostès.

De la mateixa manera que estic content de poder construir
cada vegada més habitatge en els solars que ens donen els
ajuntaments.

És clar, jo, una altra qüestió, aclarir si fem 600 habitatges
dins el primer trimestre, jo he dit que tenim en construcció tots
aquests habitatges i que, previsiblement, en el primer trimestre,
podrem donar 500 i busques d'habitatges. Aquesta és la
previsió, i ho he dit així, crec que no he enganat ningú, però
vostès poden anar a Maó, 40 i 18; a Eivissa, 24, 43 i 19, dic
promocions; a Inca, 54, 19 a Salvador Espriu; a Manacor, 11;
a Calvià, 24; 24 a Son Servera, 42 a Es Molinar; 57 a Santanyí;
a Vilafranca; a Maó; a Fornaris. En fi, no li llegiré tota la llista
perquè són molts, però ho podem comprovar, no és un invent,
no venc aquí i dir tants d’habitatges, està sumat, si vol, li
passaré un full d'excel perquè ho comprovi. 

Nosaltres, allà on ens donen terrenys i podem construir
procuram tenir pressupost suficient per construir això. A

nosaltres no se'ns ha ocorregut en la vida vendre un terreny per
fer un hotel, no ens ha passat pel cap, no ens ha passat pel cap.

(Alguns aplaudiments)

És clar, llavors em parla també que un error que tenim és
que ens queden les licitacions desertes, ara, puntualment, i crec
que ha estat més per una qüestió d'aquesta por que hi ha hagut
amb el subministrament de materials i de tot això que hi ha
hagut, que han quedat algunes licitacions desertes, però fins ara
no ens havia passat. I li ho vaig dir a una resposta
parlamentària, revisam preus, revisam, sí ens ho demanen,
canvis de materials, i tenim una capacitat de flexibilitzar
qualsevol condició, sempre que entri dins dels paràmetres
normals, per poder seguir construint habitatge.

No ho aturarem això, Sra. Sureda, seguirem treballant amb
el conveni ferroviari, si ho podem fer, i abans, que no li ha
contestat, efectivament, aquell cafetet que m’ha promès,
revisarem el projecte del tren d'Artà perquè volem actualitzar
tot allò que sigui possible, i quan ho tenguem actualitzat veure
de quina manera podem tenir pressupost perquè el tren d'Artà
sigui una realitat, perquè així està en el Pla de mobilitat, que
també vàrem aprovar.

Gestió d’“okupes”, Sr. Camps, vostè mateix reconeix que
hem recuperat moltíssims habitatges que estaven malament, que
seguim fent feina en aquest tema, i seguirem, i seguirem per
aquí. La veritat és que és una gestió difícil, però no hem deixat
de fer aquesta feina. 

Jo li he de dir, en tot cas, que no acab d'entendre l’esmena
a la totalitat que vostès presenten en relació amb una crítica a
una gestió, però no perquè els pressuposts estiguin, en tot cas,
equivocats. Alternativa a aquests pressuposts, jo no n'he vist
cap, entenc que hagin de fer una esmena a la totalitat, perquè
són el grup majoritari de l'oposició, i volen seguir fent aquesta
actuació. Però, en tot cas, jo de les seves intervencions no
deduesc que se'ns hagi d'esmenar aquest capítol de pressuposts.

 Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, donam la paraula al Grup P
arlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, diputats, és una de les darreres
intervencions d'aquests tres dies intensos. Del debat anterior,
del que s'ha debatut sobre les esmenes a la totalitat em quedo
amb el que ha dit el conseller, que vol fer polítiques decidides
i valentes. 

Nosaltres hem presentat esmenes al pressupost, però -i tal
com ja vàrem manifestar en la comissió- consideram que els
pressuposts, que les partides dels pressuposts d'aquesta
conselleria, d'aquesta secció estan molt, molt condicionats per
l'èxit o no dels projectes que es presenten per aconseguir fons
europeus, estan molt condicionats pels fons europeus directes
que arribin a la nostra comunitat; i, clar, com a grup
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parlamentari, no podem fer esmenes a fons europeus ni a
projectes. Per tant, el que hem d'estar és molt atents que els
projectes que es presentin i l'ús que es doni als fons que vagin
arribant a aquesta conselleria siguin els que han de ser perquè
la matèria de Mobilitat i Habitatge, que és el que gestiona
vostè, sigui realment, tal com demanen aquests fons, projectes
tractors i que serveixin per a la reactivació econòmica. 

Per tant, la Conselleria de Mobilitat i Habitatge hauria de
liderar grans propostes, hauria de liderar grans projectes, grans
projectes de rehabilitació integral de barris, grans projectes de
grans rehabilitacions, encara que siguin de centres estratègics;
i tot això, projectes, com està passant en altres sectors,
consensuats amb el sector, en aquest cas, en el sector de la
construcció, en el sector immobiliari. Jo, la veritat és que no
tinc la sensació que això s'estigui fent, la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge hauria de liderar projectes innovadors i
transformadors en matèria de mobilitat, i ho està fent, perquè
el que hem sentit fa referència, per exemple, al tramvia de
Palma, i el tramvia de Palma, bé, innovador i transformador, un
projecte del qual ja fa més de vint anys que se'n va parlant
tampoc no ho és molt. I, a més, una altra cosa, quan als turistes
que arriben, principalment per via aèria, que també gestiona la
conselleria, arriben a l'aeroport de Palma, si veuen un tramvia,
deixaran de llogar cotxes i faran tota la seva estada a les Illes
Balears en transport públic? És que són aquests projectes els de
mobilitat innovadors i, com vostè diu, polítiques decidides i
valentes. 

Nosaltres hem presentat esmenes parcials en línia amb
l'impuls de l'economia circular a les Illes Balears. Hem
plantejat una esmena per conèixer, per presentar o estudiar
indicadors d'economia circular a la construcció, perquè quina
política millor per impulsar l'economia circular o la circularitat
dintre de les nostres illes, que és tenir clar quins són els
materials de construcció que es manufacturen a les nostres illes,
materials de construcció de quilòmetre 0, per conèixer-los i per
intentar utilitzar-los al màxim, per millorar l'eficiència i la
petjada de carboni de les nostres de les nostres obres.

Jo som conscient que des de la conselleria s'està intentant,
quan es fan projectes d'habitatge per l'IBAVI, utilitzar materials
innovadors, i en alguna ocasió ja ho hem comentat aquí, en el
Parlament, que s'hauria de donar preferència a materials
sostenibles, a materials d'eficiència energètica, però també i en
aquest cas considerem que per això consideram que seria
important fer un registre d'aquesta mena, de materials
manufacturats a les nostres illes. 

També hem presentat una altra esmena amb la idea de la
mobilitat elèctrica a les Illes Balears, i em sap greu que no
...després, una vegada feta, em varen informar que no era
d'aquesta conselleria, però bé, era en referència a la xarxa de
punts de càrrega de la xarxa MELIB, una xarxa que ben
utilitzada, en el seu moment va serbastant innovadora, però que
amb el temps s’ha anat veient que hi havia un problema greu de
manteniment i de revisions i de reparacions quan aquests punts
de càrrega tenien problemes. Finalment, aquesta esmena no no
s'ha acceptat, però considerem que tot el que és tema de càrrega
de cotxes elèctrics, que actualment està molt disseminada en
diferents punts de càrrega i de diferents mètodes de càrrega, hi
ha mètodes privats, mètodes de la xarxa MELIB i mètodes de

diferents de diferents situacions, convindria incorporar-los tots
a una aplicació perquè els nostres visitants puguin llogar cotxes
elèctrics, mentre són aquí a les nostres illes i tenir les màximes
facilitats per poder utilitzar-los, perquè ens consta que quan una
persona lloga un cotxe de lloguer elèctric i es troba amb un
primer problema a un punt de càrrega, el primer que fa és
cridar a l'empresa perquè li canviïn el model. 

I bé, parlem finalment d'habitatge. Vostè ha anunciat i
espero que compleixi ... jo no el convidaré a un cafè, no ..., és
de ver, sap que som del ram i m'agrada que les obres s'iniciïn
i s'acabin, i espero que aconsegueixi finalitzar els 834
habitatges en construcció que durant l'any que ve estaran
disseminats a totes les illes, seria una molt bona notícia. El que
passa, i és que tots som conscients, i vostè el primer, que la
llista d'espera de persones que volen accedir a un habitatge de
l'IBAVI fins ara era de 8.000, sé que varen estar polint per
llevar duplicitats, però, bé, com a mínim serà de 7.000
persones, i és clar, amb 834 habitatges no fem... bé, no donem
solució a aquestes persones, ni tampoc no ens adaptem al repte
demogràfic, que és un dels grans reptes, també, que tenim com
a societat.

I aquí també torn a insistir amb el que ha dit el conseller a
la seva intervenció, de polítiques decidides i valentes, una
política decidida i valenta seria apostar per l'habitatge
assequible, perquè les noves promocions privades es fessin
orientades als residents de les nostres illes, es fessin orientades
a uns sous que cobrem aquí, no que es fessin orientades, com
passa actualment, que estan orientades a estrangers de gran
poder adquisitiu, i els nostres fills i les nostres famílies no
poden accedir a aquest habitatge assequible, i per ventura,
alguns d'ells tampoc no podrien accedir als habitatges de
l'IBAVI els quals, per rendes, tampoc no podrien cedir. Ens
trobem amb un problema i les classes mitjanes encara tenen una
situació molt complexa.

Sap que som un defensor de la col·laboració publicoprivada
i esper que durant aquest any es puguin intentar, sé que es va
intentar, es puguin intentar més iniciatives en aquest aspecte.

I, per finalitzar, tornem al tema de la mobilitat, la gran
pregunta, ja que mirem de cara als propers anys, amb una
pandèmia, esperem, que controlada, i amb unes infraestructures
fetes amb fons europeus ja finalitzades, estaria bé saber si
d'aquí a uns anys estarem en disposició d’afirmar que després
de les inversions en mobilitat fetes els nostres turistes poden
desplaçar-se per les nostres illes només en transport públic.

Gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. En torn en contra té la paraula el
Grup Parlamentari Unidas Podemos, el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President. Buenas tardes, señoras diputadas, señores
diputados. En primer lugar, de Maó és una pronta recuperació
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a las personas del Govern i del Parlament afectadas en sus
condiciones de salut.

Seguidament, y antes de entrar en el debate de la vivienda
de este pleno, queria felicitar al pueblo chileno y al nuevo
presidente de este, Gabriel Boris,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., por su triunfo democrático frente a un candidato de
ultradreta, heredero del dictador y golpista Pinochet, un triunfo
de la izquierda, però en realidad de todos los demócratas, que
creo que deberia alegrar a otros partidos de esta cámara,
aunque no sean de izquierdas, aunque no estén situados en
espectro político. Alejar el peligro de la ultradreta siempre
supone una buena noticia para todos los demócratas.

Y ya centrándonos en esta última sección del debate de
presupuestos, diremos que la vivienda ha sido un tema
recurrente a lo largo de este último año en este Parlamento,
tanto en comisión como en Pleno, algo absolutamente lógico,
ya que es una de las principales preocupaciones de la población
y, lógicamente, cada grupo parlamentario se ha situado con
respecto a la vivienda, según sus planteamientos ideológicos,
con el trasfondo de lo público y de lo privado en las
manifestaciones de cada cual.

