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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyors i senyores diputats, bon dia. El primer
punt de l'ordre del dia correspon al debat de les preguntes amb
sol·licitud de resposta oral davant el Ple.
I.1) Pregunta RGE núm. 429/22, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a certificat d'entrada als espais condicionats al certificat
COVID a aquelles persones que han passat la malaltia
diagnosticada amb tests d'antígens.
La primera pregunta, RGE núm. 429/22, relativa a certificat
d'entrada als espais condicionats al certificat COVID a aquelles
persones que han passat la malaltia diagnosticada amb tests
d'antígens, que formula la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Sureda.

també vull dir que he demanat una compareixença voluntària
per poder ampliar aquest tema i tots els altres que facin
referència a la sisena onada, a part de les preguntes que tenc
avui, que es podrà ampliar a la compareixença.
El que li volia dir és que a les Illes Balears, segons la
normativa, es pot presentar un certificat que acrediti que les
persones han passat la malaltia. És cert que feim servir
majoritàriament el certificat COVID digital perquè té un QR,
perquè és molt més fàcil, perquè té un lector validat i, per tant,
és molt més fàcil per part dels establiments; per facilitar, i
també vostè ho deia, els criteris per poder tenir els certificats
COVID de la Unió Europea són un reglament Europeu que es
treballen, evidentment, amb el consens de tots els països.
He de dir que ens sorprèn a Espanya que a la resta de països
de la Unió Europea no ho demanin més insistentment, el fet que
pugui considerar-se vàlida la prova d'antígens, perquè aquesta
onada ha demostrat la necessitat d'utilitzar aquesta prova
diagnòstica.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, molt bon
dia. M'ha tocat començar amb la primera pregunta d'aquest
període de sessions i, desgraciadament, encara ha de ser sobre
els efectes de la pandèmia en què ens trobam i que durant els
darrers mesos ha tengut aquesta variant tan contagiosa. Aprofit
per donar el condol a aquelles persones que han perdut qualque
familiar o amic, i per animar i encoratjar a totes les que lluiten
contra aquesta malaltia.
És evident que de cada vegada hi ha més estudis i els
protocols van canviant, però en tema de vacunació, després de
patir la malaltia, inicialment es parlava de poder vacunar-se
després de sis mesos, després va passar a un mes, i la setmana
passada tornaren canviar el protocol i aconsellaren vacunar-se
després de cinc mesos del positiu.
El certificat COVID europeu està consensuat amb tots els
països membres i només poden tenir el certificat de recuperació
aquelles persones que han estat diagnosticades amb una PCR.
Els darrers mesos molt positius han estat a través de tests
d'antígens acceptant-los i tot les baixes, i donant el resultat per
bo. Ara bé, ens trobam amb molta preocupació de la ciutadania
perquè a la nostra comunitat hi ha restriccions que es poden
passar demanant el certificat COVID, i d'aquí la nostra
pregunta: com certificaran l'entrada, als espais condicionats els
certificats COVID, a aquelles persones que han passat la
malaltia diagnosticada amb els tests d'antígens i no amb PCR?
Gràcies, president.

Atesa la situació, el que estam fent des del Servei de Salut,
una vegada més, però és cert que requereix el seu temps, és
que, de la mateixa manera que descarregam el certificat
COVID digital, puguem de manera automàtica, descarregar la
prova que ha donat positiu i, per tant, doni constància que hem
tengut la malaltia.
En qualsevol cas, el que sí li vull dir és que el 90% de les
persones -gairebé el 90%- de les persones majors de 12 anys
tenen la pauta completa de vacunació, i aquest certificat és
vàlid hagin passat o no hagin passat la malaltia, i mentrestant
continuam treballant en aquesta aplicació. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Té la paraula la Sra. Sureda.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president. Sra. Consellera, resulta que hi ha moltes
persones que han passat la malaltia, i li posaré l'exemple,
perquè amb un exemple sempre va bé, el maig de l'any passat
-el juny vàrem acabar la segona dosi, perquè era la pauta
completa en aquell moment- i el certificat és per nou mesos. El
novembre, el desembre, han tengut la malaltia. Clar, allargant
cinc mesos se’n van al maig, totes les persones que ens han
comentat aquest fet no poden entrar ni a bars, ni a restaurants,
ni a espais esportius, poliesportius, camps de futbol, ni a
teatres...

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Bon dia a tothom. Començam com vostè
diu aquest inici -gràcies per les seves paraules. I, si em permet,

Aquest certificat que vostè diu que es farà o que es fa des
de Salut assegura que ho podran llegir els lectors que tenen els
diferents establiments perquè se certifiqui que han passat la
malaltia?, perquè hi ha molts d'embulls i la gent està molt
nerviosa, perquè veu que passaran els mesos i no podran entrar
a molts d'establiments, perquè és vostè qui posa les ordres i és
vostè qui ha de deixar que tothom ho pugui complir.
Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Efectivament, adaptam les normes a la
situació que tenim. Necessitarem a un acord de Consell de
Govern establir de quina manera es pot acreditar el mecanisme
o si s'utilitza un mecanisme determinat.
Per una altra banda, la darrera estratègia que es va publicar
divendres -si no vaig errada, divendres horabaixa- estableix
d'un a cinc mesos. Ho dic perquè hi ha persones que si
necessiten viatjar abans, probablement es poden..., o sigui, es
poden posar aquesta dosi abans. L’estratègia estableix d'un a
cinc mesos, tot i que és cert que es recomana que es pot esperar
fins als sis mesos. Però continuarem fent feina i ens
continuarem adaptant, com hem fet fins ara.
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que tenim a les Illes Balears, és capaç d'arreglar l'emergència
habitacional que vostè diu, tot i que és una mesura bona que
des del Govern la valoram molt positivament, entre altres
coses, perquè es pot sumar a les ajudes que també té previstes
el Govern de les Illes Balears i que, record, que amb ajudes per
al lloguer hi ha més de 9 milions d'euros en els pressuposts
d'enguany. Per tant, pensam que és un estímul més perquè els
joves facin una passa cap a aquesta possibilitat d'emancipació
personal i que tenguin aquest estímul; són 6.000 euros dividits
en 24 mesos, que rebran aquelles persones que estan entre 18
i 35 anys i que a les Illes Balears calculam que serà una
quantitat important.
És veritat que cap mesura per si sola ho fa. Crec que hem de
seguir treballant en tenir un parc d'habitatge públic més
important, però -com dic- aquesta és una mesura que se sumarà,
i crec que podrem saber més coses a partir de..., demà tenim
una conferència sectorial d'aquest tema, i crec que podrem
seguir avançant a detallar una mica més com anirà tot això de
les ajudes.
Moltes gràcies.

Moltes gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Font.
Gràcies, Sra. Consellera.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
I.2) Pregunta RGE núm. 432/22, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a bo jove d'habitatge i
emergència habitacional.
Segona pregunta, RGE 432/22, relativa a bo jove
d'habitatge i emergència habitacional, que formula la diputada
Patrícia Font i Marbán del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la Sra. Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Esperem que
aquest 2022 sigui un any profitós i que surti millor.
Sr. Conseller, vaig directa a la pregunta perquè és senzilla,
i és tal com diu: què pensa el Govern o considera el Govern
que aquest bo jove pot solucionar l'emergència habitacional
d'aquesta comunitat?

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
resposta.
És cert que aquest bonus s'aplicarà per a joves de 18 a 35
anys però, clar, a nosaltres ens fa la sensació que aquest s'ha
dissenyat una mica per a justament aquelles ciutats i aquelles
zones no tensionades. Per què ho diem açò? Perquè si el topall
del que es vol pagar són 600 euros de lloguer i tenint en compte
que, per exemple, la mitjana de les Illes Balears és de 900
euros, doncs ens trobem ja aquí que potser no respon a les
realitats locals de cada territori.
A més a més, demanen que siguin rendes inferiors a 23.000
euros, però tenim unes dades molt importants, i és que tenim un
atur juvenil molt elevat del 29,2%, amb una temporalitat del
54,7%, salaris baixos de 1.207 euros més... Tot açò són
mitjanes a nivell estatal, no parl en concret de les Illes Balears,
tot açò què fa? Que hi hagi un baix índex d'emancipació, que
justament supòs que és el que vol aconseguir aquest bo.

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Font. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, diputades i diputats.
Sra. Font, crec que cap mesura per si sola, davant la situació

Clar, ens sorgeixen molts dubtes, perquè, tenint en compte
que els joves han de destinar el 55% del seu salari per pagar
habitatge, quan sabem perfectament que tots els organismes
internacionals ens relaten que ha de ser el 30% el que s'ha de
destinar per a habitatge i subministraments bàsics, és a dir,
llum, aigua, gas, tot el que superi el 40% parlam ja de situació
de vulnerabilitat.
Llavors, nosaltres el que volem fer aquí, bàsicament és
posar damunt la taula tot un seguit de reflexions, i és que ens fa
por que açò pugui produir una pujada de lloguers, del preu dels
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lloguers; el que li he dit abans, Sr. Conseller, no té en compte
aquesta realitat local, és a dir, entenem que aquest bo ha
d'ajudar precisament aquests joves que viuen a ciutats i a zones
tensionades, que són als que més els costa poder pagar el seu
lloguer, i a més a més, està finançat pels pels pressuposts
generals de l'Estat, és a dir, per tota la ciutadania i no per
aquells que fan que els preus estiguin desorbitats.
Sí, Sr. Conseller, coincidirem que estam parlant d'un
problema estructural, i jo crec que hem de fer un esforç entre
totes les forces polítiques d'arribar al bon entès, perquè estam
defensant el bé comú i el bé comú..., hi ha res més comú que
l'habitatge?
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Font. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Sí, moltes gràcies president. Sra. Font, efectivament jo crec
que coincidim bastant en quin és el diagnòstic de la nostra
comunitat en aquest tema i quines són també les solucions que
haurien d'aplicar i dins aquestes solucions... Bé, dir-li també, en
relació amb els 600 i 900 euros, que efectivament, a les
converses prèvies que va haver-hi de cara a aquesta possibilitat,
nosaltres, ja des de les Illes Balears, vàrem aconseguir
incorporar també que a les Illes Balears es mantingués el
màxim de 900 euros per poder accedir a aquestes ajudes de
lloguer. És ver que s'han de tenir uns ingressos màxims també,
de tres vegades el salari mínim, etc., però crec que això ens
dóna possibilitats que aquest preu de lloguer de 900 euros, sí
que hi sigui inclòs.
De totes maneres, també dir una altra cosa. Al final,
l'objectiu que perseguim tots és poder d'alguna manera, limitar
el preu del lloguer amb els preus, amb les normes que puguin
tenir a les zones sancionades, s'hauran de definir aquestes zones
tensionades que a les Illes Balears poden ser quasi totes i poder
limitar el preu de lloguer, perquè els preus no vagin desbocats
com van ara. Crec que en aquesta qüestió hi estam, coincidim
i farem feina per ser per fer-ho possible.

formula el diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Consellera,
després de sis onades i dos anys de pandèmia, considera vostè
que els professionals sanitaris se senten valorats pel Govern?
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Moltes gràcies, president. Bon dia, Sr. Diputat, gràcies per
la seva pregunta. És cert que els ho hauria de demanar als
professionals, si se senten o no se senten valorats. El que sí li
puc afirmar rotundament és que aquest govern valora moltíssim
la feina que estan fent i que han fet els professionals, són dos
anys en què han estat el centre de l'atenció amb les persones
amb COVID, amb les seves famílies, en situacions molt difícils,
i han patit. Probablement és un dels sectors socials que més
entrega ha tengut i que més dedicació ha tengut per frenar
aquesta malaltia.
Per tant, el que jo dic sempre, ells saben que tenen tot el
nostre reconeixement, no basten les paraules, ni tenc paraules
suficients d'agraïment. També li puc dir que la inversió que
tenim i que hem tengut fins ara, des de l'any 2015, s'han
promogut moltíssimes millores a l'àmbit laboral, milers de
contractacions més que l'any 2015 i, evidentment, s'assoleixen
màxims històrics de contractació, d'inversió, de millores en
drets laborals. No és suficient?, ho sabem. Hem de continuar
fent feina?, ho sabem. La voluntat és continuar amb aquest
diàleg social, les millores són moltes des de 2015, però s'ha de
continuar treballant per assolir més millores i els professionals
saben que aquest govern lluita i lluitarà pels treballadors i per
als seus drets.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
(Alguns aplaudiments)
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Gómez.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.3) Pregunta RGE núm. 435/22, presentada pel diputat
Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a professionals del Servei de Salut de
les Illes Balears.
Tercera pregunta, RGE núm. 435/22, relativa a
professionals del Servei de Salut de les Illes Balears, que

Gràcies, president. Miri, tanta sort que coincidim en què no
estan valorats tot el que mereixen. Vostè és professional
sanitària i està al capdavant d’una conselleria que gestiona això
des de fa set anys. Però miri, no som nosaltres els que li ho
deim, els que li ho diuen són els treballadors i els treballadors
no tan sols no se senten valorats suficientment, sinó que se
senten maltractats. Se senten maltractats per la manca
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d’empatia del Govern en moltíssimes coses. Ara veurem si
coincidim amb el diagnòstic, ja que vostè també parla amb ells.
Estan decebuts per no rebre les retribucions que els pertoca,
fins i tot han constituït una plataforma, (...), per reivindicar el
tema de la carrera professional i la revisió del complement
d’insularitat i de residència. Els sanitaris estan indignats per la
situació de precarietat laboral en què es troben contínuament,
consellera, pel tema de la temporalitat, per la manca de
vinculació fixa, que fa que fins i tot molts de professionals no
tenguin ni incentius, ni programes de captació i fidelització per
evitar que se’n vagin. Estan indignats perquè a més a més del
sobreesforç durant aquesta pandèmia, l'esgotament que han
patit fins i tot en la seva salut mental, no es troben escoltats les
propostes que ells li traslladen per millorar el tema d'Atenció
Primària i el tema dels hospitals. Estan indignats perquè veuen
que després de cinc onades de pandèmia, en aquesta sisena
novament, novament no s'ha après de l'experiència.
La improvització, consellera, de bell nou, en la contractació
estable i suficient de plantilles per donar resposta a la saturació
dels serveis. Estan indignats pel maltractament, les
imposicions, sense diàleg d'algunes de les gerències
hospitalàries, perquè han anul·lat permisos, vacances, fins i tot
decisions que afecten la seva salut laboral. Estan indignats,
perquè, malgrat les promeses de cada any pressupostàriament,
no està dotada suficientment l'Atenció Primària, que és ineficaç
i saturada. I que, a més a més, els programes de salut mental
que tenen una demanda desorbitada, no tenen la dotació
suficient.
I, miri, consellera, el que demanen els professionals és que
els escolti, escolti els que estan a urgències, a peu de llit i a peu
de consulta. Li han fet propostes els metges, els facultatius, li
han dit que compti amb ells, els que es jubilen en tema
d'atenció de metges de família per reforçar. Els tècnics de cures
d'infermeria li han proposat desburocratitzar la tasca dels
infermers i alleujar la seva sobrecàrrega i li han proposat els
infermers que faci contractes d'un any mínim i no contractes
mensuals, precisament fins que acabi la pandèmia, per donar
una resposta eficient.
Escoltin-los, no només el seu staff de la conselleria...
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fent un recull del que ha succeït en els darrers set anys, tenim
788 professionals sanitaris més, 900 i busques a Atenció
Primària de totes les illes, més de 150 infermeres que quedaran
com a plantilla, 2.300 places que s'estabilitzen i s'han
estabilitzat.
Durant la pandèmia s'estan fent oposicions, s'han incorporat
professionals, hem triplicat el nombre de metges en formació
especialista. Per tant, la voluntat, quina és?, treballar amb ells
i per a ells.
Moltes gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.4) Pregunta RGE núm. 436/22, presentada pel diputat
Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a motius pels quals el Govern encara
no ha presentat el text de l'avantprojecte de la tan
anunciada Llei de turisme.
Quarta pregunta, RGE núm. 436/22, relativa a motius pels
quals el Govern encara no ha presentat el text de l'avantprojecte
de la tan anunciada Llei de turisme, que formula el diputat
Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en FITUR 2020
presentaron la Ley contra el turismo de excesos, ¿se acuerda?
Unos días antes habían aprobado en Consell de Govern, el
anteproyecto y el documento estaba disponible. Este FITUR
2022 han dado un paso más y han presentado el título de una
futura ley, que según ustedes está consensuada, pero sin
documento aprobado por Consejo de Gobierno y todavía ahora
estamos a la espera del anteproyecto. ¿Qué van a hacer el
próximo FITUR 2023?, ¿van a dar otra vuelta de tuerca, van a
presentar por decir algo, la ley de la paz en el mundo
consensuada?

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Miri, jo coincidesc que no és suficient
el que hem fet, però s'ha fet molt, Sr. Diputat. S'han contractat
milers de professionals, s'ha apujat el preu d'hora de guàrdia,
s'ha apujat el plus de fidelització de Menorca, Eivissa i
Formentera. Es paga el 100% de carrera professional, que no
és així a totes les comunitats autònomes. En relació amb
Atenció Primària, presentarem en breu el pla estratègic
d'aquesta comunitat adaptada a l'estratègia del ministeri. Però

Sr. Conseller, ¿cuáles son los motivos por los que el Govern
todavía no ha presentado el anteproyecto de la tan anunciada
reforma de la ley de turismo de las Illes Balears?
Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Pérez-Ribas, anunciamos los
principales ejes de esa ley. Dijimos el plazo en el que estaría
presentada, se cumplirán los plazos que hemos señalado, y
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mientras tanto se está consensuando con el sector. Mientras
tanto, seguimos marcando líneas para el futuro de nuestras islas
con una gran acogida de todos los principios que se marcaron
en ella, como usted sabe, como usted conoce, y desde luego yo
creo que que se debata de cómo tiene que ser el turismo en
nuestras islas, cómo tiene que ser turismo hoy y de futuro, pues
es positivo para todos. Escucharemos también sus ideas, que
seguro que tienen al respecto.

Sí decirle... La pregunta es de ellos, pueden estar ustedes un
poco tranquilos, que luego tendrán su momento de gloria, lo
tendrán hoy, seguro.
Le puedo decir dos cosas. Iremos por delante en materia de
circularidad. Se está haciendo un trabajo riguroso con la
Fundación Impulsa, que usted conoce, para fijar los principios
que se incorporarán dentro de esa norma, y se está trabajando
con otros departamentos.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies, president. Lo ha dicho usted, la palabra clave es
“consensuada”. Pero no se debe confundir consensuar con
informar o con recoger aportaciones.
Ustedes ahora lo que hacen, con más o menos fortuna, es
recoger aportaciones e informar de su borrador. Y como no hay
ningún documento, usted pasa el día desmintiendo
informaciones contradictorias sobre el supuesto contenido de
esta supuesta ley, con informaciones a cuentagotas, por
fascículos.
Eso sí, lo que el sector tiene claro y consensuado es que la
reforma de la ley de turismo tiene que ser en positivo, no para
prohibir, debe ser para incentivar buenas prácticas: buenas
prácticas sociales y buenas prácticas medioambientales; que el
sistema turístico de Baleares salga fortalecido tras la reforma
de la ley; que quede claro que el sistema turístico de Baleares
será la locomotora del progreso social y la locomotora del
progreso medioambiental en les Illes Balears, con empresas
punteras en economía circular, a las que ustedes siempre van
siempre a remolque. Y no se olvide de los consells insulars, el
de Mallorca, el de Menorca, Eivissa y Formentera, que tienen
competencias en turismo.
Sr. Conseller, dejen de hacer el ridículo y presenten de una
vez el anteproyecto de su ya -famosa por su inexistenciareforma de la ley del turismo de las Illes Balears, en la que lo
único que tienen consensuado, per ahora, es el título.

Usted acaba de decir, a la vez, que no hay borrador pero
que hay borrador, y que se está trabajando borrador, pero que
no hay borrador. Por tanto, yo me he quedado sorprendido con
sus declaraciones porque, efectivamente, se trabaja. A lo mejor
es que ustedes no están acostumbrados a trabajar desde el
diálogo o no saben qué es, cómo se trabaja desde el diálogo
con agentes sociales y económicos; se ponen documentos en
circulación, se trabaja sobre documentos, por supuesto, la base
de la propuesta la hace el Gobierno y los agentes sociales y
económicos contestan, y luego el Gobierno presenta el acuerdo.
No vamos a presentar..., por supuesto, luego, después el
Gobierno presenta el texto absolutamente cerrado, antes
presenta las ideas generales; y es lo normal y lo que hemos
hecho en muchísimas ocasiones y otras tantas veces.
Lo que no se cree y sorprende es que estemos buscando el
diálogo. Lo raro sería ver las alegaciones continuamente
intercambiándose. No, se está trabajando, de forma rigurosa,
sobre un texto, por supuesto articulado, para poder traerlo,
presentarlo y que ustedes puedan hacer todas las alegaciones en
el trámite correspondiente cuando se presente el anteproyecto
de ley. Por tanto, con total tranquilidad, como en otras
ocasiones.
De momento, que se hable de que nuestro turismo tiene que
ser más social, más circular, y cuáles son las principales
medidas al respecto, yo creo que ya ha sido un logro. Ha sido
puesto en valor por los principales agentes del sector, no solo
por nuestras distintas federaciones, sino, por lobbies como
puede ser Exceltur, que lo han posicionado o las organizaciones
sindicales, que lo han puesto de ejemplo. Y fuera de estas islas
ya se sitúa a nuestras islas como ejemplo al respecto. Por tanto,
creo que mejor...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic Turisme i Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gracias, Sr. presidente. Hay veces que uno viene aquí y ve
que el nivel, temporada tras temporada, es el mismo, ¿no?, y
por tanto, es un poco triste al respecto.

I.5) Pregunta RGE núm. 437/22, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a sobresous cobrats per
empleats.
Cinquena pregunta RGE núm. 437/22, relativa a sobresous
cobrats per empleats, que formula la diputada Idoia Ribas i
Marino del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la
paraula la Sra. Ribas.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gracias, presidente. Buenos días a todos. Sra. Gómez, ¿es
cierto que su consejería ha pagado sobresueldos ilegales a 444
de sus empleados?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Gràcies, Sra. Diputada. Bon dia. No, no
és cert. La resposta és així de taxativa: no és cert que s'hagin
pagat sobresous; és més, els 18.000 treballadors del sistema
sanitari públic cobren segons el que està establert a l'article 12
de la Llei de pressuposts i a la disposició addicional primera.
Ja a l'informe de la Sindicatura de Comptes de l'exercici
2019, es diu que suposadament s'hauria sobrepassat el límit de
les retribucions del personal fixat per la Llei de pressuposts. En
el seu moment, el Servei de Salut ja va elaborar un informe al
respecte, que va entregar a la Sindicatura de Comptes; això que
vostè diu de sobresous il·legals rep el nom de productivitat
variable, està recollit a la llei, i hi ha diferents supòsits que
permeten el pagament a tots els personals estatutaris d'aquesta
productivitat variable, i les quanties també estan marcades a
tots els instruments normatius. Per tant, ni sobresous, ni
il·legals. Gràcies, president.
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acceso a un hospital por el simple hecho de ser personas
dependientes.
Ahora pretenden burlar la ejecución de una sentencia
judicial que declara nulas las adjudicaciones de 18 farmacias,
¿cómo?, pues adjudicando una farmacia a los que no les tocaba
tener farmacia en concepto de indemnización, y se quedan tan
anchos. Luego vendrá la adjudicación de más de 30 farmacias
de un expediente que duerme el sueño de los justos en un
procedimiento caducado hace años, pero que ustedes, muy
probablemente, adjudicarán y volveremos a estar igual, con una
nulidad judicial dentro de unos años y ya veremos luego quién
paga el pato, o no les ha entrado ya ninguna demanda, por
esto... Si quiere, me puede contestar. Y, ahora, también
sobresueldos ilegales por valor de medio millón de euros,
según los medios de comunicación.
Mire, Sra. Consejera, esto no es una corte absolutista, ni su
marido es Luis XVI ni usted es María Antonieta. Esto es una
democracia y aquí todos estamos sometidos a la ley y al
derecho, también ustedes dos, que son los que dirigen el
Servicio de Salud y la Consejería de Salud, respectivamente. Y,
por si se lo han creído, les recuerdo cuál fue el triste final de
sus cabezas, así que más les vale que dejen de actuar como si
estuviesen por encima del resto de los mortales y que se
dediquen a aplicar con esmero las leyes del Estado y de este
parlamento, que es donde se elaboran en representación de
todos los ciudadanos para su obligado cumplimiento por todos.
Muchas gracias, president.
EL SR. PRESIDENT:

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Ribas.

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gracias, presidente. ¿Sabe qué pasa, Sra. Gómez? Que
desde que soy diputada en esta cámara, hace poco más de dos
años y medio, las noticias sobre ilegalidades cometidas por
usted y su equipo directivo al frente de la consejería de Salud
han sido una constante.
Cientos de miles de compras de toda índole, con dinero
público, que se realizan de forma ilegal; cientos de contratos
ilegales de toda índole, desde adjudicaciones de cafeterías hasta
la contratación de servicios de telefonía o de limpieza, tal y
como vienen advirtiendo la Sindicatura de Cuentas y el
Consejo Consultivo, en lo que viene siendo ya el modus
operandi propio de la consejería que usted dirige y del Servicio
de Salud que depende de usted y que dirige su marido.
Comisiones a un despacho de abogados vinculado al PSOE,
por la compra de mascarillas; pagos millonarios por un servicio
de ambulancias aéreas fraudulento, a una empresa vinculada a
exdirigentes del PSOE; negación de la atención médica a miles
de ancianos en residencias que fueron clasificados en rojo,
antes incluso de enfermar de COVID, a los que se les veta el

Gràcies, Sr. President. Ni sus amenazas ni sus palabras
fuera de tono absolutamente..., creo que usted sí que debe
respeto a este parlamento, moderar el tono y utilizar
argumentos válidos para la sociedad.
Jo li ho puc repetir -perquè no faré una resposta a totes les
seves acusacions absurdes-, cap treballador del Servei de Salut
no ha cobrat res que no li correspongués.
El que sí és cert, Sra. Diputada, sap què és? Que els
treballadors de la sanitat pública cobren més que mai, amb un
govern d'esquerres
A vostès els molesta que governi l'esquerra, no ho poden
suportar, és que no ho poden suportar, però miri, mentre vostès
no ho poden suportar, nosaltres continuarem fent feina amb els
treballadors, per millorar els seus drets, per millorar les
condicions. Vostès destrueixen, nosaltres construirem. Vostès
volen aquesta confrontació, nosaltres cercarem el diàleg i la
pau, i si fos per vostès no hi hauria sanitat pública, tornaríem a
un model de beneficència, d’això no em cap el més mínim
dubte. Gràcies, president.
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.6) Pregunta RGE núm. 438/22, presentada pel diputat
Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a passaport COVID.
Sisena pregunta, RGE núm. 438/21, relativa a passaport
COVID, que formula el diputat Sergio Rodríguez i Farré, del
Grup P arlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos. Sra.
Consellera, por favor, si es usted tan amable, ¿hasta cuándo va
a mantener el inútil i discriminatorio pasaporte COVID?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Sr. Rodríguez. Té la paraula la consellera de Salut
i Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
Usted sabe también como sé yo, como saben los 59
diputados que estamos aquí sentados que el pasaporte COVID
no sirve de nada; con pasaporte COVID te puedes contagiar,
puedes contagiar o puedes ser... o puedes estar contagiado en
el momento que accedes a cualquier local. El único objeto del
pasaporte COVID es obligar a la gente a vacunarse. No hay
otro y como por ley no lo han conseguido, pues nos imponen
este tipo de restricciones.
Ustedes juegan a ser Goebbels de barraca y lo que es
intolerable es que más allá de que es inútil, porque lo es,
porque está demostrado, es que es discriminatorio,
profundamente discriminatorio. Han convertido ustedes a
ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Han
convertido a camareros y acomodadores de cine en agentes
sanitarios que pueden saber si estamos o no estamos vacunados,
si hemos pasado o no hemos pasado la COVID. Esto es
intolerable en una sociedad avanzada y democrática.
Cesen ustedes con sus imposiciones. Hagan realmente
medidas con un respaldo científico, porque no podemos
entender que dos años después de declararse esta pandemia,
que ha habido tiempo para crear vacunas y ahora hasta
retrovirales, sean ustedes incapaces de tomar medidas que sean
realmente justas y eficaces.
Gracias, Sr. Presidente.

Gràcies, president. Buenos días, Sr. Diputado, con toda la
amabilidad que me pueda caracterizar, en el BOIB dice que
hasta el 28 de febrero de 2022.

(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:

Gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, consellera. Té la paraula el Sr. Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Verá, Sra. Consellera, decía usted hace un segundo a mi
compañera que nosotros no podemos soportar que gobiernen
ustedes, no, el problema es que este país, esta comunidad ya no
puede soportar que gobiernen ustedes y le tengo que recordar,
si no me falla la memoria, que en enero de 2020 se detectó el
primer caso de COVID en España, en las islas Canarias un
turista alemán. Evidentemente, el COVID ya estaba pululando
por nuestro país, pero salió su experto, el experto de su
gobierno, de su jefe, el Sr. Sánchez, a decir que aquí no
tendríamos más que uno o dos casos diagnosticados, y desde
entonces -desde entonces- ustedes, su gobierno nacional y las
autonomías que dirigen no han hecho más que dar bandazos,
bandazos como un conductor borracho en una autopista, y este
es el problema.
El problema es que tienen ustedes que dejar de tratar a los
ciudadanos como si fueran niños de preescolar, tienen que dar
información veraz, auténtica, no lo hacen, dejar de manipular
datos.

Gràcies, president. A lo mejor si se lo explican sus socios
de gobierno en Andalucía, que lo están utilizando, se lo
explicarán mejor que yo.
(Alguns aplaudiments)
Miri, perdré un temps..., perdré un temps perquè ja sé que
l’estic perdent, no?, a dir-li que el passaport COVID,
l'evidència ha demostrat que el certificat contribueix a tenir
menys contagis, més malalts greus i menys morts.
Aquestes mesures que vostè considera discriminatòries són
consensuades amb els agents socials a la Mesa de Diàleg Social
i avalades pels tribunals i se’n fa ús a tot el món -a tot el món-,
a molts de països d'Europa, a molts de..., a moltes comunitats
autònomes i a molts de països de tot el món. Per tant, com
sempre, els que van en contra direcció són vostès, el seu grup,
VOX, ningú més, fins aquí.
Li recoman un article que..., a més li’n llegiré un poquet
perquè em sembla molt interessant, que és del professor Miquel
Oliu-Barton d’ESADE que es va publicar dia 23 de gener,
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aquest senyor ni és del Govern, ni ESADE tampoc no forma
part del Govern, no sé si per a vostès... serà de suficient
prestigi, però diu: “En conseqüència, los pasaportes COVID
han evitado alrededor de 4.000 muertes por COVID en
Francia...”, compara França, Itàlia i Alemanya, “1.000 en
Alemania y 1.300 en Italia. En Francia donde el impacto ha
sido mayor el certificado COVID ha permitido reducir
considerablemente la presión sobre las unidades de cuidados
intensivos evitando así superar los umbrales de ocupación que
provocaron los confinamientos anteriores”, també li ho record,
per no posar restriccions que afecten l’activitat econòmica
d’una manera molt més greu s’està utilitzant.

6493

mesos per donar una llicència, però es torba el temps que vol,
ha d'informar a Recursos Hídrics, ha d'informar a Carreteres, ha
d'informar a Territori, i finalment, l'ajuntament ha de donar
aquella llicència.
Segona problemàtica, si l'administració té tot el temps que
vol, les famílies per poder fer allò difícil, que és fer l'obra...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

“Derivado de todo lo anterior en términos económicos los
pasaportes COVID redujeron las pérdidas del PIB en
alrededor de 6.000 millones en Francia, 1.400 millones en
Alemania y 2.100 en Italia. Nuestros resultados son
cuantitativamente más fuertes de lo previsto y deberían ayudar
a las decisiones sobre cuándo y cómo implementar certificados
de este tipo”.
Ja sé que és massa ciència i massa evidència perquè
evidentment el Grup VOX està en contra de la ciència, de
l'evidència, dels ciutadans i de totes aquelles accions que
serveixen per millorar la vida dels ciutadans.

... que ha de menester feina i que ha de menester doblers, doncs
no té tot aquell temps, té el temps reduït i taxat, poc més de tres
anys amb les seves poques pròrrogues.
Crec que no és adequat que l'administració per fer un poc de
paperasssa tengui tot el temps del món i en canvi les famílies
per fer el projecte de la seva vida tenguin el temps reduït i
taxat.
Per tant, nosaltres li proposam que solucioni aquest
problema del tècnic amb aquests dos vessants.

Gràcies, president.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.
I.7) Pregunta RGE núm. 439/22, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a període d'eficàcia temporal i caducitat
de les llicències d'obra per als ciutadans de les Illes Balears.

Setena pregunta, RGE núm. 439/22, relativa a període
d'eficàcia temporal i caducitat de les llicències d'obra per als
ciutadans de les Illes Balears, que formula el diputat Sebastià
Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Sagreras.
EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:
Gràcies, president. Bon dia, diputats. Sr. Marí, poder fer o
accedir a un habitatge s'ha convertit en el principal problema
per a les famílies de les Illes Balears d'ençà que ens governa la
presidenta Armengol...

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Sagreras, jo entenc que...
vostè i jo tenim una especial relació, li agraesc que em faci una
pregunta a mi, però entre que les competències de l'atorgament
de llicències són dels ajuntaments i entre que aquesta
competència en urbanisme i ordenació del territori la du un
altre company del Govern... jo de totes maneres encantat de
contestar-li.
Jo crec que el temps..., la pregunta que em fa és si el temps
és suficient, jo crec que el temps és suficient, el que marca la
llei són tres anys prorrogables, la meitat d'aquests anys i vuit
mesos més i poden demanar una altra pròrroga de nou mesos
més. Per tant, estaríem parlant de 63 mesos de possibilitat
d'executar una llicència, que són una mica més de cinc anys,
cinc anys i tres mesos.

(Remor de veus)
Jo avui li parlaré de dues problemàtiques, de dues
casuístiques que si bé que és ver que no resoldran del tot el
problema poden ajudar a minoritzar-lo.
Primer de tot, quan una família s’arma de valor i d’il·lusió
per fer el projecte de la seva vida, per poder fer un ca seva, es
troba amb la barrera de l'administració, l'administració té tres

Jo crec que això és suficient, i sis mesos, com diu la llei, per
iniciar l'obra quan té la llicència. El que passa és que vostè
parla (...) un debat sobre una situació, un senyor, un model que
es fa una caseta i que necessita una sèrie de tramitacions, també
hi ha tot un model, i vostè no ho ha dit, de gent que s'ha de fer
un... que són... diguem a terrenys urbanitzables, que es
construeixen edificis plurifamiliars, que és la majoria de gent
que hi ha en aquestes illes, i crec que la majoria de la gent
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aquesta idea d’una caseta de fer casa seva, etc., passa a alguna
gent d'aquesta comunitat, afortunadament, però no a tothom.
Per tant, nosaltres treballam per al conjunt de la ciutadania
i fent habitatges també perquè la gent hi pugui accedir, no
només aquesta idea idíl·lica que vostè plantejava.

gastar un temps, tot aquest temps s'ha de gastar també per fer
més habitatges a les Illes Balears, que és el que vol aquest
govern. I, per tant, aquesta és la qüestió que nosaltres seguirem.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
(Alguns aplaudiments)
Gràcies, Sr. Conseller.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Sagreras.
EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:
Estam ben arreglats, Sr. Conseller!, que la seva proposta,
vostè, que és el conseller d’Habitatge, que jo faci les preguntes
d’habitatge al conseller de Territori, que és de MÉS per
Mallorca i que, no sé si vostè ja se’n havia adonat o no, el que
voldríem és que a Mallorca no es fes cap habitatge ni un, i, per
tant, no podríem ajudar a solucionar el problema de l'habitatge.
(Alguns aplaudiments)
I també, ara que el problema de l'habitatge és el més greu
que tenen les famílies de les Illes Balears, em crida molt
l'atenció que vostè digui que el temps que tenen les famílies és
suficient, vostè és d’aquí i sap bé que a un temps una família es
feia el projecte de la seva vida precisament durant tota la vida,
heretaven o compraven un solar, estalviaven tot el que podien;
quan podien feien el buc, el deixaven eixugar; tornaven fer un
raconet; després feien els elements indispensables per poder
anar a viure a aquella casa i deixaven la construcció de portassa
o fins i tot de la façana, per a quan fos possible, per a quan
poguessin tornar tenir doblers. És aquest model el que nosaltres
li proposam que recuperi, perquè no sé si s'ha donat, Sr.
Conseller, amb els terminis que tenim actualment només es
poden fer les cases els que tenen doblers,els que poden
demanar doblers al banc o fins i tot la situació real que tenim
ara aquí és que els únics que es poden fer cases amb
tranquil·litat són els estrangers i no les famílies de les Illes
Balears.
Moltes gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Sr. Sagreras, en fi, fem un debat sobre..., ja li dic, jo crec
que és suficient, vostè parla d'un model de construcció que poc
a poc ja no es produeix tant, però, en qualsevol cas nosaltres
treballam perquè hi hagi suficiència d'habitatges per a la gent,
i, com li he dit, aquesta idea idíl·lica de fer-se una casa i de

I.8) Pregunta RGE núm. 440/22, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a declaracions del ministre
de Consum en relació amb l’exportació de carn.
Vuitena pregunta, RGE núm. 440/22, relativa a declaracions
del ministre de Consum en relació amb l'exportació de carn,
que formula la diputada Maria Assumpció Pons i Fullana, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I FULLANA:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
ministre Garzón, que parla quan hauria de callar i calla quan ha
de defensar les empreses d'Espanya, ha tornat demostrar la seva
irresponsabilitat amb crítiques al sector productor de car.
Consellera, considera que aquestes declaracions són
beneficioses per a la ramaderia i per a la indústria càrnica de
Balears? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació.
LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):
Gracias, president. Bon dia a tothom. Aprovecho para
desear un feliz año a todos los diputados y las diputadas, ya que
hoy empieza también el año chino, el año del tigre, felicito a
toda la comunidad china que convive con nosotros.
La Sra. Pons me pide, me dice que hay que hacer callar a un
ministro que, por primera vez, defiende un sistema alimentario
beneficioso para el conjunto de la población, y que además
coincide totalmente con el que tenemos en Baleares; es decir,
usted quiere que se calle un ministro que defiende el tipo de
ganadería que tenemos en Baleares. Es como de chiste, es
como de chiste.
(Alguns aplaudiments)
Y además, no solo eso, sino que el Sr. Ministro defiende un
sistema alimentario y de producción que también defiende la
Organización Mundial de la Salud, la Comunidad Europea,
multitud de organizaciones agrarias, de organizaciones
medioambientales y de todo tipo, y un montón de alcaldes
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suyos, de su partido, del PP, y de gente suya del PP, que ahora
no daban abasto a borrar tuits en este sentido. O sea que, por
favor, Sra. Pons, tengamos un poco de decencia.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I FULLANA:
Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, més li val no parlar
de decència.
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LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):
Gracias, president. Sí, Sra. Pons, todo el mundo sabe que
yo soy ese tipo de persona que se calla, totalmente, soy ese tipo
de persona que se calla.
Mire, ustedes es que es tan incongruente todo lo que dicen,
su, de momento, jefe, Sr. Casado, se presenta en una finca
como esta, es decir, como las fincas que tenemos aquí en
Menorca, a balbucear una serie de argumentos incomprensibles
en defensa de un tipo de ganadería que no representa ese lugar
donde él está, a ver si tiene valor de ir ahí, precisamente,
precisamente...
(Remor de veus)

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
EL SR. PRESIDENT:
Miri, és una absoluta irresponsabilitat per part seva, que,
com a consellera d'Agricultura, ja havia d'haver sortit per
defensar els nostres pagesos i per defensar la qualitat de la carn
que produïm aquí. Fins i tot el ministre d'Agricultura li va haver
de recordar al Sr. Garzón que si volia de parlar d'alimentació
l’havia d’haver cridat i així s'hauria evitat aquesta polèmica,
que la creada el ministre de Consum, no l'ha creada el Partit
Popular. I, en canvi, vostè va callar, vostè va callar.
Consellera, a les nostres illes ja ho sabem que no hi ha
macrogranges, perquè les explotacions ramaderes tenen una
mitjana de 64 vaques, molt enfora de les 850 a què vol limitar
el Govern central aquesta activitat, justament a l’inrevés del
que diu vostè.
Però, miri, les acusacions del ministre perjudiquen la
indústria càrnia i el sector ramader, perquè estan sotmesos
estrictes controls sanitaris, qualitat alimentària, benestar
animal. Tot açò és el que vostè hauria d'haver defensat, tot açò
és el que hauria d'haver defensat!

Silenci, per favor.
LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):
... -si vamos a hacer conversación salimos fuera y hacemos una
charla, ¿vale?
(Algunes rialles i alguns aplaudiments)
¡Vamos a ver! Y usted, Sra. Pons, es que me duele siempre
tener que decirle estas cosas, pero es que me lo pone en
bandeja, votó, su partido votó que no a la Ley de la cadena
alimentaria, que es la que nos va a permitir, a lo mejor,
solucionar el problema en Menorca, y ustedes votan que sí a
unos tratados internacionales que no respetan esos controles
sanitarios que usted ahora me viene a reclamar.
Entonces es todo tan incongru...

Vostè sap que Balears és una de les comunitats amb més
ramaderia extensiva, o sigui, les vaques pasturen i passen
manco temps estabulades. Però, una vegada més, el Govern de
la Sra, Armengol ha donat l'esquena als pagesos, que prou
malament ho passen.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.

(Remor de veus)
Consellera, quan vostè calla comparteix les
desqualificacions del ministre de Podemos, vostè,
desgraciadament, no defrauda ningú, i està clar que res no
poden esperar els ramaders de vostè.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació.

