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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. El primer
punt de l'ordre del dia correspon al debat de les preguntes amb
sol·licitud de resposta oral davant el Ple.
I.1) Pregunta RGE núm. 2161/22, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a beneficis de la nova llei turística des del punt de
vista de la Conselleria de Transició.
Primera pregunta, la RGE núm. 2161/22, ajornada a la
sessió anterior, relativa a beneficis de la nova llei turística des
del punt de vista de la Conselleria de Transició, que formula el
diputat Sergio Rodríguez Farré, del Grup Parlamentari VOXActua Baleares. Té la paraula el Sr. Rodríguez.
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Ya lo están haciendo, ya lo están haciendo, y se han
introducido elementos dentro de esta reforma de la ley turística
que van precisamente en ese camino. Le voy a citar
simplemente uno: la obligación que van a tener los
establecimientos turísticos de cambiar sus calderas de gasoil o
fueloil, que son muy contaminantes, por calderas que sean
mucho menos contaminantes, como pueden ser calderas de gas
natural o incluso algunas movidas por energía renovable y no
contaminante, bueno, pues va a suponer, nada más y nada
menos, que la eliminación de 57 toneladas de CO2 al año.
Por lo tanto, es evidente que también hay un componente de
transición energética en el que nos consta absolutamente que
está incorporado el sector turístico. Y no solo eso, sino que
vamos a tener oportunidad de hablar con el sector turístico
precisamente para avanzar o para profundizar en esta
participación que van a tener en la transición energética
vehiculada a través de esta reforma de la ley turística.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Muchas gracias.
Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos, a pesar de la
maldición gitana que me lanzó el otro día el Sr. Martí March,
aquí estoy de vuelta.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Sr. Yllanes, usted sabe del aprecio que le tenemos y nos
duele ver cómo se le ningunea constantemente en este
gobierno, primero le birlaron la gestión de los fondos europeos,
porque, claro, una cosa es que hable usted de sus cositas de la
transición energética y otra cosa que a usted le den el dinero
para gestionarla, pero ahora nos vuelve a doler ver como en
algo tan importante como la ley turística, que afecta tanto a su
conselleria, está usted prácticamente desaparecido, y nosotros
con la mejor de las intenciones queremos que usted hoy se
luzca en este pleno y nos explique cuáles son las implicaciones,
cuáles han sido las aportaciones o las consecuencias que tendrá
la nueva ley turística en su conselleria.
Gracias.

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente. A ver, yo esperaba un poquito más
de su respuesta, yo supongo que es que usted debe andar
también muy ocupado preparando más bien su defensa de algún
supuesto caso de corrupción que de la preparación de las
respuestas que tiene usted ahora mismo en este parlamento.
Y usted nos ha preguntado cuáles serán las ideas que
aportará nuestro grupo en esa ley, en esa tramitación de la ley
turística. La principal idea será que dejen ustedes el Gobierno
que es la mejor medida para que el turismo vaya adelante,...

EL SR. PRESIDENT:
(Remor de veus)
Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula el Sr. Vicepresident
i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.
EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):
Bienvenido de nuevo, Sr. Rodríguez, me alegro de que esté
hoy en plena forma. Muchas gracias, Sr. Presidente. Buenos
días a todos y todas. Hay cariños que matan y no me cabe la
menor duda de que el suyo va por ahí.
Bueno, sinceramente, en la reforma de la ley turística, que
no ha hecho más que empezar, ahora estamos en la fase de.. se
ha aprobado un decreto, pero eso va a tener una tramitación
parlamentaria. Por lo tanto, yo estoy absolutamente convencido
de que su grupo parlamentario aportará ideas muy beneficiosas
para que, efectivamente, el principal sector económico de
Baleares se incorpore de pleno a la transición energética.

...pero a nosotros lo que nos preocupa es ver el papel..., en
serio, el papel cada vez más opaco, difuminado, difuso que
tiene usted en este gobierno cuando debería ser una de las
estrellas, dada la conselleria que usted rige.
Si el Gobierno fuera una empresa privada usted podría
denunciar a la Sra. Armengol por mobbing o..., porque la
verdad..., o sea, cada vez está usted más opaco, por ejemplo, el
otro día los señores de MÉS por lo menos consiguieron dejar
en ridículo al Sr. Martí March con su pacto por el tema de la
Ley de educación, que con alevosía y nocturnidad y
descampado rompió su pacto con el Partido Popular, de todas
maneras, señores del Partido Popular, con esta gente no se
puede ir ni a cobrar una herencia, pero lo consiguieron.
¿Y usted qué consigue? Usted al final, Sr. Negueruela...,
perdón, Sr. Yllanes,...
(Remor de veus)
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... ha quedado como el enterrador, como el enterrador del
Gobierno ¿Por qué?, porque su única función es desenterrar
cadáveres de hace 80 años. Si sigue usted en esta línea acabará
como sus compañeros de Castilla y León, dejará de ser Unidas
Podemos y pasará a ser Unido Puedo.
Gracias, Sr. Presidente.
(Algun aplaudiment)

convocatòria d'ajudes conegudes com a equip digital, dirigides
a PIME del primer segment, és a dir, a empreses de 10 a 49
empleats amb un màxim de 12.000 euros per PIME provinents
de fons Next Generation. La tramitació es farà per ordre
d'inscripció. Per tant, no podem perdre el temps. La inscripció
s'inicia el 15 de març i prèviament s'han d'obtenir molts
documents.
Sr. Conseller, com valora el grau de digitalització de les
Illes Balears?

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, president.
Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula el Sr. Conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica.
EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):
Me decepciona, Sr. Rodríguez, porque usted es capaz de
confeccionar un discurso mucho más coherente de lo que ha
hecho. Verá todas esas alusiones personales no me preocupan
absolutamente nada.
Yo le voy a decir algo que creo que es importante
relacionado con la pregunta que usted me ha hecho. El sector
turístico de Baleares, principal motor económico de esta
comunidad autónoma, tiene muy claro que apostar por la
transición energética en sus establecimientos le supone un valor
añadido muy importante para su negocio. Por lo tanto, tenga
usted la seguridad de que el sector turístico en colaboración
con la Conselleria de Transición Energética conseguiremos
que, efectivamente, hagan una apuesta muy importante por las
energías renovables.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.
EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):
Moltes gràcies, president. Bon dia, senyors diputats i
diputades. Gràcies, Sr. Pérez-Ribas, per la pregunta. Bé, com
vostè sap, la digitalització és un procés de transformació
econòmica en benefici a la societat, tant a PIME com també a
persones.
Tenim des de l'any 2008 l'Observatori Balear de la Societat
d'Informació i, per tant, també podem disposar de dades per
poder generar polítiques en aquest sentit, fruit de disposar
d’aquestes dades podem identificar el grau de digitalització,
tant de les llars com de les empreses a les Illes Balears.
Les Illes Balears presenten un nivell de connectivitat de
banda ampla similar a la resta que hi ha en l’àmbit estatal.
Encara persisteixen diferències entre zones urbanes i rurals a
les quals, amb aquests tipus de polítiques, intentam també
solucionar-ho. Precisament, el desenvolupament de les xarxes
de segona generació, que és conegut com a 5G, és important
per impulsar el procés de transició digital.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.2) Pregunta RGE núm. 2157/22, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
grau de digitalització a les Illes Balears.
Segona pregunta, RGE núm. 2157/22, ajornada a la sessió
anterior, relativa a grau de digitalització a les Illes Balears, que
formula el diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies, president. Sr. Conseller, la digitalització de les
nostres PIME és clau per garantir la nostra prosperitat.
Fa quinze dies a la jornada Futuribles Balears: Innovació i
Tecnologia el president de GsBit demanava ajudes immediates
i aquell mateix dissabte a la fi es va publicar la primera

Les Illes Balears en aquest moment és un dels territoris amb
major penetració de banda ampla, a més a més, destaca per ser
una de les regions amb major ús d'internet i de comerç
electrònic entre la població. Actualment, el 72,4% de la
població balear ha tingut algun tipus d’interacció pel que fa a
l'administració electrònica. Les Illes Balears se situen en tercer
lloc en relació amb el nombre de les llars que disposen d'accés
a Internet; en aquest sentit -dins l'àmbit de l'empresa privadala dimensió de les empreses TIC és limitada i, per tant, fa
necessari un major impuls, com el que hem comentat. La
connexió a internet ha passat del 97,3 al 97,5, de les empreses
un 81,4 ja se situa per davant de la resta d’empreses de la
mitjana estatal, i el 75% de les empreses disposa de connexió
a internet.
Per tant, hem de seguir impulsant aquesta generació de
connectivitat a través de les diferents ajudes, com vostè ha
posat exemple d’una de les tantes.
Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies, president. Sr. Conseller, ha donat unes dades molt
interessants i que demostren que es fa necessari un impuls de
la digitalització de les Illes Balears, i aquest Kit Digital, per
tant, és fonamental.
I ens consta que les cambres de comerç i les patronals -com
PIMEM i CAEB- poden ser actors importants en la divulgació
del Kit Digital, amb una figura que beneficia les empreses
tecnològiques de les Illes Balears, la dels agents digitalitzadors.
Hi ha deu categories per rebre ajudes: web i presència internet,
comerç electrònic, gestió de xarxes socials, gestió de clients,
business i intel·ligència analítica, gestió de processos, factura
electrònica, serveis i eines d’oficina virtual, comunicacions
segures i ciberseguretat, que són importants, però la
digitalització es revela com una peça clau per mesurar,
analitzar i implementar solucions per frenar el canvi climàtic.
Cal treballar en paral·lel la transició ecològica i la
transformació digital com a mesura per obtenir un equilibri
estable i durador. Però en cap de les deu categories del
programa Kit Digital no es fa referència a implementar
processos de digitalització per transitar cap a l'economia
circular o cap a l'economia regenerativa. I en aquest aspecte, la
seva conselleria ha de trobar els mecanismes perquè les ajudes
a la digitalització també incloguin finalitats sostenibles.
S'ha iniciat la tramitació del projecte de llei sobre
circularitat en el turisme i, dintre dels paquets d'ajudes, es fa
necessari un kit digital circular balear que impulsi la
digitalització per a la sostenibilitat. I no podem perdre aquesta
oportunitat si volem ser la primera destinació circular del món.
Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.
EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):
Sí, moltes gràcies, president. Estam completament d'acord,
Sr. Pérez-Ribas. Des del Govern impulsam el Digital
Innovation Hub, en conjunt amb altres institucions i amb
empreses privades; també donam un seguiment al Kit Digital
que, com saben, desenvolupa l'Estat, a través de la Fundació
Bit en feim tot el seguiment i participació, tant amb les
patronals com amb la Cambra de Comerç i amb les diferents
empreses i, a la vegada, també estam fent feina amb el Govern
central...
(Se sent el timbre de tall de micròfon)
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I.3) Pregunta RGE núm. 2305/22, presentada pel
diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ampliació de la depuradora de Sa Pobla.
Tercera pregunta, RGE núm. 2305/22, relativa a ampliació
de la depuradora de Sa Pobla, que formula el diputat Miquel
Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Vidal.
EL SR. VIDAL I VIDAL:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bon dia.
Sr. Conseller, els poblers i les pobleres fa molts d'anys que li
demanen que ampliï i arregli la seva depuradora. Ja l'any 2017,
l'Ajuntament de Sa Pobla va comprar els terrenys que els
demanaven perquè es dugués a terme aquesta ampliació i els va
cedir el mateix mes a ABAQUA; dos anys després, l'ajuntament
va haver de firmar el Pla de les energies renovables perquè la
conselleria començàs amb el projecte; un any més tard,
Ambling -l'empresa guanyadora del concurs- va dir que en dos
mesos tendria el projecte redactat; ja el juliol de 2021, quan ja
havien passat quatre anys, va publicar el projecte en el BOIB;
el desembre de 2021 el projecte va entrar a l'ajuntament.
Ara som el març de 2022, fa cinc anys que vostè, conseller
de Medi Ambient, contamina les aigües de S'Albufera, cinc
anys que la depuradora hauria de tenir depuració amb
tractament terciari i no el té, només en té de secundari.
I jo li deman: i el projecte, Sr. Conseller, on és i quins
comptes són els seus?
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Vidal. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

I

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom. Sr.
Vidal, li he de dir que la seva cronologia no és precisa. En tot
cas, i en relació amb la pregunta que vostè em formula, li
contestaré que el projecte ja està fet i que l'any 2022 les obres
sortiran a licitació.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Vidal.
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EL SR. VIDAL I VIDAL:

Popular per millorar les condicions de S'Albufera de
Mallorca?...