En la última moción presentada por el Partido Popular se
nos recordaba el derecho a la propiedad privada, la bajada de
impuestos, a las ayudas directas a la compra de viviendas, a los
cambios normativos en materia urbanística, al favorecimiento
de la iniciativa privada de manera casi exclusiva y también
negando cualquier éxito o acierto en las medidas tomadas por
la Conselleria de Vivienda, o incluso por el propio Govern.
Este mismo planteamiento ha sido repetido entre las enmiendas
luego posteriormente presentadas.

Desde nuestro grupo hemos insistido en que la vivienda
arrastra carencias cuyo origen se encuentra en políticas que se
efectúan en esta matèria desde mediados o finales de los
ochenta, han tenido que pasar más de tres décadas para que
haya un cierto replanteamiento en uno de los partidos
responsables de la situación deficitaria de vivienda pública en
este país para quese aprecien cambios que dejen alguna
esperanza sobre el futuro.

En la pasada legislatura, se aprobó en Balears una
importante ley, la de vivienda, y en el Estado puede aprobarse
en breve tiempo, en el Parlamento, me refiero, una ley del
derecho a la vivienda, ambas muy importantes, que cambian,
como se demuestra en las Balears, con los logros de estos dos
últimos años la tendencia anterior.

En el caso del Estado, creemos que puede suceder algo
parecido, eso sí, en ambos casos habría que impulsar los
desarrollos reglamentarios que las hagan factibles, si no será
muy difícil ejecutarlas. Lo importante es, decía, para revertir
procesos perversos que a la larga abocan a la población a la
incertidumbre de no disponer de una vivienda donde poder
vivir con un mínimo de dignidad.

El cambio de tendencia se ha visto con la incorporación de
nuevos pisos al parque público de vivienda, utilizando las
herramientas contempladas en la ley, como el derecho de tanteo
y retracto o la cesión obligatoria temporal de viviendas vacías
de grandes tenedores, herramientas que fuerzan a estos grandes
propietarios también a alquilar o vender, es decir, poner las
viviendas en el mercado, que es uno de los objetivos de la
política balear de vivienda.

También es importante reseñar la construcción de
promociones públicas, no voy a entrar en el tema de las cifras
porque ya el Sr. Conseller ya lo ha explicado, creo que con
suficiente claridad.

Bien, por tanto, este cambio de tendencia, que apoyamos,
no obstante, nosotros, como grupo parlamentario, tenemos que
poner algunos peros en la situación actual, en el ámbito estatal
no nos parece aceptable que no se haya aprobado por el voto en
contra, en este caso del Partido Socialista, la otra proposición
de ley de vivienda, la llamada Ley de garantía del derecho a
una vivienda digna y adecuada, elaborada por más de 120
organizaciones sociales, lo que va a impedir su tramitación
parlamentaria. Entre las organizaciones firmantes se encuenta
la PAH, el Sindicat de Llogaters o los sindicatos, todas ellas
bien conocedoras de la realidad, de las necesidades
habitacionales de la población.

Una mala noticia para nosotros, esperamos que nuestra
retirada estratégica de la firma de esta proposición de ley sirva
para que puedan incluirse en la tramitación parlamentaria de la
otra ley, la del Gobierno español, la mayor parte de sus
contenidos a través de las enmiendas oportunas, y hacer de esta
manera -me voy a quitar esto, porque me estoy ahogando-, una
ley más completa, más poderosa y más cercana a la población.

El otro pero que planteamos es ya de ámbito autonómico,
el año pasado, en este mismo debate presupuestario,
anunciábamos que se impulsaría el desarrollo reglamentario
integral de la ley 5/2018, porque así lo pensábamos, pero,
desafortunadamente, esto no se ha producido o, al menos, no en
su totalidad. En alguno de los decretos-leyes aprobados sí que
se ha aprobado algún punto relacionado con el Reglamento,
pero no se ha implementado el desarrollo reglamentario
integral, que creemos indispensable y con el que pensamos que
estamos de acuerdo todos los miembros del equipo de
Gobierno. A nuestro modo de ver, disponer en su totalidad del
corpus normativo de la ley, y el reglamento forma parte de él,
la potenciaría. Entendemos que es una buena ley, pero creemos
que hay que potenciarla con la totalidad de los elementos que
la componen.

Y también pensamos en ampliar la ley, mejorarla, porque su
propia aplicación va mostrando aquello donde no tiene al
alcance deseado. Por eso insistimos cada vez que tenemos la
ocasión de hacerlo en algunas cuestiones que habría que poner
sobre la mesa, para su debate y consideración; nos referimos,
por ejemplo, a lo que ya explicamos en una contestación
nuestra, una reciente moción del Partido Popular, además del
desarrollo reglamentario, hay que considerar, entre otras
posibilidades, controlar de manera férrea el alquiler turístico
ilegal, limitar al máximo el planificado y reduciendo en la
medida de lo posible, exigir a la SAREB la movilización de su
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parque de viviendas, cediendo a la administración, instando al
Estado a revisar la fiscalidad sobre la vivienda, especialmente
sobre sociedades patrimoniales, como las socimis, reduciendo
a cinco el número de viviendas para ser considerado gran
tenedor, y sumando propiedades de conjunto del Estado, y no
solo de Baleares.

En relación con la movilidad, la otra pata de esta
consellería, el reto, es mejorarlo, algo a que se aspiraba
también el año pasado, la expansión de la ciudad ha provocado
la necesidad de transporte urbano e interurbano para que sea
configurado como uno de los grandes retos para mejorar la
convivencia social. Sabemos que ese transporte se ha resuelto
tradicionalmente con la entrega del espacio público al coche
privado, que ha generado la construcción de numerosas
infraestructuras que han conducido, a veces, a segregaciones y
segmentaciones de dicho espacio.

El coche ha sido durante demasiado tiempo el dueño de la
ciudad, afortunadamente, en los últimos quince años, en
relación con la nueva conciencia en torno a la degradación
urbana, provocada por la contaminación y el protagonismo del
vehículo privado, estamos asistiendo a nuevos planteamientos
en cuanto a la planificación de la movilidad; mejorar, por tanto,
la movilidad en la vida diaria significa reducir la dependencia
del automóvil con la implementación del transporte público,
urbano e interurbano, las conexiones reales de carriles bici,
como medio alternativo de transporte y la adecuación de la
ciudad para hacer más atractivos los desplazamientos a pie,
además de mejorar las conexiones interinsulares o con la
península. Todo ello teniendo en cuenta la necesaria y urgente
reducción de gases de efecto invernadero, indispensable para
mitigar los efectos del cambio climático. Creemos que en la
conselleria se ha trabajado en línea con lo anteriormente
expuesto y por tanto, cuentan con nuestro apoyo. 

En cuanto a Servicios Ferroviarios de Mallorca, también
habrá que ampliar la red ferroviaria y confiamos en que se
realicen los proyectos enunciados. No obstante, también en este
aspecto queríamos plantear algunas dudas en cuanto a las
características del servicio, algunas como las derivadas de las
frecuencias, que entendemos que habrá que volver a estudiar o
mejorar, o incluso también ciertas carencias de personal en
ocasiones, por poner algunos ejemplos, hechos que nos han
llevado a apoyar como grupo parlamentario, una concentración
de trabajadores en fechas recientes a las puertas de este
parlamento. Confiamos francamente en que estos problemas se
puedan resolver a la mayor brevedad posible a través de la
negociación directa. 

El Plan de Ports IB también nos engendra algunas dudas,
por el potencial de crecimiento de ocupación de un litoral muy
saturado, pero es agradecer, no obstante, la afectación del 60%
de las alegaciones presentadas por diversos colectivos, entre
ellos los ecologistas, y confiamos en que las modificaciones
que se hagan en este plan, de resultas de la aceptación de
dichas alegaciones, despejen estas dudas. 

Tampoco vemos con simpatía la continuidad de la política
de cruceros, si bien hemos de reconocer que se va a reducir su
cuantía, a resultas de la reciente negociación. Hemos fijado
nuestra posición contraria a la presencia de estos buques en

nuestras islas, esta presencia tal cual se está considerando tanto
en comisión como en pleno, en relación con las repercusiones
ambientales y sociales negativas de este sector, y no vamos a
repetirlo ahora. Y no olvidemos que los cruceros no son
exclusivos de Palma, que es el puerto negociado en Hamburgo.
No olvidemos otros puertos, como los de Ibiza o Menorca,
donde el proyecto de los duques de alba de Ciudadela tiene
como objetivo ampliar la capacidad operativa de este puerto, en
relación con llegada de barcos de mayor eslora. En ese sentido,
una enmienda del Partido Popular, que se ha rechazado, al estar
ya proyecto de esa actuación, también la rechazamos nosotros,
pero por motivos distintos. 

En cuanto a las enmiendas presentadas, más allá de las ya
aprobadas en comisión, dos presentadas por el Partido Popular
y cuatro transaccionadas con Gent per Formentera-PSIB i
EUIB, no votaremos a favor de ninguna de las que han llegado
vivas a este pleno.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jiménez. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Ferrà. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
membres del Govern. Sr. Conseller, “supòs que compartim la
majoria dels presents aquí que el dret a l'habitatge ha de ser
considerat un dels pilars de l'estat del benestar i que el transport
públic sostenible i no contaminant ha de guanyar cada vegada
més pes, amb més i millors serveis, perquè és l'únic horitzó de
futur si volem amortitzar els efectes del canvi climàtic”;
aquestes paraules no són meves, són de vostè el dia de la
compareixença, el 18 de novembre de 2021, un dia que no vaig
poder ser-hi present. Però aquestes paraules, Sr. Marí, mereixen
una resposta, i sí, MÉS, per Mallorca hi està d'acord, hi està
d'acord i hi està tan d'acord ara, com hi estava fa molts d'anys. 

De fet, és ara quan estan pagant no haver fet un esforç en el
passat, en els anys vuitanta i noranta i a principis de l’any 2000,
anys en què es va decidir no donar una resposta a allò
immediat, fer allò el més còmode, el més fàcil, el més senzill i
sols pensar a curt termini, malgrat la veu de partits, de
determinats organismes i també d’organitzacions socials, que
anunciaven que en un futur tendríem un col·lapse, però, clar,
ens erràrem i fallaren tots, com a societat. 

Per aquelles decisions especialment preses pel govern
estatal, empès per una inèrcia europea i global, ara ens trobam
en una situació de poliemergències: emergència energètica,
emergència climàtica, emergència d'habitatge, emergència
d'increment de la pobresa, emergència econòmica i emergència
de model, emergència poblacional, etc. Vivim en un món
d'emergències, unes emergències terribles que no han aparegut
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com un bolet de forma impredecible o espontània, i que en els
darrers anys s'han ajuntat amb altres emergències, com
l'emergència sanitària. I ara ens toca prendre decisions
polítiques, que eren inimaginables i que no són, ni seran bones
de prendre. 