I.9) Pregunta RGE núm. 441/22, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aportació promesa per a
l’any 2022 per als apartaments Don Pepe a Eivissa.
Novena pregunta, RGE núm. 441/22, relativa a aportació
promesa per a l’any 2022 per als apartaments Don Pepe a
Eivissa, que formula la diputada Virginia Marí i Rennesson, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí.
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Gràcies, Sr. President, bon dia. Abans de res, sé que no té
res a veure, però des d'aquesta cambra vull enviar els ànims i el
nostre condol als familiars de Vicenç Torres, patró major del

6496

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 106 / 1 de febrer de 2022

Charpat Segundo, que la setmana passada va morir a un tràgic
accident, i esper que els dos mariners, Toniet i Mustha, es
recuperin el més aviat possible.
Ahora sí que paso a la pregunta. Señores del Gobierno,
ustedes, que gestionan tan bien, ¿cuándo piensan abonar la
prestación prometida a las familias de los apartamentos Don
Pepe, en la isla de Ibiza? Porque hasta el momento lo único
que hemos visto es mucha foto y nada más.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Gràcies, Sr. President. Sra. Marí, fotos no, moltes, algunes
reunions amb els vesins, reunions de feina, tres membres del
Govern amb l'Ajuntament de Sant Josep, reunions, converses
per intentar cercar ajudes, com hem fet sempre amb
l'Ajuntament de Sant Josep. El sector principal, el que ha fet
més feina en això, el que ha aportat més solucions i el que està
negociant amb el Govern balear, una línia d'ajudes que vendran
des de Benestar Social, per fer un tema de desallotjament, no
des de la Conselleria d'Habitatge, però sí des de Benestar
Social, i en aquests moments hi ha converses entre l'ajuntament
i els tècnics de la conselleria per veure com s'han d'arbitrar
aquestes ajudes. De la mateixa manera que, com vostè sap,
s'està fent també amb el Consell Insular d'Eivissa, que va fer
molta via en anunciar una ajuda, de fet la va enviar i que
després es va haver d'arbitrar un mecanisme que justifiqui, que
doni sentit i que doni administrativament aquestes ajudes.
Per tant s'estan donant les ajudes, s'estan arbitrant els
mecanismes per fer-ho. L'ajuntament ja n'ha fet moltes en
aquest sentit, tant en els apartaments que ha posat a disposició,
com en ajudes al lloguer, com en trasters per als mobles, com
en vigilància l'edifici, etc., i crec que és la línia que s'ha seguit.
Jo crec que quan es posin d'acord amb la conselleria, amb els
tècnics de la conselleria, s'enviaran les ajudes, com no pot ser
d'altra manera, tal i com s'ha dit.

con esta gente? Esa es la realidad, esa es la realidad. Espero
que además esa reunión que tenga vaya con contenido y no
vacía, como siempre. La realidad es que su urbanismo a la carta
lo único que ha hecho es que las familias de los Don Pepe
hayan pasado las peores Navidades de su vida, gracias a sus
promesas que no llegan.
Como siempre, ustedes, mucho bla, bla, bla. El pasado día
26, se dijo que en enero estaría la ayuda por parte del Govern
balear que rondaría entre 300.000 y 350.000 euros para ayudar
a estas familias. La realidad es que no ha llegado ni un duro, ni
un euro, a fecha de hoy. La única administración que sí que ha
cumplido y que ha hecho lo que tenía que hacer ha sido el
Consell Insular de Ibiza, que ha transferido directamente al
Ayuntamiento de San José en enero la ayuda prometida. El
problema que hay, ahora se ha firmado un convenio que no se
sabe cómo llevarlo a cabo desde parte de San José. Igual lo que
tendrían que hacer es aprender a diferenciar entre lo que es una
prestación y una subvención, que ahí está el problema.
Además, si de verdad necesitan ayuda, pídanla que el
Consell está dispuesto a hablarlo, o sea que no se preocupen.
Lo que hay que hacer es pedirlo a fecha de hoy ni el Gobierno
balear, ni el Ayuntamiento de San José han cumplido realmente
con el pacto, con las familias de los apartamentos Don Pepe,
que están en una situación más que crítica, gente que tiene que
pagar hipotecas, almacenajes, alquileres y no han recibido una
sola ayuda. No es de extrañar, y más cuando nos acordamos de
los primeros que fueron desahuciados, ya hace más de un año
que están en situación crítica no, lo siguiente.
¿Saben lo que les falta?, se lo vuelvo a decir, humanidad,
señores, humanidad, y capacidad de cumplir con lo que se dice,
algo que es muy difícil en ustedes.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Marí.
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Marí, a ver, somos conscientes
del encontronazo de la semana pasada de la señora Armengol
con las familias de los Don Pepe...
(Remor de veus)
Les dijo además que vinieran aquí a Palma a reunirse con
ella, ¿por qué no va usted?, ¿no sería más fácil tener un gesto

Gràcies, Sr. President. Alguns aclariments, no va ser un
“encontronazo” el que va tenir la presidenta amb els veïns
d'Eivissa, va ser una xerrada, estaven esperant i es va fer una
xerrada, i jo mateix hi vaig assistir i es va parlar. I per tant,
s'està preparant una reunió que és molt probable que sigui a
Eivissa, no necessàriament ha de ser a Palma, no es va dir en
cap moment. Per tant, el que s'està treballant és amb aquesta
aquesta línia pel que jo sé. Per tant, cap problema.
L'ajuntament, el Govern, el consell i tots han d'acomplir
també amb les normatives administratives. El consell va dir,
donarem 500.000 euros dividits entre 50, 10.000 a cada un, i ja
està això els ho va dir els mateixos vesins, i això no es pot fer
d'aquesta manera s'haurà de fer conforme amb les ajudes,
conforme amb els conceptes que s'han de fer, de la mateixa
manera que ho està fent el Govern. L'ajuntament està dient ara
farem servir..., ara iniciarem amb les ajudes i a poc a poc
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anirem regulant i segurament les ajudes les tendrem per més
temps. I això és el que s'està negociant. Per tant, tot el que
vostès fan aquí en aquest parlament i a altres bandes...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
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si és una ocupació forçada d'un habitatge habitual, es pot fer
això que es diu “allanamiento de morada”en castellà, que no
sé com ho deim aquí, es pot respondre ràpidament, hi ha una
resposta absoluta d'això. Altres coses són que de vegades
vostès ho confonen, d'ocupar edificis buits o edificis desocupats
i que probablement estan forçats per unes altres situacions, que
nosaltres des del Govern, estam intentant combatir per donar
més possibilitats a la gent de què tengui un habitatge digne,
adequat a un preu, adequat al seu nivell de renda i que no
s'hagin de produir aquestes situacions.

Gràcies, Sr. Conseller.
I.10) Pregunta RGE núm. 442/22, presentada pel
diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa relativa a ocupació il·legal d'habitatges a
les Illes Balears.
Desena pregunta, RGE núm. 442/22, relativa a ocupació
il·legal d'habitatges a les Illes Balears, que formula el diputat
José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el senyor Camps.

Per tant, nosaltres seguirem fent feina perquè la gent tengui
un habitatge en aquesta comunitat, i no s’hagin de produir
aquestes situacions.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Camps.
EL SR. CAMPS I PONS:

EL SR. CAMPS I PONS:
Bon dia, gràcies, Sr. President. Durant tota la legislatura el
Partit Popular està denunciant i lluitant contra l'ocupació, amb
accions propositives per modificar i agilitar els mecanismes
perquè permetin defensar el dret de la propietat privada de les
persones i famílies, i vostès voten no. Els demanam suport de
modificació de la Llei orgànica per a la lluita contra l'ocupació
il·legal, per la defensa i la convivència de la propietat privada,
vostès voten no. Els demanam suport per modificar les
disposicions normatives per tal de garantir que els cossos i
forces de seguretat de l'Estat puguin desallotjar en 24 hores, i
vostès voten no. Els demanam suport quan es produeix una
ocupació que no es puguin empadronar, i vostès voten no. Els
proposam habilitar un número de teléfon gratuït que permeti
atendre i assessorar els legíti propietaris que pateixen una
ocupació, i vostès voten no.
Per tant, és clar que vostès donen plena cobertura als
“okupes” i abandonen les famílies. Sr. Marí, vostè al costat de
qui està avui?
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

Gràcies, Sr. President. Mentre el Partit Popular seguirà
insistint i defensant els drets socials d'aquestes persones i
famílies, vostès feien declaracions, la Sra. Armengol: “basta de
meter miedo a la ciudadanía con los “okupas”. Cinc dies més
tard, la degana dels jutges li va dir que: “els “okupes” són un
problema que afecta sobretot els petits propietaris”. El 90% són
petits propietaris. Sembla que a vostès no els importa.
Dia 24 de gener, per tant fa uns dies, “cada dia s'ocupen
dues cases a Balears, que registren 407 ocupacions d'habitatge
dins el mes de setembre”. Per tant, un 73,9% més en un any.
Expliqui, Sr. Marí, a les famílies, per què a una partida
destinada a reparació i manteniment que té l'IBAVI
d’1.400.000, ha destinat l’any 2021, 263.488,05 euros en
alarmes, portes de seguretat i vigilància dels seus immobles,
dels seus, de l'IBAVI; però en canvi, no donen protecció a les
famílies que han de patir cada dia i conviure amb aquestes
persones en els seus habitatges.
Cada dia més clar que el Govern de la Sra. Armengol
abandona les famílies i protegeix els “okupes”, perquè no fa
res, els fets ho demostren.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Moltes gràcies, Sr. President. A veure, l'ocupació és un acte
il·legal, nosaltres defensam la legalitat en tots els sentits de la
paraula. Per tant, no podem estar d'acord en les ocupacions que
es fan, i vostès insisteixen que nosaltres tenim una defensa de
l’ocupació i totes aquestes coses que vénen a dir aquí.
Creim que hi ha unes causes que provoquen probablement
això, crec que hi ha distintes situacions. Vostè sap molt bé que

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Gràcies, Sr. President. Sr. Pons, no tenen raó. La majoria de
les de les ocupacions no es produeixen a petits propietaris,
algunes són dels pisos desocupats, i crec que tenen un
tractament com toca quan es denuncia, quan es fa la denúncia,
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quan es poden desallotjar i, de fet, a l'IBAVI efectivament, a
alguns dels edificis més vells hi havia hagut una ocupació
important que hem anat a poc a poc regularitzant i,
efectivament, hem hagut de prendre mesures. Tampoc no es pot
fer d'altra manera, s'ha de fer d'aquesta manera, s'ha de seguir
treballant per salvar aquelles propietats que tenim i poder-les
posar a disposició de la gent que més ho necessita.
L’ocupació, com dic, és un problema que tenim, però no el
tenim només als petits propietaris, i vostès amb el seu discurs,
que no hi ha manera de fer-los canviar d'idea, segueixen
insistint en una qüestió que crec que no tenen raó.
Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)

poquet de copagament- el que faran serà notificar-ho als centres
de salut.
Amb què ens trobam?, ni seqüenciam, ni tenim dades certes,
perquè la gent no notifica, perquè els telèfons no contesten, i la
gent es cansa. Aquestes famílies que potser hi havia nins
contagiats no poden anar a fer esport perquè no tenen
passaport, no poden anar a dinar a un restaurant junts, perquè
no hi ha passaport, la gent que es va vacunar l'any passat entre
abril i juny si ara s'ha tornat contagiar, no té passaport, perquè
no ho ha notificat.
Consellera, li feim una proposta, demani a la seva ministra
que demani a Europa que nosaltres..., emetin els nostres
certificats de tests, i vostès facin un certificat per a la gent que
s'ha fet els tests a les farmàcies...

EL SR. PRESIDENT:

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

I.11) Pregunta RGE núm. 443/22, presentada per la
diputada Sra. Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a passaport COVID.

Gràcies, Sra. Borrás.

Onzena pregunta, RGE núm. 443/22, relativa a passaport
COVID, que formula la diputada Isabel María Borrás i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Borràs.

Té la paraula la consellera de Salut i Consum.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:
Gràcies, president. Bon dia i bon any a tots. Consellera, el
mes de novembre el Partit Popular li va donar el seu suport per
al passaport COVID amb dues intencions ben clares: una, per
augmentar i incentivar la vacunació i, la segona, era per evitar
majors restriccions en els sectors d'oci i de restauració.
Per a aquest passaport, tots sabem que necessitàvem la
vacuna de dues dosis de vacuna, una PCR negativa o haver
passat la COVID, però a causa d’una falta de planificació
absoluta, vàrem passar Nadal i hi va haver uns casos explosius
de COVID per òmicron, cosa que ja estava advertida, al
Consell Interterritorial la ministra els va dir que es contagiaven
i es doblaven els contagis cada dia, vostès no en feren cas.
L'Atenció Primària es va veure col·lapsada. La taxa
d'ocupació d'UCI a França jo no sé què va passar, però aquí és
la taxa més alta de tot l'Estat espanyol... El servei encarregat de
donar les baixes, s'ha hagut de reforçar amb metges jubilats, els
telèfons d'EduCOVID, d’InfoCOVID..., tot això no funcionava,
estaven totalment col·lapsats.
Davant aquesta situació varen decidir vostès, també sense
cap planificació ni anticipació, que ara es podien fer
autodiagnòstics i que anassin a les farmàcies -que la gent anàs
a les farmàcies- a fer-se tests. Com li he dit: cap ni una
planificació, cap ni una anticipació. I ens trobam que els tests
que fa un parell de setmanes no servien, que eren ineficaços,
que no eren eficients, que donaven falsos negatius..., ara,
serveixen per tot: per fer diagnòstics, no necessitam res, ni PCR
confirmatòries ni res, y por un módico precio de cinc euros -un

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. La veritat és que no m'ha fet preguntes,
Sra. Diputada. Però si m'he d'atendre a la pregunta que em
volia fer, que tal volta no ha tengut temps a fer-la, idò sí que li
diré que, a veure, ens hem adaptat a la situació de la pandèmia
amb tota la planificació possible; i planificació n'hi ha haguda
des del primer moment. I per aquest motiu, Sra. Diputada,
gràcies a la planificació i gràcies a excel·lents gestors i a
excel·lents professionals, som de les comunitats autònomes on
l'impacte de la pandèmia ha estat més lleuger, per dir-ho de
qualque manera, perquè patir, patim tots i molt.
Els certificats, ja els ho he dit també als seus companys de
govern a altres bandes -a VOX- que, per què servien i que hi ha
un estudi molt interessant, publicat per ESADE o per un
professor distingit d’ESADE, que compara la situació amb
França, Alemanya, Itàlia i determina -determina- que les
pèrdues econòmiques són menors, que el nombre de contagis
és menor, i que el nombre de morts és menor, sobretot el
nombre de morts, que és molt important.
Per tant, és a dir, s'han de prendre decisions, per suposat, i
es prenen; s'han de posar els mitjans per poder oferir a la
població totes les alternatives possibles, clar que sí, Sra.
Diputada, i en això estam i en això hem estat contínuament,
contínuament, durant tota la pandèmia, li ho puc assegurar, i
durant el Nadal, també.
Jo crec que una eina que ens ajuda a recuperar la normalitat,
que ens ajuda a no tenir una economia tan perjudicada, és una
bona eina, i després ens hem d'anar adaptant. Des del ministeri,
ho he explicat abans, s'està pressionant, s'està parlant amb la
Unió Europea perquè es compti com a vàlida la prova
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d'antígens, perquè s'ha utilitzat a tot Europa i la consideram
vàlida.
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

I vostè fa unes afirmacions un poc estranyes perquè jo no he
dit en cap moment que les proves d'antígens no fossin una bona
prova, això no ho he dit absolutament mai; en moments de
màxima incidència són una prova tan vàlida com la PCR.
Els farmacèutics que ens ajuden, no cobren cinc euros per
transmetre el resultat al Servei de Salut, això no és així. Això
només si s'ha d'imprimir un certificat.
Per tant, crec que el volum d’eines que s'estan oferint a la
població són importants, i nosaltres continuarem construint
mentre, altres, només utilitzen crítica destructiva.
Gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.12) Pregunta RGE núm. 444/22, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris d'adjudicació de
les obres dels nous centres de salut.
Dotzena pregunta, RGE núm. 444/22, relativa a criteris
d'adjudicació de les obres dels nous centres de salut, que
formula el diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Lafuente.

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la consellera de Salut
i Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat, per la seva
pregunta. La licitació d'aquests nou centres amb model de
concessió, es fa per agilitar la posada en marxa d'aquestes
infraestructures.
Ho hem fet així perquè milers de ciutadans mereixen no
obres de millora, que diu vostè, centres nous, i ho mereixen a
tota la zona de..., tots els ciutadans que viuen a l'eixample a
Palma, ho mereixen els de l'Arenal de Llucmajor amb el centre
de Trencadors, els de Sant Joan, els de Montuïri, els de Santa
Margalida, els de Pollença, els d'Artà, ... Tots els ciutadans
mereixen tenir un centre nou i fa anys que estam treballant en
aquest projecte. Per tant, milers de persones beneficiades.
Vostè parla d'una inversió de 84.000.000 d'euros, això vol
dir també la creació de llocs de feina, segons uns o uns altres
indicadors, entre 800 i 1.100 llocs de feina que es crearan en
aquesta terra. Es poden presentar a licitació fins a finals del
mes de febrer, s'adjudicarà la construcció, el manteniment, la
seguretat i la neteja, durant deu anys, mai l'assistència sanitària.
Per tant, crec que és un model clar, és un model d'èxit que
ha funcionat en altres moments; en el temps del Sr. Antich es
va fer, es va fer un projecte així.

EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gràcies, Sr. President. Bon dia, señoras y señores
diputados. El Govern ha decidido unificar en un solo contrato
las obras de mejora de nueve centros sanitarios de Baleares, por
valor de más de 86.000.000 de euros, y establece como
condición que las empresas para concursar a este contrato pues
facturen, como mínimo, 50.000.000 de euros anuales en los tres
últimos ejercicios o hayan participado en la construcción de un
centro sanitario por 15.000.000 de euros. No hace falta ser muy
inteligente para darse cuenta que el 99% de las pequeñas y
medianas empresas de Baleares quedan fuera de este concurso.

És molt important que l'exigència que la UTE tengui el
domicili fiscal a Balears i, com veu, nosaltres ens preocupam
per les persones perquè tenguin millors condicions de vida i
feim possibles les solucions.
Gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Lafuente.

Las asociaciones de pequeños y medianos empresarios,
inscritas en PIMEM y en CAEB, han denunciado esta
arbitrariedad, están indignadas y han recurrido al Tribunal
Administrativo Central. Ya denunció este escándalo el Sr.
Melià el día 5 de octubre del año pasado en esta cámara y nada
se ha hecho. No hay absolutamente ningún motivo legal que
obligue a unificar esos contratos en nueve contratos,
absolutamente ningún motivo legal.
Por tanto, me puede explicar o nos puede explicar a esta
cámara cuáles son los motivos y quién es la persona que ha
tomado esta decisión.
Gracias.

EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, en ningún
momento ponemos en cuestión la necesidad de estas obras y la
necesidad de invertir en los centros sanitarios, esto no es el
debate, no desvíe la atención porque esto no es lo que le
pregunto.
Entiendo que tener que unificarlo para un solo contrato pues
va en contra de las directrices de este propio Parlamento,
aprobadas en resoluciones en PNL, va en contra de todas las
directrices que dicen que lo que hay que hacer es facilitar que
las pequeñas y medianas empresas puedan optar a los contratos,
es simplemente una decisión política, dígalo claramente: hemos
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tomado esta decisión política; porque que me diga que es para
agilizarlo, carece de todo sentido, quiere decir que son
incapaces de llevar de forma ágil nueve adjudicaciones o nueve
contratos de adjudicación, ¡es absurdo!

EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sra. Consellera.
(Alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments)
Y decirme..., la excusa que ha dado la Sra. Presidenta, de
que la UTE tiene que tener el domicilio en Baleares, es un
insulto a la inteligencia de los diputados de esta Cámara,
porque que la UTE tenga que tener el domicilio en Baleares, ya
sabemos que las grandes UTE, cuando se presentan buscan
socios locales a los cuales les imponen condiciones totalmente
abusivas y que subcontratan trabajadores que tienen
condiciones super abusivas. Ustedes, que tanto se preocupan
del producto local, del comercio local, del quilómetro cero, del
Plan de reactivación económica, de defender las empresas
locales, ¿forma parte del Plan de reactivación económica, coger
y dar contratos a las grandes empresas y saltarse las pequeñas
empresas locales? ¿Ese es su plan de reactivación económica
para estas islas?
No me venga con excusas, es una decisión política. Usted...

I.13) Pregunta RGE núm. 445/22, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a consens amb la garantia
dels drets lingüístics a la llei d’educació.
Tretzena pregunta, RGE núm. 445/22, relativa a consens
amb la garantia dels drets lingüístics a la llei d'educació, que
formula la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Durán.
LA SRA. DURÁN I CLADERA:
Gràcies, president, bon dia, diputades i diputats. Des del
Partit Popular, i amb l'ànim de millora de la llei d'educació de
les Illes Balears, vàrem presentar 171 esmenes de les quals
n’han estat aprovades 70, algunes de les quals transaccionades.
I volem dir que apreciam la disposició demostrada fins ara des
de la conselleria per arribar a determinats consensos.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Lafuente.
(Alguns aplaudiments)

Quant a les esmenes que tenen caràcter lingüístic, podem
destacar que, gràcies al nostre partit, queda recollit dins la llei
que les llengües oficials, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears, tendran el caràcter de llengües vehiculars, amb
el que això comporta, l'ús de les modalitats insulars i, com
també s'ha suprimit el punt que expressament permetia la
implementació d'estratègies educatives d'immersió lingüística.

Té la paraula la consellera de Salut i Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. No sé si és que em falla la memòria,
però quants centres de salut es varen construir durant la
legislatura del Partit Popular?
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
No, és clar, ni amb concessió ni sense concessió. Per tant,
si és tan fàcil, si és tan fàcil construir centres de salut, no sé per
què no ho fan quan governen!
Miri, gestionam 2.000 milions d'euros, es fan centenars de
contractes, centenars. Milers de contractes s'acaben fent i
adjudicant, i vostè sap perfectament, i no tracti de despistar, Sr.
Diputat, que es poden presentar empreses nacionals,
internacionals, a la construcció, i res no garanteix que una
empresa local guanyarà un concurs si es fa aquesta adjudicació
separada.
Nosaltres cercam el diàleg amb PIMEM i estam en vies
d'arribar a un acord amb PIMEM per millorar les condicions
dels plecs, i esperam que sigui una realitat el més aviat
possible.
Gràcies.

Així i tot queda camí per garantir els drets lingüístics dels
nins de les nostres illes, per nosaltres no quedarà. I d'aquí la
pregunta, Sr. Conseller: continua apostant el Govern pel
consens per garantir aquests drets a la LEIB? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el conseller d'Educació
i Formació Professional.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):
Bon dia, moltes gràcies, president, bon dia, diputats i
diputades. Gràcies, Sra. Durán, per la seva pregunta, i li diré
més: vostè sap que la llei es troba en procés de tramitació
parlamentària, però la qüestió clau és si són vostès que es volen
afegir al pacte del concert lingüístic que es treballa i dialoga i
es consensua en aquest Parlament de les Illes Balears, aquesta
és la qüestió.
La qüestió és: estan d'acord vostès amb el model lingüístic
que s'ha dut a terme des de fa més de 20 anys a les Illes Balears
i ha estat un model consensuat, d'èxit i de tranquil·litat?
Està d'acord el Partit Popular realment amb aquest model
lingüístic, que es fonamenta en la Llei de normalització
lingüística i el Decret de mínims?
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Està d'acord el Partit Popular, en definitiva, que el català
sigui, com a mínim, la meitat, almenys, de l'horari lectiu?
Està d'acord el Partit Popular que realment els centres
educatius siguin la garantia i que facin els seus projectes
lingüístics dins els projectes educatius en funció del context
que tenguin i amb el suport de la Inspecció Educativa?
Està d'acord el Partit Popular que realment els projectes
lingüístics es puguin avaluar i que puguin millorar en funció de
l'assoliment de les competències comunicatives en català, en
castellà i en una tercera llengua?
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la confrontació, que vostè sembla que cerca ara, i des del sentit
comú li demanam al Govern i a tots els partits, especialment al
PSOE, que continuïn treballant per la via de la moderació, Sr.
Conseller, i del consens que els demanen, i vostè ho sap, les
famílies i la comunitat educativa, i que donem estabilitat, en
garantir els drets educatius i lingüístics dels nins de les Illes
Balears.
Si aposta pel sentit comú tendrà el suport del Partit Popular,
si aposta per la radicalitat tendrà la nostra total oposició, Sr.
Conseller.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Està d'acord, per tant, el Partit Popular, està a favor de la
normalització de la nostra llengua i no en contra d'aquells que,
en definitiva, l'únic que fan és fer de la llengua un element de
confrontació?
Nosaltres hem dit moltes vegades que la llei d'educació no
és una llei de llengües, volem un consens lingüístic perquè la
situació del català és delicada i volem que realment el català
sigui un element clau dins el procés de normalització lingüística
com ho ha estat, sense l'escola la situació del català seria
lamentable.
Per tant, deixin la confrontació, deixin les històries de
darrera i s’afegeixin realment al consens que s’establirà en
aquest moments. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Sra. Durán. Té la paraula el conseller d'Educació
i Formació Professional.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Durán, o vostè dubta que
hi ha qualsevol alumne de les Illes Balears que no sàpiga
castellà? O vostè dubta que..., és clar que sí!, és que tots els
indicadors que tenim a les Illes Balears d'educació milloren,
fins i tot el tema de les competències comunicatives en castellà
i català. PISA ho va dir clarament, per tant, no qüestioni
realment el coneixement que tenen en català i castellà, la nostra
llei, no ho qüestioni...

EL SR. PRESIDENT:

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

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

Per tant, el model ha estat un model d'èxit.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:
Sr. Conseller, som en temps de control parlamentari, som
nosaltres que fem la pregunta i és vostè qui ha de contestar. El
passat novembre li demanava el meu company, el Sr. Lafuente,
per les sentències del Tribunal Superior de Catalunya les quals
determinaven que les llengües oficials i vehiculars havien de
tenir un mínim d'un 25% en l'ensenyament necessari per
garantir el seu coneixement. Vostè llavors responia que no era
una sentència d'aquí.

Jo el que li deman és que s’apuntin a aquest consens, que no
confrontin temes de llengua, perquè, en definitiva, el català a
les Illes Balears necessita el suport de tothom, i nosaltres hi
som per aquest suport.
Moltes gràcies, i ho torn repetir: mà estesa per consensuar,
però no mà estesa per confrontar! Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Nosaltres creiem, com també ho fa la ministra, la Sra. Pilar
Alegria, que és d'obligat compliment i que no hi ha debat, que
s'han d’acomplir aquestes sentències a les comunitats
autònomes allà on hi ha dues llengües oficials vehiculars i amb
una sola línia educativa, ja que es basen en principis generals
i en l'aplicació de la Constitució, Sr. Conseller.
I la LEIB, ara en tramitació, marca un mínim per a la
llengua catalana, però no ho fa per a la llengua castellana.
Nosaltres volem que els estudiants de les Illes Balears, quan
surtin de l'escola obligatòria, sàpiguen català, sàpiguen castellà,
com a dues llengües oficials que tenim aquí a la nostra
comunitat autònoma.
I com ho garantim, Sr. Conseller? Nosaltres demanam
l'equilibri. Ara tenim una oportunitat, hi som a temps, lluny de

Gràcies, Sr. Conseller.
I.14) Pregunta RGE núm. 446/22, presentada per la
diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió de la sisena onada
de COVID.
Catorzena pregunta, RGE núm. 446/22, relativa a gestió de
la sisena onada de COVID, que formula la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Riera.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:
Gràcies, president. Sra. Gómez, fa mesos que des del Partit
Popular l’avisam que aquesta sisena onada es podria gestionar
millor, que la gent es vacuna i que no feien falta més
restriccions, però que s'havia de planificar.

i... etc. S'ha fet moltíssima feina durant uns pocs dies per
millorar l'atenció en aquesta comunitat autònoma. Gràcies,
president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Hagués estat bé que hagués escoltat qualcú, hagués estat bé
que hagués planificat, perquè el resultat no ha estat així, ha
estat un caos polític que ha espantat tothom i els sanitaris i la
gent està molt cansada de la seva gestió.
Voldria dir, per favor, per què continua improvisant després
de dos anys de pandèmia?
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, Sr. President. No esperava manco. Miri, la sisena
onada, Sra. Diputada, ha estat en nombre de casos la més
nombrosa de totes les onades anteriors, sense precedents, no en
aquesta comunitat autònoma, al llarg del món. Quants de casos
havíem de preveure que es produirien? Qui és que sap... poder
donar resposta a aquesta situació?
El que hem estat fent des del primer moment és adaptar el
sistema sanitari en tots els àmbits que estam tractant de
millorar, hem millorat molt i s'intenta millorar, evidentment,
quan trobam una dificultat, la milloram, i això vol dir
planificació.
Que hi ha dificultats? Per suposat que hi ha dificultats, però
mentre uns pocs eren de vacances li puc assegurar que durant
aquesta sisena onada s'ha fet moltíssima de feina, i no puc més
que agrair a tots els gestors que han estat... totalment les
vint-i-quatre hores pendents i a tots els professionals, tant de
salut pública com del Servei de Salut, perquè, miri, Sra.
Diputada, en pocs dies s'han adaptat moltíssimes eines per
reduir la pressió de la central COVID, per millorar l'atenció als
centres de salut, per protegir els hospitals.
Es va posar en marxa una web, que no n'hi ha tantes a tot el
país, que permet que les persones puguin demanar una cita o es
puguin autocitar, que puguin demanar la baixa laboral. Hem
aconseguit un acord amb les farmàcies que estan ajudant també
en la comunicació dels tests i en la supervisió dels tests de
manera totalment voluntària.
S'ha implementat la vacunació pediàtrica. S'ha dut el
vacobus a molts d'indrets no només de Palma, sinó de tota
Mallorca. Hem posat en marxa en temps rècord gràcies a la
cessió de l'IBAVI el Francesc Quetglas que permet sis línies de
vacunació; a Manacor s'ha habilitat un espai amb sis línies de
vacunació més; s'ha reforçat l'estructura de la UCI de Son
Llàtzer i s'ha doblat el nombre de llits de la UCI de Son Llàtzer

Gràcies, consellera. Té la paraula la Sra. Riera.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Si vostè no esperava menys, nosaltres sí esperàvem un poc
més, però és que viu vostè en una realitat paral·lela.
Miri, la gestió del seu govern: UCI, ha acabat amb les UCI
col·lapsades, hi ha hagut dies que no ha hagut cap llit
disponible, segons els professionals per la mala planificació
sanitària, la de vostè, Vacunes, li vàrem demanar que acceleràs
la vacunació infantil, li ho venim demanant des del mes de
novembre, però contyinuam sent els darrers, els darrers de la
cua en vacunació infantil. Protocols escolars, li vàrem reclamar
que planificàs la tornada a les aules, però no ho va fer, va
improvisar i ha hagut de canviar fins a tres vegades de
protocols en una setmana, angoixant famílies i professorat.
Tests d'antígens, li vàrem demanar que donàs tests d'antígens
gratuïts, per què no ha volgut donar tests d'antígens gratuïts? La
gent s'ha de pagar les proves, la gent ha hagut de fer de vegades
de metge de si mateixos i decidir autoconfinar-se en el cas que
no es trobassin bé. Mortalitat, som una de les comunitats amb
més mortalitat a la sisena onada, sí, un 32% d'increment, un
excés de 55 persones que perderen la vida de COVID i de no
COVID i ho diuen els professionals sanitaris, Sra. Gómez.
Escolti els professionals sanitaris si no vol escoltar el Partit
Popular, perquè els metges diuen que aquesta mortalitat es deu
que el sistema està saturat; ha abandonat la resta de patologies,
fa diagnòstics massa tardans, ha deixat molts de pacients
crònics sense atendre i ha retardat operacions que estaven
programades a part que Atenció Primària està saturada i no
poden ni agafar el telèfon.
I el darrer, Sra. Consellera, les errades en les xifres de
contagis. Acaba de donar de baixa 50.000 contagis per errades
de recompte, errades de recompte?, quin problema té vostè a
comptar?, perquè no li quadren ni els contagis, ni els vacunats,
ni les dades del ministeri li quadren a vostè.
Sra. Gómez, venim avisant des del mes de novembre i no
ha escoltat cap proposta, cap idea i està desbordada.
Demani disculpes a la gent i doni qualque explicació
d'aquestes xifres i d'aquestes dades que li diem, perquè no ha
estat a l'alçada ni dels sanitaris ni de les circumstàncies.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Representen la política de l’esbroncada
quan són a l'oposició i la de les retallades quan governen, veig
que no tenen remei.
(Alguns aplaudiments)
Miri, la vacunació és voluntària, Sra. Diputada, i hem posat
a l'abast de tots els ciutadans d'aquestes illes més cites de les
que s'estan omplint. La vacunació és voluntària. Tots els
ciutadans que es volen vacunar s'han pogut vacunar i es poden
vacunar, i nosaltres seguirem treballant i seguim treballant, els
professionals ho saben i els ciutadans, gràcies a Déu, també.

Vostè em pregunta ... fa un plantejament que..., jo li ho he
dit moltes vegades, veig que ha començat un any nou, intentam
rebre’l amb esperança, amb il·lusió, a canviar coses, a millorar
les coses, però vostè ni canvia de discurs ni canvia de formes,
desgraciadament.
Em torna plantejar a una sessió de control opinions meves
com a presidenta sobre diferents partits polítics. No és la meva
feina, ni és la meva tasca, ni és la meva obsessió, no?. Vostè
segueix amb les seves dèries, jo no. Jo seguesc treballant en
benefici de la ciutadania d'aquesta comunitat autònoma i som
aquí, Sr. Campos -i li ho explicaré una vegada més-, per retre
comptes de la gestió de govern.
No opinaré sobre posicions ni de MÉS per Mallorca, ni tan
sols del que diu el seu partit polític.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gràcies, Sra. Consellera.
I.15) Pregunta RGE núm. 14346/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a espoli a Balears.
Quinzena pregunta, RGE núm. 14346/21, ajornada a la
sessió anterior, relativa a espoli a Balears, que formula el
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
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Vamos a ver, Sra. Armengol, son sus socios de gobierno y
sus socios de gobierno han aprobado en su último congreso que
los ciudadanos de Baleares sufrimos -digo textual- “brutal
expolio del Estado español”. Ello para justificar que -otra vez,
textual- “cualquier proyecto de país pasa inexorablemente por
una república independiente”.
Usted gobierna con ellos. Evidentemente, Sra. Armengol,
lo del expolio es una aberración más del separatismo, y si nos
referimos a la financiación, sobre la que todos lloran, pues
resulta que esta financiación le ha permitido a usted nadar en la
abundancia y disparar el gasto de forma ostensible.

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sra. Armengol, le
deseo en lo personal un feliz año 2022, que para nosotros en lo
político también lo será si éste es su último año al frente del
Gobierno balear. Dado que la Mesa del Parlamento no me ha
dejado preguntarle sobre las menores tuteladas, abusadas y
agredidas siguiendo un curioso criterio, le voy a preguntar
sobre otro tema.

Usted maneja un presupuesto de 6.400 millones, ha
aumentado el gasto por encima de 5.000 millones mientras
soportamos una deuda pública que en breve superará los
10.000 millones de euros y que pagamos todos los ciudadanos,
Sra. Armengol, como pagamos la incompetencia de sus
gobiernos como condenas, como las de los terrenos de Sóller
que suponen 91 millones y medio.

Sus socios separatistas de MÉS afirman que España expolia
a Baleares, ¿usted también lo cree?

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

Sra. Armengol, realmente ustedes son los expoliadores, su
gobierno, el Partido Socialista, Podemos, MÉS son quienes
están expoliando a los ciudadanos de Baleares, a los
trabajadores, a los autónomos, a las pequeñas y medianas
empresas con unos impuestos abusivos, completamente
abusivos, para sostener esta garrapata autonómica que sirve
para colocar, por ejemplo, a sus más de 200 cargos políticos
que sus sueldos, solo sus sueldos, nos cuestan más de 14
millones de euros al año y que encima solo sirven para poner
más trabas a aquellos que quieren sacar adelante su negocio.

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, almanco per
desitjar-nos salut, esper que a mi i a tots i totes, no?, que aquest
any ens vagi bé a tothom.

Mire, Sra. Armengol, a usted lo único que le interesa es
seguir despilfarrando de cara a las próximas elecciones,
ocultando la realidad, y la realidad es que usted, su gobierno

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.
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nos ha llevado a la ruina y que usted, usted, Sra. Armengol,
gobierna con los que ejecutan los planes de Bildu en Baleares.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

I.16) Pregunta RGE núm. 431/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a valoració del projecte de llei estatal
d'habitatge.
Setzena pregunta RGE núm. 431/22, relativa a valoració del
projecte de llei estatal d'habitatge, que formula el diputat Josep
Castells i Baró del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr.
Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. A veure, nosaltres en aquesta
comunitat autònoma des de fa gairebé set anys governam amb
pactes de progrés gràcies als acords que ha fet possible la
ciutadania d'aquestes illes i jo veig les coses absolutament
diferent de vostè, Sr. Campos.
Li posaré un parell d'exemples: gràcies a aquest govern a les
Illes Balears hi ha diàleg social i pau social; gràcies a aquest
govern es fan polítiques de consens i de diàleg amb tothom per
superar les situacions que ens ha tocat viure també en aquesta
legislatura.
Avui, i li posaré per exemple una qüestió, hem aconseguit
que des de l'any 2015 a ara es redueixi un 50% l'abandonament
escolar prematur de la nostra comunitat autònoma. Això és un
èxit de la comunitat educativa i de la voluntat política de posar
els recursos on pertoca...
(Alguns aplaudiments)
Li diré una altra cosa, gràcies a la capacitat d'aquest govern
de treballar conjuntament amb la societat, hem aconseguit que
a les Illes Balears la pandèmia sanitària hagi causat menys
mortalitat que a qualsevol altre territori, per cert, on governen
vostès. I una altra cosa, perquè em diu que duim a la ruïna. Sr.
Campos, s'hauria d'informar, les Illes Balears, això segons els
estudis de l'AIReF, autoritat independent econòmica, estam
liderant el creixement econòmic, el doble de creixement que la
mitjana espanyola, gràcies al treball d'empresaris, de sindicats,
i, sens dubte, també d'aquest govern que tenc l'honor de
presidir.
(Alguns aplaudiments)
I, efectivament, per fer tot això, necessitam més recursos
econòmics i feim feina per aconseguir un règim especial que
ara pugui ser fiscal i fem feina en un sistema de finançament
autonòmic just. I, Sr. Campos, la consellera d'Hisenda s'ha
reunit amb tothom, amb tots els grups parlamentaris, amb tots
els agents econòmics i socials. Sap qui és l'únic partit que no ha
fet cap proposta?, el seu, perquè vénen a cobrar i de feina molt
poqueta.
Moltes gràcies.

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, senyores i
senyors diputats, ben trobades, ben trobats, el mateix li dic, Sra.
Presidenta. Previsiblement avui el Govern central de l'Estat
aprovarà el projecte de llei d'habitatge, projecte de llei que
envaeix de forma descarada les competències en matèria
d'habitatge que tenen les comunitats autònomes, i especialment
la nostra. Però el problema de fons, Sra. Presidenta, no és
aquesta invasió de competències, el problema són els efectes
d'aquesta invasió de competències, que és que tindrem una llei
d'habitatge a nivell estatal que no dóna resposta a les
necessitats i a la gravetat del problema de l'habitatge a les Illes
Balears, perquè per això existeix l'estat autonòmic, per fer
polítiques adaptades a la realitat de cada lloc.
Li posaré només un exemple, la mesura estrella, la limitació
de preus de l'habitatge. En aquest projecte de llei, si tot va molt
ràpid, fins d'aquí dos anys o dos anys i mig, no podrem
començar a fer una política de limitació de preus a les zones
tensionades a la nostra comunitat autònoma, la qual cosa
clarament demostra que aquest projecte de llei no dóna resposta
a l'emergència en matèria d'habitatge que tenim en aquestes
illes. Voldria saber quina és l'opinió del Govern sobre aquest
projecte de llei.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells per aquesta
pregunta sobre habitatge que vostè sap que és una de les
prioritats que té el Govern de les Illes Balears des de l'any
2015. He de dir que la problemàtica d'habitatge a les Illes no
comença l'any 2015, ho dic perquè abans he sentit alguna
afirmació absolutament sorprenent, que en una època de crisi
econòmica es va abandonar absolutament la política d'habitatge
públic i es varen dedicar a vendre patrimoni de sòl públic a la
nostra comunitat autònoma, els que ara es queixen d'algunes
qüestions.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.

Deia que des de llavors i hem compartit amb vostès, amb el
seu grup polític, les polítiques d'habitatge que han estat i són
pioneres a la nostra comunitat autònoma. Entre d'altres, la Llei
d'habitatge, que permet el tanteig i retracte, que estam exercint,
entre d'altres, la definició del que són els grans tenidors i
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l’expropiació de la cessió de l'ús, que va ser molt discutida,
però que la sentència ens acaba de donar la raó i que, per tant,
jo crec que això també dóna eines jurídiques al Govern
d'Espanya i a altres comunitats autònomes per tirar de valent
polítiques d'habitatge.
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habitatge, per poder fer una política adaptada a les necessitats
d'habitatge a les Illes Balears, que no són les generals de l'Estat.
I també li deman valentia per afrontar el problema de
l'habitatge, amb mesures efectives, transformadores i valentes.
Gràcies Sr. President.

Per fer la valoració del que s'aprovi avui, primer s'haurà
d'aprovar avui i llegir la lletra d'aquest projecte de llei i
òbviament, des del Govern de les Illes Balears estam atents a
aquesta circumstància. Li puc dir allò que nosaltres hem
plantejat al ministeri, no d'ara, sinó des de fa estona.
Efectivament, serà la primera llei d'habitatge estatal,
efectivament arriba tard, des del nostre punt de vista i, per tant,
estimulen totes les nostres capacitats normatives per tirar
endavant aquelles polítiques públiques d'habitatge que seguim
fent a la nostra comunitat autònoma.
Nosaltres al ministeri li hem plantejat que ha de donar la
capacitat jurídica a les comunitats autònomes per poder
intervenir sobre el preu del lloguer lliure a la nostra comunitat
autònoma. Tenim molt clar que la nostra voluntat és intervenir
sobre el preu del lloguer i per tant, hem demanat al ministeri
que ens doni aquesta estructura jurídica per poder-ho fer des de
les Illes Balears.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Gràcies, Sr. President. Bé, vostès han demanat això al
Govern de l'Estat, ja veurem com queda el projecte de llei, i jo
el que li demanaria és que si aquest projecte de llei no ens dóna
marge de maniobra per fer una política adaptada a les
necessitats de les Illes Balears, ens hi oposem frontalment.
Vostè també ha fet referència a les polítiques que fa el
Govern, molt meritòries molt originals, però, Sra. Presidenta,
sincerament, em fa la sensació que anem a la guerra amb un
"tiraxines", perquè l'expropiació de l'ús, quants pisos hem
expropiat amb l’ús?, desenes?, estem parlant d'una escala de
desenes de pisos, quan tenim necessitat de milers. Les
polítiques són bones, però són insuficients. Es necessiten
polítiques més generals, més transformadores.
Més per Menorca els va donar l'oportunitat d’establir una
limitació de preus en aquesta comunitat autònoma, fa pocs
mesos i vostès hi varen votar en contra. El Sr. Conseller, en
resposta a la meva companya Patrícia Font, li he dit que “tots
volem la limitació de preus”, però quan tenen ocasió de fer-ho,
no ho fan.
Com li deia, la llei estatal farà que haguem d'esperar més de
dos anys a poder fer aquesta limitació de preus. Jo li
demanaria, Sra. Presidenta, en aquesta matèria i amb aquesta
gravetat que veig que vostè és conscient que tenim en matèria
d'habitatge, que es defensin les nostres competències en

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Coincidim bastant, Sr. Castells.
Vostè diu “és insuficient”, efectivament, perquè veníem del no
res. I clar, ha costat molt, però començam a veure els fruits.
Ahir donàvem claus a famílies que són nous projectes de vida
que podran tenir a Ciutat.
(Remor de veus)
No, no, no interrompin perquè vostès ens varen deixar una
situació molt complicada. No fer res és molt fàcil i criticar és
molt fàcil, no fer res i criticar és molt fàcil.
(Alguns aplaudiments)
Acabarem aquesta legislatura amb un 64% de parc públic
d'habitatge a la nostra comunitat autònoma, que es diu aviat i
que és molt mal de fer. Efectivament, hem amb mesures
innovadores. Les ajudes al lloguer ens varen deixar amb 1,5
milions d’euros, ara en posam 9. Però el meu compromís, Sr.
Castells, és que això no és suficient i que per tant, nosaltres
serem valents i compromesos, i en el marc del que ens marca la
competència estatal, nosaltres aquí a les Illes Balears, tirarem
endavant la limitació dels preus de lloguer.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
I.17) Pregunta RGE núm. 430/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a licitació en bloc
de nous centres de salut.
Dissetena pregunta, RGE núm. 430/22, relativa a licitació
en bloc de nous centres de salut, que formula el diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President, Sra. Presidenta, bon dia a
tothom. A principis del mes d'octubre li vaig plantejar una
pregunta i li vaig afirmar que era una idea nefasta licitar en
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bloc, en conjunt, aquests 9 nous centres de salut a les Illes
Balears i li vaig instar a canviar i a fer una licitació centre de
salut a centre de salut, és a dir, individualment i a fer aquesta
licitació per lots.
Vostè no ens ha fet gens de cas, ens va dir que això era més
àgil i es demostrarà que això és més lent, perquè en definitiva,
hi haurà recursos de les patronals i això endarrerirà el procés
de licitació, cosa que no hagués succeït si ho haguessin fet per
lots. Però és que el que em preocupa és que el seu govern
cregui de bon de ver en la licitació per lots, perquè si
l'argument que vostès estan donant és que es fa més via i és més
àgil fer-ho en bloc, vol dir que vostès no aposten per la licitació
per lots, cosa que suposa un incompliment de la Llei de
contractes i, sobretot, suposa un incompliment dels
compromisos adquirits i votats en el Parlament de les Illes
Balears. I, com vostè ha pogut comprovar, no només és aquest
diputat que diu que això perjudica les empreses de les Illes
Balears i que va a favor dels grans operadors, sinó que la
PIMEM ha dit que queden excloses el 99% de les empreses de
les Illes Balears.