Gràcies, president. Sí, Sr. Conseller, si agafa l’hemeroteca
veurà que jo no m'he equivocat ni d'un dia ni d'un mes, però ja
que du cinc anys de retard en això, jo li he de fer una reflexió.
Vostè creu que un govern progressista, un govern que mira pel
medi ambient, es pot torbar cinc anys per fer un projecte
fonamental -fonamental- per a aquestes illes, com és dur a
terme la menys contaminació de S'Albufera?
Mediambientalment, aquest projecte per a vostè és un
desastre; però li vull dir una cosa, Sr. Conseller -i en pla
d'humor-, aquest govern seu em fa la sensació que es regeix per
un estatut que només té dos articles: el primer article diu
“aquest govern sempre té la raó, no fa res mai mal fet, tot dins
termini i així com toca”; i el segon article, Sr. Conseller, diu
“en cas contrari, s'aplica l'article primer”, i això no és forma de
governar.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor...
EL SR. CONSELLER DE
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

MEDI AMBIENT

I

Jo crec que... No, no..., si en depuració vostès treuen pit des
de l'oposició, però després es posen molt nerviosos, perquè...
(Alguns aplaudiments)
...perquè vostès saben que són la major taca i el major atac al
sistema de sanejament, no només de Sa Pobla, sinó de totes les
Illes Balears.
Per tant, una vegada més li diré que benvinguda sigui la
seva preocupació i esperam que a partir d'ara el seu esperit
sigui sempre constructiu i en pro del sistema de sanejament de
les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Vidal. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

(Remor de veus)

I

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Vidal, jo crec que
quan parlam de corresponsabilitat entre administracions no
només ens referim que cada administració compleixi amb les
seves competències, sinó que també..., doncs a aquella
col·laboració per tal d'agilitar tots els tràmits per fer possible
un projecte com aquest.
Fins a finals de l'any 2019 el Govern de les Illes Balears no
va tenir a la seva disposició els terrenys per dur a terme aquest
projecte. A partir de llavors ens vàrem posar a treballar per,
primer de tot, elaborar el projecte i, en segona instància, passar
l'avaluació d'impacte ambiental corresponent. Aquestes dues
passes, com li deia, ja estan fetes.
Vostè fa molts d'anys que està en política i fa molts d'anys
que també ha pogut experimentar què és la gestió, i jo estic
completament segur que vostè és coneixedor que un projecte
d'aquestes magnituds no es fa d'un dia per l'altre i que, per tant,
necessita una tramitació adient i garantista i, per tant, és
important que d'alguna manera facem les cronologies fidels,
sobretot en seu parlamentària.
Vostè feia referència a S'Albufera, i la veritat és que m'ha
alegrat aquesta sensibilitat que vostès sempre mostren quan són
a l'oposició. Perquè jo em deman si el Sr. Company o el PP,
quan estava al capdavant de la Conselleria de Medi Ambient i
Territori, on la problemàtica ja era evident, va elaborar qualque
projecte, on era el projecte del Partit Popular sobre la
depuradora de Sa Pobla?, on era la preocupació del Partit
Popular per S'Albufera de Mallorca?, què va fer el Partit

Gràcies, Sr. Conseller.
I.4) Pregunta RGE núm. 2284/22, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a ajuda humanitària urgent als refugiats de la guerra
d’Ucraïna.
Quarta pregunta, RGE núm. 2284/22, relativa a ajuda
humanitària urgent als refugiats de la guerra d'Ucraïna, que
formula la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
especialment senyores presents en aquesta cambra autonòmica
i a aquelles que ens segueixin, un feliç Dia de la dona,
continuarem amb la lluita, i també molts d'anys per a aquells
homes que lluiten perquè la igualtat sigui real aquí o a
qualsevol part del món, a aquells que no ho intenten,
simplement desitjar-los un dia.
La meva pregunta, Sra. Consellera, és aquesta: què pensa
fer el Govern per ajudar a la quantitat de refugiats i refugiades,
la majoria dones, de la guerra d'Ucraïna que necessiten ajuda
humanitària urgent?
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.
LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):
Gràcies, president, bon dia a totes i a tots. Gràcies, senyora
parlamentària, per aquesta pregunta, primer per rebutjar
aquesta guerra, aquesta guerra imperialista i cruel que es
produeix al territori d'Europa. Solidaritat també per manifestar
la nostra solidaritat i compromís amb el poble ucraïnès el qual
mostra molta dignitat i molta fortalesa davant aquesta invasió.
I em sum també a aquesta reivindicació del 8 de març, i, si és
possible, que sigui un 8 de març en pau.
Nosaltres estam amb l'estratègia que marca Europa que,
afortunadament, i crec que ens poden sentir orgullosos com a
europeus, per primera vegada d’una forma unificada.
Europa ens demana diverses coses: una, ampliar les places
d'acolliment per poder atendre aquestes persones, ara ja tenim
pràcticament 120 places més de 75 que tenim de forma
permanent. Després, també, ens demana medicaments, i, a
través de la Conselleria de Salut, es fa una compra centralitzada
a Espanya, amb aportació econòmica de les comunitats
autònomes per poder-los enviar. També ens ha demanat llits
hospitalaris per poder atendre de forma urgent, sobretot llits
pediàtrics, persones que fugen d'aquesta guerra, però que
necessiten atenció sanitària. I també ens han demanat suport de
tècnics per poder gestionar a la frontera ucraïnesa tots aquests
grans campaments que es produeixen de persones refugiades.
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Com dèiem avui, dia 8 de març, la guerra d'Ucraïna és
l'èxode de les dones, el país es buida en dies de les dones i dels
menors que els acompanyen, dones ucraïneses, però també,
com dèiem, d'altres nacionalitats obligades a deixar les seves
vides enrere. Avui, 8 de març, contam com mares padrines,
joves i adolescents, embarassades, malaltes, les veiem cada dia
a televisions expulsades per la violència de les bombes i els
tancs russos, però també exposades a la resta d’armes de
guerra, de les quals es parla manco, però que són inherents, per
desgràcia, als conflictes armats: agressions de gènere,
violacions, abusos sexuals i discriminació. Amb manco de 12
dies més d’1,5 milions de persones han fugit d'Ucraïna, el 75%
són dones.
Com deia, el nostre compromís i la nostra reflexió per part
d'aquest grup parlamentari a tots els grups parlamentaris
d'aquesta cambra i a tota la societat. Crec que ens hem de fer
una gran pregunta, avui no és una sessió de control que volíem
fer a través d'aquesta pregunta, Sra. Consellera, al Govern, sinó
el que volem és fer una reflexió de pau en aquesta cambra
autonòmica, és ben necessari que ens deixem de crispacions i
mentides per tal de conèixer i aconseguir el que volem, perquè
això no és vèncer ni convèncer, i també vull recordar que hem
d'ajudar aquesta població, no puntualment, sinó a llarg termini,
en aquest món global, com dèiem, ens pot tocar a tots.
Per tant, el nostre suport, i també vull recordar que hem de
tenir seny per aconseguir que els discursos de l'odi no calin, no
avancin, no vencin, perquè no convencen i no són necessaris i
són molt, molt perillosos.
Gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)

Cada vegada que hi ha una demanda d'Europa, aquest
govern contesta de la forma més ràpida possible.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera d'Afers
Socials i Esports.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President. D'entrada, la nostra solidaritat cap a
la població ucraïnesa, no només la que ha nascut allà, sinó
també aquells que hi viuen, que s'han hagut de desplaçar i tots
aquells que intenten viure en pau, però que no ho
aconsegueixen.
El nostre compromís, també, per part del Grup Parlamentari
El Pi, amb contribuir que aquesta ajuda humanitària es
multipliqui per fer tot el que sigui possible per evitar
crispacions i per evitar discursos perillosos i mentides, que ja
hem vist com poden desembocar en aquest món global. I vull
recordar que avui et toca tu, però demà em pot tocar mi, o el
que és pitjor, ens pot tocar a tots simultàniament; per això vull
recordar la necessitat de l’empatia i de la solidaritat cap a
aquest poble que pateix.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):
Compartim, com ha vist, les seves paraules, avui és el dia
8 de març, i també vull recordar que en guerra també hi ha un
component de gènere, es violen les dones a totes les guerres, ja
tenim a la frontera amb Ucraïna els depredadors sexuals que ja
cerquen dones per prostituir, fins i tot dones per a ventres de
lloguer, efectivament, també a les guerres hi ha aquest
component, sempre hi ha aquest component de gènere.
I el que li deia, que vostè ho ha fet al seu discurs, crec que
podem sentir-nos orgullosos d'aquesta resposta unificada que
es produeix a Europa, per primera vegada no hi ha dispersions
entre països, ni entre grups polítics, es produeix una resposta
unificada a aquesta guerra. I esperem també que quan sigui
necessari la reconstrucció d’aquest país Europa respongui de la
mateixa manera.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.5) Pregunta RGE núm. 2295/22, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a efectes previsibles de la difusió del
joc entre els joves.
Cinquena pregunta, RGE núm. 2295/22, relativa a efectes
previsibles de la difusió del joc entre els joves, que formula el
diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Méndez.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Gracias, Sr. Presidente, buenos días señores diputados,
buenos días Sr. Conseller.
Ante las noticias de una propuesta del Ministerio de
Hacienda sobre la oportunidad de realizar una campaña
publicitaria con el fin de introducir y fidelizar a los jóvenes
entre 18 y 22 años en los juegos de apuestas del Estado,
concretamente loterías y quinielas, que, por lo visto, no gozan
de predicamento entre este grupo de edad, nos preguntamos por
la respuesta de nuestro ejecutivo.
Porque creemos que es la campaña de fidelización,
precisamente el grupo más joven de los mayores de edad, no
deja de resultar radicalmente contraria a las políticas
desarrolladas por este gobierno, y, poner en duda, además, los
resultados de una educación que al parecer ha conseguido, por
fin, el objetivo de privilegiar el esfuerzo sobre otras formas
menos razonables y algo más azarosas de obtener fondos.
Nosotros entendemos que tanto el espíritu de nuestra
legislación, que prioritza la salvaguarda de diversos intereses
de carácter público, la prevención de conductas adictivas, la
protección de menores y grupos vulnerables, la protección de
los derechos de los consumidores, y propone mecanismos de
sensibilización del problema, como las acciones, o sea, tanto
ese espíritu de la ley, como las acciones que lleva a cabo su
conselleria con la moratoria en la concesión de licencias, la
propuesta de elaboración del decreto, que debería haber estado
terminado el 10 del 2, la instancia de (...) para restringir la
propuesta de no permitir distancias mayores de 500 metros y
tal, tanto ese espíritu como estas medidas, parece que están en
abierta contradicción con la pretensión de esta campaña
nacional de introducir y fidelizar la forma de crear adicción,
digamos, a nuestra juventud en el juego.
Y entendemos que el juego entraña los mismos peligros y
adversidades tanto desde su carácter público como de su
carácter privado.
Puede que la cuestión, de todas maneras, la encontremos un
poco en el papel importante de la hacienda pública, nuestra
administración recauda más de 30 millones en concepto de tasa
de juego, no encontramos ningún servicio público de atención
al trastorno, no encontramos mecanismos de sensibilización
frente a los peligros de la actividad.