El creixement constant, de tot i per a tot, ja no és una opció.
Hem consumit i crescut per sobre de les nostres possibilitats i
en un temps rècord. Quin és el futur que ens espera, malgrat no
vulguem assumir-ho? Quines són les paraules que formen i
formaran part del nostre vocabulari?: reduir, renunciar,
prioritzar, decréixer, perquè tot, tot, tot, tot no podrà ser. 

Reduirem perquè no n’hi ha, ni n'hi haurà més. Molts dels
recursos naturals que consumim, animals, vegetals i minerals,
tenen un cicle propi de regeneració que hem interromput de
forma brusca. I la població mundial i el consum no aturen de
créixer. 

Renunciarem, perquè si volem donar una resposta efectiva,
mai més podrem tornar a poder dur el mateix ritme de consum
que hem dut i seguim duent a l'actualitat. 

I prioritzarem, perquè per poder fer coses essencials,
haurem de deixar de fer coses més banals i prescindibles. 

I també decreixerem, perquè haurem de tornar enrere si
volem avançar i part d'aquell passat tornarà a ser el futur. 

I així i tot, la resposta a la resposta efectiva a totes les
emergències no està garantida, ni tothom la vol. I per això
varen néixer formacions com VOX, com una reacció de part
del sistema que el PP no podia assumir en la seva totalitat. Neix
així el negacionisme, que ho explica tot en un llenguatge molt
senzill i ple de comoditat, però també ple de fal·làcies i
mentides: nega l'emergència climàtica, nega l'emergència
econòmica, fins i tot nega l'emergència sanitària. I tot, perquè
una part del sistema no vol que res canviï. 

Sabem el que és una emergència, senyores i senyors
diputats, i sabem que la millor o l'emergència més grossa que
tenim a dia d'avui, és la necessitat més emergent per a nosaltres,
és que VOX desaparegui, com més aviat millor, perquè el camí
que proposen és no prioritzar, ni reduir, ni cooperar, ni
decréixer. Saben quin és el camí que proposen? Primer de tot,
la senzillesa, el no-esforç, perquè l'esforç és necessari per
canviar i per ser millors. I el segon camí que proposen, sense
dir-ho, el de competir, competir per recursos, una competència
que ens tornarà a les guerres, a la fam i a les malalties. Tres
qüestions que hem anat superant els darrers segle, cooperant i
no competint. Si bé és veritat que no ho hem erradicat en la
seva totalitat. 

Els pressuposts de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
per a l'any 2022, Sr. Conseller, ascendeixen a quasi 189 milions
d'euros, el que suposa un increment -vostè ho ha dit- del 5,6%
respecte dels pressuposts de l'any anterior. I si sumam aquestes
empreses públiques que pertanyen a la seva conselleria, un total
de 336 milions i busques. Per tant, un 6,6% més respecte de
l'any passat. 

Sr. Conseller, vostè té una gran responsabilitat en tot això.
Dues emergències de les que hem anomenades formen part de
les seves competències. Primer, una íntegra, l’habitacional, i
una compartida, que és la climàtica. Vostè té una gran
responsabilitat, treballi fort, Sr. Marí, perquè necessitam creure
i confiar en vostè -això, aquestes paraules les hi deia jo al Sr.
Pons l'any passat, just fa un any- i lluiti perquè sols amb els
recursos actuals no podrem donar una resposta efectiva. Lluiti
a Madrid i lluiti allà on faci falta per poder fer d’aquest canvi
necessari una realitat. I corri, perquè ja no fa falta lluitar, hem
de córrer l'ajudarem a córrer. Tots nosaltres, estic segur, que us
ajudarem a córrer, els grups parlamentaris que donam suport al
Govern almanco. 

L’ajudarem a córrer, perquè vostè, el Sr.  Mir, el Sr. Yllanes
i la resta de consellers, tenen una gran responsabilitat per fer
front al canvi climàtic que ens ve a sobre.

Respecte de la COVID i a l'habitatge, l'any passat va ser un
dels temes protagonistes, però avui en dia encara tenim l'efecte
de la COVID sobre l'habitatge. I una de les coses que nosaltres
li encomanam i vostè hi ha fet referència, n’ha fet referència
durant tot el curs, són les mesures per fer front a aquesta crisi
social, a aquesta crisi de treball, de molta gent que després no
pot fer front a pagaments com el del lloguer. 

I com veu, MÉS per Mallorca, la realitat de l'habitatge?
Primer, com un bé de primera necessitat. Jo crec que aquí hi
estam pràcticament tots d'acord amb la filosofia del bé de
primera necessitat, s'ha convertit en una eina, l'habitatge, però
d'especulació; i ho veiem com un dret també fonamental, un bé
bàsic de primera necessitat, com ho és l'alimentació, la roba, la
qualitat de l'aire que respiram o l'energia, avui tornam a batre
un nou rècord en el preu de la tarifa elèctrica. 

La possibilitat d'accedir a un habitatge digne és una
necessitat humana fonamental, ho diuen les Nacions Unides
l'any 2015; i aquest dret ha estat reconegut per molts
ordenaments, entre ells la Constitució Espanyola de l'any 78,
concretament a l'article 47, on diu que tots els espanyols tenen
dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. I aquí ens
demanam nosaltres: què està fallant?

Per tant, aquesta reforma constitucional que tant demanam,
aquest nou procés constitucional, crec que ha d'incloure i ha de
tenir ben present els nous reptes; un és aquest: l'habitatge.
L'habitatge hauria de ser un dret fonamental, reconegut i al qual
els poders públics prestin els recursos que són necessaris
perquè no sigui un maldecap per a tots els ciutadans, com ho és
avui.

El desastre de les polítiques d'habitatge oficial a l'Estat
espanyol. Durant trrenta o quaranta anys l’HPO s'ha basat en el
règim de compra, amb aquelles imatges dels sorteigs de les
claus, i a qui li tocava, li tocava amb moltes tupinades, amb
moltes tupinades, qualcuns les hem viscudes, jo l'any passat en
posava un cas, que era al meu municipi: una tupinada que es va
dur a principis dels anys 2000; i és important apostar per l’HPO
en règim de lloguer.

Molts d'estats de la Unió Europea tenen un parc d'habitatge
públic avui en dia envejable, que pot donar una resposta a
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situacions que són permanents per part de la població i a altres
situacions que són puntuals, hi ha gent que puntualment
necessita un habitatge, i aquests estats poden donar aquesta
resposta. Nosaltres no podem perquè no hem apostat per aquest
habitatge públic en règim de lloguer que ens permeti tenir un
parc permanent, però a Espanya, així i tot, a l'Estat espanyol hi
ha 3,4 milions d'habitatges buits, això és un 13,7% segons l'INE
-és una dada de l'any 2013, no és una dada actual, supòs que en
els propers anys s'actualitzaran aquestes dades-, però és
significatiu, aquests habitatges buits que tenim avui en dia.
Balears té un total de 120.708  habitatges buits, un 28% del
parc total, segons l'Agència Tributària, l'any 2019, també la
darrera dada de què tenim constància.

L'habitatge protegit només suposa l’1% del total a les Illes
Balears, però confiam en el pla de feina que vostè ha exposat
aquests dies, tant a la compareixença com avui en el Ple, per
tenir aquest HPO, aquests 1.800 habitatges més que necessitam
per fer front a la necessitat actual.

I respecte del lloguer, el problema no són sols els preus que
estableix el mercat. I permeti'm la paraula -perdó-, però els
sous que té la majoria de la població de les Illes Balears és una
merda, és una merda, no només el preu del lloguer de
l'habitatge, també són els salaris que la gent percep, que són
pràcticament els mateixos des de fa moltíssims, moltíssims,
d'anys; una persona podia comprar un habitatge, fa trenta anys
o quaranta anys o vint-i-cinc anys, i estar set anys o deu o
quinze hipotecada...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrà, vagi acabant.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Vaig acabant. I anava pagant aquest habitatge. Avui en dia
això és impensable, és impensable, i en part és perquè aquests
salaris són molt baixos, i especialment per als joves. I permetin-
me una referència, també, i una consideració a la futura llei de
joventut, que ha elaborat també la Sra. Fina Santiago, on es
reconeixerà un mínim, que el 10% dels habitatges públics hagin
de ser per als joves.

A la segona part de la intervenció ja em dedicaré a la
mobilitat.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ferrà. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, agrair-li que hagi canviat
la paraula habitual d’irreals i “engrossats”, per ficticis, almenys
tenim un munt de sinònims a la llengua per poder canviar
aquesta paraula, i és la que vostè ha emprat, i està bé, la riquesa

de la llengua, tant la catalana o la castellana, és que tenim molts
de sinònims per designar el mateix, que vostès volen dir que no
es poden complir els pressuposts, tot i que la consellera
d'Hisenda ací va explicar que s’acabava en superàvit i que es
complien les previsions dels pressuposts.

Referent a aquesta conselleria, aquesta conselleria té, i a
més a Formentera, moltíssima importància, perquè parla de dos
aspectes primordials per a la nostra illa: d'una banda, la
mobilitat, la mobilitat sostenible, la mobilitat marítima..., no
podem parlar de l'aèria perquè l'aèria només és per a
emergències sanitàries, però sí que la mobilitat marítima té
molta importància.

S'ha debatut i hem parlat amb el conseller molt i en moltes
ocasions, tant quan era conseller, com des del Consell de
Formentera, s’ha parlat, com amb la presidenta quan era
diputada, com jo mateix, ara també, sobre la necessitat de
desenvolupar aquesta llei del transport marítim mitjançant un
decret, en el qual hi ha una esmena que se'ns va aprovar en
comissió, perquè també sabien que era una qüestió que s'està
treballant des de la conselleria; l'esmena, al final, és una qüestió
que ja estava fent-se, no hi havia problema.

I també es va aprovar una altra esmena de 250.000 euros,
que ja està dins del que va dir el conseller a la seva
compareixença, més de 554.000 euros per si feia falta licitar -
també li ho ha dit avui-, licitar la primera i darrera barca de
Formentera. I quan parlem de primera i darrera barca, de
vegades tothom es posa a parlar, alguns pensen que és massa,
altres pensen que és poc..., però pensem, pensem el que suposa
poder sortir de Formentera per agafar el primer avió per a una
visita mèdica, per exemple, és el que suposa aquesta despesa.

I el que passava abans, fins l'any 2011, és que aquesta
despesa es va sufragar mitjançant el Consell Insular de
Formentera, i el 2011 no es podia ja continuar pagant, per
temes d'Intervenció, i l’agost de 2011 va deixar de fer-se aquest
servei sufragat, varen ser les navilieres les que el feien, no el
feien... I, a més, i el 2011..., sí, però vostès governaven el 2011,
li he de recordar -potser- que de 2011 a 2015 governaven, i en
aquell moment no van fer res. Sembla que només -ja li ho han
dit, crec que altres portaveus- que només se'n recorden de Santa
Rita quan ha de ploure; no se'n recorden que quan governaven
podien haver fet coses que no varen fer.