Li deia que la prioritat, la priorització, d'aquests nous
centres de salut ha fet que facem aquest sistema de concessió
per ser més ràpid; complim la Llei de contractes, Sr. Melià,
vostè sap perfectament que amb la Llei de contractes a la mà,
encara que facis una licitació petita, ningú no pot garantir que
la guanyi una empresa petita i mitjana d'aquesta comunitat
autònoma. Per tant, no enganem la gent, perquè no és cert,
ningú no pot garantir que encara que la facis separada, no hi
hagi els recursos de cap empresa i que, per tant, es retardin els
concursos, perquè això està succeint dia a dia en qualsevol obra
de les que feim. Ningú no pot garantir que un gran contracte
com el que plantejam no la guanyin empreses mallorquines.
Vostè, Sr. Melià, formava part del darrer govern -el seu
partit- de Francesc Antich, i era diputat aquí, i es va fer una
concessió de deu centres de salut i la va guanyar una UTE d’on,
de les tres empreses, dues eren mallorquines. Aquesta també és
la realitat d'aquestes illes.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Vostès, que van de reis del diàleg social amb patronals i
sindicats, què opinen que totes les patronals estiguin
absolutament en contra d'aquesta licitació en bloc que vostès
han plantejat?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Melià. Certament vostè
ja es va preocupar d'aquesta qüestió i jo li agraesc que avui
torni a treure el tema a col·lació. Crec que és important que
plantegen les coses. La fórmula de contractació que
normalment s’empra des de qualsevol conselleria del Govern,
vostè sap perfectament que no és fer en bloc, sinó que es licita
obra a obra, que és el que està succeint.
Però és cert que en aquest moment tenim una urgència
necessària dins, evidentment, acabam de viure una pandèmia
sanitària, acabam de tenir una situació, que és la que tenim,
necessitam amb urgència a molts d'unitats bàsiques de salut i
centres de salut, i la forma més ràpida que hem pogut trobar i
amb les condicions adequades per poder -ho fer és aquesta de
la concessió i, per tant, la licitació del 9 nous centres de salut
i unitats bàsiques de salut, de forma conjunta.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, la realitat és
que des del segon govern Antich a ara hi ha hagut directives
europees i un canvi a la legislació espanyola que ha afavorit a
les petites i mitjanes empreses i que ha obligat a fer per lots.
Aquesta és una diferència molt important que vostè no vol
recordar, però que és capital en el debat que estam tenint.
La contractació pública és una eina de política econòmica.
Per tant, és una manera d’afavorir i beneficiar les empreses
locals, si hi ha voluntat política, cosa que vostès han demostrat
que no tenen en aquest cas. I no estam dient que hi hagi
garantia que guanyin empreses mallorquines, perquè no existeix
una garantia. El que sí garanteix, per lots, és que puguin
participar les empreses mallorquines; i vostès, allò que han fet,
és pegar-los una portada i impedir que participin les empreses
mallorquines, i això per a El Pi és inacceptable.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la presidenta del Govern.

Nosaltres hem treballat moltíssim, i vostè ho sap, en la
central de compres centralitzada, en la formació específica als
professionals que estam treballant amb CAEB i PIMEM des de
principis de legislatura, en la contractació per lots i per illes i
sempre amb preus perquè puguin accedir-hi les petites
empreses, en les clàusules socials, que són un element nou dins
aquesta comunitat autònoma a l'hora de la contractació pública
i que posàrem en marxa la passada legislatura, i ara estam
treballant en les clàusules mediambientals, també per fer
possible aquesta contractació més adequada a la nostra
comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. En absolut compartesc aquesta
afirmació. Aquest govern està treballant des del principi amb
totes les patronals, precisament, i hem fet canvis dins la
contractació pública que afavoreixen directament les empreses
de la nostra comunitat autònoma. I en aquesta línia seguim
treballant.
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A més, tenim reunions des del servei de Salut amb PIMEM
per intentar millorar aquesta contracta dels nous centres de
salut i que, per tant, nosaltres estam absolutament a disposició.
Ara, la prioritat és la salut. La prioritat és l'atenció de la
ciutadania. La prioritat són els professionals sanitaris de les
nostres illes.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
I.18) Pregunta RGE núm. 434/22, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió del Govern
davant la sisena onada de la COVID-19.
Divuitena pregunta, RGE núm. 434/22, relativa a gestió del
Govern davant la sisena onada de la COVID-19, que formula
la diputada Patricia Guasp i Barrero del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Gràcies, president. Presidenta, el 26 de octubre en esta
cámara -y está en el Diario de Sesiones- me aseguró
literalmente que con el 82% de la población vacunada no
tendríamos una sexta ola comparable a ninguna otra.
Sra. Armengol, ¿cómo valora hoy la gestión de su gobierno
en la sexta ola?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per tornar a
demanar sobre una qüestió que és clau i fonamental a les
nostres illes, que és el tema de la salut i de la pandèmia
sanitària.
Efectivament, vostè em va fer aquesta pregunta dia 26
d'octubre i jo li vaig dir exactament el que vostè ha traslladat
avui, que no seria comparable amb el 82% de població
vacunada. Els fets demostren que el que jo vaig dir és cert.
Vostè s'imagina en una altra onada..., si compara vostè el
nombre de contagis, les morts, els ingressos a UCI i els
ingressos a planta, que és el que jo li vaig explicar, no té
comparació de..., cap ni una. Si la gent no hagués estat
vacunada i haguéssim tengut aquest nombre de contagis, no em
vull imaginar la quantitat de morts i d'ingressos que haguéssim
tengut.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Guasp.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Mire, presidenta, frente a su relato, los datos. Somos la
comunidad autónoma con menos niños vacunados, a la cola en
la administración de dosis de refuerzo, tenemos un déficit
crónico de profesionales sanitarios, faltan enfermeros, técnicos
y más de 350 médicos de familia, no hay pediatras, demoras de
más de nueve días para ser visto por un médico de familia.
Dígame, de los 780 profesionales sanitarios que ha dicho la
consellera, cuántos son contrataciones de médicos, médicos.
Específiquelo.
Han convertido los centros de salud en centros COVID
porque su gobierno no ha reforzado la Atención Primaria, ¿por
qué no han mejorado la planificación? ¿Por qué no han
liberado a los enfermeros de los trabajos burocráticos y de los
controles telefónicos? ¿Por qué no quieren contratar a técnicos
de cuidados de enfermería en la Atención Primaria?
Usted en octubre me aseguró aquí que no estábamos..., que
estábamos -perdón- que estábamos completamente preparados
para hacer frente a la sexta ola y resulta que, debido a la
saturación, la Atención Primaria ha pasado a controlar solo a
los pacientes frágiles y no vacunados.
La sexta ola ha vuelto a colapsar InfoCOVID y ya desde
diciembre no hace ni tests a contactos estrechos. EduCOVID ya
ni existe, presidenta, se lo aseguro. La presión asistencial sube
a día de hoy, Baleares lidera la tasa de ocupación de UCI por
1.000 habitantes, con 92 pacientes críticos, los que más de
España; tiran de anestesistas porque no hay intensivistas en
Ibiza, con el 73% de la ocupación; y ahora no me saque el
comodín de que se pueden ampliar a 350 camas de UCI, porque
no tienen enfermeros para ello.
Mire, la realidad es que no han aprendido nada y reconozca
que han vuelto a fallar en planificación. Han llegado a la sexta
ola sin profesionales necesarios, aumenta la fuga, ya no de
profesionales, que también, sino de la profesión, debido al
desgaste. Le pido autocrítica y humildad, porque si no, no son
creíbles.
Y la ministra Darias, ¿a qué vino a Mallorca?, ¿aprovechó
usted para pedir la actualización del plus de residencia para
compensar la insularidad y fidelizar a los profesionales
sanitarios, como venimos reivindicando desde Ciudadanos y
desde las plataformas de empleados públicos, como
UNISEP...?
(Se sent el timbre de tall de micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Guasp. Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la
presidenta del Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Guasp, jo entenc el que
vostè està traslladant, la crítica és molt fàcil. Abans li ho deia
a una altra persona que l'ha precedida en l'ús de la paraula, la
crítica des de fora és molt fàcil.
Si vostè dia 26 d'octubre era capaç d'endevinar que venia
una variant com l’òmicron, que a tot el món ha estat la més
contagiosa, ho hauria d'haver dit a l'OMS, no ho hauria d’haver
dit en aquest parlament, Sra. Guasp, aquesta és la realitat...
(Alguns aplaudiments)
... perquè ni a Balears ni a Alemanya ni a Àustria ni a enlloc.
Aquesta és la realitat de la situació
I aquesta comunitat autònoma -i jo n'estic molt orgullosaté un professionals sanitaris excel·lents i està fent una gestió
pública excel·lent. I aquesta és la realitat, Sra. Guasp. I s'està
planificant dins una pandèmia sanitària que vostè entendrà que
planificar-la, quan ve una variant com aquesta, és molt
complicat, molt complicat, però així i tot s'ha fet, i s'ha fet un
esforç enorme, que bé explicava la consellera de Salut, de posar
eines informàtiques d'auto rastreig als mateixos ciutadans i
ciutadanes, d'explicar-los la realitat que vivim amb una malaltia
que haurem de compatibilitzar amb una vida normal. I que,
efectivament, hi ha casos lleus que no necessitaran de l'Atenció
Primària, ni necessitaran dels hospitals i que, per tant, hem de
saber entendre com funciona aquesta malaltia.
Hem donat l'eina informàtica per poder fer les baixes
laborals, i està funcionant. Les farmàcies estan ajudant, i
l’enorme esperança és la vacuna, i la gent s'està vacunant. I als
centres de vacunació la Conselleria de Salut ha posat a
disposició les fórmules més ràpides i més àgils de vacunació
d’adults i pediàtrics.
I vostè em diu que hi falta personal sanitari. Escolti, Sra.
Guasp, i on governen vostès, que els han acomiadat, allà no en
falten?, perquè aquesta..., és el més fàcil. Vostès a Andalusia
han acomiadat els metges i les infermeres, com va passar aquí
quan va governar el Partit Popular.
(Alguns aplaudiments)
Aquesta és la realitat. Nosaltres no hem acomiadat, hem
contractat i contractam més, efectivament, efectivament, clar
que sí, hem contractat i contractam més, i milloram les
condicions laborals en la mesura de les nostres possibilitats.
Que és insuficient? Clar que sí! Que no tot ho fem bé? No, no
tot ho fem bé, Sra. Guasp, ho he dit moltíssimes vegades, és
clar que no, però es gestiona pensant en l'interès general,
pensant en la ciutadania, i si ens comparam amb altres territoris
d'Espanya, veuran les diferències, també posin-les en valor, i
sentin-se orgullosos del que funciona bé en aquestes illes, que
hi ha molt, perquè hi ha molt d’esforç de moltíssima gent que
voluntàriament està traient el millor de si mateixa.
Moltes gràcies.

Gràcies, Sra. Presidenta.
I.19) Pregunta RGE núm. 447/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació de l'anunciada llei turística.
Dinovena pregunta, RGE núm. 447/22, relativa a situació
de l'anunciada llei turística, presentada pel diputat Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Costa.
EL SR. COSTA I COSTA:
Gràcies, Sr. President, bon dia senyores i senyors diputats.
Sra. Armengol, el dia 17 de gener, vostè i el Sr. Negueruela,
se’n anaren a Madrid i anunciaren que hi havia, habemus llei
turística.
La pregunta que li faig avui és: en quina situació es troba
aquesta llei turística?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Costa, avui, li deia
abans el seu company de viatge, al Sr. Jorge Campos, tenim
una notícia fantàstica, les Illes Balears lideren el creixement
econòmic a nivell espanyol, el doble. Crec que n'hauríem de
parlar d'això, perquè avui no hi ha ni una pregunta d'atur en
aquest parlament, ni una pregunta d'economia, ni una pregunta
del que afecta directament la gent.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
L'any passat, l'any passat, a aquestes alçades de la pel·lícula
em deien que no hi hauria temporada turística. Bé, idò hem
demostrat que hem tengut una temporada turística robusta i que
ha creat més llocs d'ocupació que mai, i que els nostres
treballadors estan més ben tractats que mai, gràcies a l'escut
social que s'ha elaborat a través de les institucions públiques,
perquè la gestió de la crisi ha estat absolutament diferent.
Si volem que el turisme segueixi essent líder i que, a més,
no només es concebi com a un espai de benestar per al turista
i com a un espai de rendibilitat per a l'empresa, sinó que donem
un caire d'impacte positiu a les nostres illes, que, per tant,
pensem en la circularitat turística, és el que intentam fer amb
una nova normativa turística que consensuam amb els sectors
econòmics i socials.
Sr. Costa, l'important de tot això és: vostès què en pensen?
Estan d'acord que hi hagi una normativa turística que ens posi
i ens situï com a centre de referència en circularitat turística...
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(Remor de veus)
..., tal i com s'ha treballat amb la Fundació Impulsa?
Estan d'acord que els hotels tenguin en compte la situació
dels treballadors i treballadores de l'hostaleria de la nostra
comunitat autònoma?
A mi m'agradaria sentir les seves propostes ara i durant tot
el temps que queda per tramitar la normativa.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Costa.
EL SR. COSTA I COSTA:
Gràcies, president. Tal com ens té vostè acostumats, a vostè
se li fa una pregunta i contesta el que li dona la gana, com
sempre.
Sra. Armengol vostès se'n varen anar a Madrid a presentar
una llei fantasma, una llei inexistent, una llei que només tenien
el títol, ens varen presentar quatre idees i es varen quedar tan
tranquils. Aquesta vegada no varen fer ni tan sols el
PowerPoint de torn...
(Alguns aplaudiments)
... varen fer una obra de teatre i varen riure’s de tots els
ciutadans de les Illes Balears.
Ens varen dir que era una llei que estava absolutament
consensuada, i dos dies després tothom deia que no havien ni
llegit la primera plana del document de la seva llei.
(Alguns aplaudiments)
Sra. Armengol, “Cautela de los hoteleros, no hemos visto
la letra pequeña. La letra pequeña de la ley turística preocupa
a las sectoriales de PYME, y critican las formas del Govern.
Los hoteleros pitiusos critican que el Govern no les ha
consultado para hacer la nueva ley turística. Malestar de los
consells d’Eivissa y de Formentera: se enteran por la prensa
de la nueva ley turística”.
I què me’n diu vostè, dels seus socis de govern? Sabien els
seus socis de govern que vostè presentava una llei turística? De
quina llei turística parlen? Es varen quedar els seus socis de
govern amb uns ulls com a plats quan vostès varen presentar
una suposada llei turística!
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Això sí, això sí, Sra. Armengol, això sí, pot estar tranquil·la
els seus socis de govern no diuen res, absolutament res. El Sr.
Castells sí, eh?, el Sr. Castells parla de fenòmens paranaturals
o paranormals.
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(Algunes rialles i remor de veus)
Sra. Armengol, vostè no ha consensuat absolutament res ni
amb el sector ni amb ningú, i això no és seriós, Sra. Armengol,
no és seriós que se'n vagin vostès a Madrid i de la llei més
important d'aquesta comunitat autònoma presentin quatre idees
i no facin res més.
Evidentment que estam d'acord a presentar una llei turística,
evidentment que estam d'acord a aplicar fórmules de circularitat
turística en el sistema turístic de les Illes Balears, a tot el
sistema turístic de les Illes Balears. No estam d'acord ni amb
les imposicions, ni amb les prohibicions, i sí amb la política
d'incentius.
Sra. Armengol, si vol fer feina de manera seriosa per una
llei turística de consens, aquí ens té, si vol seguir fent el ridícul,
cerqui’n un altre!
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, el seu plantejament és
absolutament ridícul, ridícul!
(Remor de veus)
A veure, vostè entén que anem a Madrid, a la setmana gran
de la fira turística, es presenti una normativa turística que ha de
ser realitat a les Illes Balears, que ens torna posar com a
capdavanters en turisme, la presentam amb el conseller de
Model Econòmic, amb el conseller de Medi Ambient, amb la
consellera d'Agricultura, amb la que fa temps que hi fem feina
i hi treballam, la presentam amb totes les patronals i els
sindicats, amb el Govern d'Espanya, la vicepresidenta i la
ministra Reyes Maroto, i vostè pensa que ningú no coneix res?
Vostè pensa que després surten els grans hotelers d'aquestes
illes dient que és un encert aquesta normativa turística i que no
han vist res? Vostè es pensa que la gent és tan beneita, Sr.
Costa?
Ja basta, ja basta! El que és important és que tornarà haverhi un avanç, en aquest cas, en normativa turística i vostès no hi
seran, Sr. Costa, perquè sempre es troben al marge de tot.
Què és important, farem del turisme una economia que, a
més, tengui un impacte positiu en termes de circularitat
ambiental? Sí. Ho farem que tengui un impacte positiu en
treballadors i treballadores? Sí, i tant. I serà nou i tornarem i
seguirem essent líders a nivell internacional, i ho farem des del
consens i diàleg, com treballa sempre el Govern de les Illes
Balears.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.

de legislatura que les permita volver a vender nuevos discursos,
nuevas expectativas, nuevos titulares hasta 2023, sin hacer
nada.

II. Interpel·lació RGE núm. 9688/21, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria turística.

Por eso, para la tranquilidad de todos, creemos que deberían
hacer ustedes pública su hoja de ruta de política turística para
Baleares.

Passam al segon punt de l'ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 9688/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
matèria turística.

Efectivamente, hemos visto en la feria de FITUR, en
general, en el sector ilusión, ganas de recuperar, ganas de
trabajar, pero también es cierto que se asume un alto grado de
incertidumbre. Desde el sector se pide prudencia y medidas,
medidas como prorrogar los ERTE hasta mayo o prever ayudas
a empresas ante posibles restricciones por repuntes de
contagios y piden también un PERTE turístico, transparente y
ordenado, pero que lamentablemente se está estrellando contra
la negativa de Sánchez, a quien le es más provechoso repartir
discrecionalmente los fondos en función del color político del
receptor, tal como ha denunciado el Partido Popular.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señoras y señores
diputados, Sr. Conseller. Hace casi dos años del inicio de esta
pandemia, vidas perdidas, familias deshechas, empresas,
empleo perdido y el sector turístico y toda la cadena de valor
ha sufrido y sufre sobremanera; con una temporada 2020 casi
inexistente; un 21, afortunadamente, mejor de lo esperado, pero
muy lejos de la recuperación; ahora está el reto del 2022 en
adelante, pero para eso ya hace falta un proyecto de política
turística de futuro que deje claro hacia dónde quieren llevar la
principal industria de Baleares. Ahora ya no basta con navegar
a la estima.
Por eso pedimos hoy esta interpelación, porque queremos
conocer cómo van a abordar los retos del turismo postpandemia
de manera integral y dar herramientas al sector y al destino para
adaptarse, para recuperar la competitividad, crecer en valor, en
calidad, en turismo responsable y por un crecimiento
sostenible; en definitiva, buscar el equilibrio.
Con esta pandemia ha quedado clara la importancia del
turismo para la supervivencia de Baleares, pero nos preocupa
ver que el Govern del pacte parece que todavía no lo tiene
claro, sus posicionamientos son contradictorios y faltos de rigor
técnico. Observamos que no se ponen de acuerdo en temas tan
importantes como si quieren recuperar los turistas perdidos o
no; cuántos cruceros quieren limitar o no, y si se van a cargar
definitivamente el carácter finalista del Impuesto del Turismo
Sostenible o no. En lo único que sí vemos que tienen ustedes
unidad de acción es en que prefieren prohibir a gestionar, y
nosotros preferimos gestionar a prohibir.
Sus Acords pel pacte, los Acords de Bellver, hablaban del
cambio de modelo económico y un turismo, pero en casi 7 años
no se ha producido este cambio, y esto es algo que no solo se
lo dice el Partido Popular, se lo dicen las patronales, los
sindicatos, Terra Ferida y el GOB también se lo dicen, incluso
algún socio de gobierno. Y ante esto, ¿ustedes qué hacen?
Pues, como ven que ya no van a cambiar ese modelo turístico
que habían prometido hace seis años, pues cambien de
discurso, van dejando de hablar del cambio de modelo
económico y turístico y pasan a hablar de una economía y un
turismo sostenible y circular, lo cual nos parece estupendo y
estamos totalmente de acuerdo; pero, al final, la sensación es
que ustedes van buscando un nuevo punto cero, un nuevo inicio

Esto implica que España pasará de poder haber recibido
15.000 millones a 3.400, una lástima y una falta de
entendimiento de la importancia del turismo. Sr. Conseller, le
pedimos: ¿eivindicará usted todas estas cuestiones?
Y las previsiones, efectivamente, son positivas y la buena
noticia del fin de la limitación del Reino Unido y la
recomendación de Europa de levantar las restricciones son
determinantes y es importante precisamente aprovechar este
impulso positivo para posicionarnos.
Vemos que entre sus objetivos anunciados en FITUR había
la recuperación del turismo nacional, el británico, entendemos
que también el resto internacionales, necesarios para el resto de
islas, y desestacionalizar.
Por tanto, ante esto, ¿qué actuaciones va a llevar a cabo
desde la AETIB para conseguir estos objetivos y cuándo?
Creemos que si tienen ustedes un plan de estímulo debería estar
ya en ejecución puesto que ahora es cuando se genera la
demanda.
No sería deseable que pasará lo mismo que el año pasado,
que llegó tarde a sacar el co-marketing para la mejora de la
conectividad. Sí, Sr. Conseller, llegó tarde.
Por otro lado, también para alargar la temporada, nos
gustaría saber si tiene previsto sacar el programa de turismo
senior interislas que se aprobó en los presupuestos de 2022 a
instancia del Partido Popular, muy necesario también para
desestacionalizar.
Efectivamente, hay recuperación, Sr. Conseller, usted lo
dice y ¡solo faltaría!, pero venimos de los peores datos de
España, y usted si lo compara con 2022 por supuesto, con 2020
pues por supuesto. Seguimos lejos de la recuperación y se lo
dicen las patronales, los sindicatos: “Baleares tiene 30.000
parados más que en 2019 y 34.000 empleos menos”, cifras más
bajas que incluso en 2018.
Y su euforia contrasta con la preocupación de los
empresarios del sector, especialmente los pequeños y los
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medianos porque vienen de dos años de graves dificultades y
ahora se enfrentan al endeudamiento, a la inflación, a la subida
de impuestos, con nuevas exigencias en esta ley fantasma que
nadie conoce y ante un escenario de mucha presión con
destinos competidores en los que sus gobiernos sí han apostado
fuerte por la recuperación turística, con guerra de precios y
donde la rentabilidad este año ha de poder responder a todo lo
perdido los años atrás, 12.000 millones en 2020 y 7.000
millones en 2021 y ojalá fuera verdad el hecho de la
recuperación total que auguró la Sra. Armengol para 2022, pero
ya le han dicho que hasta el 2023 o el 2024 ni el BBVA
Research ni los empresarios lo auguran.
Otro tema muy importante para la recuperación son las
medidas estructurales que muchas veces le hemos reclamado y
que nos podría gustar ver reflejadas en esta nueva ley turística
que se ha ido usted a presentar a Madrid, una ley que nadie
conoce en Baleares en un acto de autobombo y de manera
atolondrada, si no improvisada; una ley por la que el Partido
Popular le habíamos preguntado el 23 de noviembre en sede
parlamentaria, que por supuesto no nos concretó y menos nos
informó de que tenía previsión de presentarla en FITUR.
Sinceramente, Sr. Conseller, no son formas, porque tanto
usted como la Sra. Armengol afirmaron que esa ley sería objeto
de intenso debate, ¿qué debate, Sr. Conseller?
Usted se extrañaba de que la gente quisiera saber la letra
pequeña de la ley porque, según usted, lo importante era el
fondo, ¿qué fondo, Sr. Conseller?, ¿el que usted diga?,
¿tenemos que profesar fe ciega a lo que usted diga?, pues es
muy difícil cuando dice que trabaja tan discretamente que nadie
sabe en qué está trabajando ni con quién, porque la CAEB, la
FEMP, la restauración, AFEDECO, AVIBA, la FEMP, PYME
desconocen su contenido y se lo han dicho, lo han dicho los
medios de comunicación, ¿quién miente aquí, Sr. Conseller?,
¿quién miente?
Es difícil que ante la deslealtad institucional mostrada hacia
los consejos insulares que ostentan la competencia de
ordenación turística y que habrán de aplicar lo que se apruebe
con los que tampoco se ha trabajado... Mire, en Menorca
tenemos un dicho que retrata esta situación: vostè ha passat
l’arada davant del bou,y seguro que me entiende.
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plazas para incentivar esta inversión y la modernización, el
incremento de la calidad y la categoría, o incluso para la
incorporación de todos estos sistemas de circularidad que usted
propone.
No hemos escuchado lo que van a hacer tampoco con el
todo incluido que ese es otro de sus anuncios perdidos.
También echamos de menos que hable de medidas de
simplificación administrativa, una reivindicación generalizada
como por ejemplo ya ha hecho Andalucía: la revisión
legislativa en todas aquellas competencias transversales economía, medioambiente, urbanismo-, reduciendo en un 40%
los procedimientos administrativos y, si me lo permite, aquí sí
que se reduce el uso de papel.
O poco sabemos también de si van a abordar la
reconversión de las zonas turísticas o la revisión de los PIAT
para la mejora de la oferta de las zonas, unas zonas que fueron
pioneras, Sr. Conseller, esas sí fueron pioneras, y que la
inversión pública ha de corresponder al esfuerzo que ha venido
realizando el sector turístico en incremento de calidad y
categoría durante años y en generación de empleo y riqueza
durante décadas.
Y aquí también nos gustaría que nos informara de cuál es la
previsión, porque de los 100 millones que anunció la Sra.
Maroto en julio de 2020 ha pasado un año y medio y ha tardado
todo ese tiempo en llegar menos de la mitad. Por tanto, a este
paso no sabemos si de aquí a uno o dos o cinco años habrá algo
ejecutado.
Nos gustaría que nos informara y que nos dijera en qué
momento esos fondos europeos que vienen anunciándose año
tras año causarán algún efecto positivo en la ciudadanía de
Baleares y en la reactivación económica.
En definitiva, Sr. Conseller, nos gustaría que nos informara
de cuál es su hoja de ruta.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Y no se equivoque, valoramos positivamente todo lo que
sean medidas para la mejora de la calidad del empleo, del
servicio, las medidas medioambientales, pero es necesario
conocerlas. Por lo que va trascendiendo en prensa la verdad es
que no sabemos qué pensar, da la sensación de que ley no hay
ninguna, hay trozos de borradores que ruedan, ayer
amanecimos con la noticia de que usted prohibiría el alquiler
turístico y al cabo de unas horas se autodesmentían. Ahora
vemos que habrá sanciones de 400.000 euros y cierre y no
sabemos mañana si lo volverá a desmentir. No infunden
ninguna confianza. Preocupan mucho a los ciudadanos que por
otro lado se merecen una explicación ya.
Mire, la Ley 2/2020 en cuanto a la modernización hotelera
ya ha caducado y no vemos que ustedes hablen de prorrogarla
ni de incluir a la nueva ley ninguna disposición a modo de
disposicional cuarta o lo que sea con o sin crecimiento de

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic Turisme i Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gracias, presidente. Diputada, es curioso escucharlos, ¿no?,
es curioso escucharlos porque, efectivamente, van
reconociendo cosas a medida que va sucediendo lo contrario de
lo que ustedes van diciendo, lo cual en sí lo intentaré explicar,
pero es complejo, debe ser complejo para ustedes mismos
cuando van diciendo unas cosas y luego tienen que ir
complementando, porque va cambiando todo lo que ustedes
dijeron que no iba a pasar y se van y van siempre a remolque.
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El Partido Popular siempre va a remolque en todos los
cambios de este país, se lo he dicho en numerosas ocasiones y
ustedes no pierden una ocasión de demostrarlo.
Hace un año en esta sede parlamentaria ustedes pusieron,
usted puso en cuestión cómo sería la temporada, si habría
temporada y lo que estaba sucediendo, ustedes, y dijeron que
en 2021 tendríamos prácticamente los mismos o peores datos
que en el 2020, cuestionaron al sector, cuestionaron a los
trabajadores y trabajadoras del sector, cuestionaron a los
empresarios de esta comunidad autónoma y cuestionaron la
estrategia que se hacía con ellos, no se sumaron al pacto de
reactivación y ahora dicen que efectivamente hubo temporada.
Por supuesto que hubo temporada, sin ustedes. Hubo
temporada sin ninguna de sus propuestas. Hubo temporada sin
tener que estar en ninguna de las soluciones que se dieron en
esta comunidad autónoma para poner en marcha el principal
motor económico de nuestras islas, como es el turismo.
Sabemos que es el principal sector económico, y lo hemos
impulsado hasta recuperarlo a niveles muy importantes,
prácticamente hemos sido..., bueno, no es prácticamente,
hemos sido la comunidad autónoma que más y mejor ha
recuperado su turismo, y usted debería decirlo aquí y sentirse
orgullosa.
¿Es cierto que somos la comunidad autónoma que más
turismo internacional ha recuperado?, ¿más que donde ustedes
gobiernan en porcentaje? ¿puede decir que no?, ¿o puede decir
que sí por una vez y demostrar que está orgullosa de cómo se
ha gestionado aquí?, porque Andalucía no ha recuperado tanto
turismo internacional como nosotros, ¿verdad? Otras
comunidades que ustedes gestionan no lo han recuperado, una
que defienden siempre, Madrid, en la que porcentualmente
comenzó a arrancar más tarde el turismo internacional, cosa
que nosotros no nos podíamos permitir. Usted de eso no habla.
No habla de todos los esfuerzos que se hicieron, hace un
año decía que no había ayudas, 885 millones de euros
repartidos a las empresas del sector. Una comunidad autónoma
suya, Andalucía, con un porcentaje del turismo también muy
importante, ¿sabe cuánto dinero ha devuelto Andalucía de los
855 millones? ¿Qué pasaría si nosotros volviésemos el 50% de
las ayudas al Estado? ¿Qué diría usted?, porque usted viene
aquí a hablar de gestión que ustedes gestionan bien y nosotros
imponemos. Donde ustedes gestionan, devuelven las ayudas,
donde ustedes gestionan devuelven las ayudas al sector
turístico. Eso es el Partido Popular en estado puro. No fueron
capaces en Andalucía, comparándonos con ellos, en gestionar
las ayudas como se han gestionado aquí y usted debería
defender lo que se ha hecho aquí en esa materia.
Pero usted no es capaz de desmentir eso, porque no es
capaz de desmentir que, por supuesto, había una estrategia.
Como hay una estrategia a futuro, había una estrategia del
pasado y de presente para el futuro de nuestras islas y donde
ustedes nunca han participado. Sr. Costa, podría explicarles a
sus compañeros andaluces cómo se gestionan las ayudas aquí
de forma impecable, en Andalucía se han devuelto el 50%. Son
cosas que ustedes deberían poner en valor, de lo que se ha
hecho bien en esta recuperación aquí.

Me viene a pedir qué vamos a hacer en ERTE. Pues le diré
que en ERTE se ha hecho lo contrario de lo que ha hecho el
Partido Popular, que derogó las ayudas a los ERTE, que no
había bonificaciones a los ERTE, que las quitaron en el 2012,
que no había bonificaciones a los ERTE, que solo había ERE,
que se bajaron las prestaciones por desempleo para los
trabajadores, que no había prestaciones extraordinarias para los
fijos discontinuos. Es que ese era su modelo, el de los ERE. Le
quitaron las ayudas a los ERTE y, por tanto, vuelve a un
modelo que ustedes nunca defendieron. No sé qué le va a decir
ahora, si me va a atender o va a decir algo para que luego me
replique, lo normal es que escuche, ¿eh?, lo normal es que
cuando uno dialoga, se puede dialogar, pero entiendo que le
tenga que corregir en materia de ERTE, porque él estaba al
frente de la comunidad autónoma cuando más ERE se han
producido en esta comunidad autónoma y más despidos ha
habido de trabajadores. Pero entiendo que estén muy
preocupados al respecto y no digan nada.
Por tanto, de los ERTE ni se preocupe, porque para ustedes
eran ERE, no ha sido necesario acudir a sus instrumentos. Se ha
hecho un instrumento totalmente distinto de gestión de la salida
de la crisis, totalmente distinto al que explicaba el profesor
Costa en su universidad, del modelo del Partido Popular, diez
años de despidos, diez años de despedir trabajadores, abaratar
los salarios, retirar sueldos. Todas esas cosas que ustedes han
explicado y que se ha demostrado un profundo fracaso en la
forma de gestionar las crisis económicas. Y ahora vamos hacia
otro modelo completamente diferente.
Vamos a un modelo donde efectivamente va a haber una
temporada e intensa, como sabemos que la va a haber, como la
estamos trabajando, ustedes lo podrían haber visto en FITUR.
Si no fuesen a FITUR a criticar al Gobierno, pues verían cómo
es la situación en FITUR, un acto de deslealtad institucional
brutal, posicionarse en la principal feria del mundo, a criticar
al Gobierno desde el estand de las Islas Baleares, algo que yo
creo que nunca se había visto y que desde luego demuestra el
talante en materia turística del Partido Popular. Hablan del
turismo y van a criticar al Gobierno en la feria turística en el
estand de las Islas Baleares de turismo. Eso es lo que ustedes
representan para el sector.
Usted me acaba de decir que si no posicionamos el PERTE
y luego habla de los fondos europeos. Yo creo que el problema
es que están muy confundidos. ¿Usted defiende que Baleares
tenga 100 millones adicionales en materia turística?, porque eso
es lo que defiende su partido. Su partido ha criticado que se den
ayudas específicas en según qué territorios. ¿Usted defiende un
PERTE para toda España o defiende 100 millones adicionales
en materia de turismo para nuestras islas por encima de la
proporción de reparto del resto de comunidades autónomas? Su
partido está en contra de eso. Su partido está en contra de eso
y me parece muy bien que haya posicionado aquí el tema hoy,
porque ustedes están en contra de que vengan 100 millones de
euros adicionales a las Islas Baleares y a las islas Canarias.
Ustedes quieren un café para todos en toda España y nosotros
queremos que vengan 100 millones, porque dependemos más
del turismo y me parece bien que usted haya hablado de esa
materia de PERTE o de cómo se tienen que trabajar.
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Nosotros, ¿sabe qué preferimos?, preferimos gestionar
directamente 100 millones de euros en nuestro territorio
adicionales por encima de cualquier reparto a cualquier otra
comunidad autónoma. Debería decir que ha sido una buena
gestión de este gobierno haber conseguido esos 100 millones
adicionales, que protestan Andalucía y otras comunidades
autónomas y también su partido protesta por esos repartos
adicionales a las comunidades autónomas insulares, ¿qué dice
usted?, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo en los 100
millones de euros que tenemos, gracias a esa negociación con
el Estado en el reparto de los fondos europeos?, porque todavía
no la he escuchado, he escuchado a su partido criticar el reparto
precisamente por comunidades autónomas, porque en este caso
se prioriza una comunidad insular como la nuestra. Me gustaría
escuchar su posicionamiento.
Ha hablado de cruceros. Yo creo que hemos trabajado en
ese sentido, se ha llegado a un acuerdo, se plasma y usted lo
verá.
Y, por último, sí me gustaría decir dos cosas para que
queden claras. Habla de afiliación y de Seguridad Social. Hoy
-y se lo ha dicho la presidenta claramente al portavoz del
Partido Popular-, hoy no hemos hablado ni de economía ni de
paro en esta cámara. En el primer Pleno no se ha hablado, no
se ha hablado ¿por qué? Porque llevamos tres meses creciendo
en afiliación respecto a 2019, respecto a 2019 creciendo en
afiliación, porque el BBVA ha tenido que revisar al alza todas
sus previsiones económicas para nuestras islas, porque la
AIReF ha puesto hoy, ... tenía un momento para hablar de
economía, pero ni lo quiso hacer, Sr. Costa, no se preocupe,
seguro que la semana que viene se le ocurre algo.
En el último trimestre la AIReF ha dicho que somos la
comunidad autónoma que más riqueza está generando y
mañana conoceremos los datos de afiliación y paro del pasado
mes de enero. Por tanto, veremos cómo se ha comportado el
mes de enero en estas islas y ya le puedo decir que será un mes
extraordinario en materia de afiliación y de desempleo.
Probablemente por eso ustedes no están hablando ya de
economía, porque ya ha quedado demostrado que en esta
gestión de la crisis la izquierda ha superado por mucho la
gestión de las crisis anteriores de la derecha.
(Alguns aplaudiments)
De la ley turística. En la ley turística se presentaron las
líneas generales, como hemos hecho en muchas ocasiones, de
hacía dónde queremos llevar el futuro de nuestras islas en
materia turística. Usted hablaba aquí, hablan de muchas cosas
y eso es realmente simpático a veces escuchar el tono y cómo
dicen las cosas, no he visto más ridículo en esta legislatura que
el de Marga Prohens y el del responsable del Partido Popular
de Palma, en presentarse en la feria turística, decir poco menos
que era una ley, como dijo el Sr. Martínez, antiturística, y que
ese mismo día... de antiturística la tildó también, entre otras
cosas también dijo antiturística, créame, porque tenemos sus
recortes. La criticaron toda y ese mismo día Gabriel Escarrer y
Abel Matutes respaldaron los principios que tenía esa norma.
No creo que el Gabriel Escarrer ni el Sr. Matutes sean
antiturísticos. Ustedes ya están fuera tan de la realidad, pisan
tan solo determinadas calles que no están en nuestras islas, que
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ni se enteran de lo que se está debatiendo en nuestras islas. No
se enteraron de lo que se debatía, no se enteran del diálogo con
el sector y tienen que descalificar los principios de una norma
que respaldan los principales empresarios de este país.
Ese es el ridículo de la Sra. Prohens, es el ridículo de
ustedes cada vez que dicen según qué cosas, porque se
comieron un titular así, mientras abajo quedaba pequeñito,
decía la Sra. Prohens dice no sé cuántas cosas y arriba un
respaldo a la ley del Govern. Ese es un nivel, porque no están
en la realidad, porque no están en el trabajo, porque no
dialogan con el sector, porque no se enteran de los cambios que
les han propuesto y, por supuesto, le puedo decir, hay texto,
hay redacción y se está trabajando. Y agradezco a las
organizaciones empresariales y sindicales poder trabajar punto
por punto, coma por coma, letra por letra y que sea tan discreto
que ustedes ni siquiera se enteren de nada de lo que pasa en
esta comunidad autónoma.
Ese es el nivel del Partido Popular actual, ese es el nivel al
que han llegado. Ni siquiera son capaces de decir si están a
favor de sustituir las camas o no están a favor de sustituir las
camas para la mejora ergonómica de las camareras de piso,
porqué no les hemos escuchado todavía. ¿Están a favor de que
se retiren?
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Silenci per favor! No entrin en debats.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
No quieren imponerlo, quieren que se haga por voluntad
propia, las cosas se hacen todavía por voluntad propia. Vamos
a hacer una recomendación...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Conseller, hauria d’anar acabant.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
...de que se cambien. O vamos a recomendar que se reduzca el
CO2...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, silenci!
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Han tenido una oportunidad magnífica de...
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EL SR. PRESIDENT:
Sr. Conseller, hauria d’acabar el seu torn.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Si no me interrumpen cada dos minutos cada uno de los
diputados que están presentes, que parece que quieren
interpelar todos y cada uno de ellos, sí podría intentar acabar
mi interpelación.
Le puedo decir que se presentará acordada, dialogada y
consensuada y estoy seguro de que ustedes aún así la critican
y que dentro de unos años la defienden, como defienden ahora
el impuesto de turismo sostenible, como defienden según qué
avances y como ya no defienden según qué políticas que
ustedes defendían. Ahora la criticaran...
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller...
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
... y ustedes en unos años la defenderán...
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula la Sra. Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gracias, señor presidente. Solo unas valoraciones, Sr.
Conseller.

plan serio y transparente, y usted se conforma con que España
tenga 3.400 millones, y esa es la tónica: ustedes no quieren
turismo y eso les rezuma por los poros. Y ¡qué le vamos a
hacer!
Mire, los titulares, que es lo que ustedes gestionan muy
bien, aunque sean sostenibles y circulares, como dicen,
tampoco solucionan nada, hacen falta hechos. Y le voy a decir
una cosa, un periodista menorquín decía y escribía ayer en el
periódico que el trabajo de la oposición es fiscalizar y el del
Gobierno dar explicaciones, por injusto y pesado que le
parezca, sin perder los papeles, que ahí es donde patina usted,
Sr. Conseller. La mala educación es una constante...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
... y la falta de respeto a esta cámara es una constante que usted
utiliza, y es una lástima. Y quizás usted está familiarizado con
la mentira y le parece normal, pero a nosotros, al Partido
Popular, no. Sr. conseller, usted adquiere en esta Cámara la
misma actitud que ha demostrado con el affaire de la ley
fantasma, prepotente y unilateral. Parece que le molesta que el
sector, los partidos políticos, los consells insulares de Eivissa
y Formentera le pidan la información, y si usted no entiende
que los afectados por esta futura ley quieran saber cómo se van
a ver implicados, es que su desconocimiento de la realidad
empresarial del pequeño y mediano tejido productivo es
alarmante. La señora Armengol vive en el búnquer y usted vive
en una burbuja.
Y buscando algo de luz, nos fuimos al portal de
transparencia del Gobierno balear, pero es que ni siquiera ha
colgado usted nada, no hay ningún texto ni resolución de que
se inicia la tramitación. A lo mejor, Sr. Conseller, es una
valoración, podría usted tomar ejemplo de su compañero de
bancada, el Sr. Martí March, que, más allá de las discrepancias
políticas que puedan haber, permitió la participación previa de
la ley de educación, el trabajo conjunto y demostrando un
talante muy diferente al de usted, Sr. Conseller.