¿Se plantea este gobierno tomar algún tipo de medidas para
evitarnos y mitigar los posibles efectos de esta introducción y
fidelización al juego de nuestros jóvenes?
Gracias, Sr. Vicepresidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Méndez. Té la paraula el Sr. Vicepresident i
conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.
EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):
Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Méndez, por su
pregunta, aunque yo sé que... conozco su tarannà, conozco su
talante y estoy absolutamente convencido de que no tiene la
más mínima intención de trivializar este debate, porque es un
debate muy importante, y lo digo porque, sinceramente, me
parece aventurado afirmar que el Ministerio de Hacienda está
haciendo una campaña de fidelización al juego; está haciendo
una campaña de publicidad del organismo Loterías y Apuestas
del Estado.
Sinceramente, si me pregunta, como titular de la conselleria
responsable del juego en esta comunidad autónoma, le diré que
no me gusta ninguna campaña publicitaria. Es más, creo que
nadie discute el carácter social que tiene la ONCE y, sin
embargo, su campaña, “Promocionando el juego”, a mí me
produce enorme tensión, y la escucho todas las mañanas
cuando estoy preparándome para venir al Parlamento o para ir
a la conselleria, y dicen que cuando uno juega a los juegos de
la ONCE está bien jugado, y luego introducen ese oxímoron
que se ha introducido o que se ha perpetuado en nuestra
sociedad de juego responsable.
No existe el juego responsable, lo siento, y lo tenemos
clarísimo. Y lo que nos llama más la atención es que se puedan
dedicar 55 millones para el organismo de Apuestas y Loterías
del Estado y sin embargo el Ministerio de Consumo sólo pueda
dedicar 2,4 millones a una serie de medidas importantes:
prohibición de los llamados bonos de captación y fidelización,
prohibición de la publicidad en las equipaciones deportivas,
prohibición de la publicidad del juego en radio y televisión,
salvo en el horario de una a cinco de la madrugada, prohibición
en internet y en redes sociales de la publicidad del juego en
todos los horarios. Ésas son medidas que nosotros hemos
apoyado desde la consellería porque nos tomamos muy en serio
impedir que los jóvenes se puedan introducir en el juego, al ser
una actividad enormemente adictiva.
Mire, le voy a dar un dato final para concluir mi
intervención. Tenemos la satisfacción de que la Policía
Nacional nos comunica que en esta comunidad la presencia de
menores en salones de juego se ha reducido a cero; es decir, no
hay menores que tengan ... Eso es una buena noticia y
seguiremos trabajando en ese sentido, no le quepa la menor
duda.
Muchas gracias.
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
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I a punt de finalitzar, i està en procés de supervisió: el CEIP
La Femu de Palma, que són tres línies amb més de 8 milions,
el CEIP Campos, el CEIP d’Inca. Per tant, que properament es
licitaran.

Gràcies, Sr. Conseller.
I.6) Pregunta RGE núm. 2301/22, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació de les noves
infraestructures educatives previstes en el Pla
d'infraestructures.
Sisena pregunta, RGE núm. 2301/22, relativa a situació de
les noves infraestructures educatives previstes en el Pla
d'infraestructures, 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. Molt bon dia, diputades i diputats. Quan
queda quasi un any per acabar la legislatura, en quina situació
es troben aquelles infraestructures educatives previstes en el
Pla d'infraestructures? Gràcies.

Tenim en aquests moments més de 42 projectes en redacció
per un valor de 49 milions d'euros. Per tant, en aquesta
legislatura i en l'altra hem fet des de la Conselleria d'Educació
una inversió en Pla d'infraestructures com mai no s'havia fet a
aquestes illes per dues coses: una, perquè hi havia necessitats
històriques no resoltes; dues, perquè tenim un increment
continu del nombre d'estudiants i, per tant, aquesta conselleria,
malgrat l'IBISEC els retard que reconeixem, retards per mor de
temes realment de personal, de la quantitat d'obres que es fan,
de tot el que significa el tema de la COVID, de problemes amb
ajuntaments, etc., tenim aquesta situació i estarà en resposta a
aquesta problemàtica.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Durán.

EL SR. PRESIDENT:
LA SRA. DURÁN I CLADERA:
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, president. Diputats, diputades. Sra, Durán,
moltes gràcies per la seva pregunta. Miri, la preocupació del
tema d'infraestructures és una preocupació de 2015, quan
vàrem arribar hi vàrem trobar un desert d'infraestructures de
projectes de tot tipus. En aquests moments, evidentment, és un
objectiu prioritari d'aquest govern i d'aquesta conselleria, i li
diré simplement a títol purament d’exemple quina és la situació
que tenim.
Principals obres actualment en execució que estan a punt
d'acabar: l'ampliació del CEIP Escola Nova de Porreres,
l'ampliació del CEIP Simó Ballester de Manacor, la reforma de
la sala d'actes del Berenguer d'Anoia d'Inca, el Museu
d'Educació d'Inca i la reparcel·lació de l'IES Pasqual Carbó i
Cap de Llevant de Menorca, i l'ampliació de l'Isidor Macabich
d'Eivissa.
Quines són les obres que actualment estan en licitació
importants? Ampliació del CEIP Montaura, ampliació de l'IES
Pau Casesnoves, la reforma del CEIP Mare de Déu de Gràcia,
la reforma CEIP Verge de Lluc, la reforma CEIP Puig de
Lloseta.
Quins són els projectes que ja estan redactats i esperam la
seva licitació? Conservatori de Menorca, la reforma del quarter
de Santiago i l'ampliació del CEIP Blai Bonet. Per cert, li digui
a la batllessa de Santanyí que, per favor, arribarà un moment
que farà un any que tenen el projecte i encara no s'ha licitat.

Set anys de govern, més de 4.000 milions d'euros més en
recaptació que l’anterior legislatura, fons ITS, ara també fons
europeus. Jo li parlaré de d'algunes infraestructures que estan
en el Pla d'infraestructures des de l'any 2016.
La d’Inca, fa cinc anys que tenen el solar, un any que es va
signar un conveni amb l'ajuntament, perquè també l'Ajuntament
d’Inca posa els doblers, només tenen en un any el projecte
bàsic, encara no tenen els projectes en execució. Els pares estan
indignats, els directors dels centres d’Inca estan indignats,
tothom està indignat. A la darrera manifestació fins i tot les
dues regidores de MÉS estaven indignades, que deien que era
incomprensible en el mes de novembre, que havien estat tres
anys per fer un projecte d'execució i encara no el teníem. Ens
varen dir que estaria el gener, estam a març i encara no el
tenen.
Campos, el setembre de 2018 vostè, en aquest parlament,
deia que el 2020 tendríem la infraestructura educativa, en el
2020 que tendríem escola. Bé, idò, set anys després, quan ja
han tengut la llicència, l'han deixada caducar. Això sí, el Sr.
Iago Negueruela va dir a una roda de premsa que tranquil·litat,
que no passava res, que el gener ja estarien licitats. Estam a
març i encara no han entrat cap paper ni un a l'Ajuntament de
Campos.
(Alguns aplaudiments)
Diguin-los tranquil·litat als pares que tenen els seus fills al
pati fent classe.
A Sa Pobla, Sr. Conseller, vostè, en campanya electoral, a
l'any 2019 va dir que no es preocupassin, que tendrien un
centre nou l'any 2021. Sap què tenen a Sa Pobla? Un sembrat

6818

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / 8 de març de 2022

de patates a hores d'ara, ni tan sols tenen un projecte bàsic, ni
tan sols un projecte bàsic. Al regidor del PSOE li varen dir
l'altre dia que el tendrien dins el primer trimestre de 2022, i
encara espera. A Sa Pobla l'únic que liciten són barracons dins
un parc mediambiental. Això sí, són xulíssims.
A Santa Margalida el CEIP de Can Picafort, també al Pla
d'infraestructures. Ha presentat el projecte bàsic, tenen
llicència, pendent del projecte d'execució.
A Menorca, de les quatre infraestructures que figuren en el
Pla d'infraestructures just n’hi ha una de començada, Sr.
Conseller, una de quatre. És a dir, que és la de Ciutadella, que
a més hi ha un conveni amb l'ajuntament.
Per tant, aquest pla d'infraestructures és un pamflet de
propaganda, que només servirà perquè a finals d'any la Sra.
Francina Armengol i vostè vagin obra per hora a posar la
primera pedra i dir, oh!, que bons que som, quan no n'han fet ni
brot amb més doblers que mai en set anys.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

de preus dels cereals. Quines mesures aplica el Govern de la
Sra. Armengol per fer front a aquesta situació que ha passat de
preocupant a dramàtica?
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 i
García-Mauriño):
Gràcies, president. Bon dia a tothom. Pues sí, Sra. Pons,
efectivamente, la situación es muy complicada. Al tema de la
sequía se añade toda la situación en Ucrania con la escasez que
va a haber ahora de cereales de importación. Es una situación
muy difícil, que ya venía siendo difícil antes de que todas estas
circunstancias se añadieran, por lo cual en la conselleria
estamos trabajando de una forma muy activa y utilizando todos
los recursos que tenemos a nuestro alcance.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el conseller d'Educació.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):
Moltes gràcies, president. Sra. Durán, posi’s tranquil·la i no
cridi. Sap quina inversió en feim nosaltres en infraestructures?
Més de 100 milions d'euros, més de 1.500 actuacions a centres,
més de 42 projectes que s’estan realitzant i més de 95% de
centres públics amb una inversió, Sra. Durán. La realitat és que
supera la seva demagògia. Quan nosaltres governam feim
coses, quan vostès governen fan tot el..., retallen i retallen i
retallen. D’això en sap molt.