I, ara, sí que és cert que en el debat de política general de
l'any passat va haver-hi un compromís per part de la presidenta
del Govern de garantir aquest servei; aquest servei s'havia
garantit per part de les navilieres fins al 30 de setembre i, de
seguida, quan vam veure que aquest servei s'havia interromput,
la primera i darrera barca de Formentera, es va parlar, es va
reclamar també des del Consell de Formentera, es va parlar
amb el conseller, amb el Sr. Marí, justament per poder
garantir-ho, i tenim la bona notícia que aquests pressuposts
contenen per primera vegada una partida per poder licitar
aquest servei i el compromís de sí que és necessari licitar-ho.
És més, ara mateix, aquesta barca està funcionant. Ho puc dir
en primera persona, no en segona ni en tercera.

En mobilitat, també una de les esmenes que es va aprovar...,
li he de recordar, Sr. Camps, que m'ha dit que hi estarà molt
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atent, hauria de revisar el Diari de Sessions, perquè vostès es
varen abstenir a les esmenes de Formentera a la comissió. No
van votar a favor de les esmenes que vam presentar des de
Formentera... No, si ja estan acceptades en comissió, aquí no es
voten i van votar..., no... Jo li dic que les esmenes de
Formentera es van votar a la comissió, van ser incorporades
dins el projecte de llei de pressuposts, i vostè es va abstenir.
Vostè, el seu grup, es va abstenir. Llavors, poden donar el
suport que vulguin però en el moment que havien d’aixecar la
mà per dir sí o no, van decidir, em fique de costat per si de cas.

(Alguns aplaudiments)

I ara passaré al tema de l'habitatge, que crec que és un dels
més importants a totes les Balears. Ho he parlat abans, hem
parlat justament per a la retenció del talent, que és un dels
aspectes més importants per poder atreure i retenir talent, però
també a Formentera és molt, molt, important; ens estam trobant
que l'habitatge està sent un problema perquè la gent pugui
desenvolupar el seu projecte vital a la nostra illa més encara. Es
parla moltes vegades del preu de l'habitatge a moltes bandes i
se n'obliden de mirar el preu de Formentera; els ho puc dir: més
de 7.000 euros el metre quadrat, prop de 8.000 euros el metre
quadrat, potser és el més car de tot Espanya. Ara mateix, un
habitatge de 70 metres quadrats, un primer habitatge que, a
més, no pot ser per a habitatges turístics, per on és i per a la
zonificació que ja existeix, costa -el més barat- 479.000 euros,
sense IVA. Si pensen que això és un habitatge que qualsevol
pot pagar..., ens ho poden dir, però crec jo que les famílies,
com ha dit abans fa un moment el Sr. Ferrà, amb els sous que
ja existeixen, no crec que pugui pagar-ho moltíssima gent,
potser la gent a qui vostès volen abaixar els imposts sí que ho
puguin pagar, però la gent normal, com pense jo o la majoria
treballadors, no podem pagar-ho.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Sureda, avui no vull discutir amb vostè, perquè després
se m’enfada, però sí que és cert que ha dit que s'han d'acabar,
és cert, però sap què passa?, que per poder acabar els
habitatges s'han de començar a construir, però si no es
comencen a construir, no es poden acabar mai. I li puc dir ... li
puc dir per per matemàtiques. Jo he donat matemàtiques fa
molt de temps, donava matemàtiques a un centre formatiu, i en
matemàtiques podríem fer les multiplicacions, i vostès van
complir compromisos, multiplicaren per dos i perden els
habitatges d'HPO, és cert, zero per dos, zero; zero per tres,
zero, ...hi havia zero habitatges, són els que varen construir
mentre vostès governaven. És més, la conselleria no és deia
d'habitatge, era de Medi Ambient, Urbanisme i Territori, però
no duia habitatge. Hi havia una direcció general de l'habitatge,
que dins tenia l'IBAVI, i de la qual el president era un company
que ja no hi és ara mateix, amb vostès, al grup parlamentari,
que era el Sr. Biel Company.

Per tant, és important també dir les coses com han anat
succeint. I és cert que ara mateix s'està construint ..., a
Formentera hi ha un terreny que es va cedir per part de Consell
de Formentera i es construiran desset HPO en aquest model que
justament el Sr. Ferrà ha dit, que seran habitatges no per
comprar, sinó justament perquè siguin de lloguer i siguin també
dotacionals, que tinguin serveis compartits. És més, les

esmenes que hi ha també de Formentera, una altra és per fer un
projecte d’HPO en cas que sigui necessari perquè se cedeixi un
altre terreny per part del Consell de Formentera, el cedeix el
consell, perquè és consell i ajuntament i és la forma -si no
m'equivoc- com es fan aquestes qüestions. Crec que ja li han dit
que quan vostès governaven, els (...) venien per construir
hotels, no per construir, però bé no hi entraré més.

També, Sra. Sureda, ha parlat dels avals de les hipoteques
i del canvi de la llei -ara no hi és, però bé, ho diré igualment-,
si s’ha de canviar la llei crec que no és a través de la Llei de
pressuposts. Ara mateix, està bé que es digui en els debats, però
s’ha de fer el tràmit parlamentari per canviar la llei, no hi ha
cap tipus d’esmenes, perquè l’esmena dels pressuposts parla
justament de les partides pressupostàries.

I per anar acabant, aquí ho tenia, sí, la cessió obligatòria; és
una gran fita la llei que tenim d’habitatge a les Illes Balears,
perquè s’ha aconseguit el dret de tanteig i retracte a
Formentera, no s’ha fet encara cap tipus d’acció d’aquesta
mena, però sí que s’han fet a Eivissa.

I a Eivissa i Formentera, a les Pitiüses, com les coneixen
comunament, tenim molts de treballadors que viuen a una illa
i a una altra, tenim molta gent que viu a Formentera i treballa
a Eivissa o a la inversa, tenim molta gent que viu a Eivissa i
treballa a Formentera, per això també és molt important la
primera i la darrera barca a l’illa de Formentera, perquè
justament els treballadors que han de donar servei, per
exemple, sanitaris i educatius treballen a una o a l’altra, i els
puc dir professors d’instituts d’Eivissa que viuen a Formentera
o metges o infermers de Formentera que viuen a Eivissa i que
són necessaris en ambdues illes.

I ha parlat que hi ha emergència, el Sr. Ferrà ha parlat
d'emergència no espontània, són emergències que han vengut.
Sí que és cert que retreure el que ja hi havia és molt complicat,
crec que estam tots d'acord que retreure el que hi havia era molt
complicat. Per acabar, hi ha una esmena també, en la qual, Sr.
Camps, també es van abstenir, l’Agència de l'habitatge.
Aquesta llei que li acabe de dir d'habitatge parla que pot existir
un servei d'acompanyament a l'habitatge, i justament a
Formentera es vol impulsar aquesta Agència de l’Habitatge
perquè els propietaris i les persones que vulguin llogar un
domicili tenguin aquest llocs de trobada, perquè l’IBAVI té
unes funcions, vostès han fet una esmena referida a l’IBAVI,
nosaltres pensem que aquesta és la solució, perquè potser els
HPO, que és una de les potes de solució, al Consell de
Formentera ho hem debatut en diverses ocacions, la solució no
passarà perquè tots siguin HPO a Formentera, ja li ho puc dir,
passarà perquè trobem el consens entre tres potes, que són que
els propietaris i (...) HPO i tots posem de la nostra part perquè
la gent pugui tenir un habitatge digne. I també aquesta llei
estatal, que fique un sostre perquè s’acabi l’especulació -els
puc recordar els fons voltor i qui havia venut molts de pisos als
fons voltor, els puc recordar això- és justament que tenguem el
preu que tenim, que tot s’hi valgui.

I llavors, Sr. Csmps, crec que s’entén ..., no tendran el
suport per aquest motiu, no és una qüestió que no puguem estar
... és que ara mateix, a les esmenes que nosaltres hem presentat,
vostès no els han volgut donar suport, i són necessàries per a
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Foementera: mobilitat sostenible, 350.000 euros en la llei de
sostenibilitat econòmica i ambiental de Formentera, ve
d’aquesta llei que es va aprovar en aquest parlament, Ahència
de l’habitatge i un nou projecte d’HPO. I en el moment que hi
podien donar suport, no el donaren, llavors crec que qixò s’ha
de fer quan pertoca.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Ferrer. 

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes a tothom. Ja sé que no
agrada que li digui al Partit Popular, però és que nosaltres
observam reiteracions reiteracions, unes demandes formulades
també l'any passat i una insistència per intentar articular i
desarmar completament la Llei 5/2018, d'habitatge de les Illes
Balears, i, per tant, tot plegat o gran part de les esmenes que
ens presenten, les esmenes parcials no són una novetat.

Per a nosaltres la Llei d'habitatge és bona, era innovadora,
i ja sé que no tot l’innovador és bo, com sempre ens recorda el
Sr. Méndez de Ciudadanos, però sinó sobretot perquè ens
permet desenvolupar el dret constitucional a l'habitatge, ens
dona eines, com són la cessió temporal forçosa o l'exercici del
dret de tanteig i retracte, que sabem que provoca, a més,
severes al·lèrgies a la bancada de la dreta, perquè ells ens diuen
que nosaltres no estam defensant el dret a la propietat privada,
qüestió que nosaltres mai no hem posat en tela de judici, i ells
intenten aferrar-se al seu concepte d'habitatge, entès com a
mercaderia, com a bé especulatiu, no pas com un dret essencial,
com nosaltres sí que consideram. D'aquí que ens intentin acusar
a nosaltres que estam contra el lucre, contra la generació de
beneficis i d'altres argumentacions que fan servir aquells que
normalment no solen tenir arguments.

En el que sí que estam nosaltres a favor és de recuperar el
temps perdut quant a inversió en habitatge públic, recordem
que Balears, en particular, i Espanya en global, està per darrere
de la majoria de països europeus quant a parc públic d'habitatge
destinat a necessitats socials, a famílies amb pocs recursos i
també per aemancipació dels joves. 

Per tot plegat ja es poden imaginar que no donarem suport
a les esmenes que ens presenta el Partit Popular, perquè
aprofundeixen els mateixos errors de sempre, alguns Clásicos
Populares, ho deia ahir un company i, a més, amb la voluntat
en algunes ocasions d'imputar determinades actuacions a deute
i d'altres actuacions que vostès proposen altament
demagògiques, com és la qüestió dels càrrecs gestors
completament necessaris per poder impulsar canvis i
transformacions, canvis i transformacions que s'estan duent a
terme per part de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge. 

Ja els ho vàrem dir en comissió qui es dedicava a acomiadar
treballadors o a vendre solars com a úniques línies polítiques

no necessitava una estructura gestyora, clar que no, així i tot la
va conservar, li bastava una taula, un teléfon i una petita
kitchen per congelar-li els salaris i els drets fonamentals a
treballadors i treballadores del sector públic o per tirar per la
borda anys de feina per dotar de més i millor manera el
transport públic de les nostres Illes Balears, revertir el model de
mobilitat que provocava desigualtats i descohesió territorial o
avançar en la progressió de l'habitatge digne i assequible,
qüestió que sí que s'està fent i que sí que queda reflectida en
aquests pressuposts.

Aquest és, i no altre, el model alternatiu que coneix la dreta
quan gestiona les competències de Mobilitat i Habitatge, i no
ens enganem, aquí no només hi ha una manca d'imaginació i
poques ganes d'aterrar en la realitat per poder cursar les
veritables necessitats de la ciutadania que observam avui. 