¿De los 855 millones, seguro que no se devuelve nada aquí?
(Se sent una veu de fons que diu: “no”)
A ver, no es la noticia que tenemos nosotros, a lo mejor
tendrían que ser un poco más prudentes en sus valoraciones.
Las bonificaciones de los ERTE fue a causa de la COVID,
si no hubiera habido la COVID probablemente usted, de motu
proprio, el Gobierno de España tampoco hubiera hecho las
mismas bonificaciones, que eso lo sabe todo el mundo.
Otra cosa. 2008-2011, 5 millones de parados, y no sé cómo
se atreve a hablar usted de ERE cuando tiene el caso de los
ERE de Andalucía, que es la vergüenza más grande que ha
habido en España en este sentido...
(Alguns aplaudiments)
..., no sé cómo se atreve, Sr. Conseller.
Y los PERTE, no se trata de 100 millones arriba-abajo, se
trata de que España podría haber tenido 15.000 millones en un

Tampoco parece que haya consensuado el texto de la ley en
el seno del Plan de reactivación, usted, que todo el día lo tiene
en la boca, el Plan de reactivación se fue usted a FITUR, sin
decir ni mu en el seno del Plan de reactivación. ¿Le parece que
eso no es denigrar a todos sus participantes, a los agentes
sociales, a la sociedad civil, a la ciudadanía, en general?
El Consell d’Eivissa le ha tenido que pedir reunirse, el
Consell de Formentera se quejaba amargamente de que no les
habían tenido en cuenta ni como isla ni como institución
insular. ¿Cómo se atreve a hablar de respeto?
Baleares es una de las comunidades que peor disposición a
recuperarse tiene, tras la pandemia, entre otras cosas, por la
mayor presión fiscal, pero no se preocupe que la Sra. Marga
Prohens, además de ir a FITUR a decir lo que tiene que decir,
porque para eso es su derecho, en 2023 solucionará este
problema con la reforma fiscal del Partido Popular, tal como ya
se hace en otras comunidades autónomas y con políticas
facilitadoras...
(Alguns aplaudiments)
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..., para que las familias puedan vivir. Porque, mire, en 2016
ustedes ustedes dejaron sin efecto la Ley 8/2012, del Partido
Popular, y pasaron dos cosas: que la inversión en reformas
hoteleras se desplomó y que no permitió a los hoteleros
pequeños y medianos beneficiarse de la Ley 8, y poder así
abordar sus mejoras. Y ahora ellos son los primeros afectados,
están muy, muy preocupados por las condiciones que les pueda
imponer esta ley, los plazos de adaptación, si podrán asumir el
coste de las inversiones después de dos años de crisis, que, por
muchas ayudas que pongan ustedes con los fondos europeos, el
75%, según se desprende de lo que sale en prensa, porque
tampoco lo sabemos por usted, recaerá sobre ellos.
Sin embargo, es importante que todos sepamos valorar que
el sector turístico y, en concreto, el hotelero, hace ya mucho
tiempo que está implantando de motu proprio, que usted no lo
entiende, de motu proprio, protocolos de buenas prácticas
medioambientales, de circularidad, camas elevables y sistemas
energéticos de eficiencia menos contaminantes, todo esto sin
que nadie les ayude y por puro convencimiento, más allá de que
usted ahora haga una ley y se apunte al carro, que me parece
bien.
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decidido que no se destine a este objetivo? Lo de la ecoestafa
sigue estando vigente.
En cualquier caso, hay mucha preocupación por esos fondos
y nos gustaría saber en qué momento se repondrán.
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sra. Cabrera, per favor.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Sí. Y, Sr. Conseller, por favor, le agradeceríamos que nos
contestara a nuestras preguntas, nos aclare en qué momento la
ley turística será un texto que...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Cabrera.
(Alguns aplaudiments)

Un tema importante, con la Ley 8 le quiero aclarar, porque
seguramente en la siguiente intervención usted lo dirá, en la ley
8 ni se destruyó territorio ni se masificó nuestro destino, por
mucho que usted quiera llevarse el discurso a los tópicos, con
la Ley 8 lo que se hizo fue combatir el turismo de excesos, no
como usted hace solamente desde la prohibición y desde las
sanciones a las empresas.
Y un tema importante, Sr. Conseller, usted, que es conseller
de Trabajo, además, ¿se ha planteado, para la mejora del
empleo, pedir al Sr. Sánchez la jubilación anticipada de las
camareras de pisos que, entre otras cosas, sería otra medida
buena para facilitar la vida a este colectivo y que, además,
todos estaríamos absolutamente de acuerdo, o no quiere
importunarle al Sr. Sánchez?
Y otra pregunta, ¿ha puesto en marcha ya la unidad de
enfermedades profesionales del IBASSAL que anunció usted
en 2019, que eso sí es su competencia y a lo mejor también
podrían trabajar en ese sentido?
Por otro lado, ha que reconocer que resulta también
bastante contradictorio, por no decir ridículo, que hoy se está
hablando bastante de esto, pero yo creo que encaja perfecto
aquí, que, por un lado, anuncian ustedes una ley de turismo
sostenible y circular, que se vayan a Madrid, que hagan la
presentación, cuando acaban de cargarse el carácter finalista de
su impuesto de turismo sostenible, la piedra angular para la
sostenibilidad en destino que...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Cabrera, hauria d’anar acabant.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
... -sí, Sr. Presidente, ya acabo-, que, según anunciaron ustedes
en 2015, iba a ser determinante, ¿me quiere decir qué sentido
tiene seguir cobrando este impuesto cuando ustedes ya han

Té la paraula el conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gracias, Sr. Presidente. Le aclararé cosas de la intervención
anterior, que ha dicho, porque creo que dijo algo de la vivienda
vacacional que anunciábamos, que no les anunciábamos; puedo
decir claramente que en lo que se está trabajando es en los
principios que siempre hemos establecido, e incluso ayer se
retiró parte de una noticia, precisamente porque no era cierta:
no es que el Gobierno se desmintiese a sí mismo, sino que la
noticia no era cierto lo que se publicó, y por eso se retiró,
porque el Gobierno nunca habló de esos términos. Por tanto,
agradecería que de la misma forma que lo vio retirar, fue
porque precisamente no era un texto del Gobierno, así que se
lo puedo aclarar, que eso no era la situación en la que nos
encontramos.
Usted me habla de ERTE y habla de ERE, y me dice a mí
lo de los ERE, pero, vamos a ver, los ERTE, ante una crisis
económica como la que ha sucedido, no es un tema de que se
han dado más ayudas, no, es una decisión política, el apostar
por un modelo u otro. En el 2012 el Partido Popular optó por
quitar las ayudas a los ERE, a los ERTE, que había ERTE, bueno, sí, sí, por favor, créame, esto se lo voy a intentar decir
en el mejor de los tonos-, créame que la reforma laboral del
2012, en sus dos fases que hubo, la de febrero y la de agosto,
quitaron ayudas a los a los trabajadores en materia de
prestaciones, recortaron las prestaciones y quitaron las
bonificaciones en los ERTE, hasta prácticamente favorecer que
se hiciesen más ERE que ERTE porque no había ni
bonificación, ni había mantenimiento de empleo ni mejora de
la protección económica. Y eso es así, fue una decisión política
y económica, y costó seis años de sacrificios a las personas y
devaluar sus salarios.
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Y fue su modelo de salida de la crisis, que hoy, gracias a
que hay gobiernos de izquierdas aquí, en España, y que se ha
hablado con la Unión Europea de otra manera, pues se pusiera
un modelo de salida distinta, gracias a hacer ERTE, gracias a
poner todos los recursos públicos necesarios para hacer eso,
que se mantienen como impuestos.
Usted viene aquí hoy a hablar de una reforma fiscal, cuando
hay que tener un sostenimiento de lo público para que haya
podido haber ayudas a empresas, para que haya prestaciones
económicas, para que haya subsidios para las personas que no
lo tienen, para que haya ayudas a las empresas que lo han
necesitado, para que los autónomos tengan por primera vez una
ayuda económica como la que tienen, porque hasta ahora nunca
se había puesto en marcha, y usted dice que ahora es el
momento de una propuesta fiscal que han repetido diez veces
en los últimos diez años, y hablan de puestas en escena ustedes,
que han presentado la misma propuesta cinco veces en cinco
años, y que simplemente dicen lo mismo cada año y cada año
se demuestra que la gestión de lo público se está haciendo de
forma diferente y más eficiente, y se demuestra que ahora
podemos tener una Renta Social Garantizada gracias a que
tenemos impuestos y redistribuye mejor la renta, y por eso
tenemos elementos de redistribución; que tenemos un sistema
público que, gracias a que no están ustedes despidiendo
sanitarios, ha aguantado la presión como para poder hacer
frente a la COVID, como no pasaba cuando ustedes
gobernaban, y ustedes eso no lo dicen, no dicen todos los
recursos públicos que se ponen para sostener esto, y hablan
simplemente de rebajas fiscales como si eso fuese la gran
panacea. Dígaselo a la gente que luego tiene que ir al servicio
público para poder aguantar.
Y esa es la realidad económica de nuestras islas, muy
diferente al modelo catastrofista que ustedes vienen aquí a
explicar y a hablar de no sé cuántas cosas que ha venido a
decir.
Mire, el modelo del Partido Popular en materia de
disposición adicional para el crecimiento hotelero, no se
derogó, como usted ha dicho, caducó -caducó-, acabó su
vigencia y caducó, pero usted defiende: ¿ahora queremos la
posibilidad de que se amplíen los hoteles creciendo en altura y
dando más plazas? Sí, sí lo ha dicho, usted ha dicho que
deberíamos mantener esos elementos. Ese es el elemento que
ustedes siempre hablan: crecimiento en altura, dar más plazas,
toda la solución pasa por más volumen; cuando todos, hasta los
hoteleros, le dicen que pasa por más calidad. Es que ustedes ya
están fuera de la realidad, de esa que dice que pisan aquí, que
solo pisan Madrid, que no se enteran de lo que pasa aquí, y se
lo vuelvo a decir, no se enteran de lo que pasa aquí, la gente ya
no dice que hay que crecer en volumen y en plazas, hay que
mejorar en calidad, por eso no hay que hablar de volver al
número de turistas, no hay que hablar del número de turistas,
hay que hablar de la rentabilidad, de cuánto dinero dejan aquí
y cuántos necesitamos para mantener el nivel de puestos de
trabajo, pero no del número de turistas, que es lo que usted me
dice: hay que recuperar 16.155.437 turistas. Pues hay que
valorar la rentabilidad de lo que dejan los turistas aquí para ver
cómo es lo más eficiente.
(Alguns aplaudiments)

Ese es el discurso de todo el sector, que hasta el Partido
Popular se queda detrás de ese discurso.
Iré terminando, porque usted no se ha pronunciado sobre si
es bueno que se acuerde como destino poner unas obligaciones
para el conjunto del destino en materia de circularidad y de
sostenibilidad, dice que se recomiende, pero no dice que sea
bueno que se imponga. Pero sí me viene aquí a decir que hay
que ¿por qué no estoy a favor de la jubilación anticipada?, que,
por supuesto le digo que sí, estoy a favor de la jubilación
anticipada, pero sobre todo ¿sabe de qué estoy convencido que
hay que hacer?, que ustedes no lo dicen ni lo defienden, por
qué no se reúnen, no se han reunido todavía con ninguna
organización sindical desde el cambio de presidencia del
Partido Popular; nosotros nos reunimos con sindicatos de
trabajadores y con empresarios, y sus organizaciones
empresariales, y ustedes no, no, pero es que ustedes nunca se
han reunido. Por tanto, lo que le dirían muchas de las camareras
de piso, muchas de las trabajadoras de los hoteles es que,
efectivamente, la jubilación anticipada es importante, pero ¡más
importante es no necesitarla por deslomarse y por tener una
enfermedad profesional, más importante es hacer todo lo
posible para que no padezcan esas enfermedades,...
(Alguns aplaudiments)
... para poner todos los medios técnicos para trabajar!
Y sí, si eso cuesta dinero y cuesta recursos se tendrá que
hacer, porque hay rentabilidades que merecen más la pena que
lo que usted está diciendo. Por tanto, es una medida muy
novedosa, no lo aplican todos los hoteles, muy pocos, y
creemos que es necesario y básico para las trabajadoras del
sector en esta tierra, a la que ustedes tampoco nunca han
defendido; antes que sea necesaria jubilación anticipada hay
que hacer todo lo necesario para que no padezcan una
enfermedad profesional ni tengan un accidente de trabajo. ¡Qué
lástima que ahora sienta, pero aquí no lo defienda!
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
III.1) Moció RGE núm. 14375/21, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria d’habitatge i, especialment, en relació
amb els apartaments Don Pepe d’Eivissa, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 11970/21.
Passam al tercer punt de l'ordre del dia que correspon al
debat de les mocions i, en primer lloc, debatrem la RGE
núm.14375/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política general del Govern en matèria d'habitatge, i
especialment en relació amb els apartaments Don Pepe
d'Eivissa, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 11970/21.
Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Marí.
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LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Gràcies, president, bon dia diputats i diputades. Tornem
parlar, tristament, de les famílies del Don Pepe, hemos
hablado mucho, tanto antes de Navidad, como ahora, y esta
moción, como bien saben ustedes, es el resultado de la
interpelación que se hizo a finales de diciembre.
Lo primero que quiero decir es que creo que ya la mayoría
de ustedes son conocedores de la situación en que están
actualmente estas familias, pues ya hemos hablado mucho. La
verdad es que ya hace un año que los vecinos de los
apartamentos están desesperados y ahora, ya fuera de sus casas,
todos, desde el pasado 17 de diciembre, en que, la verdad, que
la operación que realizó el Ayuntamiento de San José más bien
parecía que fueran delincuentes, había más de siete vehículos
policiales, que simples familias que estaban desalojando, en
paz y con tranquilidad, sus hogares, tristemente, para pasar la
primera Navidad fuera de su casa.
Siguen así, porque ya, después de más de un mes, las
ayudas prometidas siguen sin llegar. Estas familias siguen
pagando hipotecas, almacenajes, tienen muchos gastos y de
momento ninguna solución; la mayoría siguen en tratamiento
psicológico y médico, como dije ya una vez, debido al continuo
sin saber en qué están ustedes, que, con sus actuaciones o falta
de actuaciones y gestión, les están provocando.
Es por ello que, desde el Partido Popular, seguimos
insistiendo en que hay posibles soluciones que ustedes no
quieren ni tan solo estudiar, eso es lo triste. Por muchas
reuniones que hagan de momento la solución no está.
También me gustaría destacar unas declaraciones del Sr.
Marí, del pasado 29 de enero, en que pedía responsabilidad y
asunción de competencias al Consell insular de Eivissa con el
tema de las fiestas ilegales. Y yo me planteo: ¿y las suyas,
cuando era alcalde de San José, con los vecinos y apartamentos
y familias de los apartamentos Don Pepe, esos corremos un
tupido velo? O sea, usted exige algo que usted no ha hecho.
Sinceramente, Sr. Marí, es triste, y más cuando el consell
insular es el primero que ha puesto el dinero, las ayudas, está
poniendo los técnicos a los funcionarios para intentar
solucionar al máximo la problemática actual, y usted lo sabe
porque están en continuo contacto. La última reunión fue la
semana pasada, con lo cual creo que a veces uno no puede
hablar de lo que uno no hace.
Pero, bueno, vamos a hablar de la moción, porque creo que
se ha hablado ya tanto de las pobres familias que no hay mucho
más que decir.
Quiero solicitar, es verdad, in voce, si todos los portavoces
están de acuerdo, porque, además, ya está fuera de lugar, es el
punto número 2, que es el que hablaba de que se paralizara el
desahucio. Tristemente ese desahucio se llevó a cabo el pasado
17 de febrero, y ya le digo que la operación fue más que triste,
había que ver las fotos y las familias verdaderamente
deshechas. Si están de acuerdo, este punto número 2 pido que
se quede fuera.
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El resto de los puntos los paso a leer, que es realmente la
moción, y espero tener el apoyo de la mayoría de ustedes,
porque lo único que estamos pidiendo es consenso y ponernos
todos acuerdo para encontrar una solución.
Primer punto: “El Parlament de les Illes Balears manifesta
el seu rebuig al tracte que ha donat l'Ajuntament de Sant Josep
d'Eivissa, com a primera administració més propera, a les
famílies dels apartaments Don Pepe, Sant Francesc de
s'Estany. Així mateix, rebutja la deixadesa del Govern de les
Illes Balears i la manca de propostes de solució d'aquest
assumpte, tot i que es coneixia la problemàtica que patien les
famílies des de fa més d'un any”.
El punt número 2 és el que descart, el que deixem fora, que
és el que..., no, era el 3, perdó, el punt és el número 3,
perdonin, és el 3 al que vull demanar la seva anul·lació, que és
l’aturada de l'execució de l'ordre de derruir. És que m’han
canviat els punts aquí.
Punt número 2: “El Parlament de les Illes Balears -aquest
queda vigent, eh-, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a possibilitar i facilitar la
rehabilitació dels apartaments Don Pepe de Sant Francesc de
s'Estany, a Eivissa, a través de la modificació de la Llei
d'urbanisme de les Illes Balears, o de qualsevol altra
normativa per tal que els edificis o instal·lacions que
poguessin estar fora d'ordenació puguin ser rehabilitats en
casos excepcionals.”
Punt número 3, també quedarà vigent al final, perquè parl
realment de l’execució de ruïna: “El Parlament de les Illes
Balears insta l'Ajuntament de Sant Josep de l'illa d'Eivissa a
paralitzar els...”, aquesta és la frase que m’agradaria retirar,
“paralitzar els desnonaments que puguin estar pendents”,
perquè això ja s'ha fet i el que sí demanaria que continués
“com que es paralitzés l'ordre d'execució de ruïna sobre els
apartaments Don Pepe fins que el Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears es pronunciï després de la
prestació de la presentació del recurs de cassació que han fet
els veïns”.
El punt número 4: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a sol·licitar al Consell de
Ministres la legalització de manera excepcional i per raons
d'utilitat pública degudament acreditada de l'edifici dels
apartaments Don Pepe."
Punt número 5: “El Parlament de les Illes Balears insta
l'Ajuntament de Sant Josep de l'illa d'Eivissa a lliurar als veïns
dels apartaments Don Pepe tots i cadascun dels expedients per
ell sol·licitats i que no se'ls han lliurat.”
Punt número 6: “El Parlament de les Illes Balears insta
l'Ajuntament de Sant Josep de l'illa d'Eivissa a buscar totes les
solucions possibles a la situació dels veïns dels apartaments
Don Pepe sempre dins de la legalitat vigent i no deixant-los en
la ruïna més absoluta en què es troben en aquest moment.”
(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

perquè hi ha sentències i hi ha desnonaments que ja s'han
realitzat.

Sra. Marí, hauria d’anar acabant.
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Enseguida acabo. Punt número 7, “El Parlament de les
Illes Balears insta l'Ajuntament de Sant Josep de l'illa
d'Eivissa i la resta d'institucions competents en la matèria a
reunir-se en la major brevetat possible més vegades amb els
veïns dels apartaments Don Pepe per tal de trobar una solució
definitiva i consensuada a la seva problemàtica.”
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Nosaltres presentem aquesta esmena, com ja hem presentat
en altres mocions que ha presentat també el Grup Parlamentari
Popular, sobretot en el punt 2 que parla de modificar la Llei
d'urbanisme de les Illes Balears.
És una proposta amb la qual podríem estar més o manco
d'acord. El que passa és que, clar, aquí, tal com està redactat
aquest punt, diu: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a possibilitar i facilitar la
rehabilitació dels apartaments Don Pepe a Eivissa a través de
la modificació de la Llei d'urbanisme de les Illes Balears o de
qualsevol altra normativa per tal que els edificis i les
instal·lacions que poguessin estar fora d'ordenació puguin ser
realitats en casos excepcionals”.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Marí. Intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos que presenta l'esmena RGE núm. 501/22. Té la
paraula el Sr. Pérez-Ribas per un temps de cinc minuts.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies, vicepresident. Bé, primer de tot, des del Grup
Parlamentari Ciutadans volem mostrar la nostra solidaritat amb
els veïnats afectats per tot el que està succeint amb els
apartaments Don Pepe i des del primer moment, des que vàrem
tenir notícies d'aquesta situació hem cercat fórmules per
intentar solucionar els problemes que estan passant aquests
veïnats mitjançant preguntes parlamentaris en aquest parlament
i mitjançant esmenes a determinades proposicions no de llei
que ha anat presentant el Partit Popular sobre aquest tema.
Dit això, la situació dels apartaments Don Pepe és una
situació a la qual no s'hauria d'haver arribat mai: mai en teoria
un promotor no hauria de tenir la temptació de fer un bloc de
pisos totalment il·legal; mai un ajuntament, un consell o una
administració hauria de tolerar que s'estigui construint un bloc
de pisos que no té llicència; més enllà, mai no s'hauria d'haver
permès que persones físiques, veïnats de l’illa d'Eivissa,
poguessin comprar suposats habitatges mitjançant una divisió
horitzontal d'un edifici que s'ha construït il·legalment i que s'ha
acabat; mai l'ajuntament no hauria d'accedir a empadronar
persones en habitatges construïts il·legalment, però és que, a
més a més, paguen l'IBI.
Per tant, l'ajuntament de qualque manera està com acceptant
aquesta situació i, és clar, tot aquest cúmul de situacions fa que
durant la llarga vida d'aquest edifici, a més a més, s'hagin anat
fent compravendes d'aquests immobles sense cap problema per
part de ningú i ens trobem en una situació que pot passar que
persones, que innocentment han comprat un habitatge, es trobin
en la situació en què es troben a hores d'ara, amb desnonaments
i amb situacions molt complexes.
Ara bé, ja que tenim la situació que tenim, com he dit al
principi, des del Grup Parlamentari Ciutadans treballem per
cercar solucions, independentment d'ideologies polítiques. Aquí
hem de trobar solucions per a unes persones que s'han vist
desallotjades d'una casa, d'un edifici que no poden reformar

Aquest “excepcionals” ens fa una mica de por,
excepcionals?, i entenem que determinats grups parlamentaris
opinin que aquestes accions excepcionals s’han d'acotar molt
més, perquè podria donar lloc, i hem debatut aquest tema, que
persones que estiguin residint a habitatges il·legals busquin
alguna excepcionalitat per legalitzar el seu immoble il·legal. I
aquí hem de ser molt rigorosos.
Aleshores nosaltres volem acotar aquest “excepcional” en
casos de especial afecció social i sempre emparats en informes
favorables dels serveis socials o de qualsevol altra institució
que acrediti que realment ens trobem en un cas, com és el dels
apartaments Don Pepe, que afecta socialment moltíssimes
persones i moltes d'elles vulnerables.
Per tant, demanem al Grup Parlamentari Popular que
accepti la nostra esmena que va en la línia d'intentar arribar a
un consens, intentar arribar a una solució perquè si cada grup
parlamentari s’enroca en les seves conviccions, evidentment no
trobarem solució, i la solució a aquest problema dels
apartaments Don Pepe passa perquè hi hagi un consens entre
tots els grups parlamentaris i no s'utilitzi aquesta situació tan
desagradable com una arma de lluita política.
Moltíssimes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Pérez-Ribas. En torn de fixació de posicions
per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula
el Sr. Jiménez.
EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:
Bon dia, bon dia a tothom. Nuevamente, el Partido Popular
presenta una iniciativa sobre política general del Govern sobre
vivienda, aunque en este caso en realidad se trata de presentar
algo muy específico como es el de la gestión de los
apartamentos Don Pepe de Ibiza.
Es un tema ya tratado por el Partido Popular, un tema
recurrente como otros que suele presentar en relación con la
vivienda. Hay una tendencia en ustedes a repetir los debates,
algo obviamente que no podemos criticar, ya que estaban en su
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perfecto derecho, pero hay debates que por mucho que se
repitan no cambiarán en lo sustancial el resultado de los
mismos, de los debates ya habidos, a menos que se aporten
nuevos datos que modifiquen sus fundamentos y esto es lo que
ocurre con la iniciativa que nos ocupa hoy.
Los siete puntos que la componen no traen novedad alguna,
a nuestro parecer, sobre cuestiones ya expresadas y no solo no
tienen novedad alguna, sino que algunos de ellos, como el
primero, cae a nuestro juicio en acusaciones de desatención que
a la larga suponen descalificar actuaciones, y éste debe ser el
objetivo... de atacar o de criticar al ayuntamiento afectado, al
propio Govern, alejándose de la realidad de los hechos.
Cualquier persona que conozca mínimamente la
problemática de las personas que han vivido en los Don Pepe
entiende la situación y el drama humano que atraviesan y
creemos, al margen de los errores que hayan podido cometerse,
que esta preocupación por resolver es manifiesta.
El punto 2 es un clásico, modificación de las leyes
urbanísticas, territoriales o de cualquier índole por un problema
concreto que a la larga es utilizado para otros casos de
problemáticas diferentes o similares que a la larga legalizan
situaciones irregulares por no decir claramente ilegales. La
excepcionalidad de la que se habla en este punto es algo que se
trae a colación de manera recurrente, no solo por su formación,
dicho sea de paso, para ir trampeando las leyes y conseguir
objetivos no siempre transparentes.
Sobre el punto 3, creemos que hay suficientes..., ya sé que
ha hecho una pequeña modificación, ahora mismo lo ha citado,
simplemente voy a hacer un comentario general, que hay
suficientes pronunciamientos judiciales para haber actuado
como se ha hecho, primando más la propia seguridad de las
personas. Sabemos que cuando se habla de personas, siempre
es complicado llegar a puntos de acuerdo, porque puede haber
distintas interpretaciones de la misma realidad. Pero lo que
creemos es que no se debe utilizar como arma arrojadiza estas
situaciones contra el adversario político.
El punto 4 recoge las mismas peticiones y argumentos que
el punto 2. En realidad de lo que se habla es de las amnistías
urbanísticas, algo que no compartimos en absoluto.
Lo que se pide en el 5, sí que nos parece importante la
transparencia, la información contenida en los expedientes
administrativos. Creemos que se han de trasladar o facilitar a
quienes así lo soliciten, pero creemos que prácticamente todos
se han entregado. Según la información de la que disponemos
a día de hoy, faltarían dos de los solicitados e instamos desde
aquí a su rápido trasladado a las personas interesadas.
El punto 6 habla de la búsqueda de soluciones para todos
los vecinos de los apartamentos Don Pepe. Estamos de
acuerdo, pero esto ya se está haciendo desde las cuatro partes,
o las tres partes administrativas y las familias que iban tratando
este tema desde hace mucho tiempo. O sea, sabemos que son el
Ayuntamiento de Sant Josep, el Consell Insular d’Eivissa y el
Gobierno balear.
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En cuanto a ayudas, el Consell Insular de Ibiza prometió
500.000 euros, que han entregado unos 300.000 euros a finales
del año pasado, pidiendo justificación antes de mayo, sin dejar
muy claras las condiciones de dicha justificación. Da la
sensación de que más que ayudar a las personas, se busca
provocar el enfrentamiento y la discordia señalando en
exclusiva al ayuntamiento. Creemos que ya se han celebrado
reuniones entre las tres administraciones competentes y sería
bueno seguir en esta dinámica de intentar ponerse de acuerdo,
sin utilizar como decíamos antes, a las personas como armas
arrojadizas, en búsqueda de un rédito político de carácter
inmediato.
El punto 7 a nuestro entender es reiterativo, ya que insiste
en la necesidad de buscar soluciones a un problema
obviamente, preocupante, pero entendemos que en ello se está.
En resumen, creemos que el problema del que se habla en esta
iniciativa se origina en un pasado ya lejano, en unas
circunstancias en las que la ordenación del territorio dejaba
mucho que desear y en las que las personas afectadas no tienen
nada que ver. Ayudar a estas personas y cuanto antes, debe ser
la prioridad, pero no creemos que esta iniciativa vaya por este
camino, por lo que nos opondremos a todos sus puntos.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Jiménez. Ara per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Mas.
EL SR. MAS I TUGORES:
Gràcies, diputades, diputats. Ben tornats. En aquest cas
tractam una qüestió molt delicada, ja que afecta persones i
afecta famílies. Per tant, s'ha de tractar des de l'empatia i
sobretot des de l'honestedat i des de la veritat, dient sempre la
veritat. Per això és molt important no jugar amb les esperances
de la gent en un tema tan delicat, essencial i complicat com és
l'habitatge.
Al primer punt li votarem en contra, bàsicament perquè,
d'entrada, no som partidaris des d'aquest parlament de manar
feina als ajuntaments, que prou tenen amb els pocs recursos
dels que disposen en fer tot el que fan, i vostès saben
perfectament, perquè ho saben, perquè és públic que les tres
administracions, tant l'ajuntament, com el consell, com el
Govern, han invertit euros i esforços per tal que cap família no
quedi desatesa.
Quant al segon punt, pareix -pareix, eh?, pareix- que vostès
es vulguin aprofitar un poc de la desgràcia de les famílies del
Don Pepe. Plantegen fer una amnistia urbanística, una gran
amnistia urbanística aprofitant-se d'aquesta situació. No dic que
sigui així, dic que ho pareix, perquè si fos així, seria molt lleig.
Per això confiam que ens pugui aclarir per què planteja una
gran amnistia urbanística només per un fet concret en aquest
punt.
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Al punt 3 pareix, en allò que ha deixat, perquè ens ha
plantejat llevar una una frase, però clar, pareix que volen
contradir els tècnics que han declarat en ruïna els edificis. Clar,
quan parlam de ruïna d'un edifici, parlam que un edifici podria
passar per ull, i la veritat és que nosaltres en una cosa tan
delicada, jo personalment, que d'arquitectura no en sé gaire, per
no dir gens, no vull contradir els tècnics, en aquest cas, perquè
que un edifici passi per ull, hi pot haver desgràcies. Per tant no
m'atrevesc.
Quant al punt 4, hi ha molt poques vegades que no estiguem
d'acord a demanar coses al Consell de Ministres. Vull dir,
nosaltres ja en som de demanar coses el Consell de Ministres.
Però la veritat és que en aquest cas, tornam a plantejar
amnisties urbanístiques, en aquest cas dins un parc natural, no
és que ens vengui de nou que vostès plantegen amnisties
urbanístiques dins un parc natural, però em pensava que eren
un poc més respectuosos amb la legalitat. També m'ho pensava,
no vull dir que...
En el punt cinquè tampoc no podem estar d'acord, pel que
li he dit al primer punt, perquè respectam molt la feina dels
ajuntaments i perquè sabem que a dia d'avui hi ha un marc de
col·laboració entre les famílies i les administracions públiques:
ajuntaments, consell i Govern.
En el sisè, el mateix que li he dit en el primer i en el cinquè,
però per què tanta insistència amb l'Ajuntament de Sant Josep?
Des de la distància i el respecte, pareix una altra vegada, que es
pensen haver trobat un filó per desgastar i fer campanya
electoral i no el volen amollar, al contrari, l’estiraran fins al
2023.
Pel que fa al setè punt, també li votarem en contra, ja que en
cap moment no s'ha deixat de treballar per trobar una solució.
En definitiva, i com li deia, des de la distància i el respecte,
tot això sembla una operació electoral del PP, aprofitant-se de
la desgràcia d'unes famílies que intentaran estirar fins al 2023
i, ja que hi som, demanam amnisties urbanístiques i així seguim
pregant pels nostres amics.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOXActua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Vicepresidente. A ver, nos encontramos ante
una situación aparentemente muy compleja, es un tema
urbanístico complicado. Se ha hablado de ilegalidad, una
ilegalidad que en parte puede ser sobrevenida; se ha hablado de
que los apartamentos no tenían licencia de obras, esto no es
exactamente así; hay 2 bloques, el A y el B y uno de ellos sí
tenía la preceptiva licencia de obras. Habría que preguntarse
también la dejación de funciones del Ayuntamiento de Sant

Josep, que ha pasado por diferentes colores políticos, en no
aplicar la disciplina urbanística en este momento.
Estamos hablando de una edificación del año 65, el año que
nací yo, por tanto 56 años tiene el citado edificio, antes de que
ese parque natural fuera declarado parque natural. Con lo cual
habría mucho que discutir desde el punto de vista legal y
urbanístico. Y por último y también habría que señalar que del
tema de la ruina existen informes técnicos independientes que
dicen que el edificio no amenaza ruina y que además se podían
haber practicado las necesarias obras de reforma, para las
cuales ya había una licencia provisional de obras otorgada por
el ayuntamiento, que no se pudo ejecutar debido al COVID,
que retrasó las obras, con lo cual, estas deficiencias ya habrían
sido subsanadas.
Y en el fondo de todo este problema, aparentemente tan
complejo, hay una cosa muy sencilla: ¿existe o no existe la
voluntad política de dar amparo a esas 100 familias que hemos
arrojado a la calle?, porque yo alucino de ver los ejercicios de
funambulismo de la izquierda, del diputado comunista y del
diputado de MÉS, aquí intentando hacer ver, bueno que ellos
han venido aquí a defender eso, la selva amazónica. Cuando en
realidad parece que si esas cien familias en lugar de ser cien
familias de honrados trabajadores que han pagado a lo largo de
su vida sus impuestos fueran inmigrantes ilegales o fueran
okupas los hubiéramos tenido con los antidesahucios, los no sé
qué y no sé cuántos montando allí la charanga y no hablemos
si el ayuntamiento en cuestión fuera de signo contrario,
entonces allí tendríamos hasta contenedores en llamas, pero,
claro, claro, son de los suyos, pues allí hay que hacer ver...
Y no culpo exclusivamente al ayuntamiento, porque
evidentemente el ayuntamiento es el que está recibiendo, ¿eh?,
es el que está recibiendo porque es la administración más
próxima al ciudadano y, por tanto, es al primero al que acuden
los vecinos, pero aquí es lo que se dice vulgarmente: entre
todos la matamos ella y ella sola se murió.
Aquí han tenido que ver muchas administraciones, pero si
existiese voluntad política de solucionar este problema, este
problema ya estaría solucionado porque no se trata de hacer
amnistías urbanísticas, aquí no estamos hablando del chaletarro
con piscina de algún millonario extranjero, no estamos
hablando de legalizar obras, estamos hablando de cien familias
a las que se está echando a la calle de sus hogares con una
indemnización ridícula - ridícula- que solo les va a servir teniendo en cuenta además los precios de Ibiza- para pagar uno,
dos, tres años máximo el alquiler de un piso en Ibiza, que les va
a ser imposible la adquisición de una nueva vivienda y que, por
supuesto, con su maravillosa política de construcción de
vivienda oficial tampoco tienen disponibilidad de ofrecerles
ustedes cien viviendas del IBAVI para que puedan habitarlas.
Y eso es en el fondo de lo que se trata, existe o no existe la
voluntad política de ayudar a esas cien familias, que bastaría
con hacer una pequeña intervención puntual de la normativa
que se ha hecho para hacer campos de fútbol, por ejemplo,
¿eh?, para hacer campos de fútbol sí, ahora, para acoger a estas
cien familias no. Estas cien familias por lo visto no les
importan. ¿Qué tienen que hacer?, ¿ coger una barca y
desembarcar en la playa d’En Bossa para ser inmigrantes
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ilegales y que ustedes les den algún tipo de ayuda o subsidio?,
porque aquí estamos a lo de siempre, para unos sí y para otros
que llevan toda la vida cotizando...y contribuyendo no, porque
además son apartamentos que han sufrido ya un montón de
transmisiones dentro de la legalidad, con escrituras notariales,
pero de esta gente ustedes no quieren saber nada.
Ustedes a través de estos decretos, que hoy vamos a ver
uno, durante toda la pandemia han modificado todo tipo de
leyes, podrían haber modificado puntualmente esto para poder
legalizar estos apartamentos, que los vecinos hicieran las
correspondientes obras de reforma y ahora estas cien familias
en lugar de estar tiradas en apartahoteles en condiciones de
hacinamiento estarían viviendo en los hogares que legítima y
honradamente pagaron y compraron, pero a ustedes, como
siempre, la izquierda, no les interesa y sobre todo no les
interesa cuando el Ayuntamiento de Sant Josep es del color que
es.
Por desgracia estas pobres personas, por lo que veo y por lo
que acabo de oír en este Parlamento, no van a tener una
solución, pero por supuesto nosotros, igual que hicimos desde
el primer momento seguiremos luchando por las familias del
Don Pepe.
Gracias, Sr. Vicepresidente.
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Nosaltres estam d'acord en què s'ha de cercar una solució
als apartaments Don Pepe, però no tan sols als edificis, sinó als
veïnats perquè la preocupació és dels veïnats i, com ara s'ha dit,
si tenguéssim habitatges de l'IBAVI, si tenguessin habitatges de
protecció oficial per ventura se'ls podria donar una solució.
Si aquesta solució ha de ser puntual per a aquests edificis,
també la pot fer el Govern i és la seva responsabilitat perquè les
competències d'urbanisme les té el Govern de la comunitat
autònoma i són els que amb una modificació puntual la podrien
tenir, però no generalitzar com es generalitza.
I vostès parlen de casos excepcionals, igual que l'esmena
que proposa el Grup Ciutadans, que parla de especial afecció
social, però això és molt ambigu i pot agafar molts de punts.
Per tant, si la solució urbanística en aquest punt concret és
per a aquests apartaments, evidentment en podríem parlar. Així
com està presentada ens hi abstendrem.
En el punt 3, també ja s'ha dit, nosaltres l'execució de ruïna
dels apartaments Don Pepe hi ha uns informes de de
l'ajuntament i d'aquí també li he de... o de fer una reflexió, en
la pregunta que vostè va fer a l'octubre i que després també va
posar damunt la taula quan va fer la interpel·lació, i és l'informe
que s'ha fet per part d'un enginyer, una enginyera i per part
d'una arquitecta tècnica.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Rodríguez. Per part del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Sureda.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Jo crec que aquests informes s'han de estudiar, s'han
d'analitzar i, evidentment, actuar amb rapidesa, s'ha d'anar molt
alerta si no s'està segur, i clar que políticament jo crec que mai
no ens hem de poder posar en contra d'uns tècnics, uns tècnics
de la casa i l'ajuntament supòs que va fer cas als tècnics de la
casa, però si hi ha contrainformes també crec que s'han
d'estudiar de manera molt rigorosa per veure si es pot trobar
una solució.

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats,
desgraciadament és un debat que ja hem tengut en aquest
parlament i que si es repeteix és perquè no s'ha trobat la solució
que s'havia parlat, que havíem debatut i que, en principi, tenim
constància que s'han tengut aquestes reunions.

En el punt 4 no hi estam d'acord i li diré per què, perquè,
com dic, les competències urbanístiques són de la comunitat
autònoma i pensam que no és el Govern de l'Estat el que ha de
decidir una solució que s'ha de donar des d'aquesta comunitat.

El que tenim clar des d'El Pi és que s'ha de trobar una
solució per als veïnats dels apartaments Don Pepe, i, com ha
explicat el Sr. Ribas, és un despropòsit allà on s'ha arribat i allà
on no hauria d'haver passat així. S'haurien d'haver aturat segons
quines accions des de fa molts d'anys, pero tenim el que tenim
i el que es necessita evidentment és una solució.

Als punts 5, 6 i 7 sí que els donarem suport, els veïnats
tenen tot el dret a demanar als ajuntaments els expedients que
els afecten i, per tant, l'ajuntament els ha de poder donar
aquesta informació perquè ells sàpiguen a què s'han d'atendre,
sigui un siguin dos o siguin 25. Per tant, nosaltres estam d'acord
amb aquest punt.

Nosaltres, Sra. Marí, en alguns dels punts que vostès
proposen ens abstendrem, ens abstendrem als punts 1, 2 i 3. Al
punt 1 nosaltres no tenim la informació profunda o tota la
informació per veure que... per rebutjar el tracte que ha donat
l'Ajuntament als veïnats i tampoc la deixadesa del Govern i la
manca de solucions a aquest assumpte. Per això sí que ens
abstendrem, perquè és ver que les solucions haurien d'haver
estat més ràpides.

Al punt 6 també li donarem suport, com dic, i és..., crec que
és el punt clau que se cerqui la solució dins la legalitat i a posta
hi ha les eines. El Govern té les eines que dins
la legalitat donin solució a aquests veïnats.

Al punt 2 ens abstenim i ja ho vàrem fer... ja ho vaig dir al
seu company Sr. Camps al Ple de dia 23 de novembre en què
també es va dur a debat aquest punt.

I al punt 7, ja la Sra. Consellera de Presidència dia 7 de
desembre va dir que hi va haver reunions per intentar trobar
una sortida als veïnats, la solució no s'ha trobada. Per tant,
insistim que s’ha de continuar parlant i esperem que la solució
no siguin aquests 20.000 i els dos mesos de pagar lloguer
perquè és una solució que en cap cas no es pot acceptar per part
dels veïnats. Per tant, en aquest punt també li donarem suport.
Gràcies, presidenta.
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(La Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

diferents legislacions nacionals i internacionals. Aquesta és la
nostra obligació, la de fer feina per al bé comú, i què més comú
que l'habitatge?

EL SR. PRESIDENT:
Va, siguem capaços de sorprendre, per a bé, la ciutadania!
Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia de nou a tothom, el PP ens
torna dur la problemàtica dels habitatges de Don Pepe, ja
avançam que votarem en contra de la moció. No entraré a
donar explicacions del que han fet les diferents
administracions, però sí que voldria fer un parell de reflexions.
Debatre sobre aquest tema ens obliga a fer-ho des de tres
vessants. El primer i fonamental, el vessant humà, és evident
que empatitzam amb aquelles famílies que han perdut el seu
habitatge. Una casa és molt més que quatre parets i un sostre,
és la vida de les pròpies famílies, la seguretat, els records... Per
tant, vagi per endavant aquesta comprensió i solidaritat.

Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Ferrer.
EL SR. FERRER I RIPOLL:
Gràcies, Sr. President, i bon dia i bon any a tothom.

El segon vessant és la de l'administració i és que aquesta
està obligada a protegir i garantir l'habitabilitat dels edificis i
quan els tècnics detecten inestabilitat i risc de runa cal
emprendre accions, i, per desgràcia, la solució en aquests casos
és el desnonament i l'esbucament. Però acaba aquí la
responsabilitat de l'administració? En absolut, ha d'oferir una
alternativa d’habitatge i recursos jurídics per tal que les
famílies estiguin protegides. Pel que sabem, tot açò s'ha fet.

A la intervenció de la interpel·lació que es va celebrar el
desembre jo, malauradament, vaig haver d'escoltar moltíssims
judicis de valor, desqualificacions, incoherències, i pensava que
després d'aquell xafogós debat ens arribaria aquí una moció
carregada amb una mica més de raons. Malauradament, no ha
estat així, fins i tot la diputada, a l'hora de presentar-la, s'ha
hagut de limitar a llegir-la, perquè moltíssimes coses havien
quedat o desactualitzades, o jo supòs que tal vegada
internament s’adonava realment que moltes coses que posava
damunt el paper no s’aguantaven.

El tercer vessant és el mediambiental i urbanístic, i que és
l'autèntic rovell de l'ou, un edifici fora d'ordenació al Parc
Natural de Ses Salines, una expressió més de l'urbanisme
salvatge aplicat en aquestes illes durant molt de temps. I aquí
rau la solució que vostès proposen: modificar la legislació
urbanística i tota la que calgui, i au! Si tenen tan clara aquesta
solució em deman per què no ha arribat cap proposta de
modificació per part del Consell d'Eivissa, on vostès governen!

La moció que avui debatem està carregada de mentides,
bàsicament perquè són incapaços de reconèixer la feina feta, la
bona feina feta. Parlen que no s'han fet reunions; hi ha registres
públics de totes les reunions que s'han fet amb els afectats.
Parlen que l'Ajuntament de Sant Josep hauria d'actuar dintre de
la legalitat, digui’m vostès quan és que l'Ajuntament de Sant
Josep ha actuat fora de la legalitat i fora del compliment estricte
dels actes judicials!