Para empezar, la ayuda de la sequía de 2021 que se
empezará a cobrar en un par de semanas, que era de un 1
millón de euros, no llegaba, no era suficiente para cubrir los
400 expedientes que se presentaron, y hemos hecho un esfuerzo
enorme desde la conselleria con recursos propios para casi
doblarla, de un 1 millón de euros ha pasado a 1.900.000, con
lo cual todos los expedientes se pagarán y no hay que hacer
concurrencia ni nada de esto, con lo cual será mucho más ágil.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

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

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PONS I FULLANA:

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.7) Pregunta RGE núm. 2304/22, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a impacte de la sequera a
l'agricultura i la ramaderia de les Illes Balears.
Setena pregunta, RGE núm. 2304/22, relativa a impacte de
la sequera a l'agricultura i la ramaderia de les Illes Balears, que
formula la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la diputada Sra. Pons.
LA SRA. PONS I FULLANA:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Sra.
Consellera, tot el camp de Balears es troba avui en una situació
límit per l’impacte de la sequera, manca de farratges i augment

Sí, gràcies, Sr. President. Vull enviar des d'aquí un missatge
d'ànim a totes les dones pageses que lluiten cada dia per tirar
endavant amb l'esforç que les caracteritza.
(Alguns aplaudiments)
Miri, consellera, els problemes del camp no s'arreglen amb
declaracions, amb bones paraules, tot i que es poden agrair,
sinó amb voluntat política i amb més pressupost.
Miri, vostè va anunciar divendres passat que augmentarà un
90% el pressupost de les ajudes, però vostè mateixa ho ha dit,
de les 400 sol·licituds que van presentar els pagesos de
Mallorca i de Menorca del 21, ningú no ha cobrat, ningú no ha
cobrat un cèntim, Sra. Consellera.
Jo és que li he de demanar: vostè pensa pagar?, pensa pagar
d'una vegada? Perquè el Partit Popular el mes de febrer de l'any
passat li va demanar per la declaració de la sequera i tots els

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / 8 de març de 2022

partits que donen suport al Govern hi varen votar en contra, i
vostè no ho va aprovar fins al mes de maig, una vegada més disculpi que li ho digui- tard i malament. Enguany som el mes
de març, i encara -com li he dit- no ha pagat les ajudes. El
camp pateix un nou període de sequera i desconeixem quan es
convocaran les ajudes de 2022.
Consellera, ja està bé d'anunciar ajudes, d’anunciar plans i
subvencions que al final no arriben mai, no arriben mai. Pagui
ja als pagesos i enguany no torni demorar la declaració de
sequera, almanco per una vegada complirà amb els seus deures.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra.
Pons. Té la paraula la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
LA SRA. CONSELLERA D'AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):
Gracias, presidente. Sra. Pons, me tiene que escuchar y
luego contestar, usted lo trae escrito y no se da cuenta de que
he puesto ahora encima de la mesa 1.900.000 euros de buenas
palabras, eso no son buenas palabras, usted sabe perfectamente
cómo son los plazos de presentación y cómo son las cosas.
La sequera de 2021, alargamos la posibilidad de presentar
facturas hasta noviembre precisamente para que nadie se
quedara fuera, ese es exactamente el motivo.
En cuanto a la de 2022 estamos ya acelerando todos los
informes técnicos porque parece más que probable que haya
sequera teniendo en cuenta que no ha llovido prácticamente
desde noviembre. Pero, además... además los módulos de IRPF
de 2021, vamos a bajarlos hasta en un 80% para darles una
ayuda extra a nuestros ganaderos y las primas de los seguros
agrarios, que ahora se cubre el 50%, lo que ponía la conselleria
hasta ahora era el 30%, el ministerio el 20%, la conselleria va
a subir su aportación al 45% con lo cual vamos a llegar al 65%.
No son buenas palabras, señora, son buenas noticias para
nuestra pagesia.
Yo también doy todo el apoyo a nuestras mujeres
ganaderas, a nuestras mujeres agricultoras, a nuestras mujeres
pescadoras, a toda la pagesia y celebro con ellas este 8 de
marzo que ojalá en Ucrania también las payesas de allí
pudieran celebrarlo de la misma manera.
Y le digo una cosa: el patriarcado es una organización
social, económica familiar que usa la guerra para resolver sus
conflictos, eso es el patriarcado, con lo cual das por bueno que
el que gana es el más fuerte. El patriarcado usa la guerra para
resolver los conflictos. Yo soy una mujer de paz, como usted
sabe, Sra. Pons.
Pónganse a trabajar conmigo y los resultados... el sector se
los agradecerá, porque esto que hace de aprovechar las miserias
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y las desgracias para sacar rédito político no es feminista y es
vergonzoso.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.8) Pregunta RGE núm. 2309/22, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a millora de la vida de les
dones.
Vuitena pregunta, RGE núm. 2309/22, relativa a millora de
la vida de les dones, que formula la diputada Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la
paraula la Sra. Ribas.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gracias, presidente. Buenos días a todos. Sra. Garrido, hoy,
que es el Día Internacional de la Mujer, ¿me puede indicar en
qué ha mejorado la vida de las mujeres desde que dirige la
Consejería de Igualdad?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Ribas, moltes gràcies per
aquesta pregunta, i li ho dic seriosament, no és retòrica.
La conselleria i aquest govern, a part de lluitar amb més
força que mai contra la violència masclista i contra la violència
sexual contra les dones, ha fet un esforç importantíssim quant
a polítiques per empoderar les dones, per tal que desenvolupin
el seu projecte vital amb independència i en igualtat.
Aquest darrer any 300 dones han muntat el seu negoci
gràcies al programa de dones emprenedores del Govern en
col·laboració amb les cambres de comerç: 249 a Mallorca, 35
a Menorca, 9 a Eivissa i Formentera.
Vostè va votar en contra del pressupost de l'IBDona que
donava cabuda a aquestes ajudes.
(Alguns aplaudiments)
El quart trimestre del 2021 la taxa d'ocupació femenina ha
augmentat en un 4,15%, al febrer els contractes de dones s'han
incrementat en un 98,98%, i la bretxa salarial s'ha reduït en un
2%. Tot això gràcies a les polítiques de aquest govern, gràcies
a l'increment del salari mínim interprofessional i gràcies a la
reforma laboral. El seu grup va votar en contra de tot això.
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Sra. Ribas, jo li deman: què ha fet vostè per millorar la vida
de les dones? Res, ni tan sols apropar-se als actes que són
simbòlics com el manifest que s’ha llegit aquí avui matí.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Abandonen su discurso ñoño y buenista que abraza la
multiculturalidad porque con ella han traído a nuestros barrios
la cultura de países donde sí existe un machismo estructural y
dejen de criminalizar a nuestra sociedad y nuestra cultura
donde las mujeres y los hombres convivimos en paz y en plena
igualdad de derechos, a pesar de sus empeños por enfrentarnos
para poder seguir justificando su festín feminista a costa del
dinero de todos los contribuyentes, incluidas las mujeres.

EL SR. PRESIDENT:
(Algun aplaudiment)
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Ribas.
EL SR. PRESIDENT:
LA SRA. RIBAS I MARINO:
Sra. Garrido, la vida de las mujeres, al igual que la de los
hombres, no ha mejorado en nada desde que ustedes gobiernan,
ni aquí ni en el resto de España. De hecho, en Baleares es
donde más ha aumentado la tasa de pobreza y exclusión social
según el último informe del estado de la pobreza y
precisamente las mujeres son las que más han sufrido su
impacto.
Usted dedica cerca de 7 millones de euros al Instituto
Balear de la Mujer de los que más de un 1 millón se destina a
salarios y el resto a subvencionar asociaciones, chiringuitos y
propaganda ideológica para justificar la existencia del propio
instituto y por supuesto que votamos en contra de eso.
Ustedes han convertido la condición de ser mujer en un
filón para despilfarrar dinero público con la excusa de ayudar
a las mujeres, pero a la hora de la verdad no solo no hacen nada
por ayudarlas, sino que con sus fracasadas políticas económicas
y sociales lo que hacen es empeorar la vida de todos,
incluyendo por supuesto a las mujeres.
No han conseguido que haya menos maltrato en el ámbito
familiar, ni hacia las mujeres ni hacia el resto que
desgraciadamente sufren violencia en sus casas algunas veces
con resultado de muerte, aunque ustedes solo lo condenan si la
víctima es mujer y el agresor, hombre, convirtiendo el resto de
víctimas de segunda y en agresores menos malos.
Si quiere ayudar a las mujeres y de paso al resto de
personas dejen que crezca nuestra economía para que no
tengamos las cifras de paro más altas de la historia que, por
supuesto, también incluyen a mujeres y dejen de obstaculizar
el crecimiento económico al dictado de los gurús ecologistas.
En vez de despilfarrar dinero público en luces moradas y
panfletos inútiles, gestionen de forma eficiente y podrán bajar
los impuestos abusivos que estrangulan a la gente, también a las
mujeres.
Si quieren de verdad luchar contra la violencia hacia las
mujeres, apuesten como hace VOX por endurecer las penas
contra los delincuentes sexuales y asesinos y dejen de
obstaculizar las investigaciones, como hacen sistemáticamente
ante el bochornoso escándalo de menores tuteladas captadas
por redes de prostitución ante su inutilidad gestionando los
servicios de protección de menores.

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Sra. Ribas, jo no entraré dins les seves provocacions. Li dic
una cosa, i perquè ho tengui clar: el maltractament no és a
l'àmbit familiar, el maltractament és masclista, a les dones se’ns
mata per ser dones,...
(Alguns aplaudiments)
... a les dones se’ns viola per ser dones i a les dones se’ns
prostitueix per ser dones, i això és el sistema patriarcal que
vostè ara mateix acaba de defensar.
Però la seva pregunta era què fa aquest govern: aquest
govern, el primer pla d'igualtat de tot Espanya, 115 mesures,
150 milions, ja s'està posant en marxa; aquest govern, feina a
més de 400 dones que són víctimes de violència masclista per
poder-se desfermar dels seus agressors, des del SOIB Dona;
aquest govern, coeducació a totes les escoles; aquest govern,
una persona de referència a tots els centres de salut per
violència masclista.
Aquestes són les actuacions que es fan, això és millorar la
vida de les persones, és millorar la vida de les dones i això és
no dur l’odi a totes les actuacions de la vida, que és el que
vostè fa.
Sra. Ribas, per favor, abandoni el seu discurs d'odi.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.9) Pregunta RGE núm. 2294/22, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a línia d'acció del
Govern pel que fa a la crisi humanitària d'Ucraïna.
Novena pregunta, RGE núm. 2294/22, relativa a línia
d'acció del Govern pel que fa a la crisi humanitària d'Ucraïna,
que formula el diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del
Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. És una evidència
que les famílies, els ciutadans de les illes són una societat
solidària, cooperativa i una comunitat acollida, i som fins i tot
així enmig d'una crisi, com és la crisi econòmica i sanitària
arran de la pandèmia. Així ho demostren les actuacions
individuals, espontànies, col·lectives del moviment veïnal i les
entitats del tercer sector, com les ONG que treballen en
cooperació al desenvolupament. La resposta davant la crisi
humanitària que pateix el poble d'Ucraïna n'és un clar exemple.
A tots ells i a totes elles el nostre reconeixement.
Però precisament per això, consellera, per aquestes
manifestacions de valors i actituds cíviques, solidàries i
humanitàries, se'ns demana que les institucions demostrem
responsabilitat, compromís per canalitzar la capacitat de
resposta d'aquest capital humà i social. I, per tant, tenim una
oportunitat avui perquè vostès expliquin, per demanar-los que
informin a la ciutadania, quin és el conjunt de l’acció, de
l'organigrama i les competències del Govern envers aquesta
situació provocada per l’atac de Rússia.