De la mateixa manera que vèiem a la secció de Medi
Ambient, el PP practica una mena d'esquizofrènia territorial.
No van ser capaços d'enfocar necessitats concretes i reals en el
cicle de l'aigua en el debat mediambiental, i tampoc no ho fan
ara, a la secció que ens ocupa. L'altre dia, la UIB, tan denostada
per alguns en aquest debat pressupostari en altres moments,
publicava un interessant article sobre les limitacions en
l'alfabetització geogràfica. I jo crec que igual van per aquí els
tirs, `perquè realment s'està posant un interès en determinats
punts del territori i es passa completament de puntetes per
altres o ni tan sols no s’hi atura, com pugui ser el cas de Palma,
per exemple.

Sigui com sigui, el PP i altres forces han volgut
voluntàriament situar-se fora del mapa -seguim amb geografia-
del Pacte de Reactivació de les Illes Balears, on es dissenyen i
pacten estratègies, també de Mobilitat i Habitatge. Allà podrien
haver trobat un àgora on compartir punts de vista i tal vegada
-jo som optimista- adquirir nous enfocaments i prescindir de
judicis de valor sense més fonamentació que la confrontació
gratuïta que hem observat avui mateix. 

Ja sabem que no són precisament, vostès, els apòstols ni de
mobilitat sostenible amb un metro que es nega qualificat com
el pitjor d'Espanya, ni en l'habitatge, amb els HPO del Baluard
del Príncep, convertits en suites amb jacuzzi, són incapaços de
detectar com construir entre tots un estat que reforci l'accés als
serveis bàsics i que això es retorni a la població en forma
d’ascensor social que els permeti progressar i dignificar el seu
projecte de vida. Amb el PP ja sabem quina és la seva idea
d’ascensor, aquell que està ubicat a un descampat, que no va
enlloc i que sí, i que l'únic que fa és quan les coses vénen mal
dades t’enfonsa encara més a la terra.

Alguna de les esmenes sí que són noves i agrair-los que
almanco les plantegin, perquè ens permeten l'oportunitat de
generar una mica de debat, en alguna d'elles ens plantegen que
es millori l'eficiència energètica dels habitatges. Nosaltres
volem recordar-los que en alguns debats que hem tingut en
aquesta mateixa tribuna vostès han injuriat, amb cert sarcasme
i classisme, que en els nous edificis de nova planta construïts
per l'IBAVI s'hagués estat experimentador, s'haguessin emprat
nous materials, com la ceràmica, la terra, la pedra, el marès,
etc., i tants d'altres materials de quilòmetre zero, però, és clar,
sembla ser que quan ho fa la conselleria està malament, quan
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ho presenten vostès està bé; ens diuen que anam de moderns,
perquè se suposa que a les cases dels pobres no s'haurien de
dedicar tants de recursos ni haurien de ser de tan disseny, però,
en canvi, vostès ens plantegen després una esmena per a
rehabilitació d'eficiència energètica. Jo els agrairia que
s'aclarissin i que llegissin un article prou interessant...

(Alguns aplaudiments)

... on, el degà del Col·legi d'Enginyers Forestals d'Espanya,
felicitava l'IBAVI, precisament per la inclusió d'aquestes
metodologies constructives.

Altres qüestions que també ens demanen són millores de
manteniment, ja incloses en els contractes; la reducció famosa
del capítol 2, un altre clàssic Popular, que simplement el que
fan és obviar completament com es duen a terme les inversions
i com es posen en marxa els serveis públics i, per tant, el
capítol 2 és completament fonamental per dur-ho a terme.

I de mobilitat, doncs bé, un poc el mateix, per un costat les
esmenes que ens presenten són en la línia de sempre, primer de
tot, ens adonam que no controlen què passa dins l'estructura de
la conselleria, perquè ens proposen qüestions de cert calat que
ja es realitzen. I després ens exemplifiquen, per exemple amb
una altra esmena, on ens parlen de millora de freqüències, quan
aquestes avançaran amb les mesures que es facin en les
inversions pressupostades, tal i com estan detallades a la
memòria d'aquest pressupost,

Ciudadanos, en vàrem parlar en comissió, crec que va
quedar clara (...) a canvi de secció, i també crec que va quedar
clara la nostra postura, que estam molt d'acord a analitzar com
és la mobilitat turística i per tal d'afavorir-la al màxim perquè,
evidentment, uns turistes que agafin transport públic, sempre és
millor que no agafin vehicle privat.

Pel que fa al El Pi, entendrà la seva portaveu, que jo no
planegi novament sobre la seva idea d'una companyia aèria
balear, però sí que faré una estació, faré una aturada en el que
ens plantejava de la connexió ferroviària Manacor-Artà, perquè
sí que està consignada en el pressupost, i, per tant, nosaltres
entenem que la seva dotació per encetar aquest projecte és la
suficient.

En resum, jo crec que aquí parlam d'una confrontació
pacífica, així sí, de models d'entendre el dret a l'habitatge i el
dret a la mobilitat, la seva democratització, una paraula que jo
he sentit per aquí en aquests debats, que no agrada, perquè és
una expressió que a alguns els fa mal a les orelles, perquè
d'alguna manera sols entenen la Constitució i els instruments
que s’hi preveuen com a una eina per llançar-nos-la pel cap, no
com a una eina útil per fer feina i per consolidar i ampliar els
drets dels ciutadans.

A mode d'exemple, fixi’ns bé amb el concepte de
democratització, per exemple lligat al transport públic, a les
recents eleccions produïdes a Xile el passat diumenge, ho
comentava el diputat aquí present, ens vàrem trobar que l'actual
govern de Xile, de Piñera, el que havia fet, segons es va
denunciar, era obstaculitzar el transport públic, de tal manera
que la classe treballadora, que amb la qual es va suposar que

majoritàriament votarien el candidat de l'esquerra, tengués
dificultats per desplaçar-se. Això es va denunciar, curiosament,
en aquell moment les autoritats de Xile varen dir que no
s'havien detectat problemes i que tot plegat eren mentides. Jo
no sé si són mentides, però és curiosa la casualitat, si més no,
perquè vegin el dret a la mobilitat fins on arriba i fins on arriba
el concepte de democratització de la mobilitat.

(Alguns aplaudiments)

El conseller ha estat molt exhaustiu a la seva explicació, ha
tornat reiterar els punts principals del programa, jo crec que
està més que estan més que clars. Em sobta, sobretot, perquè
una altra qüestió que també em va cridar molt l'atenció i que
vull dur a col·lació avui, que un diputat del Partit Popular ahir
digués que gairebé presentar esmenes era gairebé com a un
paripé. Jo entenc de vegades la frustració que pugui suposar
per a un determinat grup que presenta qüestions que no
encaixen en la línia política del grup que governa, que no
puguin ser dutes a terme o aprovades, però que diguem en
aquesta cambra, que tot plegat és un paripé és un exercici
certament perillós, sobretot perquè el mateix grup que
representa aquest aquest diputat del Partit Popular, parlant de
paripé, sembla que no ha volgut posar cap èmfasi en la
principal ciutat que té els principals problemes de mobilitat, a
la ciutat de Palma; vénen aquí i critiquen el tramvia, per amunt
i per avall, obvien completament que el tramvia seria un gran
mitjà, no només de transport, sinó també de transformació
urbana, ho obvien completament, però, en qualsevol cas,
nosaltres no veiem tampoc que hi hagi una intenció clara de
millorar la mobilitat o l'habitatge o la metròpolis, en aquest cas,
amb mesures concretes.

No ens diguin que no n'han presentada cap, perquè el
conseller les ha explicades més de manera més que abundant.
Per tot plegat, i també recalculaant després en tot això, en
aquest debat -i ja vaig acabant, president-, en aquest debat que
arrossegam tots aquests dies, amb el famós redisseny fiscal del
Sr. Costa, que arribaria gairebé a estalviar, hem calculat
nosaltres, uns 220 milions d'euros d'ingressos amb la retirada
de 120 milions d'euros de l’ITS, jo em deman si totes aquestes
esmenes que ens han posat damunt la taula, tot el que volen fer,
si retiram tots aquests ingressos que se suposa que estan
prevists per al que nosaltres volem fer i, a més, hem de
desenvolupar totes les mesures que estan previstes, perquè jo
no he sentit..., bé, avui sí que ho he sentit, que les subvencions
d'habitatge no eren bones, ara pel que es veu no són bones,
però, bé, ...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer, hauria d’acabar.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

... -acab, acab-, si retiram tot això, hem de fer el que nosaltres
volem fer i, a més, el que vostès volen fer, que m'expliquin, per
favor, com ho farem.

Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. Començam el torn de rèplica, donam la
paraula, pel Grup Parlamentari Popular, al Sr. Camps.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Sanz, bé, ha tengut el detall de
veure que hi havia una certa riquesa amb el vocabulari i jo,
aprofitant aquesta observació, n’hi faré una cap a la seva
persona: Santa Bàrbara és quan trona, no quan plou. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Senyors del Govern, principalment, Sr. Ferrer, vostè, que
representa el Govern, no em dirà que no representa el Govern,
tindrien, ja veig que no em va fer cas, el dia de la comissió li
vaig recomanar una lectura d'una entrevista del seu exconseller
d'Economia, al Sr. Manera, aquell senyor que anunciava que
s’haurien de fer retallades de 700 empleats públics a l'any, que
venia una època de tijeretazo, i ja veig que vostès només
l'aprofiten per fer demagògia i per mentir als ciutadans
d'aquestes illes, però hi estam acostumats, no passi pena.

Sr. Ferrer, vostès representen el Govern, que és l'única
comunitat autònoma que no ha incrementat el 2% als
funcionaris d'aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Vostès, Sr. Ferrer, anuncien que el 2023, justament l'any
electoral, faran aquest pagament del 2%, se’ls veu el llautó, Sr.
Ferrer.

Quant a manteniment, vostè també m'ha esmentat el
manteniment, aquí no es tracta de... nosaltres, el Partit Popular,
al que ens referíem era que el manteniment que fan vostès, que
és irrisori, quan tenen les promocions que cauen, les finestres
que es troben de qualsevol manera, pinten els edificis, la part
que arriben des de terra, als que hi arriben, ascensors que no
funcionen, i per açò el Partit Popular reivindica amb una
esmena, un increment d’1 milió més, aquest 1.400.000 euros
que vostès, amb un exercici d'irresponsabilitat, van prioritzar
400.000 euros en aquest exercici, que ara acabarà d'aquí 9 dies,
per poder fer una ampliació de les seves oficines centrals.

Per tant, amb aquest govern que tenim en aquest moment a
la comunitat de Balears, un gest, un gest se’ls demana que facin
cap a aquests ciutadans que pateixen aquestes ocupacions
irregulars, un gest per rehabilitar aquestes propietats privades,
que també ajuden al sosteniment... que tots apostam per aquest
canvi de tecnologia, per aquest canvi de transformació i per
ajudar que no es faci un consum innecessari perquè els edificis
compleixin les normatives. 