De tota manera, jo crec que és una mica arriscat demanar
aquestes modificacions per a un edifici en estat ruïnós, no ho
troben?
Parlar d'habitatge és parlar de drets fonamentals, ens
preocupa la seva insistència, i lament dir-li, Sra. Marí, que dubt
molt que pensin només -i remarc només- en les persones
afectades, mentre que tenc clar que volen treure rèdit polític
d'una situació prou angoixant per a totes les famílies que
pateixen aquest procés. És evident que les víctimes de tota
aquesta qüestió és el veïnat desnonat, però la pregunta és: com
és possible que s'hagi permès la compravenda d'aquests
habitatges en un edifici fora d'ordenació?
Jo crec que podem afirmar que hi ha hagut una manca de
diligència per part del Departament d’Ordenació Urbanística
durant aquests anys. El que sorgeix en el cas del Don Pepe és
la necessitat d'arribar a un punt d'acord, imprescindible entre
totes les forces polítiques, per donar una resposta definitiva a
la problemàtica de l'accés a l'habitatge, arribar al benentès que
parlam, insistesc, que parlam d'un dret humà recollit a les

(Alguns aplaudiments)
Després diuen que l'ajuntament no ha fet res, i què ha fet
l'ajuntament? No només salvaguardar la seguretat i la integritat
física de les persones, sinó que també ha fet feina per no deixar
ningú al carrer. Digui’m vostè si hi ha qualcú ara mateix al
carrer, sí o no? Perquè la resposta és no.
Què ha fet l'Ajuntament de Sant Josep? Tancament
perimetral, seguretat privada perquè els apartaments no siguin
objecte de vandalisme; ha pagat trasters, ha pagat transport fins
als trasters, paga els lloguers de manera indefinida als
apartaments que han triat els residents i també als apartaments
Bon Sol; ha posat un advocat a disposició dels residents.
Per tot plegat, tenc la impressió que el Partit Popular està
completament desinformat del que ha passat i per això avui ens
han vengut a llegir el rosari, perquè no tenien cap mena de
capacitat d'aportar alguna cosa de nou.
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Diuen que no s'han donat els expedients, mentida!, tots els
expedients s'han lliurat a les famílies. I després hi ha una
col·laboració entre famílies, Ajuntament de Sant Josep, Consell
d'Eivissa i Govern de les Illes Balears, crec que aquesta és una
bona manera de fer feina, és un exemple de solidaritat,
solidaritat que també demostra el meu grup amb les famílies
afectades.
En el pressupost que debatíem el desembre de l'any passat,
jo vaig donar una xifra, vaig posar 400.000 euros damunt
aquesta taula dient quina era la feina que havia fet fins
aleshores l'Ajuntament de Sant Josep per ajudar les famílies, ja
no són 400.000, ja són 600.000 euros que ha posat
l'Ajuntament de Sant Josep per rescatar les famílies i per
donar-los suport.
També es va parlar a la interpel·lació que va fer la
consellera de Presidència, la qüestió de la modificació
normativa; vostès saben perfectament, i ho va dir la consellera,
que calia modificar la Llei d'urbanisme, les zones LIC i ZEPA,
la Llei de costes, la zona d'exclusió de l'aeroport d'Eivissa, i
això haurien de saber a hores d'ara que és enganar el personal,
no ens venguin a dir que aquesta és la solució, perquè aquesta
solució saben que no arribarà, i en el cas hipotètic, improbable
que passàs, no arribaria fins passats molts d'anys.
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Ja també vàrem dir, el 23 de desembre el Consell d'Eivissa
va dir que donaria 500.000 euros per donar ajudes a les
famílies. Fantàstic, està molt bé, això és un bon exemple, jo no
ho criticaré mai, el nostre grup no els criticarà mai!, el que sí
hem de criticar és que ho diguin el 23 de desembre i que facin
un “¡hágase!”, au, vinga, en dos dies immediatament aquests
ajuts han d'arribar a les famílies! Vostès saben perfectament
que s'han d'acomplir les garanties procedimentals que
determina la normativa per tal de garantir transparència i
l'accés, amb equitat i proporcionalitat a aquestes ajudes.
Ara mateix, l'Ajuntament de Sant Josep fa feina per
distribuir-les i no passin ara la pressió a l'Ajuntament de Sant
Josep, quan saben perfectament que aquests doblers no es
poden donar un dia per l'altre.
Però jo li vull recordar una frase que va dir el representant
del Consell d'Eivissa a una de les reunions que es varen fer amb
els residents, les reunions que vostè diu que no s'han produït, el
senyor representant del Consell d'Eivissa del Partit Popular va
dir que “necesitamos trabajo serio y discreto para buscar
soluciones”. Jo els demanaria que deixin de fer del doctor
Jekyll municipalista a Eivissa i de mister Hyde parlamentàri
aquí, perquè realment no ens solucionen res.
(Alguns aplaudiments)

Teníem damunt la taula un informe de ruïna tècnica i
urbanística de l'edifici, era impossible negar-se a aquest
informe, era una decisió jurídica i tècnica, no era una decisió
política, el que hagués estat un error enorme era oposar-se a
aquest mandat jurídic i tècnic, deixar que les famílies
continuassin i que, si després l'edifici col·lapsada per a qui
seria la responsabilitat?
Vostè va ser batlessa accidental de la vila d'Eivissa, i crec,
Sra. Diputada del Partit Popular, que és molt lleig venir a un
parlament a llegir la cartilla a un ajuntament, com a perfil
suposadament municipalista que hauria de ser vostè, s'hauria
d’adonar de la inconveniència d'aquest acte i de la nul·la utilitat
i del paperot que realment fan. De set punts de la moció que
ens presenten, cinc eren per esmenar la plana a l'Ajuntament de
Sant Josep i dos eren per a les modificacions legislatives, que
saben perfectament que no són viables. I ja li ha dit la diputada
abans, que m'ha precedit, que si realment consideren que són
tan viables per què l'Ajuntament d'Eivissa, on tenen vostès
majoria, no les impulsa?
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Vostè demanava que tant de bo!, i nosaltres també ho
desitjam de tot cor...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Ferrer, acabi, per favor.
EL SR. FERRER I RIPOLL:
... -ja vaig acabant-, desitjam de tot cor que els residents del
Don Pepe no tornin passar un Nadal com el que han passat
enguany, però sàpiguen perfectament que la seva suposada
amnistia urbanística, si no s'haguessin posat totes les actuacions
que jo acab d'enumerar l'any que ve, l'altre i l’altre seguirien en
la mateixa situació. I això és enganar la gent i és (...),...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Ferrer.
EL SR. FERRER I RIPOLL:

Això d'alguna manera és un cert cinisme, i em sap greu
haver d'emprar aquesta paraula, perquè vostè a la interpel·lació
no es va estalviar cap mena de desqualificació, però és un
cinisme majúscul venir aquí a donar lliçons i proposar
solucions que saben perfectament que són impossibles
d'acomplir i dir als propietaris dels apartaments afectats que
això és la solució i que, per tant, vostès ja han complert.

Els preg que ho deixin de fer. Gràcies, president.

No, no han complert, la seva moció de sèt punts no ha
acomplert cap ni una de les necessitats de les famílies.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Jo em deman: amb tot això qui és qui guanya, les famílies
afectades del Don Pepe o el Partit Popular?

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Ferrer. Té la paraula la Sra. Marí.

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, me parece que mi tono va
a cambiar un poco, había venido muy suave, porque yo pensaba
que todo el mundo había leído o se había acordado de la
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interpelación que se hizo en su momento, esta es una moción
consecuencia de la interpelación, como bien ustedes saben,
aunque haya habido esta diferencia de tiempo, parece que se les
ha olvidado muchas cosas de las que se explicaron ya en la
interpelación, y la gente... hay alguno que veo que sí que se la
ha leído, otros no.
Yo estoy alucinada, los que se hacen llamar la gente que
protegen la vivienda para todos, me tienen alucinada, señores
de Podemos, señores de MÉS, señores socialistas, yo en ningún
momento he intentado hablar políticamente; parece que los
únicos que tienen derecho a tener sentimientos y a apoyar a
ciertas personas son ustedes, se ve que el resto de personas no
tenemos derecho a pensar en los sentimientos del resto de la
gente.
(Alguns aplaudiments)
Y lo que tienen es un gran desconocimiento porquè yo sí he
estado y sí he hablado. Y sí me he leído todos los informes. Y
hay un informe que hasta el Gobierno balear y el ayuntamiento
de San José, han dicho que se lo tienen que estudiar más a
fondo, que es el presentado por los arquitectos y técnicos que
han presentado las familias. Hasta ellos han reconocido que lo
tienen que estudiar. Pero, eso sí, primero a la calle. Ese informe
decía, claramente, que el edificio no estaba en ruina. Hasta
había un presupuesto para la reforma. Con lo cual, si hubieran
querido, yo se lo hubiera pasado y se lo podrían haber leído, es
de muchas páginas. Y yo he perdido el tiempo en leerlo. Y en
la explicación que daban, del hormigón..., de todo. Cosa que
ustedes, no. Aquí -creen ustedes- que aquí venimos a hacer...
No.
Les digo la verdad, es un tema -desde el primer día lo he
dicho- de voluntad política.
Hay otro tema que también me tiene bastante... Ustedes
creen que lo que se les ha dado, hasta el momento, son dos o
tres meses de alquiler prorrogables, creo que otros tres meses...
¿Esto basta? ¿Esto es justicia para esta gente? Esta gente que
sigue pagando alquileres, hipotecas, ¿esto es justicia? Creo que
no, ¿eh?, si les pasara a cualquiera ustedes, o a alguno de sus
hijos, me gustaría ver qué pensarían. Están en pequeños
apartamentos turísticos y, algunos, en qué estado, que he visto
las fotos.
Sinceramente, es un tema de voluntad política, que no se
quiere hacer. A mí me alucina que ni siquiera el punto 7, donde
hablo de consenso, de que todas las administraciones se pongan
de acuerdo..., ¿ni ese se va a votar a favor? ¿Sólo porque lo
presenta el Partido Popular?

alucinado porque, claro, sí se hizo una interpelación y ya
habíamos hablado de muchas cosas.
Tema de la excepcionalidad. Bueno, a Ciudadanos le digo
que sí le admito la enmienda porque creo que es más acorde. El
tema de la excepcionalidad en temas urbanísticos, me hacen
ustedes reír.
Al Sr. Ferrer le diría en primer lugar que se ha equivocado
porque me ha dicho que el ayuntamiento de Ibiza está
gobernado por el PP. ¡Ojalá! ¡Ojalá!
(Alguns aplaudiments)
Revise el acta, lo ha dicho muy claro. Revise el acta. Ojalá.
Y da la casualidad de que el ayuntamiento de Ibiza, gobernado
por socialistas y podemitas, sí han hecho una excepción
urbanística, ¿saben para qué? Para un campo de fútbol y un
instituto. Para eso, sí se puede.
Entre otras cosas, el edificio está de antes que fuera parque
natural y usted lo sabe, Sra. Costa, no me diga que es urbano.
Entre otras cosas, si tuvieran ustedes también el mismo interés
por el parque natural en el tema del cableado, que de momento
las ayudas europeas, de los fondos europeos que tenían que
llegar para quitar el cableado al parque natural de Ses Salines,
no van a estar, si tuvieran el mismo interés por eso que por el
edificio Don Pepe, mire, ya me alegraría. Porque ahí no les
afecta, el cableado del parque natural de Ses Salines que se
tiene que quitar hace tiempo y que está consensuado, ahí no hay
dinero para hacerlo, ni se puede. Ahora, eso sí, a los familiares
del Don Pepe, ¡a la rue!, con una mano delante y otra detrás.
Sinceramente, me quedo bastante decepcionada. Agradezco
el apoyo de los grupos que van a apoyar algunas de las
propuestas y, algunos en concreto, todas. Creo que se
equivocan y, sobre todo, me dicen mucho consenso, mucha
ayuda, pero el punto 7 que habla de esto, ni siquiera son
capaces de votarlo a favor, y espero que los ciudadanos se den
cuenta de su cinismo a la hora de hablar y de explicar las cosas,
a todos los del equipo de gobierno.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Marí, a efectes d’aclariment, accepta votació separada?
Passam a fer votació separada.
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

¡Me dan ustedes vergüenza!, porque aquí hablan de buscar
consenso -y lo han dicho todos- y de que estemos todos unidos,
y el punto 7 habla de eso. Y ni eso van a votar a favor, solo
porque lo ha presentado el Partido Popular.
Espero, y lo digo en serio, que todas las familias se enteren,
y mucho, de sus votaciones.

Sí, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a votar el punt número 1. Votam.
17 sí, 31 no, 7 abstencions.

Sinceramente... Había otros temas de los que quería
hablar..., un minuto, perdonen. Porque es que de verdad he
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Passam a votar el punt número 2, que du l'esmena
incorporada, la 501. Votam.
21 sí, 31 no, 3 abstencions.
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Tot i això, sí que hem constatat amb la Conselleria de Salut,
que va haver-hi una bona coordinació i que es van enviar els
recursos necessaris, justament, per poder assistir, però no per
això hem de deixar de demanar que es pugui arribar a tenir
aquesta assistència sanitària urgent a l’illa de Formentera.

Passam a votar el punt número 3. Votam.
17 sí, 31 no, 7 abstencions.
Passam a votar el punt número 4. Votam.
17 sí, 34 no, 4 abstencions.
Passam a votar el punt número 5. Votam.
24 sí, 31 no, cap abstenció.

Així mateix, un altre dels punts d’acord de què s’ha parlat
també és instar la Conselleria de Salut a planificar la cobertura
progressiva de places -seria el primer punt-, i en el quart punt
també es parla d’un pla de recursos humans.
Hem de dir que justament després del darrer plenari que va
haver-hi abans del de pressuposts es va presentar a l’Àrea de
Salut d’Eivissa i Formentera un pla estratègic per a l’Àrea de
Salut d’Eivissa i Formentera en el qual es parlava tant de la
cobertura de professionals sanitaris dins dels propers anys, així
com també de la cobertura de recursos materials.

Passam a votar el punt número 6. Votam.
24 sí, 31 no, cap abstenció.
Passam a votar el punt número 7. Votam.
24 sí, 31 no, cap abstenció.
III.2) Moció RGE núm. 14525/21, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a assistència sanitària a l'illa de
Formentera, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 9752/21.
Passam al debat de la moció, RGE núm. 14525/21, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a assistència sanitària a l'illa
de Formentera, derivada del debat de la interpel·lació RGE
núm. 9752/21.
Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula el Sr. Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputades, diputats,
presidenta i resta d’assistents.
Ja ho vam debatre, fa ja un mes i mig, i tenim de nou
damunt la taula el tema de la sanitat a Formentera. Com bé
sabem i com ja es va exposar, és l’illa més petita de les Balears
i només disposa d’un centre sanitari públic, el qual absorbeix
tant les demandes dels residents al llarg de tot l’any i
l’increment també que pateix al llarg de l’estiu amb tants i tants
de visitants, tant per a urgències, com a especialitzada, com a
Atenció Primària. I, a més, els darrers dies, hi ha hagut diverses
qüestions que han posat de manifest punts dels quals parlarem
ara mateix en els punts d’acord de la moció.
El dia 20 de gener va haver-hi un incident, crec que des que
jo visc a Formentera, la primera vegada que sé d’un incident
amb arma de foc, en el qual van haver-hi diverses informacions
que van parlar de si va haver-hi o no va haver-hi una
descoordinació en els temes de l’assistència sanitària urgent.
Justament, un dels punts de la moció és instar que es faci
l’adequació més ràpida possible respecte a una nova base del
061.

Aprofit ara, abans que arribi el torn de la resta de grups i
justament per dir-ho que en una de les esmenes presentades per
part del grup Ciutadans se’ls proposa una transacció a aquesta
esmena, que ja tenen cada un dels grups que s’ha fet entrega
d’aquesta transacció, així com també se’ls fa entrega a la Mesa
d’aquesta proposta de transacció, ja que com que existeix un
pla estratègic i sabem de la necessitat que hi hagi més
professionals a l’Àrea de Salut, ja que les plantilles -algunes
d’elles- no han canviat des que l’hospital va obrir, es demana
que dins aquest pla estratègic es facin mesures efectives per
poder cobrir aquestes places. Al Pla estratègic sí que he tingut
l’oportunitat de poder revisar-lo i donar l’enhorabona perquè
sí que preveu un munt d’accions a fer, però m’agradaria posar
algunes damunt de la taula. Per exemple, en el tema
d’urgències.
Com bé sap, Sra. Consellera -gràcies per ser aquí-, a
urgències hi ha uns infermers i uns auxiliars d’infermeria a part
dels metges que, a més, comparteixen activitat dins del
quiròfan, i una de les demandes que s’han fet és justament -i
crec que el Pla estratègic ho preveu- anar cobrint més places
perquè hi hagi més persones dins d’aquest servei, tant de
diplomats en infermeria com de tècnics en cures d’infermeria.
I és una de les qüestions que en aquesta esmena que es proposa
volem introduir, així com també dins dels punts d’acord que hi
ha.
També podem estar d’alegria perquè, justament ahir, es va
declarar l’interès autonòmic de la construcció de la base del
061 i la setmana passada van començar les obres de
l’hemodiàlisi, vol dir que als punts d’acord esperem tenir el
suport de la resta de grups per a aquests punts d’acord de la
moció, però sí que és cert que les passes s’estan donant, però
no per això deixarem de demanar que sigui el més aviat
possible, aquesta cobertura.
També dir que ara mateix fa quinze anys que aquest
hospital va obrir. En aquests quinze anys, hi ha hagut molts
d’aparells, en primera persona puc dir que molts dels aparells
tecnològics s’han implementat, com per exemple el tema
d’oncologia, que sí que s’estan fent els tractaments de
quimioteràpia a l’hospital; la implantació del TAC, que es va
fer a l’any 2018; així com també tots els tractaments per al
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tema del càncer de còlon que es fan també a l’Hospital de
Formentera amb el cistoscopi que es té allà.
Però no per això..., n’hi ha alguns d’aparells..., també s’han
renovat alguns ecògrafs, però hi ha alguns altres aparells com,
per exemple, l’ecocardiògraf que es dona acompliment amb un
ecògraf però que sí que té una certa demora en poder ser
tractat, així que esperem que dins d’aquest pla del qual es parla
en els punts d’acord es prevegin aquests aparells per anar
renovant-los, tant l’ecocardiògraf com l’aparell de proves
d’esforç.
Sense més, passe a llegir les quatre propostes d’acord que
hi ha així com, ja saben, l’esmena que s’ha presentat.
La primera, instar la Conselleria de Salut a planificar la
cobertura progressiva de places del centre sanitari de
Formentera. No oblidem també que en aquests deu anys hi ha
places que s’han cobert amb moltes guàrdies localitzades i que,
ara mateix, ja sí que en aquest pressupost ja hi havia una
esmena que ha estat acceptada per cobrir aquesta plantilla, tant
de tècnics de laboratori, com de rajos, com de comares, però
que el Pla estratègic també ho inclogui.
Segon, el Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Salut a accelerar la posada en marxa del servei
d’hemodiàlisi. Hem vist que aquest punt està en marxa, però
esperem que estigui aviat, als cinc mesos que diu al contracte.
El tercer, el Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Salut a posar en marxa el servei del 061 a
Formentera durant tot l’any.
Així com també el Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Salut a dissenyar un pla de recursos humans per
a la mobilitat dels professionals de l’àrea de salut per donar
cobertura necessària a l’illa de Formentera.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sanz. Correspon ara la intervenció del Grup
Parlamentari Ciudadanos, que ha presentat les esmenes RGE
núm. 452, 454 i 460/22, respecte d'aquesta moció. Té la paraula
el Sr. Gómez.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, president, molt bon dia. Sr. Sanz, jo també m'alegr
molt que la consellera sigui aquí, tot i que tendrem -semblal'oportunitat d'aprofundir en el tema de la pandèmia, que no és
aliena a la situació de Formentera, a través d'una
compareixença que la mateixa consellera ha demanada, fa uns
pocs dies, a iniciativa pròpia i que diferents grups parlamentaris
-perquè ho vàrem considerar fa un mes també- la vàrem
demanar.
Miri, jo m’he llegit un parell de vegades la interpel·lació,
arran de la moció que vostè presenta avui aquí i li he de dir que

la valoració que fem des del nostre grup parlamentari és del tot
satisfactòria pel que va ser el seu paper, no com a membre d’un
grup socialista, sinó com a formenterenc. Perquè el que vostè
va fer a la seva intervenció és una anàlisi històrica, no des de
2015, sinó històrica del que ha estat l'evolució dels recursos
sociosanitaris a l'illa de Formentera, la qual, em sembla que a
part de ser una lleialtat institucional cap al Govern, també ha
estat una lleialtat cap als ciutadans de Formentera.
I per aquí han anat les nostres iniciatives, no respecte
d’aquesta moció, sinó des del començament de legislatura, la
consellera ho sap. Nosaltres li hem presentat esmenes als
pressupost focalitzades en tema de Formentera. Hem presentat,
a més a més, i hem donat suport a proposicions no de llei -la
Sra. Tur és testimoni d'això- del suport, fins i tot n'hem
retirades quan les seves han estat millors.
És a dir, Formentera no ha estat simplement un debat
residual per al nostre grup parlamentari, sinó fonamental. I per
què? Perquè creiem en l'equitat i creim en la necessitat i creim,
i sabem, que hi ha una desigualtat d'oportunitats amb els
ciutadans i les ciutadanes de Formentera respecte d'allò que ha
de ser l'equitat en l'accés a la sanitat.
Vostè fa un reconeixement aquí amb la seva moció de com
està la situació d'hemodiàlisi, que es va tancar; de com estan els
radiòlegs, encara; de com estan els tècnics de laboratori a
l'Hospital de Formentera, no està igual que l’hospital més petit
i amb manco pressupost de qualsevol illa, a Menorca, Mallorca
o Eivissa.
Per tant, li he de dir que substancialment nosaltres li
donarem suport amb les esmenes que nosaltres hem presentat,
però hi ha una qüestió que vostè mateix m'ha esmentat que li
demana la ciutadania. La ciutadania li demana ja, no li demana
que faci una dotació de recursos i de personal diferent del que
es ve demanant durant anys, sinó que ho faci ja.
Per això, nosaltres li hem ofert una proposta del 061, i no
vull, no volia fer menció a la meva intervenció arran del que va
succeir als ciutadans residents a Formentera en el cas dels
serveis d'urgències, jo no qüestion que no hagi donat un bon
servei, ha estat insuficient; si hi arriba a haver més incidències
-Déu no ho vulgui- no hagués tengut una cobertura com té a
l'illa de Mallorca, Menorca, Eivissa, no l'hagués tenguda;
primer, perquè tal vegada els infermers d'urgències o els metges
d'urgències potser no haguessin pogut sortir, però és que no hi
hauria ambulància. I el que nosaltres demanam a la nostra
esmena és que no esperem a la base del 061 -que li hem donat
suport i que hi estam d’acord, li hem donat suport en aquesta
part del pressupost- sinó que sigui ja, perquè tengui una
cobertura com pertoca, com pertoca.
Nosaltres li hem fet una constatació, no s'ho prenguin
malament quan nosaltres feim una constatació d'unes
mancances, és que el Parlament, amb una constatació, dona
més suport a les esmenes i a les propostes que vostè fa a la seva
moció i a la nostra, evidentment. Nosaltres per això ens hem
interessat a fer esmenes i li hem presentat les qüestions de no
esperar la base del 061 i una molt important, no és només dotar
del personal suficient de professionals sanitaris, metges,
infermeria i tècnics de cures d'infermeria, és que és
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fidelitzar-los, és que tenguin la retribució que pertoca amb el
cost de vida i la situació que té de manca de recursos o de cara
que és la borsa de la vida a l'illa de Formentera.
I, evidentment, sobretot una qüestió molt bàsica i va en la
línia del debat que hem tengut aquí, quan no hi ha un mal
temps, no hi ha desplaçament d'especialistes des de Can
Misses, ni de Can Misses ni d'enlloc; quan hi ha una situació de
temporal, si no té una dotació, que pertoca a l'Hospital de
Formentera, no hi pot haver aquesta actuació ni en consultes
d'especialistes, ni en una atenció, ni que es puguin desplaçar, ni
tan sols, per molt coberta que estigui a Can Misses.
I el que tractam és que tengui, l'Hospital de Formentera, els
recursos necessaris per a aquesta atenció que els pertoca. I, per
tant, el temps, la urgència i el fet insular, és un tema que
nosaltres hem recollit a les nostres esmenes i que li plantejam
a vostè que vostè reculli i accepti. En la línia positiva i
constructiva, en la mateixa línia coherent que nosaltres hem
plantejat des del pressupost i les proposicions no de llei que
hem duit en aquesta cambra.
Li he de dir també que tendrem una oportunitat major per
discutir aquest tema, com li hem dit abans. Les nostres
propostes -li dic- que van en la línia un poc, si vostè les
repassa, de la diputada del seu grup, de la seva coalició a
Formentera, quasi, quasi, li diria que la seva intervenció aquí,
les esmenes serien encara molt més agosarades de les que vostè
ha presentat. Però la nostra línia i la nostra intenció d'avui és
que, endavant, la consellera se’n dugui un mandat d'aquest
parlament per posar en marxa el més immediat possible la
dotació d’ambulàncies, suport vital avançat i suport vital bàsic
i la dotació del personal que pertoca. Li diré que la transacció
que vostè ens ha fet, que supòs que ens la plantejarà ara, si no
distorsiona a la seva intervenció la filosofia que nosaltres
plantejam, estarém d’acord amb acceptar-la, i demanarem als
grups parlamentaris que també li donin suport.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gómez. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Borrás.
LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:
Gràcies, president, bon dia de nou a tots. Vagi per endavant
que votarem a favor d'aquesta iniciativa, perquè estam a favor
de qualsevol iniciativa que suposi una millora de l'assistència
sanitària de les persones que resideixen a les Illes Balears, de
fet, acabam d'entrar una PNL que va en aquest sentit, en el
sentit d'augmentar, de crear i dotar una plaça nova de tècnic de
salut a l'illa de Formentera.
Sr. Sanz, quan repassava la iniciativa que va presentar vostè
el desembre, li vull fer una petita precisió, la consellera és
consellera de tots els habitants de l'illa de Formentera, tenguin
assistència privada o tenguin assistència pública, no ho hem de
confondre amb l'ib-salut...
(Alguns aplaudiments)
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..., que de vegades es confon, potser per la situació familiar, no
ho sé, però no l'hem de confondre.
Hi votarem a favor, perquè des del Partit Popular pensam
que és necessari reforçar l'assistència sanitària de Formentera
i, sobretot, per coherència, perquè vàrem fer unes esmenes al
pressupost precisament per augmentar ambulàncies, per
augmentar el servei d'hemodinàmica i per augmentar el
personal sanitari de l’illa de Formentera.
I pensam que els professionals són importants a l'illa de
Formentera i a totes les nostres illes, però també és
imprescindible tenir cura i retenir els professionals, i això es fa
des d'un bon pla de recursos humans del Servei de Salut, un pla
que reconeixi sensibilitat, que augmenti la dotació de personal,
però també dels seus sous i que tenguin un complement de destí
just.
Com que no existeixen memòries des de l'any 2019 en
aquesta comunitat autònoma de cap hospital, a mi m'agradaria
saber un poquet les especialitats que la consellera va anomenar
el dia aquell de desembre, com estan, si les especialitats de
digestiu, de reumatologia, d’urologia, d’endocrí, de neuro i de
cribratge de còlon que s'han fet. I amb quina freqüència, si
m’ho pogués dir, amb quina freqüència es desplacen les
infermeres gestores a Formentera, com li dic, perquè no
existeixen les memòries en aquest moment.
Nosaltres, com li he dit, votarem que sí a les propostes i a
les esmenes.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Borrás. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Martín.
LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:
Gràcies, president, bon dia, diputats i diputades. Formentera
necessita més i millors recursos sanitaris, és evident, també
Mallorca, també Menorca i també Eivissa, i aquest hauria de
ser el consens en aquesta cambra parlamentària. I aquesta
sanitat pública robusta s'ha de finançar, i també hi hauria
d'haver consens amb quines fonts de finançament i d'on traurem
els recursos i que pagui més qui més té per poder tenir uns
serveis públics que realment donin servei de qualitat a la gent
de les nostres illes.
Donam la benvinguda, i ja des d'aquí manifest el nostre
suport a la iniciativa presentada pel Grup Parlamentari Mixt, en
el sentit que s'ha de planificar la cobertura progressiva de
places del centre sanitari, evidentment, recursos humans
abastament i qualificats, per donar un servei de qualitat i amb
garanties a tota la població d'aquesta illa, i, com no pot ser
d'una altra manera, també a la gent que la visita.
Accelerar la posada en marxa del servei d'hemodiàlisi,
nosaltres, vegada rera vegada des del nostre grup parlamentari
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hem donat suport a la necessitat que es posi en marxa aquest
servei, perquè realment una persona que viu a Formentera, que
s'hagi de desplaçar a l'illa d'Eivissa en determinades condicions,
hem parlat aquí de mala mar, hem parlat d'altres qüestions, però
hem de veure que la persona que realment està sotmesa a
aquest tipus de tractaments és un tractament que és prou dur i
que no està, evidentment, per desplaçar-se d'un lloc a l’altre.

Tres coses importants crec que val la pena reflectir en
aquest debat, qualcú ja n'ha fet menció, la companya d'Unides
Podem al principi de la seva intervenció, la primera, i objecte
d'aquesta iniciativa, perquè vostè, Sr. Sanz, així ho ha expressat
en els punts de la seva moció, és la necessitat d'implementar
uns serveis i uns recursos sanitaris durant tot l'any, permanents,
de forma contínua.

La posada en marxa del servei del 061 a Formentera durant
tot l'any, és una altra de les propostes que se'ns fa amb aquesta
iniciativa, evidentment. I diríem més, aquesta base del 061 ha
d'estar devora l'Hospital de Formentera, ha d'estar ben
connectada i s'ha de pensar bé com funciona. I, evidentment,
els ciutadans i ciutadanes de Formentera han de tenir accés a
aquesta UVI mòbil, les 24 hores del dia, 365 dies a l'any,
completament d'acord amb aquesta qüestió.

La segona qüestió que crec que és important són els
reforços en època estival, no sols d'aquests serveis i recursos
que vostè, Sr. Sanz i el seu grup defensen que haurien de ser
permanents durant tot l'any, que hi estam d'acord, sinó d'aquells
que són necessaris implementar a causa de la població flotant
i que del seu discurs durant la interpel·lació, evidentment, en
deixa petjada, i ho compartim.

Per acabar, el Pla de recursos humans per a la mobilitat de
professionals per donar cobertura necessària, ja ho hem dit,
necessitam els recursos humans, recursos humans que estiguin
informats i que puguin accedir.
En relació amb les esmenes presentades, ens sap greu haver
de dir que s'ha parlat de línia coherent i nosaltres la coherència
no la veiem de cap de les maneres a Ciudadanos, que és un
partit que ens diu una cosa i la contrària a cadascuna de les
comunitats autònomes, llavors em sap molt de greu, però
nosaltres no hi donam suport; entenem que el grup proposant
pot acceptar les esmenes, però nosaltres consideram que el
redactat original respon millor a la realitat i les necessitats de
l'illa de Formentera.
I ja per acabar, quan parlam de fidelitzar voldríem des
d'aquí fer un reconeixement molt explícit a la Universitat de les
Illes Balears, al programa de formació dels professionals
sanitaris que es fa; consideran que es una formació de qualitat,
que es donen uns estàndards realment avalats per tot tipus de
comissions dels més alts d’Europa, i pensam que és aquesta la
via: serveis públics, formació pública i no ocurrències que ens
poden venir d’altres sectors privats que sempre volen ficar
cullera al sistema sanitari, i més ara que hi ha pandèmies.
Llavors, suport a la iniciativa, benvinguda i per la nostra
part tendrà el vot favorable.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.
EL SR. FERRÀ I TERRASSA:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Sanz,
a mitjan desembre es va dur a terme el debat d'interpel·lació
que vostè va impulsar i del qual avui se'n deriva aquesta moció.
I quatre illes, un país i els mateixos problemes, amb matisos,
almanco les mateixes amenaces, i m'explicaré.

La tercera i enllaçada amb la primera, unes paraules que
vostè, i les citaré textualment, va dir el mes de desembre: “La
qüestió sanitària, ho hem parlat moltes vegades, no és una
qüestió de xifres, és una qüestió de dret d'accés a l'assistència
sanitària, visquis a l'illa que visquis. I sí que és cert que si
aquestes prestacions no es poden donar en igualtat de
condicions hi ha una diferència entre ciutadans de les diferents
illes.” Això són paraules seves que a mi m’aboquen a dos temes
més: un, la triple insularitat, moltes vegades tractada en aquesta
cambra, no descobrim res nou, amb aquell concepte que
l'acompanya que és el risc a l'aïllament d'un territori; i, segon,
sense ser un cas comparable, perquè no és comparable, però té
certs paral·lelismes aquell de l'Espanya buida o buidada, qualcú
en podria fer bandera seguint les seves paraules, és a dir, dóna
peu a entendre que s’advoca aquest clam,
Uns aspectes els que defensa el seu Grup Mixt, Gent per
Formentera, PSIB i Esquerra Unida, que crec que, en global, si
agafam l’arquetip, serien, primer, la necessitat d'uns serveis
estructurals i permanents durant tot l'any; segon, la distensió, la
necessitat de la distensió del sistema públic sanitari davant
l'increment de demandes sanitàries durant l'estiu; i tercer,
pal·liar i fer desaparèixer els efectes de la insularitat; que són
tres banderes compartides per les diputades i els diputats de
MÉS per Mallorca, i crec que per la immensa majoria d'aquesta
cambra, de fet, totes les intervencions de moment han apuntat
a donar suport a la seva moció.
I ho compartim i ho defensam i ho fem, no sols a
Formentera, sinó a Mallorca i a totes les illes, perquè, sense ser
comparable al cent per cent, un cas és Formentera, i un altre és
Mallorca, fins i tot Eivissa i Menorca, respecte de Mallorca,
són casos distints, la bandera la compartim, perquè aquests
problemes amb distinta intensitat són compartits, són
reivindicacions de MÉS per Mallorca.
El primer, la defensa d'uns serveis públics de qualitat i de
proximitat, la sanitat, però també l'educació i les polítiques
socials i un llarg etc. I un problema de finançament per donar
resposta al que nosaltres pensam que és just per a les persones
de les nostres illes.
El segon és la lluita contra els efectes de l'increment de
població durant la temporada d'estiu, el turisme, la coneguda
població flotant, i que és una bandera la qual ara el Govern de
les Illes Balears ha posat damunt la taula per defensar un
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sistema de finançament just i equitatiu per a les Illes Balears.
I aquesta població flotant sembla població fantasma a ulls de
vegades del Govern espanyol, però existeix i consumeix els
nostres recursos, genera un impacte i fa ús dels nostres ja molt
justets serveis públics en generar un impacte en el nostre entorn
i a la nostra economia que no es paga ni es compensa amb els
doblers que deixen.
I el tercer, i no ho dic jo, ho diu l'evolució del PIB en els
darrers anys, el tercer punt és la defensa en el treball per la
compensació de la insularitat, hem defensat i ho seguirem fent
davant l'Estat espanyol i la Unió Europea aquesta insularitat,
perquè cap territori ni cap ciutadà no quedin aïllats del sistema.
I una reflexió final, Sr. Sanz, totes les illes, les quatre hem
d'assumir i compartim destí i compartim els problemes de
Formentera, des de MÉS per Mallorca defensam un model de
país cohesionat i equilibrat, i és cert que el problema de la
triple insularitat de Formentera respecte de les Illes no és
comparable amb el que té Espanya, amb l’Espanya buida, per
molts motius, no són ni millors ni pitjors, però sí que hi ha certs
paral·lelismes que s'articulen en un risc d'aïllament constant i
permanent, si no hi fem feina, d'un territori, com és Formentera,
respecte de la resta. I MÉS per Mallorca no ho permetrà,
sempre ho diem: quatre illes, un país, mateixos problemes, i per
això reivindicam el finançament davant Madrid, un
finançament que tengui tres aspectes per a nosaltres importants:
el primer, que sigui just amb les illes; el segon, que tengui en
compte la insularitat i els seus problemes; i el tercer, que ha
introduït el Govern ara, que és la qüestió de la població flotant.
Per tant, l’encoratjam, nosaltres donarem suport a la seva
iniciativa, però encoratjam també el seu grup, format per Gent
per Formentera, el PSIB i Esquerra Unida de Formentera, que
donin suport també a aquesta línia de feina i a reivindicar un
finançament just per a totes les Illes Balears.
Moltes gràcies.
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat).
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Por parte del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares tiene la palabra la Sra.
Ribas.
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Y esa igualdad a la que aspiramos, y que recoge el propio
texto constitucional, en el artículo 14, es, desgraciadamente,
cada día menos real, por culpa de un desarrollo desastroso de
un fallido estado autonómico, que, lejos de igualar a los
ciudadanos en el acceso a los servicios públicos, lo que hace es
añadir privilegios para algunos y dejar atrás a otros en función
del lugar donde viven. No solo entre españoles, de diferentes
comunidades autónomas hay diferencias cada vez más
acusadas, también dentro de cada una de las comunidades
autónomas se producen las discriminaciones, como lo
demuestran las diferentes iniciativas que traen a este
parlamento los diputados que viven en Menorca, en Ibiza o en
Formentera, cada vez que reivindican que los servicios públicos
en sus respectivas islas se asemejen a los de Mallorca.
Esta vez son los diputados de Formentera los que nos traen
aquí sus reivindicaciones para algo tan básico y vital como
garantizar una correcta asistencia sanitaria a los habitantes de
Formentera; que se dote de un servicio de hemodialisis al
Hospital de Formentera o que el servicio de urgencias del 061
esté activado todo el año, servicios de los que sí disposen desde
hace años los ciudadanos de las islas, pero no los de
Formentera.
Y ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay ciudadanos de
primera y ciudadanos de segunda? Pues, porque los recursos
son limitados, porque los políticos que dirigen las comunidades
autónomas tienen que decidir en qué gastan el dinero, dinero
que recaudan de los impuestos, que pagamos todos por igual,
y porque pesa más el número de habitantes que hay en cada isla
que los derechos de las personas. Y mientras no cambiemos
esto, mientras no todos los ciudadanos valgamos lo mismo
porque los derechos se asocien a los territorios en función de la
densidad de población, en vez de a las personas, seguiremos
siendo diferentes a los ojos de los políticos que dirigien los
servicios públicos.
Y del mismo modo, mientras sigamos avanzando en el
desarrollo del estado autonómico, es decir, en aumentar les
desigualdades entre espanyoles, en vez de centrarnos en superar
las desigualdades, siempre sufriremos un agravio comparativo
en función de en qué territorio residamos. Mientras no
canbiemos la concepción de la titulardad de los derechos,
mientras sigamos legislando como si el titular de los derechos
fuese el territorio y no la persona, seguiremos sufriendo
discriminación en funció de dónde nos encontremos, ya sea
dentro de la misma nación, o bien dentro de una misma
comunidad autónoma.

LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gracias, Sra. Vicepresidenta. Desde que VOX tiene
representación en este parlamento hemos manifestado en
multitud de ocasiones nuestro firme compromiso por conseguir
la igualdad real de todos los españoles, se encuentren donde se
encuentren, todos los españoles que vivan en cualquier parte
del territorio español tienen que ser iguales, iguales en
derechos, iguales en deberes, iguales en oportunidades, iguales
en el acceso a los servicios públicos, porque a la hora de
sostenernos con nuestros impuestos también debemos ser
iguales.