6821

d’Ucraïna, de com poder recollir més ajudes econòmiques
perquè arribin a Ucraïna.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Efectivament, consellera, és un complement a una actuació,
però volia matisar una sèrie d'aspectes, entre d’altres els que es
varen comentar ahir en el Consell de Cooperació, que vostè
sap. El Govern té una oportunitat avui per precisament, garantir
aquesta necessitat que la logística sigui eficaç i eficient i arribi
a terreny, perquè és una preocupació del conjunt de la
ciutadania, que veuen cada dia convocatòries d'entrega de
material i sobretot, la gent té molta capacitat de fer-ho amb
aquesta resposta, i el que vol és la seguretat, que se li traslladi
la seguretat que arribarà, tant sigui a nivell de les institucions
a nivell de les mateixes ONG. I per tant, crec que és una
oportunitat.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera, Afers
Socials i Esports.
LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):
Gràcies, president. Sr. Diputat, jo crec que la pregunta més
o manco ha quedat resposta a la pregunta, també formulada per
la diputada d’El Pi. En qualsevol cas li puc complementar,
perquè vostè se centra més en aquesta solidaritat espontània
que ha expressat una vegada més el poble de les Illes Balears,
d’ajudar. I ho ha expressat en la forma més ràpida i
possiblement, pensant a cobrir les necessitats bàsiques
d'aquesta població que està desplaçada, que és compra i, per
tant, lliurament d'aliments i, per altra banda, temes de roba.

Jo aprofitaré per demanar-li a vostè, dins l'àmbit les seves
competències, una sèrie d'actuacions. Ahir va quedar palès en
el Consell de Cooperació que faci una major dotació en l'àmbit
del que li demanaven les entitats i que els ciutadans estam
d'acord. La partida de postemergència i ajuda humanitària, que
entenem que és necessària i ho serà, lamentablement. Llavors
hi ha el perill i li deman la seva mediació des del Govern al
tema de les vacances de nins d'acollida, els nins de Xernòbil,
que s’ha trobat interrompuda i que hi ha moltes famílies que ara
volen que sigui més temps d'acollida i de més nins. Per tant,
s’hi trobarà.
La coordinació, vostè sap que hem estat defensors, molt
defensors i proposants de la coordinació conjunta i amb major
dotació a la partida de l’AECIB per al posicionament, segur, de
l'ajuda humanitària i d'emergència.

Les entitats que coneixen molt bé quan es fa feina en
aquestes situacions, com per exemple l'Agència de Cooperació
Internacional i la Coordinadora d'Entitats de Cooperació, està
demanant que no es recullen ja ni més menjar, ni més roba, que
les persones, els ciutadans que vulguem ser solidaris amb el
poble ucraïnès, ho facem a través de d'ajudes econòmiques a
entitats que els donin el màxim respecte.

I finalment, vull aprofitar i no em vull oblidar d’una qüestió
i és manifestar sempre la nostra condemna a l’acció de crims de
guerra i violació del dret internacional que està perpetrant el
govern rus, amb la guerra i la invasió que fa a un país com és
Ucraïna. Gràcies.

Tot i així, tenim una gran xarxa de demostració de
solidaritat, i el Govern de les Illes Balears està col·laborant
amb les entitats que tenen més arrelament a Ucraïna, que
bàsicament són quatre a la nostra comunitat autònoma, perquè
tot aquest material que ja s'ha recollit i el que tal vegada encara
es recollirà, tengui una sortida per a la seva meta, que és que
afavoreixi a Ucraïna en aquest cas. A través de la Conselleria
d'Habitatge i Mobilitat es va fer un contacte amb les navilieres
i a través d'una associació que coneix molt bé la frontera
ucraïnesa i té capacitat d'entrar dins Ucraïna, desplaça
gratuïtament fins a Barcelona els camions que després van cap
a la frontera d’Ucraïna i entren a Ucraïna. I després hi ha altres
propostes des de les entitats que fan feina aquí per a ciutadans

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera, Afers
Socials i Esports.

EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):
Sí, en relació amb la darrera pregunta, crec que li he
contestat. En relació amb la postemergència, ja hem tret l'ajuda
econòmica de postemergència, que avui sortirà publicada, per
dir-los que l'any 2015 hi havia 0 de postemergència, ara tenim
600 euros. A mi m'agradaria no haver d’ampliar aquesta partida
i que si Ucraïna, esperam que prest, pugui ser restaurada i
reconstruir, sigui amb fons europeus i no amb fons de
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comunitats autònomes. M'agradaria molt, i ja ho he contestat,
que la resposta europea es continués.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

I, efectivament, les entitats que fan feina en l’acolliment de
nins, estan en contacte amb nosaltres, per facilitar que les
famílies que ja han vengut a la nostra comunitat autònoma,
puguin venir en aquest contingent que correspon a les Illes
Balears.

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Marí.
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Gracias, Sr. Mir, pero no iba para usted la pregunta,
justamente era para la consellera responsable de la pesca y me
parece mentira que no me contesta usted, Sra. De la Concha.

Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.10) Pregunta RGE núm. 2299/22, presentada per la
diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a bretxa digital entre els
nostres majors.
La desena pregunta RGE núm. 2299/22, queda ajornada per
a la propera sessió, atenent l'escrit RGE núm. 2416/22, registrat
avui matí.
I.11) Pregunta RGE núm. 2300/22, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quadernet, que està sent
distribuït pels col·legis de les Illes Balears, sobre protecció
mediambiental de la mar.
Onzena pregunta, RGE núm. 2300/22, relativa a quadernet,
que està sent distribuït pels col·legis de les Illes Balears, sobre
protecció mediambiental de la mar, que formula la diputada
Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Marí.
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Gracias, Sr. Presidente. Buenos días diputados, diputadas,
prensa y todo el mundo presente en la sala. Sra. Consellera,
según la Gaceta Náutica, se está distribuyendo sobre todo en
los colegios de Menorca, un cuardenillo donde se está
criminalizando básicamente a los navegantes y a los pescadores
de pesca submarina. ¿Qué opinión le merece?

Usted sabe perfectamente que esta publicación que se está
emitiendo criminaliza de una manera grave a navegantes y a
pescadores submarinos. Por algo ya han protestado la
Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, la
Asociación de Navegantes del Mediterráneo y la Asociación de
Navegantes de Recreo y, como bien usted sabe y por esto ha
contestado el Sr. Mir, está cofinanciado por la Conselleria de
Medio Ambiente.
A mí lo que me parece mentira es que usted es consellera,
es consellera de todos los pescadores, profesionales y
recreativos. ¿Dónde está usted hoy? ¿Ha hecho retirar este
panfleto? Yo le voy a enseñar lo que es de verdad educar.
Educar es lo que se hace en Ibiza a los niños y sin criminalizar
a nadie. Este cuardenillo es el que se reparte a los escolares y
van a visitar las confrarías y no se criminaliza a nadie. Se les
enseña a amar el medio, cosa que ustedes no han hecho.
Lo que me parece mentira es que usted se calle, se calle
ante unos actos que me parece que son, de verdad, intolerables,
utilizar a menores -a menores- para intereses de alguna
asociación en concreto y además pagándolo todos nosotros.
Hagan bien las cosas, es muy bonito, se puede enseñar a amar
el medio ambiente, claro que se puede, pero no a costa de los
(...). Según este panfleto, todos somos malísimos, vamos, es
que somos lo peor de lo peor. ¿Dónde está usted? Haga su
trabajo, de verdad se lo digo, Sra. Consellera. Haga algo o
dimita, porque ya van demasiadas veces en que se asoma su
verdadero yo y su pasotismo hacía todo el sector pesquero de
las Islas Baleares.
Se lo vuelvo a decir, porque la pregunta iba para usted, se
le recordará como hundir la flota y hundir la pesca.
(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

I

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, li respondré jo si
no li sap greu. L’opinió del Govern és positiva, i la meva
particular és que és una molt bona eina d'educació ambiental,
sobretot per transmetre a la població infantil i escolar la
necessitat i els valors de conservació del nostre medi marí.
Moltes gràcies.

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

I

Moltes gràcies, Sr. President. A mi em sap molt de greu,
Sra. Marí, però venc a dir, ha quedat manifest que vostè respon
en funció del que té escrit i, per tant, no en funció del que un li
respon...
(Remor de veus)
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Jo intent, supòs que com tothom ...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

I

... intent, supòs que com tothom, anticipar-me a les preguntes
i, sobretot, a les rèpliques. Però la veritat és que aquesta vegada
no l'he vista venir, aquesta vegada no l'he vista venir. I, si em
permet, he trobat o trob esperpèntic que una diputada demani
per un quadern d’acolorir dins de la població escolar a una
sessió de control; sigui com vulgui, jo li puc dir que aquest
quadern es va validar pel Comitè Posidònia i que, entre d'altres
coses, també va ser validat per representants del sector nàutic.
Per tant, jo no sé vostè d'on treu aquesta informació; ha citat
un proto mitjà de comunicació que, per tant, vostè entendrà i
percebrà i valorarà quina fiabilitat i quin rigor té aquesta font
d'informació. El que jo sí que li puc dir -i em reafirm- és que
aquestes eines són eines que tenen una connotació pedagògica
molt important i que és important que facilitem quaderns
adaptats a la població escolar on impregnin de la necessitat de
conservar el nostre medi marí.
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Menorca, aun reuniendo las condiciones necesarias, quedaba
fuera de un posible PERTE turístico, fuera del mayor plan
destinado a la regeneración turística; un plan nacional basado
en la gestión público-privada, que incluía rehabilitación de
espacios, movilidad inteligente y sostenible, transformación
digital, políticas de atracción de talento y emprendimiento; un
plan impulsado por Exceltur, por 17.000 millones, y
reivindicado también por el Partido Popular; plan rechazado
por Sánchez, destinando únicamente 3.400 millones a España;
plan que ha vuelto a reivindicar Exceltur para destinos pioneros
del litoral.
En declaraciones veíamos como si culparan al sector
privado de Menorca de que estuviera fuera de la lista pero,
claro, cuando el sector público no tira del carro, pues es el
privado el que ha de hacerlo de la mejor manera posible. El
caso es que Menorca, una vez más, se encontró fuera; se
encontró huérfana y hastiada, en palabras del presidente de
ASHOME, quien siguió reivindicando la necesidad de acuerdos
del sector público-privado y trabajar de la mano.
Por tanto, Sr. conseller, ¿qué valoración hace de que
Menorca haya quedado fuera de un posible plan?
Gracias.
(Alguns aplaudiments)