Per tant, aquest tipus d’esmena també va encaminada cap a
la sostenibilitat, cap a un model que no consumeix territori i
cap a un model de ràpida intervenció i que ajuda a aquesta

sostenibilitat del planeta; un gest també als locals buits, per què
vostès volen construir i construir si no saben gestionar?, no
acaben ni el que tenen començat. Acabin, proposin amb els
ajuntaments que són els responsables, són les administracions
competents per poder reconèixer un canvi d'usos i tots aquells
locals que puguin complir la normativa, que puguin complir les
mesures d'habitabilitat els transformin en habitatge. Hi ha
moltes persones amb mobilitat reduïda, moltes persones amb
necessitats especials que segurament agrairien al Govern, de la
gent, aquest govern d'esquerres, que només s'omple la boca
amb els titulars, però no executa. 

Ni un gest a les famílies desnonades, si aquest govern és tan
solidari, és tan de la gent, per què quan des del principi d'aquest
conflicte que hi va haver els apartaments Don Pepe no varen
voler asseure’s amb el Partit Popular per cercar mesures, i sí
vostès han tengut a bé poder reconèixer un camp de futbol, sí
fer un centre educatiu, que al Partit Popular no hi tenen res en
contra, tot el contrari, però, en canvi, en segons quins tipus
d'actuacions no han tingut cap tipus de sensibilitat.

Un govern de la gent que encara no ha pagat les ajudes,
queden a dia d'avui a resoldre..., han fet set blocs de pagaments
quant als lloguers de l'any 2020, però que ara queden a resoldre
3.283 expedients. Per tant, no sé quan els acabaran.

Ni un gest a aquestes famílies que s'han presentat durant
aquestes setmanes anteriors per als lloguers del 2021. Vostès
no són conscients que aquestes persones necessiten, perquè la
roda funcioni, necessiten que es paguin els lloguers en temps i
forma? Vostès han anat agilitat, però no es veu en l'eficiència
del servei que presten a través de la conselleria. 

Un altre exemple que ha posat fa un moment, el tema dels
15 milions. Vostè en resposta a pregunta escrita signada dia 13
d'abril deia “estam negociant el marc jurídic amb l'Autoritat
Portuària de Balears”. A mi em sembla que si hi hagués aquesta
voluntat d'arribar a acord amb l’Autoritat Portuària de Balears,
el Sr. Antich, que està bastant desaparegut per no ficar-se en
gaire conflictes, resoldria d'una manera més eficient, d'una
manera més àgil aquesta necessitat, aquest perill que pateixen
els ciutadans de Menorca. 

Per tant, les esmenes que presenta el Partit Popular, n’hi ha
més d'una..., que vostès de forma irresponsable, no donarem
suport a cap, però n'hi ha més d'una que segur que els ciutadans
els ho agrairien.

Aprofit també per desitjar-los a tots vostès un bon Nadal i
bon any. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup P arlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.

(Remor de veus)
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Bé, en aquesta secció no s'ha aprovat
cap esmena. Hem de parlar dels pressuposts. No... no faré cap
debat, ja tendrem temps de fer-los. Per tant, no ens ha tocat cap
esmena avui capvespre, no ens ha tocat la loteria i sí que tant el
Sr. Melià com la Sra. Pons, com jo volem agrair la feina de tot
el personal de la cambra, que sempre és més intens en aquests
dies, amb menció especial a l'oficiala major i a la interventora
i evidentment a tots vostès, diputats i diputades, no he fet cap
poema ni cap dita, jo els he fet una glosa, no en sé gaire, però
m’ha sortit així.

Als diputats i diputades 
els molts d'anys els vull donar, 
que el gener que ve en tornar
trobem solucions assenyades, 
arreglem les espenyades 
i que ajudin el ciutadà. 

Salut, molts d'anys i bones festes. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Remor de veus)

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Em sap greu, jo no som de gloses i, a
més a més, a casa meva els meus fills estan amb el freestyle
dels rapers i això és el que sento a casa, o sigui que no... no us
podré cantar el que canten... el que escolto jo que canten els
que escolten els meus fills.

Sr. Conseller, només per acabar, m'he oblidat abans que
vostè ha comentat que finalment setze habitatges s'han
incorporat amb la cessió temporal d'ús..., que bé, que al final ha
estat per al nostre grup parlamentari una autèntica operació de
màrqueting, perquè varen començar amb 56 expedients que
havien de fer cessió temporal d'ús; en aquell moment es va dir
des del Govern que això eren expropiacions i d'aquests 56
finalment només 16 s'han tirat endavant. 

Aquí hi ha uns recursos destinats i uns esforços destinats
que no han servit per gestionar res i a part aquesta desena,
d'aquests setze habitatges, molts d'ells eren de la SAREB, que
segons s’està dient ara en premsa possiblement d'aquí un poc
temps serà una entitat pública o sigui que... que bé. Això és el
que s'ha aconseguit amb aquests expedients que es varen
anunciar a bombo y platillo. 

Bé, ja és la darrera intervenció del nostre grup parlamentari,
grup parlamentari que som a l'oposició i que fem feina de
fiscalització de l'acció de govern. En aquesta tramitació de la
llei de pressuposts per a 2022 hem presentat 106 esmenes, 106
esmenes estudiades, treballades, no han estat cortar y pegar,
cadascú des de les seves àrees ha analitzat esmenes que podien

millorar el pressupost tal i com estava confeccionat; d'aquestes
106 esmenes se n'han aprovat 20; 11 es van aprovar en
comissió i 9 s'han aprovat ara a plenari. Per tant, és un
percentatge del qual estem satisfets, demostra que si es vol fer
política útil hi ha espais per fer-ho, com, per exemple, en la
tramitació de la Llei de pressuposts, bé, ens reafirmem en la
nostra fiscalització i acció d'oposició responsable i tractem de
buscar les millors fórmules per beneficiar els nostres ciutadans.

 És la darrera intervenció de l'any i no queda més que donar
les bones festes i felicitar tots els empleats d'aquí del Parlament
amb els quals hem conviscut d'una manera molt intensa aquests
tres dies, a tots els diputats, a tots els grups parlamentaris, als
que hi són i als que lamentablement per temes de COVID no
han pogut ser-hi, els desitgem una ràpida milloria i esperar
que... com es diu habitualment que el 2022 ens dugui
prosperitat a les nostres illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. En torn de contrarèplica pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Buenas tardes. Se ve que en estos debates de presupuestos
no tengo nada de suerte, porque nadie me contesta,...

(Algunes rialles)

... ni ayer ni hoy, bueno, será que...

(Rialles de l’intervinent)

(Alguns aplaudiments) 

Prometo para el año que viene buscar una estrategia mejor
a ver si así alguien me tiene en cuenta. Pero, bueno, al margen
de eso, desde nuestro grupo parlamentario, sí que nos tomamos
en serio esta consellería, porque creemos que es fundamental,
tanto por sus aspectos sociales y por sus aspectos de relación
con el territorio. Es decir, la ocupación del territorio, debido a
las políticas que se apliquen desde la conselleria, serán
fundamentales. Por eso, nosotros apoyamos la acción política
de esta conselleria, aunque podamos tener algún tipo de
desencuentros o desavenencias en algún momento. 

A nosotros nos preocupa el tema social de la vivienda,
porque hemos de recordar que en España hay 25 millones de
viviendas y que sólo hay 80 o 90.000 viviendas ocupadas, un
3% de la población. Esto es un dato que hemos repetido
continuamente. No pongamos al frente de un problema general,
social de este país y de esta comunidad autónoma, un problema
que es tangencial. Y estas viviendas que están ocupadas, el
80% corresponden a entidades financieras. No olvidemos a
quién pertenece el 80%.
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De los demás aspectos que trata la Conselleria de vivienda,
cualquiera de ellos, los Servicios Ferroviarios, que entendemos
que han de ampliarse al máximo posible, sobre todo en la isla
grande, en la isla de Mallorca, para que conecten todos los
pueblos, los municipios, algo fundamental para reducir esta
cifra que tenemos de tráfico privado, es decir, las Baleares son
la comunidad autónoma con más coches en relación con sus
habitantes, algo que se debe reducir, precisamente por estas
cosas que repetimos aquí muchas veces, relacionadas con la
emergencia climática, una de las cuestiones que hay que hacer,
por lo tanto, es fomentar el transporte público. 

Creemos también que evitar la masificación de cada verano,
se consigue también con una buena planificación de los planes
de puertos. Entendemos que ese es el esfuerzo que se quiere
hacer desde la conselleria y por ello también contarán con
nuestro apoyo y con nuestras ideas al respecto. 

Y aquí voy a acabar. Simplemente voy a desear a todas las
personas presentes, un gran año 2022, sobre todo voy a desear
un buen año 2022 luchando por los derechos humanos, por los
derechos sociales, por los derechos ambientales. Este es el
mejor deseo que puedo desear a la población de estas islas. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Té la paraula pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Ferrà. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, en aquesta segona intervenció, simplement vull
reflectir dues qüestions que m'ha quedat damunt la taula. La
primera són aquests grans reptes, posar en valor que grans
reptes que té per al 2022 quant a mobilitat. I la primera, és la
posada en marxa de l'ampliació d'aquesta gran xarxa ferroviària
que necessitam amb la continuació de la línia del metro fins al
Parc Bit i també, evidentment, amb tramvia. Nosaltres des de
MÉS per Mallorca l’encomanam i l'acompanyarem també a
resoldre totes aquelles qüestions que són conflictives, i ho són
amb el comitè d'empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca, ja
ho ha dit qualque diputat, que evidentment entre vagues i altres
actuacions que duen a terme, estan generant tota una sèrie de
conflictivitat i de renou social, i jo crec que és important
recuperar, intentar recuperar una mesa de diàleg, aquests ponts
de comunicació entre el comitè i el Govern de les Illes Balears,
i nosaltres ens oferim, evidentment per ser-hi. 

I d'igual manera també amb l'Associació d'Usuaris, perquè
jo crec que podem ser capaços d'arribar a acords, per ventura
en unes qüestions no, però en d’altres sí. Jo crec que el primer
de tot és això, intentar poder generar aquests espais de feina i
de diàleg. 

Les reivindicacions de MÉS per Mallorca per al 2022 en
qüestió de mobilitat són, per desgràcia, les mateixes,
pràcticament les mateixes que les de 2021. Evidentment,

seguirem amb el tren de Llevant, enguany ha estat l'any dels
100 anys de l'arribada del tren de Manacor a Artà, i el nostre
compromís segueix sent ferm. La millora constant, perquè és
una millora constant, de la xarxa d'autobusos, nosaltres creim
que és importantíssim que els autobusos, el transport públic de
les Illes Balears com el bus, és necessari, és imprescindible i és
el model que més necessitam. 

Hi ha una part de Mallorca que no pot aspirar a un tren, ni
a un tramvia, ni a un metro i no els tendrà mai. I aquesta gran
part de Mallorca, evidentment, s'ha de connectar mitjançant
busos. I hem d'estar constantment millorant les tarifes i
millorant els horaris de tota la xarxa, perquè hem de generar
confiança. El transport públic es basa en la confiança dels
ciutadans. Quan el ciutadà pot optar, una cosa és quan el
transport privat ja no és una opció, i això pot ser que arribi,
però a dia d'avui encara és una opció. Per tant, la manera de
competir és generant confiança, generant confiança en les
tarifes, però sobretot en els horaris, les freqüències, i això és
importantíssim generar confiança. 