Las comunidades autónomas no son la solución para acabar
con la discriminación de los territorios periféricos de nuestro
país, lo único que han supuesto es crear 17 centros de poder
distintos que discriminan a los ciudadanos dentro de su propio
territorio. Por tanto, el modelo de distribución competencial de
nuestro país, es decir, el peculiar modelo de las comunidades
autònomas, que no existe en ningún otro estado del mundo, por
cierto, está estrechamente relacionado con las desigualdades
que sufren los ciudadanos en nuestro país, tanto en Formentera
como en Soria.
Y el otro factor que influye en que los ciudadanos de
determinados territorios sean de segunda, tiene que ver con el
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coste de oportunidad, es decir, con lo que se deja de hacer
mientras el dinero público se dedica al despilfarro en
propaganda, en comprar voluntades, en establecer redes
clientelares que asseguren votos cuando lleguen las elecciones:
subvenciones, chiringuitos, cargos a dedo para los socios y los
amiguetes; cuanto más despilfarro en satisfacer los intereses de
los partidos políticos menos queda para dedicar a los
ciudadanos. Ese es el coste de oportunidad que sufren todos los
ciudadanos y, especialmente aquellos que habitan en lugares
más despoblados a los que no les llegan los recursos porque los
políticos que tienen que dotar esos recursos prefieren dedicar
el dinero público a otras cosas.
Por tanto, nosotros votaremos que sí a esta moción, como
hemos hecho siempre, cuando se trata de iniciativas que
reclaman lo que es de justicia para la gente, venga de quien
venga, nos da igual si una iniciativa viene de un grupo u otro,
nosotros no estamos en eso de los cordones sanitarios, ni en la
lucha partidista, nosotros estamos aquí para defender lo que
pensamos, para cambiar las cosas, para eliminar gasto superfluo
en estructura administrativa, para que los recursos públicos se
destinen a lo importante y no a la compra de voluntades o
actuaciones de autobombo y propaganda, y para eliminar las
desigualdades que sufren los españoles, vivan donde vivan, en
este caso las desigualdades relativas a la asistencia sanitaria que
sufren injustamente los ciudadanos de Formentera.
Gracias, vicepresidenta.
(Algun aplaudiment)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors diputats,
feia estona que no ens vèiem, contenta de tornar a ser aquí per
debatre i per votar a favor o en contra de les iniciatives que
presentam o presenten la resta de grups parlamentaris. Sr. Sanz,
li diré que sí, que li diré que sí a tot, li direm que sí des del
Grup Parlamentari El Pi, als quatre punts d'aquesta d'aquesta
moció.
Per començar, és cert, és imprescindible quan parlam de
places sanitàries a Formentera, la doble i la triple insularitat,
ens cansam de parlar-ne, però qui l'ha de patir és qui ho sap
perfectament, i vostè és un dels que ha d'anar i venir del paradís
que és per al visitant, però que de vegades és una vertadera
angoixa per a aquells que s'han de traslladar a les altres illes o
als altres indrets a través d'un ferri i els dies que hi ha mala mar
ni li ho cont, perquè vostè ho sap millor que jo, així que per a
algunes coses és un infern. Nosaltres sabem que quan és en
qüestions de salut és un greuge comparatiu, és una injustícia
monumental allò que pateixen els habitants de l'illa de
Formentera.
Nosaltres creiem que és així, que hi ha d'haver equitat, hi ha
d'haver igualtat, que és un dret, que ha de ser així, estam amb
els cabells drets quan pensam que pateixen aquests greuges que

acab d'esmentar i, per tant, celebram que en algun punt s'hagi
posat fil a l'agulla per acabar amb aquesta injustícia històrica.
Professionals sanitaris, sí, fan falta, no basten els que hi ha,
no volen venir a Mallorca, idò com més enfora estiguem de la
capital balear, més difícil és que arribin a fer feina a una illa
com és la de Formentera.
El servei d'hemodiàlisi, bé, em permetran la vulgaritat, però
és que banyuts i fotuts, és a dir, estan malalts, necessiten
hemodiàlisi i encara es veuen obligats en molts de casos a
agafar aquest ferri, si hi ha mala mar l'han d'agafar per poder
tenir aquest servei que necessiten cada dos dies i, em sap greu,
però ... bé, em sap greu o no, crec que per explicar i per
comprendre exactament quina és la situació, els llegiré un
fragment d'un article que ens va posar la pell de gallina: “A las
8.30, puntual como siempre, salió el viernes la barca del
puerto de La Savina rumbo a Ibiza. En ella, como cada dos
días, viajaban los pacientes de hemodiálisis de Formentera
que al no disponer de este servicio en el hospital se deben
desplazar a Can Misses.” "La mar estava en calma -traduiré- el
divendres, però no sempre és així, hi ha molts de dies que,
sobretot a l'hivern, que creuar els Freus és un autèntic malson.
En principi podia fer el trajecte -parla d'un malalt concret- a
casa seva, o aquest tractament més ben dit a ca seva per
tractar-se d'una diàlisi peritoneal, però des de fa més de tres
anys necessita anar a l'hospital. A més a més explica que es
tracta d'una rutina que esgota i molt, sobretot quan es té salut
delicada. El tractament produeix cansament, és freqüent que
baixi l'atenció. Si això passa a l'hospital, no passa res, perquè
et poden tractar, però si et passa dins el ferri, no hi ha ningú
que tengui cura de tu."
Per tant, d'això que parlam, que sembla prehistòria, passa
ara mateix a la nostra comunitat autònoma. Nosaltres sempre
hem defensat aquesta sanitat a Formentera, pel que fa al 061
està clar, acaba la temporada alta i, de fet, tornam a ser aquest
infern i no el paradís que ha de ser Formentera i la resta
d'indrets d'aquesta comunitat autònoma quan es tracta de
serveis essencials. Per tant, nosaltres ens demanam: paguen els
habitants de Formentera imposts, com la resta? La resposta
suposam que és sí, no? I si no hi haurà un delicte en contra
d'ells. Tenen els mateixos drets que la resta almanco damunt els
papers? La resposta és que sí. Per tant, aquest ferri és un
maldecap per a molts d'ells. Aquest servei del 061 és un
maldecap absolutament per a tots, i nosaltres creiem que el que
s'ha de fer és posar fil a l'agulla per arreglar això.
I, a més a més, no entenem com és que hem arribat fins aquí
amb una societat pacífica, com és la comunitat de les Illes
Balears i que no protesta més del que podria protestar, perquè
està clar que s'ho mereixen i que és de justícia que això sigui.
Passant a la moció concreta, pel que fa al primer punt li
diem que sí; a més, quan vostè parla de més places del centre
sanitari, vull recordar una cosa que va dir la interpel·lació, que
aquest centre sanitari per a aquells que no sàpiguen aglutina
atenció primària, especialitats i atenció urgent, és així, no?, idò
encara més a més, és necessari que tenguin aquest personal. Pel
que fa al punt 2, accelerar la posada en marxa del servei
d'hemodiàlisi, ja li he dit que la resposta és sí. Pel que fa a
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posar en marxa el servei del 061 a Formentera durant tot l'any,
la resposta és sí. I pel que fa al punt cuatre, la resposta és sí.
Però no vull que beguin de la seva medicina,vull que parlem
de salut, quan nosaltres proposam qualque cosa els grups que
donen suport al Govern ens diuen moltes vegades a això hi
votarem en contra, perquè ja es fa, en aquest cas, tant el punt 2
com el punt 3, que és accelerar la posada en marxa del servei
d'hemodiàlisi a Formentera i posar en marxa el servei del 061
a Formentera ja es fa, per tant, em deman què faran els grups
del Govern, esper que no hi votin en contra, com ens fan a
nosaltres, des del bon rollito els ho dic.
Gràcies, Sr. President, sí, Sr. President que ja torna ser aquí.
Gràcies.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Dalmau.
EL SR. DALMAU I DE MATA:
Gràcies, president. Des del bon rollito, votarem sí a aquesta
PNL, Sra. Pons.
És cert que aquest és el primer debat que tenim amb el Sr.
Antonio Sanz en relació amb la situació sanitària a Formentera,
però també és cert que no és el primer debat que mantenim en
aquesta cambra en relació amb el tema que va ocupar el tema
que ara mateix estam debatent i que deriva de la interpel·lació
que va realitzar la consellera el passat mes de desembre. En
aquest sentit, el mes de novembre del 2020 ja vàrem tenir
l'oportunitat de debatre una proposició no de llei presentada per
l'anterior diputada de Coalició Gent per Formentera, PSOE, de
Formentera i Esquerra Unida de Formentera, i ja en aquell
moment, vàrem poder prendre un conjunt d'acords en relació
amb la situació sanitària de Formentera, en relació amb
l'estratègia de cronicitat, infermera de casos, en relació amb
estat d'urgències i també de l’hemodiàlisi. I més tard, un mes
després, en el marc del debat de pressuposts per a l'exercici de
2021 es van aprovar també un seguit d'esmenes a proposta dels
grups que donen suport al Govern per una quantia del voltant
de 190.000 euros per mentalitzar tots aquells acords que vàrem
prendre en aquella PNL. I, per tant, ara avui, en aquest debat,
és oportú el debat d'aquesta moció, també per fer balanç de tot
allò que es va aprovar en aquella PNL, per poder veure de
quina manera s'ha anat executant.
Parlava de la infermera de casos, ara mateix és compartida
amb Eivissa, actua amb dedicació parcial a Formentera, però
està previst que es pugui incorporar a dedicació completa a
Formentera. L’estat d'urgències està en funcionament i en
relació amb hemodiàlisi, ara per ara és la fita més important a
assolir en aquests moments; és un servei que, com bé s'ha
comentat allà, ja existia a l'Hospital de Formentera i es va
suprimir en el moment en què va deixar de tenir usuaris. Si bé
és cert que des de fa bastant mesos torna a tenir usuaris, hi ha
ciutadans i ciutadanes de Formentera que precisen d'aquest
d'aquest servei, i és cert que el Servei de Salut cobreix els
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desplaçaments a l'illa d'Eivissa per poder oferir aquest
tractament, però la Sra. Pons ho ha il·lustrat perfectament, són
en ocasions desplaçament marítims amb certes dificultats, hi ha
conseqüències derivades del tractament, el cansament dels
mateixos pacients, acostuma a ser gent major, i, per tant amb
l'hemodiàlisi sí que s'ha de parar aquesta atenció especial, com
bé deia a la meva meva intervenció.
I en relació amb l'hemodiàlisi hi ha un parell de dates claus
en relació amb la posada en funcionament novament d'aquest
servei a l'illa de Formentera. Per una banda, el maig del 2021,
quan es va pressupostar inicialment una quantia de 333.000
euros per a l’equip d'hemodiàlisi i el personal,l'octubre de
2021, quan la Conselleria de Salut va licitar les obres del servei
d'hemodiàlisi a Formentera i, finalment, el gener de 2022,
aquest mes passat, quan es varen adjudicar les obres per un
import de 350.000 i un termini d'execució de quatre mesos. Per
tant, més o manco, es pot preveure que a mitjans de l'any 2022,
aquest servei tornarà estar actiu a l'illa de Formentera.
A aquesta moció vostè incorpora dues qüestions més: una
relativa a la base del 061, que justament també ahir mateix es
va fer públic, el Consell de Govern declarava aquesta inversió
com a d'interès autonòmic per a la seva construcció, per un
import de pràcticament docent 2.300.000 euros; i també es
refereix em dos punts de la seva moció a diferents plans de
recursos humans. En aquest sentit, en el debat de pressuposts
també vàrem tenir l'oportunitat de conèixer la inversió de 6
milions d’euros per part de la Conselleria de Salut i Consum en
quatre plans de recursos humans, destinats a augmentar la
contractació de personal per reforçar determinats serveis
necessaris de Salut de Menorca, però també d'Eivissa i de
Formentera, i, a més, també vam aprovar, per un import de
280.000 euros, a diferents esmenes que vostè mateix va
presentar als pressuposts per al 2022 en relació amb aquesta
qüestió, en relació amb la millora dels recursos humans per a
l'illa de Formentera.
En qualsevol cas, som davant d’un debat que de qualque
manera no hauria de confrontar o no hauria de contraposar els
termes equitat i eficiència, és cert que poden sortir deficitaris
determinats serveis per un nombre de persones tan petit com les
que puguin ara mateix, per exemple, fer servir l'hemodiàlisi,
però en aquest debat no s'han de contraposar, com deia, aquests
dos termes, hem de fer feina a favor de l'equitat. I en aquest
sentit es porten a terme les accions que he comentat, s’hi han
destinat recursos i, per tant, s'avança pel camí adequat perquè
Formentera pugui mantenir les seves prestacions sanitàries.
Per tant, hi ha feina feta i aquest és el camí que hem de
continuar.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
El SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Dalmau. Donam la paraula al Sr. Sanz.
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EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, president. Bé, aniré a comprar un cupó ara mateix,
quan surti d’aquí, perquè aconseguir un ple en aquest plenari
semblava una qüestió impossible i s’ha aconseguit ara mateix,
així que crec que aniré a comprar alguna qüestió d’algun cupó
o una cosa així.
Primer de tot, hi ha dues esmenes, hi ha tres esmenes per
part del Grup Ciutadans: la primera esmena, relativa al punt 3,
l’acceptarem talment com està; l’esmena relativa al punt 4
l’acceptaríem amb una transacció que els hem proposat i llevar
la següent esmena, la que diu de si el grup proposant accepta
aquestes qüestions, quedarien acceptades d’aquesta manera,
com a dues esmenes, serien la del punt 3, la del punt 4 amb la
transacció i la de deixar palès, aquesta llevar-la, retirar-la, així
hi estaríem d’acord.
I després, Sr. Gómez, òbviament vaig fer un històric de
l’Hospital de Formentera, perquè dona la casualitat que el día
que va obrir l’Hospital de Formentera, el 29 de gener del 2007,
era el primer día que jo posava els meus peus a l’illa de
Formentera, una casualitat, sí, però era el primer día i me’n
record com si fos ahir. I sí que conec perfectament tota la
història que ha tengut aquest hospital i les qüestions que s’han
fet.
Sí que és cert que s’ha parlat de l’accessibilitat i d’altres,
però no m’ha agradat gens, de veritat, i ho dic perquè ho visc
en primera persona, perquè he treballat allà, perquè conec..., la
meva família també és de sanitat, la demagògia en salut, i diré
per què, no ho dic perquè vostè hagi fet demagògia, però no
m’agrada que s’aprofitin moments com un TIR que (...) a
Formentera, per moltes qüestions que han sortit a la premsa,
que es digui que si no hi ha ambulàncies; Sra. Borrás, hi ha
dues ambulàncies físicament a Formentera perquè es van posar,
ho sento, el 2015, abans només n’hi havia una, físicament...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
I després, quan parla de sanitat privada, jo, sincerament, del
que parl és de posar el servei 061 públic, hemodiàlisi pública
i personal públic, llavors, no he parlat de la privada perquè la
conselleria m’imagine que és de salut i consum de totes les Illes
Balears i ho afectarà tot, però del que parl és de la sanitat
pública i és el que demanaré del centre sanitari públic, no
d’altra qüestió.
Respecte dels complements de destí i de més que també ha
parlat, que hi hagi més personal, m’agrada que molts grups
s’afegeixin a aquesta onada de més personal, i ho ha dit també
des del Grup Podem, que per fer-ho fa falta finançament, i és
important que ho tinguem en compte quan volem abaixar els
imposts, perquè d’alguna manera s’ha de pagar tot açò, i si no
tenim imposts no podrem pagar que hi hagi complements més
justs, o no podrem més personal perquè al final és una qüestió.
I el Grup MÉS per Mallorca, la frase aquesta que he dit, la
vaig dir perquè és una qüestió, no és una frase que tengui feta
de cap banda, és una frase que em crec, no és una qüestió de
números, és una qüestió d’equitat en l’accés a la sanitat. I quan
es parla de l’Espanya buidada no és comparable, perquè, per

sort o per desgràcia, a l’Espanya buidada poden haver-hi
accidents geogràfics però que es poden botar de moltes
maneres, entre els quals una carretera o a peu; aquí nedar 32
quilòmetres entre Eivissa i Formentera només és a l’abast
d’algun dels professionals, però no crec que tothom pugui fer
açò, i a partir de les deu, dotze, una de la nit, depèn de l’època
de l’any, l’única manera de sortir de Formentera és, per
desgràcia, en un helicòpter i perquè estàs molt, molt malalt.
Llavors sí que és important aquesta qüestió de l’accés a
l’equitat.
Sra. Ribas, agrair-li de veritat el suport a aquesta proposta,
també m’ha agradat que parli de la igualtat de drets i deures de
tots els espanyols, li recordaré aquesta frase quan parlem
d’altres polítiques o de “xiringuitos”, com ha parlat avui,
perquè també hi ha accessos, també són drets per a tots, però,
de veritat, agrair-li el suport a aquesta proposta.
Des d’El Pi, Sra. Pons, m’ha dit sí a tot, també me l’apunte,
el sí a tot.
(Remor de veus i rialles de l’intervinent)
I ha parlat del viatge entre Eivissa i Formentera. El viatge
entre Eivissa i Formentera per als que l’hem de fer molt sovint,
els puc dir que arribar ara mateix a Palma, sortint de casa per
arribar aquí, el temps mínim, anant tot rodat, són quatre hores,
anant tot rodat. Si és en helicòpter des de l’Hospital de
Formentera sí que és cert que és un poc més llarg, però potser
es torbi quasi una hora, més el temps del desplaçament dels
sanitaris cap a l’helicòpter, llavors hi ha una distància.
També és cert que no a totes bandes pot tenir-ho tot, que
quedi clar, jo ho tenc claríssim també justament perquè conec
la sanitat, no a totes bandes es pot tenir tot, perquè si parlam
d’hemodinàmica no parlaríem mai de tenir hemodinàmica a
Formentera perquè seria muntar un hospital com si fos el 12
d’octubre, a una illa de 82 quilòmetres quadrats, no tindria
sentit; però sí que és cert que apropar els serveis als ciutadans
en lloc de a l’inrevés, serveis que puguin ser accessibles, sí que
s’ha de fer.
En el tema d’hemodiàlisi, el passat dijous van començar les
obres, vaig veure, a més, com començaven aquestes obres. Es
fa ara mateix, si no m’equivoc, la instal·lació de la planta
d’osmosi necessària perquè les aigües tinguin la puresa
necessària per poder fer hemodiàlisi i és un servei amb el qual
va començar l’hospital. L’hospital quan va obrir tenia dues
consignes: una, poder nàixer i morir a Formentera, i la segona,
per als que no ho sàpiguen, era poder fer-se l’hemodiàlisi,
perquè hi havia pacients d’hemodiàlisi en aquell moment que
ja patien aquests temes. Per sort va deixar d’haver-hi pacients
prop del 2016 i aquestes instal·lacions que hi havia van quedar
obsoletes.
I el Sr. Dalmau ha parlat d’aquests acords, és cert, només
una qüestió, en el tema del TAC d’urgència es fa, però hem de
deixar palès que el TAC d’urgència només ara mateix manca i
és per això que es fa aquesta proposta que es posi el 061 i es
posi més personal per poder fer TAC d’urgència amb contrast,
que només en alguns moments es poden fer i no a tots. No vull
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dir que sigui a l’estiu i hivern, sinó quan hi són els
professionals adequats per poder fer-los.
És l’única qüestió, com ha dit, l’infermera gestora de casos
ve una vegada per setmana i amb el compromís de venir...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sanz, acabi, per favor.
EL SR. SANZ I IGUAL:
... -sí, ja acab, Sr. President, perdó. I res, agrair el suport, crec
que gairebé unànime de tota la cambra a aquesta proposta i
esperem que estiguin aviat totes aquestes propostes que s’han
proposat. Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sanz. El Sr. Sanz ha acceptat la votació
separada, passam a votar el primer punt. Votam.
52 sí, cap no i 4 abstencions.
Passam a votar el segon punt. Votam.
56 sí, cap no, cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 3, amb l’esmena 452
incorporada. Votam.
56 sí, cap no, cap abstenció.
Ara he de demanar si cap grup s’oposa a la transacció que
s’ha fet al punt número 4. Tothom hi està d’acord. Doncs
votam el punt número 4, amb la transacció incorporada. Votam.
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administrativa que aborden reformes puntuals de diverses
normes sectorials. Aquest decret llei s'estructura en set articles,
a més d'una disposició addicional, una disposició derogatòria
i dues disposicions finals.
Pel que fa al primer dels articles, assenyalar que des de
l'inici de la crisi sanitària ocasionada per la COVID, les
autoritats competents de l'Administració de la comunitat
autònoma hem hagut de regular condicionants a activitats, tant
públiques com privades, per protegir la salut de la població,
garantir el control dels brots epidemiològics i contenir la
propagació de les infeccions per Sars Covid 2, emparades en
els poders que la legislació sanitària atorga a les autoritats per
fer front a situacions en què la salut pública es troba greument
compromesa, a més també de la legislació de Protecció Civil.
Per aquest motiu, les autoritats sanitàries de Balears han
adaptat tot un seguit de mesures per fer front a la COVID-19,
entre les quals figura la d'establir l'obligatorietat de l'ús del
denominat certificat COVID digital UE o la documentació
autèntica que acredita un contingut idèntic a aquest certificat
per poder accedir a determinats locals o establiments en els
quals, per raó de les seves característiques físiques o per raó de
les activitats que s'hi duen a terme, hi ha un risc major de
transmissió de la malaltia.
Aquestes noves mesures fan recomanable modificar el
Decret Llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un
règim sancionador específic per fer front als incompliments de
les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19, per tal d'adaptar els tipus
infractors que s'hi preveuen a les noves mesures adoptades pel
Consell de Govern per fixar les condicions específiques
aplicables al desenvolupament de l'activitat de determinats
establiments en funció del nivell d'alerta sanitària on estiguin
radicats, l'accés al qual, per part de persones majors de 12 anys
no treballadores de l'establiment, requereix presentar una
certificació que acrediti la concurrència de qualsevol de les
circumstàncies que s’hi preveien.

56 sí, cap no i cap abstenció.
IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació del
Decret Llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents
en determinats sectors d’activitat administrativa (escrit
RGE núm. 52/22, del Govern de les Illes Balears).
A continuació, passam al punt quart de l'ordre del dia, que
consisteix en el debat i votació sobre la validació o la derogació
del Decret Llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents
en determinats sectors d'activitat administrativa.
Començam amb la intervenció per part d'un membre del
Govern per fer l'exposició de les raons per les quals el decret
llei ha estat promulgat, té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
President, bon dia, senyors i senyores diputats. Dia 23 de
desembre de 2021, el Consell de Govern va aprovar el Decret
Llei 9/21, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat

Per tant, s'introdueixen dos tipus nous infractors a l'article
3, i article 3 del decret, de manera que es tipifica com a greu o
molt greu l'incompliment de l'obligació de la comprovació dels
requisits i documents d'accés a l'interior dels establiments,
locals o esdeveniments que determini en cada moment
l'autoritat sanitària.
Pel que fa al segon dels articles, des del Govern entenem
que les cambres de comerç són una peça fonamental dins del
teixit empresarial comercial de les nostres illes, com a ens
d’associació i de teixit empresarial, però amb utilitat pública i,
per tant, com a ens de col·laboració extensa amb les
administracions públiques, no només amb el Govern de les Illes
Balears, sinó també amb els consells insulars i ajuntaments. Les
cambres representen la forma d'impulsar un nou teixit productiu
a la nostra comunitat autònoma i hi treballam conjuntament des
de diferents formes i des de diferents conselleries. Per això és
necessari comptar amb un sistema cameral fort, de
col·laboració publicoprivada, però d'àmbit públic on les
cambres siguin l’ens executor de polítiques públiques, amb una
clara diferenciació del marc patronal, però òbviament no de
l'empresariat. I sobretot, és necessari aconseguir que les
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cambres recuperin nervi, múscul, no únicament com a agents
col·laboradors de les administracions públiques, sinó també
com un instrument de diàleg i de representació dels interessos
econòmics de Balears, de cada una de les Illes Balears, i que
amb diàleg amb el Govern, amb treball conjunt amb el Govern,
amb els ajuntaments, amb els consells, siguin un ens tractor de
la dinamització econòmica, però que tenguin nervi propi, que
tenguin vida pròpia i tenguin pes propi per tal que els
empresaris i comerciants hi participin d'una manera activa i
decidida a través de les tres cambres. I perquè això sigui una
realitat és necessari garantir el seu finançament.
Les cambres també han de complir un paper com a agents
interlocutors en tot el que fa referència als fons europeus, de
fet, les cambres fins ara han participat en el Pacte de
reactivació econòmica i participen també de les comissions de
treball per poder elegir aquests fons europeus o els projectes
que s'inclouran. Les sinèrgies amb les cambres de comerç
també ens han de permetre l'agilitació i l'eficiència en la gestió
dels fons Next Gen, sinèrgies que, sens dubte, s'han d'aprofitar
en les properes convocatòries.
Per tant, aquest decret llei aborda la modificació de l'article
30 de la Llei 1/2017, de 12 de maig, de cambres de Comerç,
Indústria, Serveis i Navegació de les Illes Balears, per garantir
la viabilitat de les cambres, en introduir un precepte que preveu
per al finançament de les activitats de les cambres una
consignació anual en el pressupost autonòmic que pugui
destinar-se a sufragar les despeses estructurals de funcionament
i el cost dels serveis públics administratius prevists a l'article 4
de l'esmentada llei, així com també la gestió de programes que
els siguin encomanats mitjançant convenis, delegacions de
funcions, encàrrecs o contractes programa, i assegurar així la
continuïtat de les tres cambres.
L'article tercer modifica la Llei 2/2011, de 22 de març, per
la qual es regula la participació institucional de les
organitzacions empresarials i sindicals més representatives de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
S'afegeix una nova disposició addicional, remarcar la
importància de la participació institucional com a contingut
addicional a la llibertat sindical i com a element clau per
fomentar des del Govern autonòmic una cultura de pacte a
través del diàleg social amb els agents socials que permeti
l'adopció de mesures que afecten la ciutadania de les Illes, a
més de la pròpia defensa dels interessos de classe treballadora
i empresarial, ja que són aquestes organitzacions empresarials
i sindicals les que coneixen de primera mà la realitat econòmica
i social, diàleg social que, com s'ha demostrat des del juny del
2015 és bàsic i essencial en la presa de decisions d'aquest
govern.
És important destacar, a més, que el mateix text normatiu
regula el foment i l'avaluació de la participació institucional i
estableix els criteris necessaris amb els quals s'han de
compensar els costos que suposi la participació institucional i
d'acord amb criteris que dotin de més transparència el conjunt
de subvencions i ajudes que reben les mateixes organitzacions
sindicals i empresarials. En aquest sentit, i després de més de
deu anys de vigència de la Llei 2/2011, és important no només
recullir de manera genèrica la necessitat que la participació

institucional disposi d'un finançament específic, sinó
concretar-la econòmicament en els aspectes mínims, de manera
que aquesta garantia financera anual establerta en els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears permeti una planificació i actuació eficient del mandat
que tenen legalment reconegut per part de les entitats afectades
al llarg del temps.
Amb la inclusió d'una nova disposició addicional setena a
la Llei 2/2011, s'estableix un import mínim per al conjunt de les
actuacions previstes a les disposicions addicionals tercera,
quarta i cinquena d'aquella llei.
Amb l'article quart del decret llei es modifica l'article 54 de
la Llei 10/2019, de canvi climàtic i transició energètica.
Aquesta modificació és especialment necessària, atès que la
modificació impulsada a l'empara de la Llei 4/2021, de 17 de
desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar
l'actuació i els projectes que s'han de finançar amb fons
europeus en el marc del Pla de recuperació, transformació i
resiliència, ha eliminat erròniament les disposicions en matèria
de paràmetres urbanístics per a les energies renovables que
s'havien introduït a la Llei 2/2020. La inclusió d'aquesta
modificació de l'article 54 de la Llei 10/2019, permet recuperar
aquells elements normatius que vetlaven per facilitar la
promoció de les energies renovables en espais construïts, com
puguin ser aparcaments o cobertes d'equipaments en sòl rústic,
que amb la modificació de la llei computarien urbanísticament
als efectes d'ocupació i redundarien en un perjudici ambiental
i territorial.
Així mateix, aquesta modificació permet recuperar l'apartat
tercer de l'article 54, que pretenia resoldre un buit legal que
existia per a projectes d'energies renovables en sòl rústic, que,
si bé comptaven amb una declaració d'utilitat pública, seguien
computant urbanísticament als efectes d'ocupació.
Per últim, la modificació permet recuperar la mesura de
l'apartat quart, que pretenia facilitar l'autoconsum d'electricitat
en sòl rústic.
L'article cinquè aborda la modificació de la Llei 7/1998, de
12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears.
S'ha d'assenyalar que quan el Decret 1/2014, de 14 de
novembre, pel qual es modificava el 198, de 12 de novembre,
d'ordenació farmacèutica de les Illes Balears, va donar una
nova redacció als termes de l'article 24 de la Llei 198, en el
supòsit concret de l'apartat 9 de l'article esmentat, fer front a
aquells supòsits en els quals, per causes i accions alienes a la
voluntat del titular d'una oficina de farmàcia, aquest es veia
privat de la titularitat de l'oficina per la declaració judicial de
nul·litat de tot o part del procediment administratiu que va
concloure amb l'adjudicació al seu favor de l'oficina, tot
atorgant-li directament la titularitat d'una nova oficina de
farmàcia, si n'hi havia de disponibles al catàleg.
No es va tenir present el fet que, per una banda, els
procediments d'impugnació en via administrativa judicial
d'aquestes adjudicacions es poden prolongar en el temps per un
llarg termini, fins arribar a la seva fermesa, termini superior
fins i tot als terminis legals en els quals els adjudicataris tenen
prohibida la disponibilitat per acte inter vius a títol onerós de
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l'oficina, per la qual cosa resulta possible que la persona que es
trobi en la situació de vceure’s privat de l'oficina no sigui
l'adjudicatari original, sinó un tercer adquirent d’aquests.
Aquesta modificació passa a recollir que, en el supòsit que
un titular d'oficina de farmàcia s'hagi vist obligat a tancar-la o
fins i tot s'hagi vist impedit a obrir-la perquè s'hagi declarat la
nul·litat de l'adjudicació al seu favor o a favor d’adjudicataris
precedents dels quals dugui causa, podrà triar en el termini de
15 dies una de les farmàcies vacants que constin en el catàleg
i que no hagin estat objecte de procediment d'adjudicació de la
mateixa zona farmacèutica o, en cas que no n'hi hagi, de les
zones farmacèutiques limítrofes, i així sempre que renunciï a la
reclamació dels perjudicis econòmics que es puguin derivar
dels complements de la resolució o sentència judicial.
L'article sisè modifica el Decret 20/2019, de 15 de març, pel
qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis
reguladors del transport marítim interinsular per a les persones
residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears; és
urgent, per raons de seguretat jurídica, aclarir els règims
jurídics i els límits percentuals d'aquestes bonificacions,
particularment pel que fa a la distinció entre les bonificacions
estatal i autonòmica per raó de la residència a les Illes Balears,
inclòs el règim específic propi de l'illa de Formentera en aquest
punt, i en la resta de bonificacions estatals resultants d'aquests
règims aliens a la residència, com ara, entre d'altres, els de les
famílies nombroses, compatibles, en tot cas, amb la bonificació
per residència fins al límit, en aquest cas evident, del cent per
cent de la tarifa.
A l'article setè, el darrer article, se suspèn la vigència de
determinats preceptes reglamentaris en matèria de joc. S'ha
assenyalat que, tenint en compte el nombre de salons de joc
autoritzats actualment la comunitat autònoma de les Illes
Balears i atès que el territori de la comunitat és limitat i que
amb l'aprovació del decret d'apostes es va duplicar
automàticament l'oferta de joc, perquè cada saló de joc disposa
també d'una zona d'apostes esportives, el Consell de Govern, el
dia 10 de gener del 2020, va iniciar la planificació general del
sector del joc en el territori de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i va suspendre la concessió d'autoritzacions per a
l'obertura de nous establiments de joc a la comunitat autònoma
per un període de 24 mesos. Aquest acord es va publicar l’11
de gener de 2020.
No obstant això, cal assenyalar que l'adopció d'aquest acord
va coincidir en el temps amb l'aprovació d'una sèrie de mesures
sanitàries excepcionals de prevenció, contenció i coordinació
dictades pel Consell de Govern per fer front a la crisi sanitària
causada per la COVID i que ha ocasionat el tancament
temporal involuntari dels establiments de joc i, en general, un
desplaçament de la normativa en matèria de joc durant tot
aquest període. La prioritat de tot el Govern de les Illes ha estat
contenir la propagació del virus i la planificació del sector s'ha
vist postergada.
La pandèmia provocada per la COVID 19 no ha fet sinó
augmentar la demanda de diversos establiments socials perquè
les administracions públiques tractin els possibles efectes
addictius de les conductes derivades de la pràctica del joc. La
nova planificació de joc i les apostes i la futura reforma legal
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a la comunitat autònoma han de ser afrontades a partir d'una
anàlisi rigorosa de les dades disponibles, amb la màxima
participació de tots els actors implicats i amb una ponderació
adequada de tots els interessos afectats per prioritzar, en tot
cas, la salvaguarda dels menors i altres col·lectius necessitats
de protecció especial.
Aquest procés es podria veure frustrat si no s'adopta una
mesura consistent en la modificació de l'actual Llei 8/2014, d’1
d'agost, del joc i apostes a les Illes Balears, i s'ha de concretar,
en primer lloc, en la suspensió dels drets dels interessats en la
presentació i la tramitació de nous títols habilitants de casinos,
sales accessòries de casinos, bingos, salons de joc, zones
d'apostes a salons de joc, bingos o casinos i locals específics
d'apostes; i, en segon lloc, en la determinació de la zona
d'influència, a la qual es refereix l'article 3.1 de la Llei 8/2014,
atesa la demanda social existent en aquest sentit.
Per a la bona implementació i eficàcia d'aquestes mesures,
el Govern fa ús del mecanisme cautelar consistent en la
suspensió transitòria de la concessió de noves autoritzacions
per a l'obertura de qualsevol dels establiments de joc que s'han
enumerat anteriorment fins a l'aprovació i l'entrada en vigor de
la modificació de la Llei 8/2014, de joc i apostes de les Illes
Balears, i de la resta de disposicions reglamentàries. Això
implica la suspensió de la vigència dels articles 20.6, 20.7,
22,1, 23, 24 i 27 del Decret 42/2017, de 25 d'agost, pel qual
s'aprova el reglament d'apostes de la comunitat autònoma, de
l'article 22 del Decret 41/2017, pel qual s'aprova el reglament
de casinos de joc de la comunitat autònoma, i dels articles 8 i
17 del Decret 42/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el
reglament de salons de joc de la comunitat autònoma.
Per acabar, mitjançant disposició addicional única, s'habilita
un sistema de declaració responsable de determinades obres i
instal·lacions, limitat a les actuacions susceptibles d'acollir-se
als diferents programes del Pla de recuperació, transformació
i resiliència. L'agilitació administrativa és clau i es planteja de
la mà del gran canvi de paradigma de l'inici de les obres, que ha
suposat aquesta declaració responsable des de la seva
implantació el mes de maig de 2020, reduint moltíssim els
terminis, però sense renunciar al control que sempre continua
en mans de l'administració, i es fa des d'una nova relació entre
l'administració i l’administrat, des de la confiança que
particulars i empreses iniciaran les obres adaptant-se en tot
moment a la legislació vigent.
En aquest cas, es lliga la declaració responsable a dos fets
concrets: per una banda, el Pla de recuperació, transformació
i resiliència que suposa una oportunitat única de transformació
i millora per als diferents territoris; i, per una altra banda, la
declaració responsable es lliga a l'execució de fons i, com a
exemple, assenyalar les diverses línies entre les quals s'han de
destacar pel seu potencial per arribar a tota la ciutadania, els
programes d'ajudes en matèria de rehabilitació, residents i
residencials, orientats a la millora de l'eficiència energètica
d'habitatges ja construïts. Aquests programes, recollits en el
Reial Decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els
programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i
d'habitatge social del Pla de recuperació, transformació i
resiliència, suposen una primera anualitat de més de 28,3
milions d'euros, que han de permetre la rehabilitació d'un
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mínim de 3.938 habitatges a les Illes Balears. Aquesta xifra es
veurà com a mínim duplicada en properes anualitats, a més de
tenir un clar efecte multiplicador sobre l'economia, atès que es
tracta d'actuacions de rehabilitació i que s'imposa que totes
aquestes obres estiguin acabades abans de dia 30 de juny del
2026, és imprescindible disposar d'un mecanisme que permeti
garantir la seva execució d'una forma àgil i evitar a la vegada
un col·lapse en la concessió de llicències urbanístiques per part
dels ajuntaments.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Per tant, és urgent i resulta molt necessari habilitar un
sistema de declaració responsable, limitat únicament a aquestes
actuacions susceptibles d'acollir-se als programes del Pla de
recuperació, transformació i resiliència, i que permeti agilitar
l'execució d'aquestes actuacions quan per la seva naturalesa no
sigui imprescindible, segons la normativa bàsica estatal, que
quedin subjectes a llicència.

En contra.

Però també es lliga aquesta declaració responsable al
compliment dels objectius marcats per la Llei de canvi climàtic
autonòmica, sobretot en tot allò que suposi estalvi energètic
tant a les llars com a les empreses. La reactivació econòmica
que suposen els fons europeus, ha de tenir el component de
sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, per això la
transició energètica és clau per a la reactivació econòmica, i
aquesta és la línia de la mateixa Unió Europea, de l'Estat
espanyol i, per suposat, del Govern de les Illes Balears. Per
això, aquesta declaració responsable i estalvi energètic aniran
a la par.

Fixació de posicions, gràcies.

Ara ja acab, el decret llei regulat a l'article 49 de l'Estatut
d'Autonomia, a imatge del que preveu també l’article 86 del
text constitucional, constitueix un instrument en mans del
Govern de la comunitat per fer front a situacions de necessitat
extraordinària i urgent, encara que amb el límit de no poder
afectar determinades matèries.

Grup Parlamentari Unidas Podemos?

Fixació de posicions, president.
EL SR. PRESIDENT:
Grup Parlamentari VOX?
LA SRA. RIBAS I MARINO:

EL SR. PRESIDENT:
El Grup Parlamentari Ciudadanos?
LA SRA. GUASP I BARRERO:

EL SR. PRESIDENT:
El Grup Parlamentari El Pi?
EL SR. MELIÀ I QUES:
Fixació de posició.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. LÓPEZ I SORIA:
A favor.
EL SR. PRESIDENT:

Les modificacions que es duen a terme mitjançant aquest
decret llei es consideren pertinents i en consonància amb les
necessitats actuals per garantir el compliment de les mesures
que estableixen les autoritats sanitàries, per reforçar el nostre
model comunitari i social, per combatre el canvi climàtic i per
estimular l'economia de les Illes Balears.
Atès que pensam que tenim objectius comuns i compartim,
desitjam que aquest decret llei obtengui el vistiplau d'aquesta
cambra pel que els deman el seu suport, així com també deman
la tramitació com a projecte de llei per tal que els grups
parlamentaris puguin millorar aquestes normes.

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
A favor.
EL SR. PRESIDENT:
Grup Parlamentari Mixt?
EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies.

Fixació de posició.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista?

Gràcies, Sra. Consellera. A fi i efecte d'organitzar el debat,
deman als grups parlamentaris en quin torn volen intervenir, si
a favor o en contra, o per fixar posició. Grup Parlamentari
Popular?

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:
A favor.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 106 / 1 de febrer de 2022

EL SR. PRESIDENT:
Idò començam el torn d'intervenció dels grups parlamentaris
en torn a favor. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula el Sr. López.
EL SR. LÓPEZ I SORIA:
Gracias, presidente. Este decreto ley sobre medidas
urgentes en determinados sectores de la administración de la
actividad administrativa, lo tratamos en el primer pleno del año,
con lo cual es la primera vez que os veo este año y quiero
esperar que hayáis pasado buenas fiestas, antes de ir al debate
en sí.
Cuando empezamos esta legislatura poco imaginábamos creo que nadie, de hecho- que tendríamos una pandemia que
duraría más de la mitad de nuestro mandato y es que, por
desgracia, aún hoy en día hay que seguir adaptando algunas de
las necesidades. Tampoco podemos ignorar lo que suponen los
fondos europeos y las necesidades de agilizar nuestros trámites
administrativos, tanto para agilizar todo lo que tiene que ver
con la transición energética hacia energías renovables como
para diversificar nuestra economía.
Este decreto en cuestión vemos que es un decreto de siete
artículos, una disposición adicional única, una disposición
derogatoria única y dos finales, es un decreto más
administrativo que viene a corregir errores o adaptar
normativas.
Como he comentado, la pandemia ha cambiado nuestra
forma de vida, necesitando adaptarla para frenar la propagación
y evitar los posibles contagios y sobre todo que crezcan sin
control, para intentar evitarlo al menos.
La vacuna, que veíamos como algo muy lejano cuando
empezamos a ver la pandemia, bueno, llegó en un tiempo
récord, nadie esperaba que llegase tan pronto, y las campañas
masivas de vacunación han permitido que el grueso de la
población esté vacunada. Aún así, hay gente que no comprende
la importancia de estar vacunado, no solo como protección para
uno mismo por si se contagian, también para frenar los
contagios, porque sí, está demostrado científicamente que las
personas vacunadas contagian menos si tienen la enfermedad
que los no vacunados, es un tema científico que está
demostrado de hace muchísimos años.
Lamentablemente, estamos viviendo unos tiempos, un
momento, donde se puede cuestionar todo, parece ser que se
cuestiona incluso por parte de una parte de la población que, ya
sea por miedo o por desconocimiento...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... -sí, sí-, ya sea por miedo o por desconocimientos, hay una
parte de la población que cree que no debe vacunarse y que,
bueno, se ha creído que no era necesario vacunarse, desde toda
Europa, no es una línea exclusiva de este país, a nivel de toda
Europa también se ha decidido aplicar lo que llamamos un
pasaporte COVID para tener un tipo de forma incentivadora
para que la población se vacune y así no solo protejan su salud
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sino la del resto. Estamos hablando siempre de salud pública,
estamos hablando de la salud de todos y creo que es muy
importante tener en cuenta la importancia de la vacuna y no
caer en según que discursos.
En este decreto se plantea una modificación, precisamente
en cuanto al régimen sancionador, para incluir los supuestos
que tienen que ver con el pasaporte COVID y así tener mayor
amparo jurídico hacia la acción a fin de cuentas de proteger
nuestra vida y la de los que nos rodean. Lo vuelvo a decir, es
una medida incentivadora necesaria que da cobertura legal a la
aplicación del pasaporte COVID y que es de aplicación en toda
Europa.
Otro de los artículos que sí querría señalar es el referido a
las cámaras de comercio. Todos somos conscientes de lo que
ocurrió en la tramitación presupuestaria en esta cámara, que, a
pesar de que se llegó a un acuerdo amplio, tanto con El Pi
como con Ciudadanos como con el Partido Popular, hubo un
partido, que es VOX, que decidió no aceptar la enmienda in
voce planteada para aprobarlo, por tanto, verlo en este decreto,
ver que sí que es el texto pactado con el resto de grupos, lo
vemos como muy positivo. Básicamente, se trata de permitir
que las subvenciones de las cámaras de comercio puedan
destinarse también para gastos estructurales, de
funcionamiento, costes administrativos, de los programas
específicos que les encomiende la Administración y, además,
garantizando el reparto mínimo insular de lo recibido, que era
una petición que las cámaras llevaban tiempo realizando.
Esta modificación pretende ampliar la colaboración,
además, entre Administración y cámaras de comercio,
fortaleciendo como he comentado el sistema cameral de
Baleares, dándole además una viabilidad insular real que, de lo
contrario, ni en Menorca ni en Ibiza ni en Formentera sería
viable.
Algo parecido ocurrió también en el siguiente artículo que
voy a mencionar, que se tumbó, a pesar de que se llegó a un
consenso, se tumbó por parte de VOX, y que sí que se incluye
en este decreto; tiene que ver con la modificación de la ley que
regula la participación institucional de organizaciones
empresariales y sindicales con más representatividad de
Baleares.
Se trata, simplemente, de dotar de un importe fijo y un
reparto específico para que, así, estas organizaciones puedan
tener cierta certidumbre a la hora de autoorganizarse. Como
todos sabemos, la incertidumbre de cuándo se va a reincidir,
cuánto y cuándo, puede generar muchos problemas, tanto para
los sindicatos como para estas organizaciones empresariales.
Creemos que fijar una cantidad establecida, además con un
reparto en porcentaje claro, ayudará a dar mucha más
estabilidad a estas entidades. Hablamos de seguir potenciando
el diálogo y pacto social, que hemos visto que el Govern
promueve y que hace práctica desde sus inicios.
Tanto este artículo que he mencionado ahora como el
anterior, son dos artículos que, por una anomalía que no suele
ocurrir, fueron tumbados cuando la inmensa mayoría del
Parlamento tenía un acuerdo,...
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(Remor de veus)
... y creo que...
(Algunes rialles)
... -sí-, y creo que hay que señalarlo porque la práctica habitual
suele ser que, cuando se llegan a acuerdos, ningún otro grupo
suele obstaculizar cuando hay enmiendas in voce para hacerlo.
Y creo que era necesario señalarlo porque, bueno, se corrige
ahora en este decreto y lo vemos muy positivo.
Hay otro artículo que creo que merece la pena mencionar,
y me refiero al de prorrogar la moratoria del juego. Como he
comentado ya, la pandemia afectó a nuestras vidas en todos los
sentidos, también para los trámites administrativos, como es
normal. Como todos sabéis, la problemática del juego, las casas
de apuestas, son una problemática real que cada vez tiene
mayor impacto en nuestra población y que, por desgracia, en
estos momentos de malestar o de incerteza se potencia todavía
más que sectores vulnerables puedan ser víctimas de la
adicción que genera en algunas ocasiones el juego.
Se realiza una moratoria para otorgar nuevas licencias,
mientras se estudiaba... y cómo regularlo y cómo conseguir
regular, como toca, el juego en Baleares para proteger a los
más vulnerables. Las diferentes medidas sanitarias, como ya ha
comentado la consellera, y normativas, a causa de la pandemia
trastocaron esta aplicación y, por eso, este decreto plantea
prorrogar esta moratoria y tener un amparo legal adecuado
mientras se estudia cómo hacer frente a esta problemática real.
Lo hemos dicho en más de una ocasión en este pleno y no
solo por parte de un único grupo parlamentario, creo que es
algo que prácticamente la mayoría creemos, y creo que hay que
volver a repetirlo cada vez que sale el tema: la ludopatía que
puede generar el juego es una problemática que generalmente
además afecta y crece en poblaciones más vulnerables; no es
casual, además, que la mayoría de las casas de apuestas
busquen ubicarse en los barrios o incluso cerca de donde hay
mayor tránsito de menores. Cuando una persona es adicta al
juego -quiero recordar- que pierde por completo el control de
su vida e, incluso, arrastra a su familia a situaciones precarias
llegando, incluso, a romper por completo su entorno familiar.
Tenemos claro y creo que, como ya hemos dicho,
mayoritariamente se comparte en esta cámara por todos los
grupos, que es necesario regular la actividad de juego como
toca para priorizar, tanto la protección de los menores, como
todos los colectivos más vulnerables que necesitan especial
protección, porque la práctica que vemos, no sólo en Baleares
sino en el resto de comunidades autónomas, es la implantación
en barrios obreros o la implantación cerca de centros de
menores, y creo que eso hay que combatirlo y además de una
forma adecuada. Este decreto viene a prorrogar algo para poder
afrontar esa situación como toca.
Podemos observar también en el decreto un artículo que
viene subsanar un error, un error que, como ya se ha comentado
por parte del Gobierno, se cometió y que afecta a la parte de la
Ley de cambio climático. Esta subsanación viene dada porque
en una tramitación se eliminaron, como ya he comentado, por