I, per tant, avui vostè i vostès han reflectit, una vegada més,
la seva ferma oposició a qualsevol iniciativa que vagi
encaminada cap a la protecció i la conservació del nostre medi
ambient. I ha tornat a manifestar que només saben parlar de
medi ambient quan són a l'oposició. I ha tornat a manifestar que
només parlen de medi ambient vestint-ho de demagògia.
Per tant, jo sempre acab igual, però és que vostès fan que
acabi igual: els convid, una vegada més, a treballar en pro
d'aquesta ciutadania i, sobretot, a fer una oposició responsable.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.12) Pregunta RGE núm. 2302/22, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Menorca fora del projecte
estratègic per a la recuperació i transformació econòmica,
PERTE turístic.
Dotzena pregunta, RGE núm. 2302/22, relativa a Menorca
fora del projecte estratègic per a la recuperació i transformació
econòmica, PERTE turístic, que formula la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Cabrera.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gracias, Sr. Presidente. Voy a intentar entender su pregunta.
¿Usted me ha preguntado que por qué Menorca se puede
quedar fuera de un posible PERTE presentado por Exceltur, y
que, el único que apoyó ese PERTE presentado por Exceltur,
fue el Partido Popular...? O sea, ¿usted me dice que por qué
Menorca se queda fuera de una propuesta de Exceltur, que
Marga Prohens dice sí al PERTE turístico de Exceltur, sí al
PERTE turístico de Exceltur, cuando el Gobierno de España
dice que no, este Gobierno dice que no, y usted viene aquí a
preguntarnos que por qué se puede quedar fuera...?
Hombre, yo creo que a usted el hecho de que estuviese en
esa foto Casado en Exceltur, a la derecha estaba Marga
Prohens, ahora que quieren renegar... Pregúntele a Marga
Prohens y al Sr. Casado por qué daban apoyo a un PERTE de
Exceltur que dejaba fuera a Menorca.
Yo creo que sería más fácil preguntarle a Marga Prohens
por qué dio apoyo a un PERTE turístico que dejaba fuera a
Menorca, y no a...
(Remor de veus)

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gracias, Sr. presidente. Buenos días, Sr. conseller. El
Diario Menorca, el pasado 10 de febrero, informó que

... -yo estoy contestando... Sra. Riera, por favor, yo intento
contestar a la Sra. Cabrera- no entiendo que me pregunten por
un PERTE turístico en una sesión de control, presentado por
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una organización privada como Exceltur, al que solo le dieron
apoyo ustedes. Si esa es la pregunta pues, efectivamente, el
Gobierno de las Islas Baleares no dio apoyo al PERTE turístico
de Exceltur, al que sí dio apoyo el Partido Popular.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Sr. Conseller, se va por las ramas y sigue sin contestar,
como siempre. Le estamos preguntando por Menorca, que
forma parte de Baleares y es su responsabilidad.
El resumen, al final, es que por su inacción -la del Governo por la sumisión del Consell de la Sra. Mora, Menorca queda
fuera. ¿Por qué? Pues porque lo que pasa es que ustedes, los
fondos europeos los están convirtiendo en herramienta
electoralista de reparto discrecional.
Lo que pasa es que no quieren PERTE pero, casi dos años
después, los legendarios 100 millones de euros para turismo de
Baleares siguen sin haber beneficiado a nadie, todavía. Lo que
pasa es que han destinado dos años seguidos los fondos del
impuesto de turismo sostenible a gasto corriente, con los que
podrían haber iniciado ya esa recuperación y transformación,
que esa era su finalidad; de momento, Menorca ya denuncia
que ha perdido 35 millones. Lo que pasa es que con su decreto
ley turístico solo habla de los acuerdos con grandes hoteleros
de Mallorca, pero abandona al resto del sector e islas, y más
allá de que Menorca no tenga calificadas, técnicamente, zonas
maduras, sigue siendo un territorio con zonas turísticas
pioneras y establecimientos que necesitan transformación y
reconversión, que es por lo que le estábamos preguntando, pero
a usted esto le da igual y le da igual Menorca, por lo que
estamos viendo.
No hay una justificación de ningún tipo para que Menorca
se quede fuera de nada, posible o real. Por tanto, le rogamos
que, por una vez, ejerza de conseller de Turismo de todas las
Baleares y que defienda también de manera decidida las
necesidades de Menorca y que no permita que sea
discriminada, como así lo está permitiendo.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

de una distribución de los fondos en materia territorial que no
discrimina a ninguna de nuestras islas, en contra del criterio del
Partido Popular que, como le digo, apoya ese PERTE. Es que
es surrealista su pregunta, hoy... O no ha preparado, no la ha
trabajado o no se ha dado cuenta de que ese PERTE está
rechazado por el Ministerio de Turismo. Por tanto, ha sido
rechazado... Esta comunidad, lo ha rechazado. ¡Solo ustedes lo
han apoyado, pero si Marga Prohens le dio apoyo...!
Le estoy contestando. Es que estamos en contra. Me
pregunta qué hemos hecho. Estamos en contra. ¿Sabe por qué
estamos en contra? Estamos en contra porque los planes de
sostenibilidad turística, ya distribuidos, se han hecho en esta
comunidad autónoma por islas, por territorio, y estamos en
contra porque precisamente en esta primera convocatoria
hemos mejorado la participación de Menorca, con el 16% de
los fondos -cuando le correspondían el 12-, con más de 7,67
millones de euros de forma directa y con otro proyecto de más
de 3 millones de euros del Plan de sostenibilidad turística
ordinario; más de 10 millones de euros que ya se están
ejecutando en Menorca, gracias a este gobierno, gracias a los
planes de sostenibilidad turística, y gracias a no haber apoyado
lo que apoyó el Partido Popular para la isla de Menorca.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.13) Pregunta RGE núm. 2303/22, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou centre de formació professional
anunciat per al municipi d’Es Castell.
Tretzena pregunta, RGE núm. 2303/22, relativa a nou
centre de formació professional anunciat per al municipi d’Es
Castell, que formula el diputat José Luis Camps i Pons del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Camps.
EL SR. CAMPS I PONS:
Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. March. Vostè,
dia 20 de novembre de 2019, del des de l'Ajuntament d’Es
Castell, anunciava públicament en una roda de premsa la
voluntat del Govern de la Sra. Armengol de la pretensió de...,
a la parcel·la i l'edifici de l'antiga caserna de Conde Cifuentes,
la construcció d'un centre integrat de formació professional;
encara havia de definir les famílies d'estudis que podrien
cursar-s’hi.

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

Vostè, Sr. March, va remarcar que començarien una sèrie de
reunions amb la comunitat educativa i els directors dels
instituts, per arribar a un consens sobre quines són les famílies
de formació professional que podran impartir-se en el nou
centre.

Gracias, Sr. Presidente. Es sorprendente porque, sí, el
Gobierno defiende también a Menorca, que está en contra del
PERTE de Exceltur que apoya el Partido Popular; está a favor

Dia 10 de març de 2020, en pregunta parlamentària, li vaig
demanar del possible avanç que havia aconseguit i la seva
resposta va ser que nosaltres ens hem reunit amb la comunitat

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic.
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educativa vint-i-dues vegades de manera diferent, i nosaltres,
evidentment, seguirem intentant dur a terme per arribar a un
acord, perquè no arribar a un acord en aquest sentit és negatiu
per a Menorca i per a la formació professional.
Com que ja coneixem com aplica el consens aquest govern,
li torn a demanar: en quina situació d'acord, anunciat per vostè
dia 20 de novembre de 2019, ens trobam ara? Quantes reunions
s'han tingut amb la comunitat educativa i els directors dels
instituts? Hi ha hagut algun avanç? I quina és la previsió que
ens pot fer ara? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller d'Educació
i Formació Professional.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):
Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sr. Camps,
moltes gràcies per la seva pregunta Vostè coneix molt bé la
situació dels quarters d'Es Castell, on va fer vuit anys de batlle,
no sé si va fer qualque cosa més a part de contemplar la seva
degradació, però bé, li contestaré de forma clara. Nosaltres
quan vàrem decidir fer un centre integrat de formació
professional ho vàrem fer parlant evidentment amb tota la
comunitat educativa.
Quines són les famílies que en aquests moments es
plantegen com a famílies que formaran part d’aquest centre
integrat? La família d'administració i comerç, activitats
fisicoesportives, d’electricitat i electrònica, informàtica, imatge
personal, sanitària, sociosanitària, etc.
La previsió és que hi hagi, a més de la formació inicial,
formació ocupacional i formació permanent que estigui, com a
mínim per a més de 1.000 alumnes.
Quina és la situació en aquests moments? S’està acabant de
redactar l'avantprojecte juntament amb la Conselleria de
Mobilitat, treballam amb l'Ajuntament d'Es Castell sobre
aquesta qüestió i quan tenguem acabat aquest avantprojecte, el
presentarem lògicament a l'Ajuntament des Castell, a la
comunitat educativa de tot Menorca, perquè això implica un
mapa escolar d’FP molt clar de Menorca des d'aquesta
perspectiva, i, evidentment, el que farem, i hi estam treballant
també, tot el que suposa la qüestió del finançament d’aquest
projecte en el marc dels fons europeus.
Per tant, és evident, Sr. Camps, que aquesta conselleria
treballa, treballa de forma progressiva per tal que aquesta FP
sigui una realitat. No serà una realitat aquesta legislatura, però
sí que serà una realitat la propera legislatura.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. CAMPS I PONS:
Moltes gràcies, Sr. President A part dels vuit anys que vostè
m’ha comentat vàrem ser lleials a les administracions que, fruit
d’aquest consens de consell insular, Govern balear i
Ajuntament d'Es Castell, vàrem aconseguir la titularitat pública
de les dues casernes en aquest moment a què vostè es refereix.
Però, Sr. March, vostè va dir que necessitava un dia per
poder-se il·lustrar i ja veim que han passat dos anys i no s’ha
il·lustrat gaire.
Després de la qüestionada credibilitat de la seva paraula
amb la recent llei d'educació, que va fer saltar als aires
vint-i-quatre hores abans de la seva tramitació, si analitzam el
seu pla d'infraestructures educatives trobam: principals
projectes en redacció externalitzats, divuit, cap a Menorca;
nous projectes amb inici de redacció, dinou, cap a Menorca;
nous projectes amb inici de redacció previst per a 2023, cap a
Menorca.
Vostè ens acaba de dir una cosa que no s’adapta al seu pla
d'infraestructures, en canvi trasllada aquesta responsabilitat al
saturat IBAVI i vostè li dóna més feina, quan l'IBAVI és
incapaç de poder treure últimament les licitacions que fa de les
obres en temps i forma, i moltes queden desertes.
Per tant, Sr. Conseller, no hi ha cap possibilitat per a 2023
de començar les obres?
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller d’Educació
i Formació Professional.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):
Sr. Camps, li demanaria que realment llegís bé el Pla
d'infraestructures. No sé si saben llegir les coses, però li puc
assegurar...
(Remor de veus)
... que Menorca serà una de les illes amb més inversió
educativa de totes les Illes Balears.
Li diré una cosa, ja li he dit abans, vostès què varen fer per
al tema dels quarters? Varen fer qualque cosa per al seu
manteniment? Varen fer altra cosa ... quan entraven a
l'Ajuntament amb les seves cucales polítiques que realment
aquells dos quarters s’estaven degradant? Varen fer qualque
tipus d'acció per intentar canviar l'ús d'aquests quarters que
tenien un equipament públic? Varen fer qualque visita a
qualque país estranger per tal de fer algun tipus de compra?
Què varen fer realment vostès amb aquest centre, Sr. Camps?