Quant a transport aeri i marítim, seguirem reivindicant la
cogestió. 

I quant a l'ampliació de l'Aeroport de Palma, quant a les
obres d'ampliació, seguirem vetllant per aquestes obres que
s'estan duent a terme i sobretot demanam més cooperació per
part d'AENA. No és un tema que li correspongui a vostè, però
és una de les qüestions que nosaltres durem damunt la taula.
Aquesta cambra ha demanat, va demanar al Sr. Tomás Melgar
que comparegués i no ha tengut resposta. Per tant, ho farem, hi
continuarem sent.

Quant als pressuposts, des de MÉS per Mallorca estam
satisfets per aquest gran acord global que hi ha hagut a
l'esquerra, per aquest acord, també parcial que hi ha hagut dins
aquestes coordenades, a les quals nosaltres ens movem i ens
sentim a gust entre l'esquerra i l’eix sobiranista, incloent aquí
també la feina que s'ha fet amb El Pi, i en aquest eix,
evidentment, Gent per Formentera-PSIB-EUIB i també amb
MÉS per Menorca, com no pot ser d'una altra manera. 

I, per últim, ja per acabar, desitjar-los a tots molts d'anys,
bones festes. El Sr. Collet, que sempre em renya quan dic Sr.
Collet, Sr. Mas, Collet, els ha recomanat, els ha fet una
recomanació que comprin producte local, que comprin
producte de proximitat, evidentment, a mi em toca per
convicció, que també el comprin ecològic i que, si pot ser
també el comprin de comerç, just. I tant si són creients, com si
no són creients, els recoman, jo els faig una recomanació que
és que gaudeixin d'un dels patrimonis de la humanitat que és el
Cant de la Sibil·la, que es durà a terme el vespre de dia 24 de
desembre.

Moltes gràcies i molts d’anys. Adéu.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, president. Bé, ara sí per fi, la darrera intervenció.
Tractaré de ser sincerament breu. Sr. Camps, abans m’he deixat
una cosa que sí que li volia dir, el tema d’Es Caló, sí que és cert
que no donar suport a aquesta esmena és justament perquè Es
Caló ara mateix és una instal·lació que és competència
d’Autoritat Portuària. Llavors aquesta esmena no va dirigida on
pertoca, sinó que és una altra competència. Llavors, no s’hi pot
donar suport per aquest motiu. Des de Formentera consideram
que és un mollet que òbviament s’ha de tractar de reparar
perquè és una qüestió molt important, tant per al poble d’Es
Caló com per a l’illa de Formentera, però no li podem donar a
Ports de Balears que se’n faci càrrec, si és una competència
d’una altra qüestió.

Res més. Sincerament agrair-los el to en la majoria dels
debats, la meva primera participació en aquest debat considere
que ha estat molt interessant, veure diferents postures, i
desitjar-los a tots un bon Nadal. Per favor, cuidin-se tots perquè
és molt important ara mateix que hi ha una qüestió de salut
molt important.

Desitjar-los als que ara mateix no hi són, perquè s’han
connectat telemàticament, reconèixer-los l’esforç que han fet,
perquè fer una reunió de manera telemàtica és molt complicat.
Desitjar-los tant al vicepresident, com a la presidenta, que ara
mateix estan confinats, una prompta recuperació, que els
necessitam i les Illes Balears també els necessiten.

Moltes gràcies i bones festes.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Alguns apunts, una reflexió i una
salutació final. Durant la legislatura on governava el Sr.
Company com a conseller d'Habitatge va convertir un pis HPO
en un arxiu. Llegeixi articles, Sr. Camps.

(Alguns aplaudiments)

Després un exemple de política municipal. El portaveu del
Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, a una
recent entrevista deia que havia agafat la COVID perquè -deia-,
“he estat a tot arreu, ja havia de passar-la la COVID perquè he
estat a Ciutat Meridiana, Torre Baró i sobretot som gent
estupenda, no?, i sobretot també ha estat per Ciutat Vella.
Doncs, bé, hi ha “okupes” i ja se sap. Jo m'he ficat a totes les
cases i, clar, ho havia de passar, ho assumia”. El Sr. Bou,
portaveu del Partit Popular a Barcelona, associa barris pobres
amb contagis de la COVID, compte!...

(Alguns aplaudiments) 

El Sr. García Albiol, un altre exemple de municipalisme del
Partit Popular, afortunadament desallotjat de Barcelona. Sobre
la nau ocupada il·legalment a Badalona -perdó- l'any passat
moriren unes quatre persones, els supervivents foren enviats a
pensions, bàsicament gràcies a fons injectats per la mateixa
Generalitat de Catalunya. Badalona no hi va posar pràcticament
ni un euro. En acabar-se l'ajuda tots tornaren a malviure i molts
d'ells acabaren novament al carrer. Alguns dels supervivents
van aconseguir progressar, però mai gràcies a les polítiques del
PP d’Albiol, ocupat segurament a endreçar els seus papers amb
“P” de Pandora. Albiol va dir: “esas sesenta personas que han
sobrevivido serán atendidas durante los próximos días,
garantizaremos desde el Ayuntamiento de Badalona que no
duerman en la calle, pero bueno, es evidente que el
Ayuntamiento no puede estar, pues bueno, pagando el
hospedaje permanente a nadie y menos a personas que estaban
ocupando.”

El Tribunal de Justícia de Catalunya va dir, sobre aquest cas
de la nau incendiada: “no existe incoado ningún procedimiento
judicial de carácter penal en relación al inmueble objeto del
incendio ni procedimientos pendientes de incoación”. Per tant,
el que feia el Sr. Albiol era enviar la policia constantment a
assetjar les persones que estaven allà en un estat complet de
precarietat, quan es va cremar la nau varen quedar al carrer i el
model assistencial municipalista del Partit Popular va
obligar-los a quedar-se novament al carrer...

(Alguns aplaudiments)

... i va passar completament d'ells. De la mateixa manera que
Albiol va dir: “la culpa era de que se habían conectado
ilegalmente a la red eléctrica”. La mateixa excusa que va
emprar la Sra. Ayuso per tallar l'electricitat a totes les persones
que viuen en precari a la Cañada Real de Madrid, concretament
als sectors 5 i 6, que la Sra. Ayuso té sotmesos a estar sense
llum. Per tant, amb el model social habitacional del Partit
Popular la reflexió és clara, si ets pobre o precaritzat et
culpabilitzarem de tot el que et passi, perquè nosaltres no tenim
culpa de res.

(Alguns aplaudiments) 

I amb això avui vull aterrar a Don Pepe, a Eivissa.
L’Ajuntaments de Sant Josep de Sa Talaia ha gastat gairebé
400.000 euros en assistència tècnica, en ajudes socials, en
ajuda habitacional i fins i tot ha contractat un traster per deixar
les pertinences de les persones desallotjats. Dels 500.000 euros
del Consell d'Eivissa, que no sabemos si están, però sí que se
les espera, no en sabem absolutament res. 

La reflexió. Em permetran dir que és curiós, si més no, que
per ser un govern socialcomunista, com és el que estam aquí
representant, que alguns acostumen a dir-nos, sigui aquesta ja
la setena ocasió que som capaços de treure en temps i forma
uns pressuposts generals, i no diguem, a més, d'acabar un debat
amb tots els deures fets abans que toquin les campanades de
mitjanit d'avui, dia 22 de desembre, al rellotge de Cort. 

No podem dir el mateix d'altres comunitats governades per
la dreta on l'estabilitat brilla per la seva absència, ja que estan
ocupades en histrionismes de lideratge i a veure qui li lleva
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abans la cadira al jefe de Génova, encara que sigui a costa de
retallar drets i llibertats de dones, persones LGTBI i persones
migrades. 

Per tant, a les Illes Balears, malgrat haguem tengut un
debat, malgrat no haguem arribat a acords, crec que ens podem
donar per satisfets per la sanitat democràtica que impera a les
nostres illes i esperem que per molts d'anys.

Finalment, desitjar unes bones festes a tots els diputats i
diputades, també als serveis de la casa, a totes les persones que
ens segueixen de casa seva que estan patint la malaltia o que
estan en procés de...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputats, tranquils, per favor, un poc de silenci.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

No sé què passa, estic felicitant i em renyen. Volem desitjar
també un bon descans a tothom. Al partit d'ultradreta,
negacionista i antisistema, aquí present, entenguin que jo no els
pugui incloure ni a les meves oracions ni tampoc als meus
desitjos d’un bon descans, però que quedi clar que els desitjo
unes bones festes i salut. Bàsicament consider que no
necessiten els descans, perquè vostès varen escoltar la famosa
frase atribuïda a Franco que deia: “haga usted como yo y no se
meta en política”, i clar, li varen fer cas i porten de vacances
gairebé un mes des que vàrem començar la tramitació d'aquests
pressuposts. 

(Alguns aplaudiments i aldarull)

Recordin, recordin..., jo no sé el Partit Popular perquè es
posa tan nerviós. Recordin allò de la Sibil·la, “lo jorn del judici
parrà qui haurà fet servici”. Segurament ara tancaran el debat
i ens dedicaran alguna floritura carregada del mateix que hem
escoltat tots aquests dies i segurament alguna floritura a aquest
servidor...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

... però sàpiguen, tendrán el privilegio de cerrar el debate,
cerrarán sí, pero no convencerán. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer, gràcies. Per tancar el debat i per fixar la
seva posició, pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la
paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Nos encontramos en el último turno de
palabra, aunque a algunos les fastidia que la tenga yo, pero es
así, ¡eh!...

(Remor de veus)

... y nos encontramos en este último turno de palabra de este
debate de presupuestos y después de tres días de intenso trabajo
no seré yo el responsable de alargar esto más de la cuenta, por
eso seré muy breve en mi exposición.

En esta sección hablamos de movilidad y de vivienda, las
grandes carencias de esta comunidad autónoma. El problema es
que llevamos décadas de retraso con respecto a las inversiones
que se han ido realizando en otras regiones de España. A día de
hoy no disponemos de una red de transporte público que
interconecte cada isla de forma atractiva para los usuarios
porque no hay suficientes líneas ni frecuencias para que la
mayoría de la población pueda dejar su coche en casa. 

Y como no existe esa red necesaria para que la disminución
de los coches particulares sea una realidad, pues se dedican
ustedes a dificultar su utilización. Eliminan carriles en las
entradas de Palma, peatonalizan los accesos al centro,
restringen la circulación e imponen límites de velocidad
ridículos en las autovías, como en la vía de cintura de Palma,
donde ahora hay que ir a 80, pero esa no es una solución
aceptable para los ciudadanos de Baleares. Eso es no ser
responsables y crearle un problema de movilidad a la gente sin
darle alternativas. 