error, una disposición en materia de parámetros urbanísticos
para la instalación de energías renovables, hablamos de la que
estaba incluída en la Ley 2/2020, la finalidad era que no
computasen urbanísticamente las instalaciones de renovables
cuando contasen con una declaración de utilidad pública y así
facilitar el autoconsumo. Y, por desgracia, al eliminarse sí que
computaban, lo cual frena en gran medida dichas instalaciones
que he comentado. Con este artículo se subsana ese error y se
vuelve a la intencionalidad original que se plasmó en la Ley
2/2020.
Otro error que se subsana es el referido a servicios regulares
de transporte marítimo interinsular para residentes de Baleares,
en concreto hablamos de dejar claro los límites porcentuales de
estas bonificaciones, que para el caso de familias numerosas en
Formentera debe de ser de un cien por cien, y tiene que quedar
claro que es de un cien por cien y no otra cantidad. Y creemos
además que es urgente esta corrección, que sí que plantea el
decreto ley, ya que de lo contrario puede haber problemáticas
y, bueno, puede afectar y dar problemas a ciudadanos que al
final se verán perjudicados simplemente por un error
administrativo que, repito, corrige este decreto ley, y creemos
que es necesario y urgente.
Podemos ver luego que además el decreto ley regula y
corrige otras situaciones como la problemática que ha habido
con las licencias farmacéuticas, y que ya se ha dado
explicación, o agiliza administrativamente todo lo que tiene que
ver de cara a fondos europeos en cuanto a proyectos que tengan
que ver con reactivación de la economia de Baleares o fondos
europeos con declaración responsable.
Como hablamos de un proyecto o de un decreto ley que
viene a solventar temas y errores administrativos, creemos que
facilitar además su tramitación parlamentaria puede ayudar a
detectar otros errores que a lo mejor se nos hayan pasado por
alto o que puedan ser detectados en un futuro. En ese sentido
ya hemos visto que incluso la voluntad del Govern es que se
tramite, con lo cual nuestra intención de voto será sí, por una
parte, al decreto, y sí también a la tramitación.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Gràcies, Sr. President. Som avui aquí per validar un decret
llei que regula crec que si miram en un 50% mesures per
pal·liar i complementar l'impacte econòmic i sanitari de la
COVID-19 i l'altre 50% són mesures que milloren l'eficiència
i la seguretat jurídica de normes.
En aquest sentit, MÉS per Mallorca volem destacar la
importància d’adaptar el règim sancionador del Decret Llei
11/2020 a l'exigència del certificat COVID de vaccinació, un
certificat exigit i acceptat a nivell europeu i que, malgrat alguns
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negacionistes el rebutgin, és una mesura adequada per
augmentar la seguretat sanitària. Amb la vaccinació i les
mesures de control sanitari s'ha evitat el col·lapse hospitalari
d'aquesta onada, i les dades científiques així ho confirmen.
No vulguin jugar amb la vida de les persones amb fins
partidistes.
També veiem adequada la regulació jurídica més detallada
dels límits i l'abast de les bonificacions autonòmiques i estatals
per als residents en matèria de transport marítim regular i
l'aclariment de normes d'ordenació farmacèutica en
l'adjudicació d’oficines de farmàcia.
A la vegada s'introdueixen mesures de transparència i de
foment de la participació de la societat civil amb el finançament
que estableix per garantir la viabilitat de les cambres de comerç
de les Illes Balears, i aquest finançament relacionat amb
despeses estructurals, el cost de donar servei públic, la gestió
de programes encomanats, convenis, delegació de funcions,
encàrrecs i contractes programa.
De la mateixa forma són també els criteris de transparència,
compensacions i finançament per a una millor planificació i
actuació eficient de la participació institucional de les
organitzacions empresarials i sindicats.
Sabem que l'extrema dreta rebutja el foment de la
participació institucional i el diàleg social amb les entitats
civils, però és un element fonamental de la democràcia al qual
ni volem ni hi podem renunciar.
També veiem de forma positiva recuperar diferents
elements de la Llei de canvi climàtic del 2019 per a la
promoció de les energies renovables en facilitar l'autoconsum
elèctric en espais construïts en sòl rústic i per tal que es puguin
instal·lar les energies renovables sense computar
urbanísticament a aparcaments i cobertes.
En matèria de joc des de MÉS per Mallorca volem exigir,
i exigeix ja fa temps, una planificació que freni i tengui en
compte les conseqüències de l'increment desmesurat de sales de
joc. Per això, en el seu moment, quan el 10 de gener de 2020,
ja va donar suport a la suspensió de les concessions per
autoritzar nous establiments, que era per 24 mesos, mentre
s'establia precisament aquest temps per poder fer una
planificació adequada del sector del joc. Aquesta planificació,
evidentment, s'ha vist afectada per la COVID i per ara es posa
en marxa una nova mesura cautelar i de suspensió transitòria,
per un màxim de 18 mesos, per tal que es pugui aprovar aquest
pla.
MÉS per Mallorca considera que l'efecte crida i la
duplicació de l'oferta del joc, que va ser efecte de l'aprovació
del decret que ho regula, va precisament deixar duplicar cada
sala de joc, que no són la nova sala d'apostes esportives, i ha
posat en evidència, precisament, un creixement desmesurat i
insostenible d'aquestes sales de joc. Per tant, des de MÉS per
Mallorca evidentment prioritzam la planificació i per tant
donam suport a aquesta nova mesura cautelar perquè es pugui
fer una planificació adequada d'aquest sector.
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Finalment, hi ha la disposició addicional única a aquest
decret llei que fa referència a un règim excepcional, fins al 31
de desembre de 2025, i limitat únicament a actuacions a
realitzar en base als programes del Pla de recuperació,
transformació i resiliència i únicament orientades a la millora
i l'eficiència energètica dels habitatges ja construïts. L'objectiu
és facilitar i agilitar que els fons europeus per a la reducció del
consum energètic i d'aigües es puguin dur a terme en els
terminis tan ajustats que ha imposat Europa, que exigeix que
les actuacions estiguin acabades el 30 de juny del 2026.
La declaració responsable és un instrument que facilitarà
que aquest tipus de projectes arribin a les famílies, que aquests
fons europeus per a aquests tipus de projectes arribin a les
famílies i a les persones que volen contribuir a aquesta transició
energètica i adaptar les seves instal·lacions particulars i també
empresarials. També facilitarà la tasca dels ajuntaments, que
veuran un increment substancial de les sol·licituds d'obra per a
aquestes actuacions. Ja ho ha dit la consellera, 28,3 milions per
a rehabilitacions en aquest sector que permetran accedir a quasi
4.000 famílies a ajudes a les nostres illes, i que, a més, es
preveu que també hi hagi una duplicació en posteriors
anualitats.
Volem també fer incís que aquesta declaració responsable
no és aplicable a edificacions en servitud de costes, fora
d'ordenació, inadequació, demolicions substancials, BIC,
rehabilitacions integrals o ampliacions on es variï la
composició essencial de l'exterior en volumetria o sistema
estructural.
Des de MÉS per Mallorca creiem que exigir com a requisit
la millora de l'eficiència energètica o la incorporació de
mecanismes d'estalvi d'aigua i reducció del consum és essencial
i imprescindible per afrontar l'emergència climàtica energètica
que patim. Els fons de recuperació, transformació i resiliència
han de servir per impulsar l'economia sostenible circular i
social, no poden servir per mantenir un model econòmic
caducat i que ens genera una vulnerabilitat extrema.
MÉS per Mallorca dóna suport a les mesures que vagin
encaminades a la diversificació econòmica i a la sostenibilitat
ambiental i social.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Sansó.
LA SRA. SANSÓ I FUSTER:
Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bé, l'objectiu
d'aquest decret llei és adaptar la normativa vigent a les noves
situacions actuals, pal·liar els efectes sanitaris i econòmics
provocats directament o indirectament per la crisi sanitària de
la COVID-19. Amb l'aprovació d'aquesta norma es garanteix el
compliment de les mesures establertes per les autoritats
sanitàries i, alhora, com ha comentat la consellera Garrido,
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reforça el nostre model social, ajuda a combatre el canvi
climàtic i estimula la nostra economia.
Tenint en compte la situació epidemiològica del moment,
les autoritats sanitàries han adoptat un nou requisit de mesures
enfront de la COVID-19, entre les quals s'estableix
l'obligatorietat de la presentació del certificat COVID digital
UE per poder accedir a determinats locals o establiments en els
quals, per raó de les seves característiques físiques i per raó de
les activitats que s'hi duen a terme, hi ha un risc major de
transmissió de la malaltia. Per tant, ateses les noves mesures
per al control de la propagació de la malaltia es fa necessari
adaptar la normativa vigent a les noves circumstàncies, per això
l'article 1 modifica el Decret Llei 11/2020, de règim
sancionador, per fer front als incompliments de les disposicions
per pal·liar els efectes de la crisi de la COVID i, per això,
adapta la tipificació de les infraccions en greus i molt greus, si
no s’acompleixen els requisits de sol·licitud i de comprovació
del certificat COVID que es demana per als establiments
esmentats en el decret.
En una situació econòmica i sanitària com la que hem viscut
o la que vivim és molt important el paper que juguen les
administracions públiques, les diferents administracions
públiques, però també els representants de la societat civil. En
aquest sentit, vull destacar el paper que han jugat les cambres
de comerç des de fa molts d'anys, i actualment més, amb
l'empresariat de les nostres illes, perquè s'ha fet una
col·laboració publicoprivada amb les diferents cambres de
comerç de cada una de les Illes per tal de poder dur a terme
programes per millorar la competència i l'impuls de les
empreses de les Illes Balears; han ajudat i són claus en la
tramitació les inversions dels fons Next Generation per a
sectors productius, així com l'assessorament de les empreses
que han fet el seu camí cap a la internacionalització, tant a
l'inici dels programes d'internacionalització per a les empreses
com en la consolidació de la seva internacionalització perquè
siguin més competitives. Per tant, és molt important garantir la
viabilitat d'aquestes cambres de comerç i, per això, amb l'article
segon es modifica l'article 30 de la Llei de cambres perquè
puguin tenir un múscul econòmic i una l'estructura i per poder
ajudar i assessorar les empreses, i un assessorament que també
fan al Govern de les Illes Balears i a la resta d'administracions
públiques de la nostra terra.
En un context de crisi d'aquesta magnitud és molt important
la feina feta des del Govern de les Illes Balears, junt amb els
agents econòmics i socials, que són aquests els representants
dels empresaris i dels treballadors que coneixen de primera mà
els problemes i les necessitats de les persones a qui representen,
per tant, des de la Mesa de Diàleg Social és d’on s'han pres les
millors mesures sanitàries i econòmiques per a la ciutadania,
perquè el diàleg ha estat i ha de ser clau en la presa de
decisions per millorar les condicions i la vida de la nostra
ciutadania.
Per aquest motiu, donam suport que les patronals i
sindicats, els més representatius per a les Illes Balears, tal i com
estableix la Llei 2(2011, de participació institucional, que en
aquest cas, amb aquesta modificació, es garanteix un import
mínim anual a través de pressuposts generals de l'Estat per
poder garantir aquesta feina que fan, sempre per al bé de la

ciutadania, de les persones que representen, i que sempre
puguin col·laborar i que col·laborin, que així és l’objectiu de
tots, en la presa de decisions polítiques.
A l'article 4 es modifica l'article 54 de la Llei 10/2019, de
canvi climàtic i transició energètica, que permet facilitar la
promoció d'energies renovables en espais construïts, com
puguin ser aparcaments en sòl urbà o cobertes d'equipament en
sòls rústics, perquè, d'aquesta manera, amb aquesta modificació
no computarà urbanísticament aquesta promoció d'energies
renovables.
L’article 5 modifica la Llei 7/1998, d'ordenació
farmacèutica, un article que dóna seguretat jurídica als titulars
de farmàcia els quals, per motius de sentència o per motius de
resolució judicial per causes no imputables a aquests titulars,
potser hagin hagut de tancar la farmàcia o fins i tot que no
l'hagin poguda obrir. Per tant, es dóna una solució, que durant
15 dies després d'aquesta declaració que hagin estat objecte
d'aquest procediment tenen l'opció d'elegir una farmàcia de la
seva mateixa zona limítrofa o de l'entorn on es troben, i sempre
que renunciïn a la reclamació de perjudicis econòmics. Per tant,
es dona una solució jurídica a aquestes persones les quals, per
qüestions alienes, han quedat o han hagut de tancar la farmàcia.
L'article 6 modifica el Decret 20/2019, de bonificació de
transport marítim i de les tarifes de serveis regulars de transport
marítim interinsular, i permet la compatibilitat de bonificacions
per residència amb altres bonificacions, com poden ser els
casos de bonificació per a família nombrosa, sempre i quan, per
suposat, no superi la bonificació l'import del cent per cent de la
tarifa.
Pel que fa al punt 7, en matèria de joc, cal dir, com també
ha remarcat la consellera, que dia 10 de gener del 2020 es va
suspendre la concessió d'autoritzacions per a l'obertura de nous
establiments de joc a la comunitat autònoma de les Illes Balears
per un període de 24 mesos, un període que s'ha exhaurit fa uns
15 dies atès que s'ha hagut de treballar des del Govern de les
Illes Balears en altres temes referents a donar solució a la
problemàtica de la crisi de la COVID, com també el mateix
sector ha hagut de tancar alguna temporada durant un temps,
també per les mesures preses per fer front a la COVID.
En aquest sentit, és necessari que la nova normativa
s'afronti amb la màxima participació dels agents implicats i
prioritzar, per suposat, la salvaguarda dels menors i dels
col·lectius més vulnerables respecte del joc, perquè, encara que
el joc sigui un oci, és veritat que pot ser, pot provocar
addiccions de ludopatia i, per tant, sempre s'han de tenir en
compte a l'hora de fer una normativa aquestes persones més
vulnerables i les persones menors.
És vera que a l'hora de fer una nova planificació s'ha de
tenir una anàlisi rigorosa de les dades, i sobretot s'ha de tenir en
compte, molt en compte la velocitat amb què innova i
s'actualitza aquest sector, perquè de vegades es posa molta
atenció, que s'ha de posar, en les sales de joc presencials, que
és vera que s'hi ha de posar atenció, però els llocs presencials
de joc, les zones presencials de joc estan molt controlades, es
controlen molt els accessos i hi ha inspeccions periòdiques,
cada setmana hi ha inspeccions a diferents llocs, tant del sector
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de la inspecció de joc de la comunitat autònoma les Illes
Balears com de la Policia Nacional, i que, per tant, són espais
molt controlats. El que sí, a l'hora de planificar, s'hauria de tenir
en compte, i recoman que es tengui en compte, són aquestes
noves modalitats que provoquen addiccions sobretot a gent
molt jove, em referesc a les apostes on line i als videojocs. Per
tant, s'ha de tenir una visió general de tot i esperem poder oferir
les nostres opinions a l'hora de tramitar aquesta normativa.
Per tant, aquest decret el que fa és utilitzar un mecanisme
cautelar consistent en la suspensió transitòria de la concessió de
noves autoritzacions de l'obertura de sales accessòries de
casinos, sales de joc i de locals d'apostes i zones d'apostes a
salons de joc, a bingos, casinos, fins a l'entrada en vigor
d'aquesta nova normativa, o fins a un màxim de 18 mesos.
I ja pel que fa al darrer punt, a la disposició única, on
s'habilita un sistema de declaració responsable a aquelles
actuacions susceptibles d'acollir-se als diferents programes del
Pla de recuperació, transformació i resiliència, un pla que
inclou la millora d'eficiència energètica d'habitatges ja
construïts, atès que es tracta de rehabilitació i que s'imposa que
totes aquestes obres estiguin acabades dia 30 de juny del 2026,
imposició des d'Europa, ja que són fons europeus, és
imprescindible disposar d'un mecanisme àgil que permeti
garantir la seva execució abans del termini establert per Europa
i també intentar evitar un col·lapse de concessió de llicències
urbanístiques als ajuntaments.
Per tant, des del Grup Parlamentari Socialista no podem fer
més que donar el nostre vot favorable a aquest decret llei i a la
tramitació com a projecte de llei, perquè entre tots puguem
millorar el text.
Gràcies, Sr. President.
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autónoma, porque la limitación o la suspensión de los derechos
fundamentales solo puede llevarse a cabo mediante una ley
orgánica del Estado.
Y así nos encontramos con un texto emitido por el gobierno
de la Sra. Armengol, que establece sanciones por incumplir la
exigencia del pasaporte COVID para acceder a los
establecimientos que en cada momento y a posteriori, decida
la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma.
Es un cheque en blanco para que la directora general de
Salud Pública decida cuál es el hecho por el que se nos va a
poder sancionar, una directora general de Salud Pública, que es
un cargo puesto a dedo por la consejera de Salud y sin ningún
requisito de competencia profesional ni académica.
Por si eso no es ya más que suficiente para votar en contra
de este nuevo decretazo, nos encontramos además con una
modificación sobre la financiación de las organizaciones
empresariales y sindicales, previendo una consignación anual
en el presupuesto de la comunidad autónoma. ¿Dónde está la
urgencia de esta medida? Cuando se dictó este decreto ley
faltaban más de 12 meses para la aprobación de la próxima Ley
de presupuestos, además de que el propio Estatuto de
Autonomía establece expresamente que los decretos ley no
pueden afectar a los presupuestos generales de la comunidad
autónoma, en el apartado 1 del artículo 49.
Pero todo eso a la Sra. Armengol y a sus camaradas del
Gobierno les da absolutamente igual, en un ejercicio descarado
de desprecio absoluto hacia el principio de separación de
poderes y a las normas más elementales de una democracia.
Aprovechan también este decreto ley para restituir una
regulación del año 2020, relativa a energías renovables que
había sido modificada por una ley del parlamento autonómico,
tan solo 6 días antes de aprobar este decreto.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sansó. Per a les intervencions dels grups
parlamentaris en torn en contra, pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gracias, presidente. Nosotros, como ya anunciamos en el
día de ayer, votaremos en contra de este enésimo decretazo, de
la Sra. Armengol y sus compañeros socialistas, comunistas y
separatistas en el Gobierno autonómico. Una vez más y para no
perder la costumbre, los criterios de extraordinaria y urgente
necesidad para que un gobierno pueda dictar un decreto ley,
brillan por su ausencia. Al descaro de legislar por decreto ley,
lo que no tiene justificación para ser legislado por decreto ley,
al abuso que comete este gobierno autonómico, invandiendo las
competencias de este Parlamento, para establecer cómo debe
regularse la vida de la gente, cuando eso corresponde
precisamente a este Parlamento; a todo eso hay que añadir,
además, el empecinamiento en dedicarse a regular cómo
tenemos que ejercer los ciudadanos nuestros derechos
fundamentales, que no solo no pueden regularse por decreto
ley, es que ni siquiera pueden regularse en esta comunidad

Y el colmo de los despropósitos lo encontramos en el
artículo 5, donde, sin cortarse un pelo, introducen la posibilidad
de adjudicar una farmacia a quienes por sentencia judicial se
les ha anulado una adjudicación fraudulenta anterior, porque
todos sabemos que el Gobierno balear se encuentra en una
situación complicada, fruto de las chapuzas y los pufos del
pasado; concretamente tiene que hacer frente a la ejecución de
una setencia firme, que declara nulo un concurso en el que se
adjudicaron 18 farmacias; la sentencia obliga a repetir el
concurso y el Gobierno autonómico pretende arreglarlo
otorgando a dedo una farmacia a los que ahora se queden sin
ella, cuando se repita el concurso, respetando la legalidad por
mandato judicial. Otra burla más al principio de separación de
poderes que el Gobierno absolutista de la Sra. Armengol
detesta.
Pero no se acaba aquí la cosa, aprovechan además para
modificar la regulación de los descuentos en el transporte entre
islas y nos dicen que es por seguridad jurídica. Y una vez más,
podemos preguntarnos dónde está la urgencia de regular por
decreto ley esta cuestión, cuando resulta que esas
bonificaciones están en vigor desde hace más de dos años, más
de dos años y medio. Pero en vez de traer un proyecto de ley a
este Parlamento, o incluso en vez de aprovechar la Ley de
presupuestos que se aprueba cada año, para modificar la
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legislación que consideren que debe modificarse, pues se
dedican a dictar decretos ley desde el Gobierno, con total
impunidad y con la excusa del COVID, atentando contra las
competencias del Parlamento, que es quien debe dictar las
leyes.

cámara no sirve a los intereses generales ni a los principios
democráticos, sino a los intereses de sus propios partidos
políticos y a los intereses de su jefa, la Sra. Armengol, pues
votarán a favor de esta aberración y los demás, excepto el
Grupo VOX, seguramente, se abstendrán.

Si algo nos ha traído esta pandemia, además de la ruina y la
muerte de miles de personas, es la oportunidad de
desenmascarar la verdadera naturaleza de nuestros gobernantes,
por si alguien lo dudaba, ha quedado patente la naturaleza
autoritaria y déspota del Gobierno socialista, comunista y
separatista de la Sra. Armengol. Además, vemos que, con este
decreto ley, el Gobierno suspende las concesiones de nuevas
autorizaciones para abrir establecimientos de juego, porque
pretenden llevar a cabo una reforma legal en la planificación
del Juego, llevamos oyendo hablar de esta pretendida reforma
legal desde que empezó la legislatura y ¿ahora les viene la
urgencia, por qué no incluyeron esto en la Ley de presupuestos,
aprobada tan solo un día antes?

Eso sí, después se dedicarán todos a llamar fascistas a los
demás para parecer más democráticos que nadie.
Muchas gracias, presidente.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ribas. En torn de rèpliques pels grups que han
intervingut a favor té la paraula, per Unidas Podemos, el Sr.
López.
EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Lo mismo ocurre con la declaración responsable para
realizar obras de mejora de la eficiencia energética en
viviendas. Ahora resulta que prevén un colapso en los
ayuntamientos, cuando sabemos que los ayuntamientos llevan
años colapsados. Y más de lo mismo, ¿por qué no lo incluyeron
en la Ley de presupuestos, que se aprobó un día antes?
La única conclusión a la que podemos llegar, después de
analizar este decreto ley, es que se trata de una norma que, en
contra de lo que establece la Constitución española, afecta a
derechos fundamentales de los ciudadanos de Baleares,
estableciendo sanciones por incumplir la exigencia del
pasaporte COVID, compromete los presupuestos públicos de
la comunidad autónoma para destinar cantidades a patronal y
sindicatos, lo cual está prohibido expresamente por el Estatuto
de Autonomía, artículo 49, apartado primero. Y una vez más,
hace un uso abusivo de la figura del decreto ley, para establecer
regulaciones contrarias a lo estipulado en normas con rango de
ley aprobadas por este Parlamento balear. Y por si eso fuera
poco, pretende además burlar la acción de la justicia, en el caso
de la adjudicación fraudulenta de farmacias.
Se trata de una norma que modifica otras normas anteriores,
sobre las que en su día ya votamos en contra, por considerarlas
abusivas e inconstitucionales. La propia exposición de motivos
vuelve a justificar la necesidad de dictar este decreto ley, con
motivo de la pandemia. Cuando la mayoría de los preceptos
que contiene no están dirigidos a contenerla, sino que
aprovechan las circunstancias sociosanitarias que vivimos para
adoptar medidas autoritarias que no están basadas en hechos ni
en circunstancias relativos a la pandemia.
La aprobación de esta norma implica burlar la ejecución de
una sentencia judicial firme adjudicando farmacias a quines no
les correspondía su adjudicación en un concurso que ha sido
declarado nulo por los tribunales.
Y por todo ello, si todos los miembros de este Parlamento
respetasen la democracia, la separación de poderes, la
Constitución y el Estatuto de Autonomía, que, por cierto,
juraron respetar cuando juraron el cargo, votarían en contra de
este decreto ley, pero como la mayoría de los diputados de esta

No haré uso de la réplica.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
No en faré ús, gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Sansó.
LA SRA. SANSÓ I FUSTER:
Sí, sols..., ho faré des de l'escó si m'ho permet, Sr.
President. Sí, sols vull comentar a la Sra. Ribas que el Govern
de les Illes Balears i aquests diputats no fem cap menyspreu al
Parlament de les Illes Balears per dur un decret llei que
consideram que és urgent, sinó que crec que qui falta al
respecte moltes vegades als diputats d'aquesta cambra i a
aquesta cambra és el Grup VOX, perquè utilitzen unes paraules
i una veu tan agressiva que frega l’insult, s'acosta a l’insult, no
dic que ens insultin, perquè ara em diran que he dit que m'han
insultat, no, però jo els agrairia que, per al bé de la democràcia
d'aquesta cambra, venguessin aquí, expressassin els seus motius
molt ben argumentats, però que respectassin també l'adversari
polític.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Sansó. En torn de contrarèplica pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra.
Ribas.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 106 / 1 de febrer de 2022

LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gracias, presidente. Simplemente añadir que reafirmo todas
y cada una de las palabras que he dicho en mi primer turno de
intervención.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ribas. Començam el torn de fixació de
posicions pels grups que no han intervengut ni a favor ni en
contra, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Lafuente.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados, voy a intentar exponer la posición del Grupo
Parlamentario Popular sobre este noveno decreto ley del
Govern del año pasado que convalidamos en este primer pleno
de este año.
Como se ha dicho y como saben todos ustedes, la
característica fundamental de los decretos ley es su
extraordinaria y urgente necesidad y eso hace que el Gobierno
se salte y acuda a esta norma, que es excepcional, es
excepcional porque se salta todo el proceso legislativo -como
saben perfectamente y hemos repetido aquí en cada decreto leyy que tiene el procedimiento de trámite de ley, es la garantía
para sacar una ley correctamente y de acuerdo con las
competencias del poder legislativo, el Gobierno dicta... ejecuta
y dicta decretos, el Parlamento hace leyes. Eso es una cuestión
fundamental.
Si analizamos lo que ha pasado en esta comunidad
autónoma el año pasado, porque ahora es fácil porque podemos
pasar cuentas, tenemos que este es el noveno decreto ley que se
viene a convalidar del año 2021, y la Ley de presupuestos, que
fue la última, fue la Ley 5/2021, hicimos 9 decretos ley y 5
leyes. Lo digo a efectos de que nos hagamos una idea de cuál
es la fórmula que los equipos, los partidos que forman parte de
la mayoría entienden la función de este Parlamento, y son
números, 9 a 5, esa es la realidad, 9 a 5, 9 decretos ley, 5
leyes,...
(Alguns aplaudiments)
... y esa es la interpretación que se hace por parte de los
partidos que dan apoyo al Gobierno.
Normalmente..., hace años la Ley de presupuestos a veces
llevaba lo que se llamaba la ley de acompañamiento de
presupuestos, el Govern de la Sra. Armengol es, efectivamente,
innovador en la técnica legislativa y ahora lo que nos hace es
un decreto ley de acompañamiento de presupuestos,...
(Alguns aplaudiments)
... en lo que se olvidó y en lo que se equivocó en sus leyes nos
lo saca con un decreto ley de acompañamiento de presupuestos,
una novedad legislativa, yo creo que es importante, espero que
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no nos copien los otros parlamentos porque yo creo que lo que
hace es denigrar la función del Parlamento y rebajar la calidad
democrática, pero por este camino nos lleva este Gobierno,
precisamente el de rebajar la calidad democrática.
Basta examinar las fechas, el decreto ley lo aprueba el
Consejo de Gobierno día 23 de diciembre, el 21, 20...
debatíamos en esta cámara la Ley de presupuestos; la Ley de
presupuestos se publica el día 30 de diciembre; este,
curiosamente, el decreto ley se publica el 1 de enero,
posteriormente, a pesar de haberse aprobado antes,
curiosidades también del procedimiento legislativo, ¿eh?,
aprobamos un decreto ley, es urgente, es de excepcional
urgencia, pero tardamos más de una semana en su publicación
y entrada en vigor en el boletín oficial, porque entra el día 2 de
enero, es decir, al día siguiente. Otra muestra de la falta
precisamente de fundamento jurídico y la no existencia de
extraordinaria y urgente necesidad. Eso en cuanto a la forma,
en cuanto a la forma.
Después una cuestión también de forma, es un decreto ley
tutti frutti, ensalada, aquí entra todo, ustedes lo han explicado,
no voy a entrar otra vez... desde el juego, las farmacias, el
descuento de residente, las sanciones por no cumplir las
normativas de COVID, aquí entra el cajón de sastre, aprisa y
corriendo entra todo, y utilizan el mismo sistema que el
presidente del Gobierno de España, el Sr. Sánchez, pero
ustedes multiplicado por 7, aún son más chulos que el Sr.
Sánchez. El Sr. Sánchez coge y saca un decreto ley y dice: “En
el decreto ley se van a votar las mascarillas y la actualización
de las pensiones de los pensionistas” y así a la fuerza tienen que
votarlo todo a la vez; ustedes no meten dos cosas, meten siete
temas que no tienen absolutamente nada que ver, para que los
partidos políticos, pues si uno dice: ostras, es que yo sobre el
tema del descuento de residente y de familias numerosas o
sobre la declaración responsable o sobre la no computación de
las energías renovables es una cuestión que nosotros hemos
defendido y que estamos de acuerdo, pues..., es que si ustedes
no me votan a favor de esto, pues quedan mal porque parece
que no están a favor de esas cuestiones, y nos lo meten en
calzador, otra forma de degradar el sistema democrático:
mezclar todo, absolutamente todo y someter a que nos
tengamos que pronunciar del conjunto.
Por eso nos vamos a abstener denunciando firmemente,
denunciando de forma contundente este sistema de hacer
normas, de hacer leyes, en este caso del uso y el abuso por
parte de un gobierno de la figura del decreto ley.
Entrando en el contenido, ya se ha analizado el contenido,
nosotros estamos... se vuelve a modificar por quinta vez el
Decreto Ley 11/ 2020, de julio de 2020, sobre sanciones en
materia COVID, me acuerdo que cuando defendieron el
decreto ley dijeron que era un decreto ley muy flexible de
sanciones, tan flexible que lo han modificado cinco o seis
veces, cinco o seis veces, y las que modificaremos porque
vamos modificando en función... las sanciones de esa materia.
Si hubiesen..., desgraciadamente nuestra formación política
sigue defendiendo la necesidad de que hubiese una norma de
pandemias a nivel estatal que diese cobertura legal a las
comunidades autónomas, pero desgraciadamente el Partido
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Socialista y los partidos que le dan soporte se siguen
oponiendo.

no se van a enterar los señores diputados de lo que de lo que
traemos aquí.

Se modifica la Ley de cámaras de comercio y de
participación institucional, nosotros consideramos y
defendemos y seguiremos defendiendo que la existencia de una
sociedad civil organizada, libre, con organizaciones que
funcionen, que sean competentes y que puedan sobre todo decir
lo que quieran, criticar lo que quieran, es una parte esencial de
un sistema democrático y forma parte de la salud democrática
de esta comunidad autónoma. Claro, cuando vemos a un
máximo responsable de este Govern que dice: moderen sus
críticas porque, después de lo que hemos hecho por el
entramado empresarial, pues nos echamos a temblar. Nos
echamos a temblar, porque esa es precisamente la falta de
respeto democrático a la sociedad civil, ese es el insulto de un
Gobierno a la sociedad civil, ese es el peor insulto que se puede
hacer a las organizaciones sindicales y a las organizaciones
empresariales: moderen sus críticas, después de lo que hemos
hecho por el entramado empresarial. Espero que esto no se
vuelva a repetir y que estas modificaciones no tengan
absolutamente nada que ver con esas cuestiones.

Por tanto, falta de previsión, improvisación, incapacidad,
falta de motivación, falta de existencia de urgente y
extraordinaria necesidad, mezcla de cuestiones que no tienen
absolutamente que ver en este decreto ley. Nuestra posición en
este momento será de abstención, porque hay cuestiones que sí
que estamos de acuerdo, es más, es que está la declaración
responsable, la presentamos como enmienda a la Ley de
presupuestos, es que la presentamos como enmienda a la Ley
de presupuestos y nos la tumbaron, y ahora la traen en el
decreto ley.

Las otras modificaciones, la modificación de la Ley del
cambio climático, modifican lo que ustedes modificaron, que
después se equivocaron pero que ahora la vuelven a modificar.
Bueno, es de lo del camarote de los hermanos Marx, pues
parecido, pero en ley, esa es la cuestión.
Lo de la Ley de farmacias, la Ley de ordenación de
farmacias, no le veo la extraordinaria y urgente necesidad, es
que no la tiene en absoluto y si van a los tribunales se lo van a
tumbar.
Lo de la Ley del Juego también ha sido muy divertido, ha
sido divertidísimo, porque yo creo que nadie queremos
adicciones al juego, nadie queremos estas cuestiones, pero,
escuchen, ustedes hicieron un decreto en enero del año 2020,
en que paralizaron las licencias, dijeron que había que
planificar el sector del juego; pasaron 24 meses, no se ha
planificado ni se ha hecho absolutamente nada; eso sí, me ha
extrañado que nos lo dijese la Sra. consellera y que no
mencionase la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de la
Sala de lo Contencioso, de 12 de enero de 2022, que sí que la
debe tener la Sra. Consellera, no me creo que no la tenga, en
que precisamente lo que le dice, la falta de justificación de su
decreto en el que cogió y paralizó las licencias durante 24
meses. Y entonces, ¿qué hacen? Hago un decreto ley, hago una
ley, y así no me la podrán impugnar...,
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Por tanto, podríamos estar de acuerdo en esa serie de
cuestiones, en otras tenemos nuestras dudas, en otras estamos
manifiestamente en contra, y por eso le pedimos y exigimos
que se tramite como ley y que el Parlamento cumpla su función
del poder legislativo, tanto de su labor, que tiene que hacer de
control del Gobierno, que en eso estamos y también la función
del poder legislativo.
Por tanto, esa es la posición del Partido Popular, que espero
que haya quedado perfectamente clara.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula la Sra. Guasp.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Gracias, presidente. Hoy nos traen aquí a validar un nuevo
decreto ley. Como bien saben, el artículo 49 del Estatuto de
Autonomía, prevé la figura del decreto ley, pero solo para
situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, y créanme,
ya se lo han dicho otros portavoces, tengo serias dudas y
muchas dudas de que las 8 modificaciones que nos traen aquí,
en 7 artículos y una disposición, cumplan con este requisito de
extraordinaria y urgente necesidad.
Porque, además, es que parece que a ustedes les da igual y
no debemos caer en la normalización de esta perversión del
sistema legislativo, porque la competencia de este Parlament es
legislar y no solo validar semana tras semana los decretos del
Gobierno, medidas urgentes y extraordinarias causas para hacer
frente a la pandemia o para la recuperación económica, esa es
su única justificación.

..., esto se llama fraude de ley y abuso del poder...
(Remor de veus)
..., esto se llama fraude de ley y abuso del poder. Y
desgraciadamente, se puede vestir con muy buenas palabras y
decir todas esas cosas, pero yo entiendo que sea el sector que
sea no se merece que se funcione de esa manera a cualquier
ciudadano y no se puede funcionar de esa manera, y menos se
puede subir aquí a intentar, pues, bueno, yo creo que..., bueno

Montan ustedes un tren de mercancías con 7 u 8 vagones
completamente distintos entre si. Este decret es un cajón de
sastre en toda regla y no sé cuántos llevamos ya. Es que no todo
cabe en la figura del decreto ley, es que parece que ustedes no
recuerdan, y quiero recordar hoy que la democracia y el
significado de esta palabra antigua, su significado etimológico
es conocido por todos, es poder del pueblo. Y permítanme que
hable aquí de Aristóteles, nunca mejor citado, que hoy aquí,
hace 2.300 años usaba ya la palabra “decretos”, pero para
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referirse a “las normas de contenido individual y duración
limitada, en contra del carácter general y abstracto de la ley”.
La primera característica que permite la distinción entre la
democracia demagógica de otras formas de gobierno, de todos,
del Gobierno de todos, es que en ella, en la democracia, la
suprema autoridad recae en la masa y no en la ley. “Esto
sucede, -decía Aristóteles-, cuando los decretos votados y no la
ley, son soberanos”.
Si bien nos encontramos en una situación que podía parecer
propicia, debido a la excepcionalidad, nada justifica, como le
he dicho, acabo de explicar, muchos artículos metidos con
calzador en este decreto. Y es que es flagrante que ustedes
modifican muchas leyes vía decretazo y vía la imposición. Por
ello, y por las razones de contenido también que voy a explicar,
hoy no votaremos a favor de la convalidación de este decreto.
Miren, estamos completamente a favor del artículo 2 del
decreto, de hecho, es que ustedes nos transaccionaron nuestra
enmienda a los presupuestos y que esté hoy aquí este texto para
modificar la Ley de cámaras, es gracias a Ciudadanos. VOX no
acepto esa transacción, pero es que ustedes, ustedes,...
(Remor de veus)
... votaron en contra de nuestra enmienda, así que esto no puede
tampoco ser justificación. El 15 octubre nos reunimos con...
(Remor de veus)
... la Cámara de Comercio de Ibiza, también con la Cámara de
Menorca, y reclamamos al Govern un firme compromiso para
reforzar estos entes de naturaleza jurídica y privada. Al
Govern, como siempre, no le importa en absoluto...
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de régimen sancionador el nuevo cumplimiento que exigen de
petición del pasaporte COVID, pero es que ustedes sólo ponen
el foco, una vez más, en bares y restaurantes para controlar la
pandemia, y no es por nada, pero es que el aumento
exponencial de casos demuestran que las herramientas
coercitivas no funcionan como deberían y eso es una
constatación.
Miren, el artículo 4, de acuerdo, estamos totalmente a favor
para que las instalaciones fotovoltaicas no cuenten a efectos de
edificabilidad.
La ley de farmacias, díganme, aquí expliquen, no han
podido explicar, por qué cabe en un decreto ley cuando no es
urgente ni necesario.
El artículo 6, totalmente de acuerdo también en modificar
el decreto de bonificación en las tarifas de transporte, para
bonificar a las familias numerosas.
Y viene el artículo 7, nos ha extrañado ver una suspensión
de 18 meses para las salas de juego y, como le decía el Sr.
Lafuente, nadie está a favor de fomentar el juego, ¡solo
faltaría!, pero es que, jurídicamente, les digo que cómo
justifican aquí la excepcionalidad y la urgencia, esto ya sí que
es metido con calzador, ideología pura, lo justifican con la
exposición de motivos, con la frase, y la consellera lo ha
repetido, porque durante la pandemia no ha hecho sino que
aumentar la demanda del juego, y entonces me pregunto yo
¿por qué no hay una unidad en Son Espases dedicada a la
ludopatía, como vienen reclamando, incluso hemos reclamado
mi grupo parlamentario? Será que no consideran que sea
suficiente los casos que hay para crear una unidad específica en
la unidad de psiquiatría o psicología, para acabar con las
adicciones al juego.

(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Silenci per favor!
LA SRA. GUASP I BARRERO:
... lo que los grupos parlamentarios les digamos, con su
intolerancia y su autoritarismo.
Miren, les decía que reclamamos ese refuerzo a las
Cámaras, porque tienen una función muy importante para
seguir desempeñando funciones, para revitalizar el tejido
económico, el desarrollo empresarial, la internacionalización,
la digitalización de PYME, en definitiva, la generación de
empleo. Y qué mejor momento que aprovechar la llegada de
fondos europeos, y hoy celebramos que haya este cambio
normativo, gracias, como digo, a mi grupo parlamentario, uno
de los que hicimos más presión para que ello sea, y estamos
satisfechos del cambio del Vicepresidente Yllanes en cuanto al
tratamiento en las cámaras de comercio que han tenido estos
dos últimos años.
En cuanto a la modificación que ustedes proponen en el
artículo 1, sobre la modificación del régimen sancionador,
miren, estamos de acuerdo en que hay que incluir en el decreto

Y es que a mí lo que me supera es la doble moral, su doble
moral, porque ustedes intentan engañar, díganles la verdad a los
ciudadanos, díganles que el mayor propietario del juego de este
país es el Estado, con Loterías y Apuestas del Estado, el 40%
del juego es del Estado. Y miren, es que hasta Hacienda este
mes de enero acaba, Hacienda, el Ministerio de Hacienda,
acaba de sacar por 3 millones de euros una campaña para
fomentar e impulsar el juego entre jóvenes de 18 a 24 años,
pagada por el Ministerio de Hacienda, y Podemos calla ante
esto. Como ya les digo, puros dogmas y apariencia, porque
luego, a la hora de la realidad permiten el fomento del juego
vía el juego público. Es que es lo mismo que hacen, como
luego los discursos apoyando a las PYME pero sacando
concursos públicos en los que excluyen a las PYME y facilitan
el acceso a las grandes empresas.
Y algo que nos preocupa muy mucho, la salud mental, se lo
he dicho, y la asistencia a la ludopatía, les pido que estas
PYME, que son más de 1.200 las salas de juegos, lo que hacen
ustedes es recaudar, gracias a la tasa de juego, 37 millones de
euros, que van a la caja única, como, bueno, la ecotasa, y
después ustedes lo utilizan para cuadrar las cuentas; utilicenlo,
y se lo pido aquí, para un programa específico para atención a
la ludopatía. Si eso fuera verdaderamente el objetivo que
ustedes persiguen lo que harían es hacer campañas de
sensibilización e ir en contra de la ludopatía.
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Y bien, sigamos, porque todavía nos queda la disposición
adicional última, que regula, única, que regula la declaración
responsable. Desde Ciudadanos siempre hemos defendido la
necesidad de agilizar la tramitación de licencias, la
simplificación administrativa, la simplificación de la
burocracia, sin embargo, esto no es óbice para manifestar que
la declaración responsable no aporta garantías suficientes.
Tener que recurrir a la declaración responsable es un síntoma
de mala gestión pública en la tramitación de expedientes de
licencias de obra, que a día de hoy se pueden prolongar hasta
los 18 meses de espera, y es aquí donde está el gran fracaso de
la Ley de urbanismo, y el fracaso de la gestión de su Govern:
utilizar la figura de la declaración responsable en proyectos que
serán auditados por la Comisión Europea y que, además, se
deben realizar en un plazo acotado de tiempo, pues la verdad
es que ya les digo que esto va a generar incertidumbre y daños
irreversibles posteriores.
Y, miren, en el punto 9, además, en esta declaración, en esta
disposición adicional se enumeran las situaciones por la que la
declaración responsable puede generar responsabilidades
penales a sus promotores, por tanto, ¿ustedes creen que hay
algún promotor que va a utilizar la declaración responsable si
ponen el punto 9 como está redactado? Esto imposibilita
realmente el acudir a la declaración responsable. Lo que
exigimos desde Ciudadanos es que se refuerce y se agilice la
tramitación de las licencias de obras para los proyectos
alineados con el Plan de recuperación, transformación y
resiliencia para evitar futuras paradas de obras y consecuencias
penales a los promotores, que, evidentemente, desincentivan su
actuación.
En definitiva, y como he dicho al principio, no caeremos en
su trampa de que nos meten en un cajón de sastre muchas
modificaciones, puntos que no tienen absolutamente nada que
ver unos con los otros, esto es una trampa y no caeremos en su
chantaje. Votaremos abstención, y le exigimos que se tramite
como proyecto de ley para mejorar muchos puntos.
Gracias.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Bé, en el debat de convalidació d'aquest projecte de llei crec
que hem sentit una extraordinària intervenció a càrrec del Sr.
Lafuente, que compartesc en el 99,9% i, per tant, intentaré
evitar reiteracions, perquè m'ha agradat moltíssim la seva...
(Alguns aplaudiments)
... la seva exposició i hi coincidesc plenament, aquesta és la
realitat.