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Camps.

Vostès són uns autèntics genis a l'hora de plantejar coses i
són uns autèntics genis a l'hora de no fer res. Retallen, retallen
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i retallen. El Pla d'infraestructures que varen fer va ser res.
Veurem a finals de legislatura realment la quantitat de coses
que s’han fet a les Illes Balears i també a Menorca, tal vegada
vostès no ho veuen, serà excepcional.
Moltes gràcies, Sr. Camps, i deixi de fer fotografies, se les
faci...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Senyors diputats. Continuam?
I.14) Pregunta RGE núm. 2306/22, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a explicacions públiques
sobre l'anomenat cas Varadero.

utilizado con el Sr. Negueruela, aunque, sinceramente, no sé a
qué le tengo que contestar, porque ha dicho usted una serie de
cuestiones ahora mismo que sabe usted positivamente que son
falsas. Nadie acusa a nadie, nada, no hay ningún tipo de
procedimiento abierto, no hay ningún tipo de acusación, no hay
ningún tipo..., no es verdad.
Ustedes se están dejando intoxicar por un medio digital, que
ya ha tenido que indemnizar en numerosas ocasiones por
publicar bulos. Si van a seguir haciendo ese tipo de oposición,
de verdad, todo lo que van proclamando ustedes de que en el
año 2023 van a gobernar esta comunidad autónoma, desechen
esa idea, porque de verdad, creí..., en serio, pensaba que esto
iba en serio y que de verdad pretendían hacer oposición. Nadie
ha acusado a ningún alto cargo del Govern de absolutamente
nada que tenga que ver con la corrupción, y de eso, de
corrupción, saben ustedes mucho.
Gracias, Sr. Presidente.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Catorzena pregunta, RGE núm. 2306/22, relativa a
explicacions públiques sobre l'anomenat cas Varadero, que
formula la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Gràcies, president. Esta semana hemos visto en prensa
pruebas de una presunta trama de corrupción dentro del
gobierno Armengol, trama que afecta a los consellers Yllanes
y Negueruela, acusados de perdonar a varias empresas náuticas
afines al pacte fuertes sanciones por cometer infracciones de
tipo industrial; empresas que, además de disfrutar del favor del
Govern, han sido regadas con importantes subvenciones
públicas por parte del conseller Negueruela, en total 355.000
euros.
La Oficina anticorrupción ha visto indicios de delito y lo
remitió a los juzgados, y el juzgado ha abierto una instrucción
que tramita la Fiscalía. ¿Quién de los dos consellers
investigados,Yllanes o Negueruela, quiere dar explicaciones de
esta trama?
Gracias.
(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Riera.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Es normal que estén nerviosos, Sr. Yllanes, porque...
(Algunes rialles)
... les han pillado con el carrito de los helados. Se han
endiosado durante siete años y piensan que pueden hacer
cualquier cosa, sin disimulo, con soberbia y al borde de la ley.
Pero, la verdad, señoría, es que verle a usted en estas cosas, la
verdad, es que no me lo esperaba.
Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no ha pedido usted
una comparecencia parlamentaria para explicarlo todo? Si no
hay tema, ¿por qué sus diputados han votado en contra de las
comparecencias pedidas desde la oposición?
(Alguns aplaudiments)
Si no han favorecido a empresas afines con documentos
falsos, ¿por qué aún no me han entregado el expediente
completo que hemos pedido desde el Grupo Popular? Si son
inocentes, ¿por qué les ha llamado anticorrupción y les han
abierto una investigación?

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el Sr. Vicepresident i
Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.
EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):
Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sra. Riera. Voy a
contestar para que no utilice conmigo el imperativo que ha

Pero lo peor es el cinismo, el cinismo, porque ustedes piden
explicaciones a todos, critican los contratos de todos e imponen
obligaciones a todos y, si lo exigen a los demás, ¿por qué se
olvidan de dar ejemplo, de ser transparentes, de ser éticos o de
cumplir la ley? Riegan con dinero público a los suyos, y les
parece fenomenal. Se saltan las normas del confinamiento, y les
parece fenomenal. Se cargan al director de la Oficina
anticorrupción, porque preguntaba demasiado, y les parece
fenomenal...
(Algunes rialles i remor de veus)
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... hoy ponen pegas a que venga una comisión europea...
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y sé de lo que estoy hablando. Yo hablo con el conocimiento de
lo que hay, usted habla de lo que ha oído...

EL SR. PRESIDENT:
(Remor de veus)
Silenci, per favor.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
... a investigar abusos sexuales a menores tuteladas con su
gobierno, hoy, el Día de la mujer, y les parece fenomenal.

... y solo ha soltado mentiras por la boca. ¡Que lamentable
actuación la suya esta mañana, Sra. Riera!
Gracias, Sr. Presidente.
(Alguns aplaudiments)

¿Ahora también les parece fenomenal dar privilegios a
empresas náuticas? ¿Es así? Es una lástima, Sr. Yllanes, que
vaya a acabar así la legislatura. Venía a regenerar la política y
sólo ha aprendido los clixés de las viejas élites. Decía que
Parlamento iba a ser el centro de la vida política y lo ha
convertido en el cuarto oscuro de la democracia.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.15) Pregunta RGE núm. 2297/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a projectes Next Generation
Unió Europea prevists per a Formentera a l'any 2022.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

Quinzena pregunta, RGE núm. 2297/22, relativa a projectes
Next Generation Unió Europea prevists per a Formentera a
l'any 2022, que formula el diputat Antonio Jesús Sanz i Igual,
del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):
Resulta imposible absolutamente contestar o hacer una
réplica seria y sensata a esa sarta de mentira que ha soltado
usted por la boca, Sra. Riera.
(Alguns aplaudiments)
Que ustedes vengan a dar ejemplo de absolutamente nada
en política, ... Verá, ha citado un presunto caso que no existe,
al contrario de lo que ocurre con el caso Andratx y el caso
Nóos y el caso Bitel y el caso Rodrigo de Santos y el caso
Inestur, ¿eh?, todos estos...
(Remor de veus)

Gràcies, Sr. President. Bé, després d’aquest... crec que
espectacle no adequat en aquesta cambra passarem a una cosa
que sí que està refermada.
Senyores i senyors diputats, Sr. Conseller, en el passat mes
d'octubre...
(Remor de veus)
... es va presentar per part de (...) de Fons Europeus el Pla
d'Inversions Estratègiques. Vostè va presentar un pla necessari
per accedir a l’Estratègia de fons europeus per a la recuperació
del mecanisme de recuperació, transformació i resiliència
necessari. Va presentar 39 projectes que venien de quatre eixos
principals distribuïts després en dotze estratègies necessàries
per a aquests projectes.

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

A Formentera particularment, a part de projectes
generalistes que també s'han presentat que afectaran a
Formentera, en sortiran alguns com Formentera Eco, que ve de
la Llei de sostenibilitat ambiental i econòmica per a l'illa de
Formentera o el que és el mateix, poder regular l'entrada de
vehicles a l’illa de Formentera, algunes qüestions que altres
illes també estan demanant, curiosament, tot i que tal vegada no
estan molt bé, però qüestions que després sí que demanen altres
illes; també la reconversió de la zona turística madura d'Els
Pujols o també infraestructures per a la regeneració d'aigües per
a regadius; també projectes TIC que a una illa com Formentera
són molt necessaris justament per la distància a altres centres,
per a sanitat o també administracions electròniques.

... cortas y estoy absolutamente convencido de que usted y su
grupo parlamentario tendrán que hacer pública disculpa de esta
intervención suya de aquí a no mucho tiempo, se lo garantizo

Sr. Conseller, són molt generalistes. Quins són els projectes
que hi ha per a Formentera dels fons Next Generation per al
2022? Gràcies.

... todos estos son solo de aquí, no vamos a hacerlo extensivo.
Verá, Sra. Riera, la mentira tiene las patas muy, muy...
(Continua la remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.
EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):
Moltes gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat, per la
pregunta, bé li contestaré amb alguns projectes concrets que
estam treballant en aquest moment o que es preveuen concretar
durant aquests mesos.
Primer de tot, li parlaré de la construcció d'un habitatge per
a acolliment de menors a Formentera, amb càrrec al mecanisme
de recuperació i resiliència per valor de 133.000 euros amb un
conveni signat amb el Consell Insular de Formentera.

bassa de reg, ja que és molt important que sigui automatitzada
perquè no s’hagi d'estar tancant i obrint una porta de forma
manual i estaria bé que en aquestes actuacions s'inclogués
aquest projecte, així com també una qüestió molt necessària.
Hem parlat d'economia circular, s'ha parlat també en
aquesta seu parlamentària dels residus i seria important que
tenim un projecte d'una planta de compostatge necessària per
a l'illa de Formentera, que està inclosa dins el Pla director
sectorial de residus de Formentera, que té un cost molt elevat,
que posaria... li posaria entrebancs al Consell de Formentera en
el seu pressupost, i seria important si es pogués incloure dins
aquests fons Next Generation en pròximes convocatòries, que
es poguessin fer aquestes adequacions a Formentera.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

També...-vostè ho ha avançat- algunes accions en matèria
de regadius a Formentera, a la comunitat de regants d'aigües
regenerades de Formentera per valor d’1.060.000 euros, es
correspon a la consideració consolidació i modernització de
regadius; també la construcció, ja feta, a càrrec del mecanisme
REACT del centre educatiu Sant Ferran de Ses Roques; també
la creació de 26 places d'educació infantil de 0 a 3 anys que
corresponen... de la Conferència Sectorial d'Educació per a les
noves places de 0 a 3 anys que la Conselleria d'Educació està
executant; també quatre actuacions en l'adaptació a la
sostenibilitat amb el Consell de Formentera a través del Pla
territorial de sostenibilitat turística de destinacions i la
potenciació de la mobilitat sostenible i del coneixement, per un
import d’1 milió d'euros.
A més a més, d’aquests projectes concrets, Formentera, les
institucions de Formentera i les empreses de Formentera podran
ser beneficiàries de les convocatòries que estan publicades i
que estan pendents de publicació en matèria actualment
d’energia, residus, recursos hídrics, accessibilitat,
modernització i digitalització i ocupació.
Per tant, és important seguir treballant en aquests projectes
concrets i estar també treballant en les convocatòries per tal que
el màxim de projectes presentats des de Formentera siguin una
realitat el més prest possible.

Gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.
EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):
Moltes gràcies, president. Gràcies, Sr. Sanz. Sí, bé, com li
he comentat, li he explicat alguns dels projectes que s’estan
treballant actualment, però també he volgut deixar clar que el
camí no acaba aquí, de fet, acabam pràcticament de començar.
Tant amb els acords de les conferències sectorials dels diferents
ministeris, perdó, cap a les conselleries d'aquest govern s'està
treballant en diferents línies de finançament, precisament per
actuacions com les que parlaven vostès.
El que és més important i el que ens dóna la raó en la
qüestió de la planificació és tenir un pla estratègic d'inversions
amb el qual totes aquestes propostes, tots aquests projectes que
són importants per a les Illes Balears estiguin inclosos dins el
Pla estratègic d'inversió i entre tots cerquem la millor manera
de finançament, i a la vista està que anam pel bon camí i s'estan
finançant i executant totes aquestes obres.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
(Alguns aplaudiments)
Gràcies, Sr. Conseller.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Sanz.