En cuanto a la vivienda, sucede más de lo mismo. Años de
inactividad en políticas efectivas que supongan una solución
real a la escasez de vivienda nos han traído a la situación en la
que hoy estamos. Y lo peor es que a día de hoy no existe un
compromiso real de acabar con el problema; años sin construir
viviendas de protección oficial suficiente y sin pedir y sin
permitir el crecimiento urbanístico; años con una política de
vivienda que pretende cargar sobre las espaldas de los
propietarios el problema de la escasez de la vivienda, sin las
ayudas necesarias a los jóvenes para la adquisición de primera
vivienda, con una política urbanística e impositiva que encarece
aún más la vivienda, con una regulación que penaliza a los
propietarios y premia a los "okupas", con límites al precio de
los alquileres, con una nueva ley de vivienda que es un
auténtico despropósito además de presentar indicios de
inconstitucionalidad por no respetar el derecho a la propiedad
privada generando incertidumbre, inseguridad jurídica y, por
tanto, agravando el problema, además de pisotear el derecho a
la propiedad privada.

Ahora nos dicen que con estos presupuestos hinchados van
a arreglar algo, pero sabemos que no es cierto, que el
presupuesto se va a gasto político y estructural, solo la
Consejería de Movilidad y Vivienda tiene ocho organismos
públicos entre institutos, gerencias y consorcios. 

Nosotros creemos que todo esto debería gestionarse de una
forma más eficiente, reduciendo estructuras que no son
necesarias e invirtiendo ese dinero en construir vivienda
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pública y dotar de más transporte público a esta comunidad
autónoma, pero no quiero extenderme más, creo que la postura
de nuestra formación ha quedado suficientemente clara a lo
largo de estos días de debate. 

Por tanto, prefiero finalizar cambiando el tono de mi
intervención para enviar un mensaje sincero de ánimo y mis
mejores deseos a todos los que no han podido asistir estos días
por estar convalecientes por haberse contagiado de COVID o
por otras dolencias. Les deseo una pronta recuperación, en
especial a mi compañero Jorge Campos, a quien en estos días
estoy echando especialmente en falta, y una feliz Navidad a
todos ellos y a los que estáis aquí también, que la podéis
celebrar en paz y con mucha salud.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas.

Un cop finalitzat el debat procedirem a les votacions. 

En primer lloc, votarem les esmenes de la secció 12. 

En primer lloc, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 12975, 12977 a 12983, 13057 i 13080. Votam. 

20 sí, 28 no i 2 abstencions. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13075, 13076 i 13077. Votam.

19 sí, 31 no i cap abstenció. 

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13314 i 13315. Votam.  

22 sí, 28 no i cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13363, 13364 i 13379. Votam. 

15 sí, 28 no, 6 abstencions. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13375 i 13376. Votam. 

19 sí, 28 no, 3 abstencions. 

Finalment votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13458 a 13465. Votam. 

15 sí, 28 no, 6 abstencions. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13546, 13617, 13621, 13627, 13628, 13632,
13792 i 13811. Votam. 

18 sí, 28 no i 3 abstencions. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13613, 13616, 13622, 13623, 13625, 13629,
13631, 13677, 13762, 13772 i 13813. Votam.

15 sí, 28 no, 6 abstencions.

Votació de l'esmena 13634. Votam.

18 sí, 31 no i cap abstenció.

Demanaria un poc de silenci, per favor... Un poc de silenci,
per favor.

Esmenes a la secció 25. 

En primer lloc, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13063 i 13088. Votam.

17 sí, 28 no, 4 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13064 i 13072. Votam. 

18 sí, 28 no, 3 abstencions.

Votació de l'esmena 13065. Votam. 

3 sí, 28 no, 19 abstencions. 

Ara passam a votar l'esmena 13066. Votam. 

 3 sí, 47 no, cap abstenció. 

Passam a votar l'esmena 13067. Votam. 

3 sí, 35 no i 12 abstencions. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13068 i 13078. Votam. 

22 sí, 28 no, cap abstenció.

Seguidament votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. 

Votació de l'esmena 13365. Passam a votar. Votam.  

7 sí, 28 no, 15 abstencions.
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Passam a votar l'esmena 13366. Votam.

16 sí, 28 no, 6 abstencions,

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13368 i 13372. Votam.

4 sí, 28 no i 18 abstencions.

Votació de l'esmena 13369. Votam.

19 sí, 28 no, 3 abstencions.

Passam ara a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. Si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes 13502 a 13506. Votam.

18 sí, 28 no, 4 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les següents esmenes: 13507, 13511, 13513 a 13518, 13520,
13522 a 13525, 13536, 13540, 13760, 13764, 13765, 13766,
13788, 13796, 13801 i 13819. Votam.

18 sí, 28 no, 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les següents esmenes: 13508, 13509, 13510, 13521, 13527,
13607, 13754 i 13809. Tornaré a repetir: 13508, 13509, 13510,
13521, 13537, 13607, 13754 i 13809. Votam.

16 sí, 28 no, 6 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 13512 i 13519. Votam.

22 sí, 28 no i cap abstenció.

Finalment, votam l'esmena 13797. Votam.

15 sí, 32 no, 3 abstencions.

Votació de seccions, entitats públiques empresarials,
societats mercantils públiques, fundacions del sector públic,
consorcis, Servei de Salut de les Illes Balears i Agència
Tributària de les Illes Balears.

Finalment, es procedeix a la votació de totes i cadascuna de
les seccions del Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, així
com del pressupost de les entitats públiques empresarials,
societats mercantils públiques, fundacions, consorcis, ib-salut
i Agència Tributària de les Illes Balears, amb les modificacions
que en resulten de l'aprovació de les esmenes durant la
tramitació d'aquest projecte de llei.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les seccions següents: Secció 02, Parlament de les Illes
Balears; Secció 03, Sindicatura de Comptes; Secció 04, Consell
Consultiu de les Illes Balears. Passam a votar. Votam.

31 vots a favor, 3 en contra, 16 abstencions.

Si cap grup... Un poc de silenci, per favor.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les seccions següents: Secció 05, Consell Econòmic i Social;
F09, Fundació Robert Graves; F12, Fundació Banc de Sang i
Teixits de les Illes Balears; F14, Fundació Institut
d'Investigació Sanitària de les Illes Balears; F15, Fundació
d'Atenció i Suport a la Dependència; C02, Escola d'Hoteleria
de les Illes Balears. Votam.

31 sí, 15 no, 4 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les seccions següents: Secció 06, Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears; E03, Agència
Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental; E05, Institut
Balear de l’Habitatge i E11, Ports de les Illes Balears. Votam.

28 sí, 18 no i 4 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les seccions...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president. Demanam votació separada de la Secció 18.

EL SR. PRESIDENT:

Ara llegiré totes les seccions i entitats i, després, si qualque
altre grup vol una votació separada que ho digui. 

Secció 07, Consell Audiovisual de les Illes Balears; Secció
11, Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat;
Secció 12, Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball;
Secció 13, Conselleria d'Educació i Formació Professional;
Secció 14, Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors; Secció
18, Conselleria de Salut i Consum; Secció 20, Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimentació; Secció 21, Conselleria de
Fons Europeus, Universitat i Cultura; Secció 31, Serveis
comuns; Secció 33, Serveis comuns tecnològics; Secció 36,
Serveis comuns, despeses de personal; Secció 60, Servei de
Salut de les Illes Balears; Secció 78, Escola Balear
d'Administració Pública; E01, Ens Públic Radiotelevisió de les
Illes Balears; E02, Agència d'Estratègia Turística de les Illes
Balears; E07, Institut d'Innovació Empresarial de les Illes
Balears; E08, Institut Balear d'Infraestructures i Serveis
Educatius; E19, Servei d'Informació Territorial de les Illes
Balears; E20, EPE de Telecomunicacions i Innovació de les
Illes Balears i E24, Institut Balear de l'Energia.

Qualque grup parlamentari vol, a més de la petició d'El Pi
de votar la Secció 18 Conselleria de Salut i Consum, de forma
separada?

Idò ara procedim a la votació de totes les seccions i entitats,
excepte la secció 18. Passam a votar. Votam.

28 sí, 19 no i 3 abstencions.

Ara passam a votar la secció 18, Conselleria de Salut i
Consum. Votam.
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31 sí, 19 no i cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les seccions següents: secció 15, Conselleria de Medi
Ambient i Territori; secció 19, Conselleria de Transició
Energètica i Sectors Productius i Memòria Democràtica; secció
25, Conselleria de Mobilitat i Habitatge; secció 34, deute
públic; E06, Serveis Ferroviaris de Mallorca; E21, Institut
d'Estudis Baleàrics; i F11, Consorci de Transports de Mallorca.
Passam a votar. Votam.

28 sí, 22 no, cap abstenció.

Passam a votar ara la secció 17, Conselleria d'Afers Socials
i Esports. Votam. 

31 sí, 7 no i 12 abstencions.

Votació de la secció 32, ens territorials. Votam.

28 sí, 6 no i 16 abstencions.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Perdoni, la podem tornar votar aquesta?

EL SR. PRESIDENT:

Per?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Perquè ens hem equivocat, simplement. Ho deman, si ningú
hi ve a bé, doncs res. Senzillament això és el decòrum
institucional d’aquesta institució i dels grups parlamentaris.

EL SR. PRESIDENT:

Crec, Sra. Guasp, que aquest comentari que acaba de fer
sobra. S’ha procedit a una votació, en temps i forma, i crec que
tothom ha pogut votar lliurament.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les seccions següents: secció 35, Fons de contingència;
secció 50, Agència Tributària de les Illes Balears; secció 76,
Servei d'Ocupació de les Illes Balears; secció 77, Institut
d'Estadística de les Illes Balears; secció 79, Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral; E17, Institut Balear de la Joventut;
E22, Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears; E23,
Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears; S10, Gestió
d'Emergències de les Illes Balears; F01, Fundació per a l'Esport
Balear; F02, Fundació d'Estudis Superiors de la Música i Arts
Escèniques; F22, Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia;
C01, Centre Balears Europa; C03, Consorci Borsa
d'Allotjaments Turístics; C05, Consorci d'Infraestructures de
les Illes Balears; C09, Consorci per a la recuperació de la fauna
de les Illes Balears; C14, Consorci de Recursos Sociosanitaris
i Assistencials de les Illes Balears.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

President, volem votar separadament la secció 76. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs votam ara totes les seccions, entitats, fundacions i
consorcis, excepte la secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes
Balears. Passam a votar. Votam.

28 sí, 15 no i 6 abstencions.

Ara passam a votar la secció 76, Servei d'Ocupació de les
Illes Balears. Votam. 

32 sí, 15 no i 3 abstencions.

Votació de la secció 73, Institut Balear de la Dona. Passam
a votar. Votam.

35 sí, 15 no, cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les seccions següents: E04, Institut Balear de la Natura; E10,
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.
Passam a votar. Votam.

32 sí, 18 no i cap abstenció.

Ara passam a votar l'entitat pública empresarial E18,
Serveis de Millora Agrària i Pesquera. Votam.

32 sí, 15 no, 3 abstencions.

Finalment, si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les seccions següents: F03, Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel; F23, Fundació Orquestra Simfònica de
les Illes Balears. Passam a votar. Votam. 

31 sí, 15 no, 4 abstencions.

Una vegada acabat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

I 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.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.

(Aplaudiments)
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