Aquí hi ha un tema de forma, que el Sr. Lafuente i altres
portaveus han esmentat, que el tema de l’abús absolut que fa el
Govern dels decrets lleis. I, com bé deia el Sr. Lafuente, tutti
frutti total, i, evidentment, aquest tutti frutti no és acceptable,
perquè realment en aquest decret llei no hi ha res, gairebé res,
manco una cosa que diré ara, que reuneixin els requisits del
decret llei de l’extraordinària i urgent necessitat; l'única
regulació que reuneix aquestes condicions és l'article 1, que és
el tema sancionador, perquè a vostès els funcioni el tema del
passaport COVID, necessiten tenir l'eina coercitiva, l'eina
castigadora, l’eina sancionadora per a aquells establiments que
no facin el control poder-los castigar, aquesta és l'única
realment justificació urgent del decret llei, la resta són
afegitons: ja que fem un decret llei, ho ficarem aquí perquè així
agilitam la cosa i ens passam per l'arc del triomf el poder
legislatiu i el Parlament.
I és molt trista aquesta constatació i aquesta realitat, però,
com que això ho ha descrit a la perfecció el Sr. Lafuente, jo no
m'estendré més en el tema de forma del decret llei, però per a
nosaltres és un element clau del vot que emetrem, que és
abstenció, perquè, evidentment, amb algunes regulacions de
fons podem estar d'acord, de fet, estam d'acord amb la majoria.
Però no puc resistir-me de comentar tres qüestions concretes
que estan incloses en aquest decret llei.
La primera és el tema de les cambres de comerç. És clar,
vostès són uns mestres, i jo m'he de llevar el capell davant
vostès, perquè, és clar, un govern socialista del Sr. Zapatero
envia un míssil a la línia de flotació del finançament de les
cambres de comerç, i quan les tenen enfonsades, que no tenen
cap duro, perquè, és clar, vostès els lleven com es venien
finançant les cambres de comerç, surten vostès, salvadors de la
pàtria, -primer les enfonsam i després som els grans salvadors,
i no, no, ara sí que nosaltres us ajudarem perquè creiem moltes
en les cambres-, si creien moltes en les cambres el que no
havíen de fer era enviar-los el míssil a la línia de flotació, si hi
creien de bon de veres, perquè ara això no és més que un pedaç
i tapar un forat, creat per un govern socialista, que no se'ns
oblidi mai aquest factor.
Per tant, benvingudes siguin les modificacions legals perquè
es puguin finançar despeses estructurals de les cambres de
comerç, però no oblidem que hi ha generat aquest desgavell en
el finançament de les cambres de comerç, perquè que ara
venguin vostès i diguin: han de recuperar múscul i nervi; bé, si
vostès no les haguessin enfonsades i no les haguessin
torpedinades primer, per ventura, tendrien múscul i nervi, cosa
que fins ara no tenen.
Però el que ja és el súmmum és que surti la consellera i ens
digui: bé, és que nosaltres creiem molt en el diàleg i en les
cambres com a element de diàleg; però si qualsevol partit
polític va a veure la Cambra d'Eivissa i li diran que no hi ha
manera humana de reunir-se amb els responsables del Govern
en matèria de cambres de comerç, quin diàleg en diuen, si fa
mesos que tenen demanades reunions i vostès no el reben? El
contrari, les menyspreen, i vénen aquí a bravejar. Jo,
sincerament, ja dic em llev el capell davant el seu cinisme
absolut.
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Segon tema, molt ràpidament, perquè ja s'ha comentat i
també ho ha fet perfectament el Sr. Lafuente, el tema de la Llei
de canvi climàtic, són vostès que creen un error, es deixen la
segona part d’un article i després, de pressa i corrents han de
venir a corregir diguem el que, en argot i col·loquialment,
diríem una cagada monumental.
I tercer, tercera qüestió que volia comentar, i la més
important per a jo en aquest debat, el tema de la declaració
responsable, que això ja és el súmmum, ja és el súmmum,
perquè el nostre grup parlamentari al Decret llei de fons
europeus, que es va tramitar com a projecte de llei, va presentar
una esmena perquè anàssim per declaració responsable i vostès
ens varen votar en contra, i al cap d'un mes vénen amb un
decret llei per fer bàsicament el mateix que els vàrem plantejar.
I vostès ens varen dir de tot, jo li vaig fer una pregunta oral a
la presidenta i va dir que no, que això de la declaració
responsable sap què... ho deixarem anar.
I, efectivament, la declaració responsable vostès acaben
pervertint la idea, i en teoria una agilitació per al promotor
privat, i al final acabarà sent una agilitació per a ells, per a
nosaltres mateixos, per a l'administració, perquè, és clar, qui fa
sobretot projectes del fons del Pla de recuperació?
L'administració, i ens fem un vestit a mida i utilitzam aquesta
eina per a nosaltres, però al promotor privat que el bombin!,
que el bombin, d’aquest no en volem saber res, a aquest no li
volem donar cap mà, a aquest el sotmetem a la nostra
infumable Llei d'urbanisme, que no funciona, i com que som
conscients que no funciona, nosaltres fem decrets llei per a
nosaltres!, primer varen fer el del 2018 per fer escoles, centres
sanitaris i residències, i ara ja els fem per a les nostres obres de
fons europeus, però com que som plenament conscients que cap
ajuntament no complirà la llei que nosaltres ens hem donat de
donar-nos les llicències en tres mesos, perquè, és clar, si el
termini acaba dia 30 de juny del 2026, i la llei s'ha acomplert,
home!, podem esperar tots tres mesos, fins al 2026 temps n’hi
ha, el que passa és que, com que som perfectament conscients
que això no estarà tres mesos i que les llicències s'allargaran,
hem de fer la declaració responsable.
Home!, a nosaltres, això, sincerament, ens sembla de jutjat
de guàrdia, ens sembla una estafa en tota regla. I ens sembla
que vostès haurien de reflexionar, però ja que no volen
reflexionar sobre la Llei d'urbanisme, nosaltres els convidam a
estendre al màxim la declaració responsable, perquè, com
vostès són perfectament conscients, el Grup Parlamentari d'El
Pi va ser l'únic que es va quedar tot solet defensant el màxim
abast de la declaració responsable, també per a obres
d'ampliació, que tothom va fer “seguidisme” del Col·legi
d'Arquitectes, amb mal criteri, per cert, varen acabar anant en
contra de la declaració responsable.
Per tant, ja els avanç, ja que han vengut a anunciar que ho
tramitaran com a projecte de llei, que, evidentment, nosaltres
presentarem esmenes per estendre la figura de la declaració
responsable al màxim, i no només per als interessos egoistes de
l'administració pública i per als seus mateixos projectes.
En relació amb això, i com que amb la Sra. Garrido ja
vàrem tenir alguna discussió, vostès continuen tossut que tossut
amb el mateix error quan fan la regulació de la declaració
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responsable, encara que només sigui per als seus projectes de
llei, per als seus projectes d'obra -perdó. I quin és l’error? Ja li
vaig dir a la Sra. Garrido, però vostès no ho volen corregir, que
és que no se sap què passa amb els edificis inadequats, no se
sap si un edifici inadequat es pot acollir o no es pot acollir a la
seva figura, perquè com que en el paràgraf primer diuen que
siguin conformes amb l'ordenació urbanística, sembla que un
edifici inadequat conforme amb l'ordenació urbanística no ho
és; però, com que al punt segon diuen: només no poden
acollir-se els de fora d'ordenació, com que un edifici inadequat
tampoc no està fora d'ordenació està... on?, al llimbs, al llimbs,
i, és clar, a què? Subjecte a la interpretació de cada ajuntament
i cada ajuntament farà la seva, que serà diferent.
Això, però, fa un any que els ho diem, que els ho venim
dient, no costa tant, prenguin la decisió que vulguin, però
prenguin una decisió que doni seguretat jurídica. Que, per cert,
això de la seguretat jurídica hi ha hagut la portaveu del Partit
Socialista ha parlat de seguretat jurídica amb les farmàcies, que
ja em diran quina seguretat jurídica és parlar de l'article de les
farmàcies quan són sentències que anul·len concursos mal fets
per l'administració, això ja és el súmmum que hi hagi seguretat
jurídica en aquesta situació, però vostès, com que som capaços
de rizar el rizo, jo els vull aplaudir i, en tot cas, vull anunciar
que, per raons de forma i per raons de fons, el nostre grup
parlamentari s'abstendrà en la convalidació d'aquest decret llei.
Moltes gràcies.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt, en primer
lloc, intervindrà el Sr. Castells, per un temps de cinc minuts.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Bé, vostès ja han tingut ocasió
moltes vegades de sentir com ens hem expressat amb molta
reserva en l'ús i l'abús de la figura del decret llei, però en aquest
cas, a més a més, ens trobam que aquest abús es dóna en
aquells aspectes que nosaltres trobem més necessaris i positius
d'aquest decret llei amb mesures que es podrien haver evitat
regular per decret llei, perquè hem tingut moltes oportunitats de
regular-les com toca i no han volgut fer cas dels grups o
d'aquest parlament, que els han fet esment que calia resoldre el
tema de les cambres de comerç, que calia resoldre el tema de
les organitzacions patronals de la petita i mitjana empresa.
Vostès han volgut tirar endavant, fer oïdes sordes, intentar-ho
solucionar per la seva banda ignorant el Parlament, i després,
quan aquests camins estan esgotats, no tenen més remei que fer
un decret llei per solucionar-ho. A mi realment, Sra. Garrido,
m'ha semblat molt sorprenent al·legat que vostè ha fet amb el
tema de les cambres de comerç, quan el tema que avui resolem
en validar un decret llei es podria haver resolt perfectament
amb unes esmenes presentades als pressuposts.
És a dir, no fem les coses quan les podem fer bé i les fem
malament, a través d'un decret llei.
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I tot això configura el que jo en dic una forma espasmòdica
de legislar, que quan hi ha temps de fer-ho, quan hi ha temps de
parlar-ho, quan hi ha temps de debatre-ho, no es fa, es tanca la
porta, es dóna portada i després, de pressa i corrents, hem de
fer decrets llei. I això ha passat, per exemple, amb el tema de
les cambres de comerç i amb altres errates que es resolen a
través d'aquest decret llei.
És clar, com que vostès..., jo crec que han de fer una
reflexió molt profunda el Govern, jo entenc que en moments de
pandèmia ha calgut legislar per decret llei, però crec que s’hi
han acostumat i s’hi han acomodat massa, i aquesta forma
espasmòdica de legislar evidentment dóna lloc a errors que
després cal resoldre amb altres decrets llei.
I tot aquest panorama, tot i que aquest decret llei recull
mesures que nosaltres suportam, és el que ens porta a nosaltres
abstenir-nos en aquesta votació, perquè creiem que cal, ja ho
hem dit als debats de validació d'altres decrets llei, però que cal
donar un toc d'atenció en l'ús i l'abús del decret llei.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Ara correspon donar la paraula al Sr.
Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sr. President. Bé, intentaré no esgotar els cinc
minuts, però no sé si ho aconseguiré, la veritat.
Bé, s’han dit un munt de coses, no he pogut sentir-les totes
perquè he hagut de sortir, tenia un parell de trucades a fer, però
sí que és cert que m’agradaria matisar una qüestió, que he sentit
tant de grups que han dit que votaven en contra com que
s’abstenien i més, i és qüestió que s’ha posat de manifest una
oposició a la manera que es fa, però no he sentit, igual és
perquè no ho he sentit perquè no hi era en aquell moment, cap
proposta de com s'hauria d'haver fet per a dia d'avui aconseguir
el que hi ha aquí...
(Remor de veus)

Amb el tema de les cambres de comerç, ja els ho he
explicat, és a dir, molts grups parlamentaris, el que ara els parla
i molts dels grups de l'oposició, els van fer esment de la
gravetat de la situació de les cambres de comerç; vam presentar
esmenes als pressuposts, vam oferir-los diferents solucions que
es podrien haver adoptat a través de la Llei de pressuposts, s'hi
van negar. Després, quan vostès van obrir els ulls, quan van
caure del cavall, ho van voler resoldre en el ple i, evidentment,
com que estaven en mans de qualsevol dels grups parlamentaris
que es volgués oposar, es va frustrar la solució, i ara han hagut
de fer un decret llei.

... -no, no..., dic a dia d'avui, dic a dia d'avui-, alguna qüestió en
la qual si a dia 23 de desembre, quan es va aprovar aquest
decret llei o es va presentar pel Consell de Govern, fins que
perquè a dia d'avui açò es pugui convalidar una altra opció
legislativa per poder fer-ho, és que jo no ho sé, jo no som
legislador. Sr. Lafuente, vostè ha dit un munt de coses, però
crec que a dia d'avui no serien...
(Remor de veus)
..., no som legislador, però és que a dia d'avui no serien...

I amb el tema de solucionar els problemes financers de
certes organitzacions patronals, vostès van tirar milles, van
voler solucionar-ho a la seva manera, quan aquest grup
parlamentari els va voler demanar explicacions en seu
parlamentària, ho van rebutjar de pla, no van voler donar cap
mena d'explicació al Parlament, malgrat tenir informes negatius
del Consell Consultiu, i després, al final, s'ha vist que l'única
solució que podien articular tornava passar per aquest
parlament en aquest debat que tenim ara.
Crec que estaria bé prendre nota, aprendre la lliçó, ser,
actuar amb més modèstia i escoltar amb més deteniment les
opinions, anava a dir els consells, no tant, les opinions, el
capteniment que ve dels grups que no estan al Govern, perquè
de vegades des de fora les coses es veuen més bé que des de
dintre.
Ja em perdonaran que utilitzi aquest to tan alliçonador,
però, és clar, és que plou sobre banyat sobre temes doncs en els
quals hem insistit.
Tots aquests motius, per la nostra reserva i per la nostra
negativa a aquesta manera de legislar espasmòdicament,
nosaltres, tot i que hi ha mesures a les quals donam suport
d'aquest decret llei, ens abstindrem i evidentment votarem a
favor que es tramiti com a projecte de llei per tal de poder-hi
fer les millores que pertoquin.
Gràcies, Sr. President.

(Remor de veus)
..., -bé, sí, però no sóc advocat, no sóc advocat, té vostè raó,
senyor...
(Continua la remor de veus)
..., té vostè raó, sí, té vostè raó, tenc el poder legislador, podem
fer vots, sí, sí, però jo no..., igual és que, com que no som
advocat o no..., no..., no..., això no ho conec.
Sí que és cert que també ha volgut Ciutadans apropiar-se
d'una qüestió que es va aprovar a la Comissió d'Economia, i
record a Ciutadans que a la Comissió d'Economia, per
unanimitat, es va aprovar justament el que s'aprova avui, que el
Parlament de les Illes Balears inclogués açò, no és una qüestió
perquè ho digui Ciutadans, venia d'abans, venia d'abans que ho
digués Ciutadans, que s'havia aprovat aquest punt. Crec que
estarà d'acord amb jo, Sr. Méndez, que s'havia aprovat
justament açò abans de les cambres de comerç a la Comissió
d'Economia.
I respecte del Sr. Melià, ha dit que no veu qüestions, només
la primera, la del tema sancionador, justament és un dels motius
pels quals jo sí que consider que s’ha de votar a favor perquè
el tema sancionador és molt important i s’ha demostrat, s’ha
parlat avui a les preguntes, que el tema del passaport COVID,
el tema de totes les qüestions que hi ha associades a la
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regulació han ajudat a salvar vides i s’ha de poder fer i ha
d’existir un règim sancionador. Però després diu que no troba
cap altra cosa, el tema de les cambres de comerç que acaba de
dir seria un punt justament per... és la meva..., bé, expliqui a les
cambres de comerç que no és urgent, expliqui’ls que ara mateix
no és urgent poder...
I el tema del descompte de resident...
(Remor de veus)
... pot ser, pot ser un de Mallorca no veu urgent canviar el
descompte de resident per un de Formentera, però és que per a
un de Formentera sí que és urgent que estigui adequat i que es
pugui arribar al cent per cent, perquè les famílies nombroses
que necessiten aquesta bonificació fins al cent per cent són
famílies nombroses que necessiten aquesta descompte, el
necessiten perquè no podem pagar d’altra manera i llavors si no
s’aprova no ho tindran, hauran de pagar cada vegada que van
a Eivissa. I resulta que hi ha serveis que no es donen a
Formentera, però perquè no es poden donar, a Formentera, per
exemple, no hi ha Policia Nacional, llavors hi ha tràmits que
has de fer a la Policia Nacional que has d’anar a Eivissa,
llavors el teu transport públic és anar a Eivissa, i una família
nombrosa té bonificacions al transport públic, i si no es regula
aquesta qüestió perquè aquest transport públic, que és la línia
entre Eivissa i Formentera, per als formenterers, quedi regulat,
no es podria tenir. Llavors és un altre dels motius.
I després, no s’ha parlat gaire, sembla que no hi haurà molta
gent que cregui en el tema de les fotovoltaiques i en els fons
europeus per al tema d’agilització i instal·lacions de consum
energètic, podrà agilitzar-les. Crec que s’ha debatut, es va
debatre a la llei de fons europeus, es va debatre en diverses
qüestions que aquestes instal·lacions i aquests fons requereixen
d’agilitat.
Ha parlat vostè mateix que la declaració responsable sí, no,
pot ser sí, pot ser no... Jo, sincerament, la declaració
responsable és una figura que existeix a l’ordenament jurídic,
no -ho torn a dir- no entr a valorar-la, però sí que si és la que
permet que hi hagi agilitat perquè les instal·lacions
fotovoltaiques puguin ser finançades amb els fons europeus,
sincerament, jo li diré que sí, és una qüestió senzillament de
poder agilitzar-ho. Perquè les propostes, Sra. Guasp, vostè ha
dit un munt de coses que no s’havien de fer, però després dels
vuit punts del decret crec que n’ha dit sis amb els quals està
d’acord, amb sis està d’acord i amb dos o tres no, 6 a 3...
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EL SR. SANZ I IGUAL:
... està clar que no estarem d’acord amb la qüestió de com
poder fer-ho, un decret llei dóna unes garanties jurídiques
perquè estigui aprovat i que després es tramiti com a projecte
de llei, com s’ha proposat, que es tramiti com a projecte de llei
i es puguin fer les esmenes, perquè pot ser que no s’hi estigui
totalment d’acord, però es pot estar parcialment d’acord,
agilitzar-ho pel que estam aquí, a part de per barallar-nos i
d’altres, si és per fer coses per als ciutadans i després poder fer
tot el tràmit que es genera.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Sanz. Un cop finalitzat el debat
procedirem a la votació.
En primer lloc, sotmetem a votació si el Ple valida o no el
decret llei debatut. Passam a votar. Votam.
Vot presencial: 26 sí, 4 no i 20 abstencions; vot telemàtic,
hi ha 2 abstencions; la qual cosa ens dóna un resultat total de
26 sí, 4 no i 22 abstencions.
Així idò, un cop validat aquest decret llei, com que diversos
grups s'han manifestat ja que desitgen que es tramiti com a
projecte de llei, ara sotmetem a una segona votació si s'ha de
tramitar com a projecte de llei. Passam a votar. Votam.
Vots presencials: 51 sí, cap no, cap abstenció; hi ha 2 vots
telemàtics a favor; la qual cosa ens dóna un resultat global de
53 sí, cap no, i cap abstenció.
V. Votació dels punts 1 i 3 de la Proposició no de llei
RGE núm. 4864/21, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reclamació al Govern de l’Estat de les quanties
que corresponen a les entitats locals per l’IVA de l’any
2017, atès l’empat produït en comissió.
Així, doncs, un cop finalitzat aquest punt, passam al cinquè
punt de l'ordre del dia que correspon a la votació dels punts 1
i 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 4864/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reclamació al Govern de l'Estat
de les quantitats que corresponen a les entitats locals per l'IVA
de l'any 2017, atès l'empat produït en comissió.

(Remor de veus)
..., bé, és un criteri subjectiu, però, i amb quina opció s’hauria
fet?
(Remor de veus)

Per tant, ara sotmetem a votació el punt 1 i el punt 3 de
l'esmentada proposició no de llei. Passam a votar. Votam.
25 sí, 26 no i cap abstenció, en presencial; hi ha 2 vots
telemàtics a favor; la qual cosa dóna un resultat global de 27 sí,
26 no, i cap abstenció.

Perfecte, crec que no...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
No entrin en debat, per favor.
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VI. Informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i
de les Diputades sobre el règim d’incompatibilitats de la
diputada Sra. Isabel María Borrás i Rosselló.
A continuació passam al sisè punt de l'ordre del dia que
consisteix en l'informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats
i de les Diputades sobre el règim d'incompatibilitats de la
diputada Sra. Isabel Maria Borràs i Rosselló.
Per començar, abans de la votació, la secretària primera
llegirà l'informe.
LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:
“La Comissió de l'Estatut dels Diputats i les Diputades, en
reunió mantinguda dia 7 de desembre del 2021, ha estudiat la
declaració presentada per la diputada Sra. Isabel María Borrás
i Rosselló a l'efecte d'acomplir el que disposa el paràgraf segon
de l'apartat 1 de l'article 8 del Reglament de la Cambra, referent
a l'examen d'incompatibilitats, a l'efecte de la comunicació de
qualsevol alteració a la declaració formulada a efectes
d'incompatibilitats.
L'examen s'ha fet de conformitat amb el que estableixen els
articles 3 i 5 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, i les modificacions
posteriors i els apartats 2 i 3 de l'article 155 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, i les
modificacions posteriors.
Atesa la normativa abans esmentada, aquesta comissió resol
d'informar la Cambra que la diputada Sra. Isabel María Borrás
i Rosselló no està subjecte a cap tipus d'incompatibilitat per a
l'exercici del seu càrrec.
Palma, 7 de desembre de 2021.”
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Així, un cop acabada la lectura, sotmetem aquest
informe a votació. Passam a votar. Votam.
(Remor de veus)
48 sí, cap no, cap abstenció; hi ha 2 vots telemàtics a favor;
la qual cosa dona un resultat de 50 sí, cap no i cap abstenció.
VII. Compareixença de la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, per tal
de donar compliment al segon punt de la Proposició no de
llei RGE núm. 9230/19, relativa a balances fiscals (escrit
RGE núm. 27/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears).
Així, doncs, passam al setè punt de l'ordre del dia que
correspon a la compareixença de la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors, per tal de donar compliment del primer
punt de la Proposició no de llei RGE núm. 9230/19, relativa a
balances fiscals, escrit RGE núm. 27/22, del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears.

Començam amb la intervenció per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, dia
22 de novembre del 2019, el Grup Parlamentari d'El Pi va
presentar una proposició no de llei a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, aquesta proposició no de llei va ser
debatuda i dia 18 de febrer del 2020 es va aprovar, per part de
la comissió, almanco el punt que ens ha dut avui a aquest punt
de l'ordre del dia, que era el punt número 2, consistent en
“instar el Govern de les Illes Balears a publicar anualment un
càlcul de balances fiscals entre les Illes Balears i les
administracions públiques centrals, tant a través del mètode
càrrega-benefici com del mètode de flux monetari”.
Aquesta proposició no de llei, ja dic, de novembre del 2019,
evidentment el Grup Parlamentari d'El Pi la va presentar amb
la intenció que les Illes Balears s’anassin carregant d'arguments
de cara a la futura negociació de la reforma del model de
finançament de les comunitats autònomes, aquesta era la
pretensió bàsica de la nostra proposició no de llei.
Com sap perfectament la consellera, aquest debat s'ha
iniciat amb el document de la població ajustada, que jo li he dit
públicament, i no em sap gens de greu reconèixer, l’actitud
dialogant i informativa que ha tengut la conselleria amb la resta
grups parlamentaris, que jo crec que ha contribuït a intentar fer
unes al·legacions que siguin el màxim consensuades entre tots
de cara a aquest informe de la població ajustada que ha fet el
Govern central.
I, efectivament, com també sap perfectament la consellera,
nosaltres coincidim plenament amb la reivindicació que aquesta
població ajustada hagi d'incorporar la població flotant o un
índex de preu regional, etc., moltes altres coses que ja li hem
manifestat i que són públiques i que s'han incorporat a les
al·legacions que ha presentat el Govern de les Illes Balears.
De totes maneres, per a El Pi és molt important que es
publiquin anualment aquestes balances fiscals, i així es va
acordar per part del Parlament, i crec que això seria una eina,
ja sé que és una feina, que és una feina complementària per a la
conselleria, però també és un instrument per donar consistència
als postulats del model de finançament que defensa la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
A l'Estat espanyol hi ha hagut una resistència tradicional a
la publicació de les balances fiscals, i no va ser fins que es va
dependre de partits territorials, de partits nacionalistes, quan el
Govern central va fer una primera publicació oficial -només
una- de les balances fiscals. Però, com es diu i és molt
important, la publicació de les balances fiscals són un
instrument d'informació econòmica i com a instrument
d'informació econòmica donen transparència fiscal i de despesa
pública.
I, per tant, jo crec que és bo per al sistema i, de fet, a molts
de països de la Unió Europea i a molts de països federals és
acostumat, és tradició, és normal, la publicació de les balances
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fiscals i que aquesta publicació es faci pels dos mètodes que he
dit: el mètode de càrrega-benefici i el mètode de flux monetari;
perquè l'Estat ho va publicar un pic a través d'aquests dos
mètodes però després va deixar de publicar-ho a través d'un
dels dos, perquè considerava que el resultat que donava no li
era convenient que es publicàs.
Nosaltres, evidentment, pensam que a les Illes Balears s’ha
de donar el màxim de transparència i al que convidam al
Govern de les Illes Balears, a través d'aquesta compareixença,
és que doni compliment d'una vegada per totes a aquesta
proposició no de llei, que ja el 2020 i, si es vol, el 2021, hauria
d'haver publicat el Govern de les Illes Balears aquestes
balances fiscals. Com que no ho ha fet, consideram que la
consellera ha de donar les explicacions oportunes davant la
Cambra legislativa.
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realitat poc compresa a nivell institucional, tant central com a
nivell europeu. I, a part pens, i a més pensam, que la realitat de
les Illes Balears és una realitat singular, que és poc comparable
o poc equiparable a altres realitats, no només de l’Estat, no
només a Espanya, sinó també a Europa.
Com vostè ha dit, hem pogut compartir o hem pogut
comprovar aquesta coincidència de plantejaments en aquestes
reunions que hem tengut amb els diferents grups polítics quant
a les al·legacions que s’havien de presentar a l’Estat, de la
població ajustada, que són un dels elements del sistema de
finançament, i en termes generals jo crec que tots els d’aquesta
cambra compartim un sentiment lleial de millorar la situació
relativa de les Illes Balears i el reconeixement de les Illes
Balears, de les seves peculiaritats, no només a nivell de sistema
de finançament sinó també a nivell de la resta de transferències
de l’Estat cap a les comunitats autònomes.

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Correspon ara la intervenció de la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.
LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):
Gràcies, Sr. President, diputades, diputats. Sr. Melià,
comparesc avui, com vostè ha dit, per retre compte d’una
proposició no de llei que es va fer en comissió el 2020 per part
del Grup Parlamentari El Pi, sobre balances fiscals.
Ja hem debatut altres vegades sobre aquesta qüestió, de fet,
la primera pregunta o de les primeres preguntes que va fer el
Grup Parlamentari El Pi anava sobre balances fiscals i vàrem
dir que compartíem amb el partit..., i crec que coincidim tots en
aquesta cambra amb la necessitat i la importància que aquestes
balances fiscals siguin publicades, especialment de cara a
encarar una reforma del sistema de finançament autonòmic. I
també per aquesta relació financera d’aquesta comunitat
autònoma no només amb l’Estat central, sinó també amb la
resta de l’Estat.
Així ho vàrem demanar per part del Govern de les Illes
Balears en el primer Consell de política fiscal i financera, en el
2020, es pot comprovar en el Diari de Sessions del Consell de
política fiscal i financera d’inicis de 2020, just abans de la
pandèmia, i així ho hem tornat a demanar amb la carta que hem
tramès a la ministra d’Hisenda, les al·legacions quant a la
població ajustada.
I això no és només una qüestió bilateral de l’Estat amb la
comunitat autònoma, és una qüestió més transversal de com
afecten -vostè ho ha dit moltíssimes vegades- aquestes
polítiques de redistribució entre comunitats autònomes que es
decideixen de manera centralitzada; és fluxes entre comunitats
autònomes i també entre la Comunitat Europea o la Unió
Europea i les comunitats autònomes.
Compartim el sentit dels seus comentaris i, de fet, jo crec
que és un sentiment generalitzat que els ciutadans de les Illes
Balears moltes vegades tenim aquesta sensació que tenim una

Vostè ha fet una relació molt succinta, jo faré una relació
una mica més extensa perquè el sistema de finançament és una
part important també d’aquestes balances fiscals i el temps és
significatiu en aquestes balances fiscals.
Com vostè ho ha explicat molt bé, que la població ha
al·legat d’una manera consensuada -perquè això ho compartim
tots- que a la població flotant es tengui en compte la població
ajustada, això és una qüestió rellevant també quant a
finançament d’entitats locals; quan s’abordi la reforma del
finançament d’entitats locals, la necessitat de despesa que
genera aquesta població flotant quant a competències locals,
que també forma part d’aquestes balances fiscals, sobretot
perquè tenen competències en residus i en cicle de l’aigua;
incloure les diferències entre preus relatius de comunitats
autònomes, hem fet una proposta d’indicadors però el més net
seria que el mateix Institut Nacional d’Estadística elaboràs un
indicador ad hoc; incloure també la despesa generada, vostè
moltes vegades en aquest parlament parla d’aquesta qüestió, del
creixement intens de la població a la nostra comunitat
autònoma i com el sistema de finançament no ho reflecteix en
el moment adequat, sinó que ho fa amb retard i també ho fa de
manera insuficent, i també una visió més profunda amb un
coneixement més real del que significa la despesa per
insularitat en el proveïment de serveis públics, la
pluriinsularitat i el repartiment entre els dos arxipèlags d’una
manera més lògica.
D’igual manera, faig referència a la seva proposició no de
llei, no a aquest punt, però sí a la seva proposició no de llei,
vostè a la seva proposició no de llei va comentar que de cara al
sistema de finançament, en general, una població ajustada
s’havia de defensar com s’ha defensat, major autonomia
tributària de la comunitat autònoma, major capacitat normativa,
en una idea general de fer un sistema de finançament no tan
basat en les transferències de l’Estat, d’un estat que recapta cap
a les comunitats autònomes, sinó de l’aprofitament de la
capacitat tributària de cada una de les comunitats autònomes,
que promou també la responsabilitat fiscal en termes generals,
tant d’ingressos com de despeses. El que es coneix també i que
donaria lloc automàticament al principi d’ordinalitat.
També és fonamental i per a la construcció de les balances
fiscals, compartir, -i això també ho posam en el document

6552

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 106 / 1 de febrer de 2022

d’avaluació, no quant a balances fiscals, però sí en termes
generals-, compartir a nivell central i subcentral, dades de tot
tipus, d’execució d’ingressos, de recaptació a cada un dels
territoris, d’execució de despesa a cada un dels territoris i
també compartir les estadístiques que són qüestions que en
aquests moments no són transparents.
I com vostè diu, les balances fiscals és una qüestió més
àmplia que el sistema de finançament, encara que estigui inclòs
a les balances fiscals, les primeres les va publicar Zapatero el
2008, de cara a la reforma del sistema de finançament del 2009,
i després el ministre Montoro va fer un sistema de comptes
territorialitzats, amb Ángel De la Fuente, que va ser objecte de
moltíssima polèmica pels ajusts que es feien en aquest sistema
territorialitzat de comptes, que semblava que no reflectia així
com consideraven les comunitats autònomes adequat la realitat
de transferències entre l’Estat i comunitats autònomes i entre
comunitats autònomes.

generarà més recursos amb els quals poder contrastar les
transferències que es fan i continuam fent feina amb treballs
d’anàlisi quant a la qüestió que ens ocupa més immediata, que
han estat les al·legacions a la població ajustada del sistema de
finançament, de reforma del sistema de finançament, el
seguiment que haurem de fer del factor d’insularitat i el
seguiment que haurem de fer també de l’evolució d’aquest
factor d’insularitat.
Com bé sap, en el 2018 es va publicar un estudi sobre
balances fiscals a la comunitat autònoma, sobre les balances
fiscals que existien i que continuen existint les darreres, que
són les del 2014 i que sí que donaven evidència que la
solidaritat de la nostra comunitat autònoma és superior fins i tot
a nivell de governs federats.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Però la clau d’aquesta qüestió de les balances fiscals, jo
crec que en el debat que es va fer en comissió va quedar molt
reflectit, és qui disposa de les dades i qui disposa de la
informació, i qui disposa de les dades i de la informació, tant de
l’estat com de totes les comunitats autònomes és centralitzat i
ho té l’Estat. De fet, Catalunya que sí que va reconstruir el
sistema territorialitzat de comptes públics, amb unes balances
fiscals que considerava adequades, ho va deixar de fer quan es
varen deixar de posar a l’abast de la resta de comunitats
autònomes i aquesta informació territorialitzada d’execució del
pressupost tant per part de l’IGAE com de l’Agència
Tributària.
Des del Govern entenem que una qüestió com aquesta, que
és rellevant i que és important per a l’opinió pública i important
per a la gestió dels recursos, i també important per la relació i
l’enteniment entre comunitats autònomes, s’ha de fer de manera
rigorosa, que les dades es puguin traçar, que tu puguis dir d’on
vénen aquestes dades i que es puguin comprovar i amb una
metodologia demostrable. I en el moment que el Ministeri
d’Hisenda posi a l’abast de les comunitats autònomes aquesta
informació, podem reconstruir, com vostè bé ha dit, amb una
feina intensa des de les comunitats autònomes, la informació
sobre les balances fiscals i d’alguna manera intentar, jo pens,
i això és la proposta que nosaltres fem al Ministeri d’Hisenda,
consensuar una metodologia que doti de transparència al
sistema de comunitats autònomes i en la relació tant amb l’Estat
central, com entre les comunitats autònomes i que això es faci
amb una certa periodicitat.
Això probablement es veurà complicat amb els fons
europeus, perquè, com bé sap, a les balances fiscals estan
inclosos també els fons estructurals europeus, el React i el Next
Generation probablement s’hi incorporaran, i això també
donaria transparència a tot aquest sistema de repartiment de
fons europeus.
Què fem des del Govern? Des del Govern continuam
millorant, perquè això també és important, la capacitat tècnica
del personal de la comunitat autònoma, ens hem d’ocupar del
finançament i ens hem d’ocupar de manera permanent de ser
capaços d’analitzar tota la informació que es genera a les
diferents institucions. Entenem que l’administració electrònica

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, pel Grup P
arlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula el
Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Consellera, deduesc,
deduesc, però m'agradaria que m'ho confirmàs, deduesc de les
seves paraules que no pensa complir el compromís i el que es
va aprovar en aquest Parlament, que no ho pensa complir,
perquè no pensen publicar unes balances fiscals de les Illes
Balears, perquè la nostra proposició no de llei, aprovada per la
majoria i també pel partit al qual vostè pertany, va dir que
vostès havien de publicar anualment unes balances fiscals, amb
les dades que tenguessin, amb les dades que tenguessin.
Però, és clar, ara vostè surt aquí i el que ens diu és: les
dades les té el Ministeri d'Hisenda i nosaltres no tenim les
dades i fins que no ens subministrin les dades, com que ho hem
de fer amb rigor i hem de tenir clara la metodologia, doncs hem
d'esperar. Això és el que ens diu, ens diu que incomplirà
manifestament i clarament el mandat parlamentari. És així Sra.
Consellera?
Perquè, Sra. Consellera, com vostè sap perfectament, un
dels grans problemes del sistema de finançament és la foscor,
és la manca de transparència, és l'arbitrarietat i la situació de
privilegi que utilitza l'Estat en el maneig de les dades. I com
que les comunitats autònomes no tenen l'accés i la facilitat
d'informació que té el Ministeri d'Hisenda, sempre surten
perjudicades i sempre acaben perdent.
I aquest és un dels motius pels quals el Grup Parlamentari
El Pi defensa el concert econòmic, perquè en el concert
econòmic qui té les dades és la comunitat autònoma, és clar,
qui té les dades fiscals en el País Basc és el Govern d'Euskadi
i qui té les dades a Navarra, també és el Govern de Navarra. I
evidentment, això et dóna una altra posició negociadora també
en relació amb el subministrament de dades.
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Ahir llegia el nivell de pressió fiscal regionalitzada abans i
després de l’ajust pel Fons de Garantia, les Illes Balears
número 1 en pressió fiscal, número 1, tant abans com després
de l'ajust pel Fons de Garantia. Dades, informació, però és que
les dades són fonamentals per afrontar aquest debat, i ja sap
que nosaltres consideram que és... i vostè segur que també, que
és un debat clau, una qüestió d'estat per a les Illes Balears el
tema del finançament. I per això ens hem d'omplir de
continguts i d'arguments, d'estudis i d'informació i vostès han
de tenir la capacitat també d'elaborar aquesta informació. I la
publicació de balances fiscals per part del Govern de les Illes
Balears contribueix a aquest objectiu. I per tant, vostès haurien
de fer i posar-se les piles, perquè aquests estudis fossin una
realitat. Amb alguna mancança informativa? Doncs,
segurament, però tampoc no passarà res, perquè aquest és un
debat de llarg... -si, vostè capeja-, escoltin, l'Estat fa el que vol,
vostè ho ha dit, Ángel De Lafuente i el ministeri, quan Montoro
era el ministre, varen publicar el que varen voler i el que els
convenia publicar i la resta es varen queixar. Idò nosaltres ens
hauríem d'espavilar i també hauríem d'intentar tenir una postura
activa i capdavantera en defensa dels nostres interessos i no
tenir una postura passiva o omissiva: ah no! és que no tenim
tota la informació.
Aquí aquesta és una lluita també de valentia i, per tant, en
aquest sentit, el que nosaltres demanàvem al Govern, i això és
el que, en definitiva, impulsava la nostra iniciativa, és que el
Govern lideràs -lideràs- un debat a favor d'acabar amb la
injustícia estructural que pateixen les Illes Balears com a
conseqüència del sistema de finançament, i, per això, l'instam
que assumeixi el repte i publiquin realment les balances fiscals
anualment i no esperin futura informació del Ministeri
d'Hisenda, que tots sabem que segurament no arribarà, perquè
els agrada i els convé viure a la foscor.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. En torn de contrarèplica té la paraula la
consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.
LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):
Sobre el tema de les dades i la necessitat de les dades, que
en aquests moments no estan compartides amb la resta de
l'Estat, no ho dic jo, perquè, òbviament, jo no som experta en
balances fiscals, com tampoc entenc que vostè sigui expert en
balances fiscals, però sí que tots els experts consultats, sí
experts en matèria de balances fiscals, recomanen, òbviament,
que no es pot fer una feina que no té cap sentit, perquè no tens
ni l'impost de societats regionalitzat, ni tens l'execució de
despeses del sistema de pensions regularitzat, i moltíssimes
altres qüestions, perquè també impliquen molt intensament fons
europeus.
Quant al concert econòmic, una de les qüestions que
probablement hauríem de parlar entre les comunitats
autònomes, jo no som partidària d'un govern, d'un estat on totes
les decisions estan centralitzades al Govern central, jo crec que
a Espanya, jo crec que ho pensam tots en aquesta cambra, ha de
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caminar cap a -no sé si tots, però la gran majoria- cap a un
sistema on les decisions siguin compartides realment en el
Consell de Política Fiscal i Financera, a la Conferencia de
Presidents a les comunitats autònomes, realment en què els vots
de les comunitats autònomes tenguin el pes suficient, pero
també crec que quan aportam dades a la ciutadania, la
ciutadania es mereix que aquesta informació sigui rigorosa i
sigui comprovable i es pugui traçar. Jo, per la feina que tenc o
pel càrrec que tenc en aquesta comunitat autònoma he de ser
molt honesta amb les expectatives que generam i jo crec que no
podem generar expectatives de fiabilitat i de rigor sense tenir
les dades disponibles.
Yo també vull posar en valor que, efectivament, a les
balances fiscals del 2014, o en qüestió del que sí que fem,
perdonau, ara faig un incís, sí que aportam la informació que
tenim comprovada, com en matèria de React, com en matèria
de fons europeus, com en matèria de cada liquidació que es fa
del sistema de finançament, quin és el posicionament relatiu de
la comunitat autònoma i quant aporta la comunitat autònoma a
la solidaritat, això es fa anualment, i jo també vull posar en
valor que sí que les balances fiscals fins al 2014 sortien molt
negatives, però també vull posar en valor el que ha rebut
aquesta comunitat autònoma, que no equilibra tot el passat
òbviament, amb la pandèmia, des que es va aprovar aquella
moció, el 20 i el 21, hem rebut fons COVID per valor de 768
milions d’euros, 20 i 21; això ens ha permès transitar la
pandèmia amb uns serveis públics fortíssims i donar resposta
sense generar més dèficit, jo crec que aquesta qüestió és
important.
Crec que és important posar en valor els 855 milions que
s’han repartit entre les empreses de les Illes Balears, molt per
sobre de la mitjana espanyola, òbviament perquè havíem caigut
molt més en producte interior brut. Crec que és important,
sempre ho dic quan puj a aquesta tribuna, però que haguem
estat la comunitat autònom que millor ha repartit aquestes
ajudes entre les empreses.
Crec que és important el factor d’insularitat el qual
contribueix a equilibrar un poc aquestes balances fiscals, 183
milions per al 2022, 620 en el primer quinquenni.
Crec que és important el suport als treballadors que s’ha fet
en aquesta comunitat autònoma amb la pandèmia, als fixos
discontinus, que són una figura específica d’aquestes illes, hem
rebut més de 2.000 milions en ajudes de prestacions de
desocupació, dels quals 850 són ERTO en aquesta comunitat,
que han beneficiat 200.000 persones.
Hem de sumar 350 milions d’euros en descomptes a les
cotitzacions socials de les empreses.
I també vull posar en valor el paquet de Next Generation
que ve per a la nostra comunitat autònoma, dos sobres especials
tant en matèria d’energia com en matèria de turisme, i una
previsió en aquests moments de fons, assignats ja i
preassignats, de 1.500 milions d’euros.
Això significa que aquesta comunitat tengui el tractament
que voldríem? No. Això significa que s’ha de continuar fent
feina tècnica i de seguiment, i estructural i que es mantengui en
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el temps per tenir tota l’anàlisi possible de les dades, que hem
de reclamar dades, que hem de reclamar balances fiscals,
òbviament, i transparència? Sí, però crec que la situació
d’aquesta comunitat autònoma, a poc a poc i entre tots anem
fent camí.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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