I.16) Pregunta RGE núm. 2298/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a central tèrmica de Maó.

EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sr. Conseller. La veritat és que les xifres que acaba
de traslladar em sorprenen i m'agraden molt ja que a
Formentera necessitam molts de projectes. Sí que és cert que li
he de traslladar que tot i que la comunitat de regants amb el
milió (...) euros, ja s'ha parlat en aquesta seu, seria important
que estiguessin també en aquests projectes de digitalització del
que és l'aigua que surt de la depuradora justament cap a la

Setzena pregunta, RGE núm. 2298/22, relativa a central
tèrmica de Maó, que formula el diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta, com vostè sap, des de MÉS per Menorca hi ha
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una sèrie de temes dels quals anem fent un seguiment periòdic,
temes que són prioritaris per a nosaltres, en aquest cas, la
qualitat de l'aire a la ciutat de Maó, un dels punts negres de la
transició energètica a les nostres illes, i així la meva companya
de grup, la diputada Patrícia Font, ha preguntat diverses
vegades al Sr. Vicepresident sobre les mesures d'aquesta
qualitat de l'aire, hem fet preguntes escrites sobre els calendaris
previstos, la darrera vegada la diputada Patrícia Font en
pregunta oral també al Sr. Yllanes va demanar sobre la previsió
de la substitució del combustible a la central tèrmica de Maó,
i en aquella ocasió el Sr. Yllanes li va dir que la Secretaria
d'Estat era conscient, era coneixedora d’aquest tema, que
s'havia fet tot el que es podia en aquest sentit, i que, per tant,
s’estava a l'espera que Endesa fes el que li tocava, demanar
aquesta substitució.
A pregunta oral d'un altre grup el mes d'octubre també al Sr.
Yllanes es va posar en evidència que Endesa estava faltant a la
diligència de demanar (...), finalment sembla ser que al mes de
novembre Endesa ho va demanar, ja fa quatre mesos, i sent
com és un tema greu que..., estam demanant -diguem-... en una
perspectiva d’una gran problemàtica energètica, un tema
mínim, que és la substitució d'un combustible molt contaminant
per un que és simplement un poc menys contaminant i, per tant,
doncs, bé, em sembla que és un tema mínim en el qual caldria
que el Govern hi posés les màximes energies.
I és per això que li volia demanar si en aquests moments
tenen alguna previsió de quan es podria produir aquest canvi.
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 la seva
pregunta. Efectivament, amb vostès hem compartit ja des de la
passada legislatura l’aprovació de la Llei de canvi climàtic i
hem anticipat moltes coses des d'aquesta comunitat autònoma,
que crec que ara més que mai ens donen la raó, és necessari,
sens dubte, apostar per les energies renovables i és necessari
apostar per la sobirania energètica el màxim possible i apostar
per la independència o la menys dependència possible de
l'energia des d'altres llocs, i crec que l'evidencia és molt clara
en aquests moments.
A l'illa de Menorca d'una forma especial hi hem treballat i
es treballa molt bé amb el Consell de Menorca. Després li diré
algunes qüestions més.
Sens dubte, la central de Maó és una de les obsessions que
marca el Pla de transició energètica del Govern de les Illes
Balears. Vostè sap perfectament bé que, a través de la Comissió
de Medi Ambient, es va obligar a Endesa a prendre tota una
sèrie de decisions amb el canvi de, primer, cremar fueloil, que
és el més contaminant de tot, ha de passar a gas, primer ha de
passar a gasoil, i en aquests moments, des del mes de setembre
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ja hem aconseguit que els motors de fueloil han passat a
funcionar 8.700 hores a l'any a fer-ho només durant 500 hores,
que és gairebé 18 vegades més. Per tant, hem aconseguit que
des del mes de setembre Endesa acompleixi una de les
qüestions que vàrem marcar des de la Comissió Balear de Medi
Ambient.
També, a petició, a sol·licitud, a instàncies de la
Vicepresidència i de la Direcció General d'Energia, hem
aconseguit que Endesa ja faci la sol·licitud al Ministeri, com
vostè explicava en aquests moments, i estam a l'espera, sens
dubte, del que marqui la Secretaria d'Estat d'Energia.
No falten les ganes, el Govern és el que empeny més per fer
possible aquest canvi d’'ús d'energies carbonitzades cap a
energies molt més netes.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, presidenta. Té la paraula el Sr. Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Gràcies, Sr. President. Presidenta, adoni-se’n, el repte és
immens, el de la transició energètica, i resulta que ens encallem
amb el que seria el primer pas, que és deixar de cremar fueloil.
I això realment fa agafar un cert vertigen sobre la capacitat que
tenim de fer front a aquest repte tan gran. La darrera vegada
que es va plantejar aquest tema, a respostes d’una pregunta oral
d'un altre grup, va semblar que tan bon punt Endesa demanés
açò la Secretaria d'Estat ja estava instruïda i resoldria
favorablement aquest tema.
Ens trobam en una situació gairebé diria kafkiana, em
sembla que ahir el periodista Miquel Fèlix, al Diario de
Menorca, ho deia d'una forma molt clara: “pagam a preu
d'energia neta i, en canvi, respiram a preu o els fums de
l'energia bruta”. Per tant, és un tema que clama el cel, és a dir,
no estam essent capaços de resoldre un tema molt petit en un
context d’un immens repte de transició energètica, i per això li
demano les màxima energia perquè el Govern faci la seva feina.
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. La màxima energia la tenim, i amb
això hem aconseguit, li repetesc, que cremem 18 vegades
menys ja ara del que succeïa abans d’aquests mesos, des del
setembre, per moltes altres coses que es fan a l'illa de Menorca
per part del Govern de les Illes Balears: el Parc fotovoltaic
agrisolar d’Es Mercadal, que el Consell de Govern ja l’ha
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declarat d'interès... projecte industrial estratègic i que té una
subvenció de l'IDAE de 2,6 milions d'euros; la Comunitat
energètica de Sant Lluís, que és la primera comunitat energètica
de Menorca, i que aconseguirà autosuficiència energètica per
al seu polígon i un preu d'energia molt més barat; els projectes
d'autoconsum compartit que a l'illa de Menorca són 9, i que,
per tant, afecten 640 habitatges i 74 empreses, precisament per
abaratir el preu de la llum en aquests moments complicats; les
plaques fotovoltaiques a l’aparcament del Mateu Orfila, en
aconseguir el 20% de subministrament d'aquest hospital;
l'estratègia de inversions estratègiques per a l'illa de Menorca
en temes de transició energètica.

Català, una gran eina per afavorir l'ús social de la llengua que
el Govern Bauzá va eliminar i que el seu Govern no ha
recuperat.

Per tant, fem feina, estam conscienciats i tanta sort d’aquest
govern conscienciat que avança en la línia que pertoca a l'illa
de Menorca! Moltes gràcies.

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, per la seva
pregunta. Crec que no hi cap cap dubte sobre la decisió, el
compromís, l'aplicació per part del Govern de les Illes Balears
de la normalització lingüística de la nostra llengua pròpia a les
nostres Illes, no només a l'àmbit d'educació perquè l’ús social
del català sobretot on té problemes no és a l'àmbit de
l'educació, sinó que és a vida quotidiana dels ciutadans i
ciutadanes sobre els que hem de treballar de forma més intensa.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Per tant, li deman com està aquesta qüestió. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sra. Presidenta.
I.17) Pregunta RGE núm. 2283/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a recuperació del
servei d’ensenyament del català.
Dissetena pregunta, RGE núm. 2283/22, relativa a
recuperació del servei d'ensenyament del català, que formula el
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sra.
Presidenta, no sé si vostè creu en les casualitats, el mes de
gener es reunia el Consell Social de la Llengua Catalana i en
aquest consell les entitats participants estiraven les orelles al
seu govern, el Govern de les Illes Balears, i reclamaven un
compromís prioritari i sense vacil·lacions, i es queixaven de
l’incompliment, en moltes ocasions, que fa el Govern balear de
la pròpia normativa lingüística que tenim en vigor.
Resulta, però, que després, el febrer del 2022, dimiteix la
secretària autonòmica de Política Lingüística, alguns diuen que
per qüestions personals, altres també apunten que per
desencontres en la gestió d'aquesta àrea prioritària del Govern
de les Illes Balears.
I resulta que hem aprovat la Llei d'educació amb un gran
debat en relació al tema lingüístic i el tema de la vehicularitat,
amb sentències també molt recents del Tribunal Suprem sobre
aquesta qüestió, per tant, tot això conforma una situació on hi
ha una sensació important de manca de compromís del Govern
de les Illes Balears amb la llengua catalana, amb la seva
defensa.
El desembre del 2020, el Grup Parlamentari El Pi ja va
presentar una proposició no de llei en aquest Parlament, perquè
el Govern donàs una empenta a la seva política lingüística, i,
entre d'altres coses, recuperàs el Servei d'Ensenyament del

Quant al que vostè em plantejava, efectivament, vàrem tenir
en aquestes illes, i jo crec que la memòria sempre és molt
important, o sigui, és molt important recordar sempre el que ha
succeït, vàrem tenir en aquestes illes un govern del Partit
Popular amb majoria absoluta, que, efectivament, va tenir una
política “lingüicida” contra el català a tots els àmbits, i ho
recordam perfectament dins l'accés a l'administració pública,
dins la pròpia escola, a tots i cadascun dels àmbits.
Hem retornat, i per primera vegada aprovam una Llei
d'educació de les Illes Balears on consolidam el model
lingüístic de les nostres illes, que fa possible que avui en dia els
nostres alumnes surtin de l'escola perfectament preparats amb
les competències lingüístiques en les dues llengües cooficials
d'aquesta comunitat autònoma i, d'una forma prioritària, sens
dubte, de la llengua pròpia de les nostres illes.
Quant al Servei d’Ensenyament de Català, que vostè em
planteja, efectivament, el Govern Bauzá el va eliminar de la
Conselleria d'Educació i nosaltres el vàrem recuperar a la
passada legislatura sobre la denominació de Servei de
Normalització Lingüística i Formació, adaptat a les necessitats
reals que té en aquest moment la nostra societat i no a les del
1998, perquè algunes coses han canviat, algunes a millor i
algunes a pitjor.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, dubtam de
l'eficàcia de les mesures en política lingüística del seu govern,
em sap greu perquè la realitat és molt dura, i vostè la coneix, en
15 anys el català a Balears ha perdut el 10% dels parlants,

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / 8 de març de 2022

només un 30% dels joves el fan servir, tenim una realitat
complexa. Jo li reconec, evidentment no és culpa del seu
govern, però el seu govern ha de fer front a aquesta realitat.
I la recuperació del Servei d'Ensenyament de Català, amb
la seva ambició, amb la seva dimensió, amb la seva solidesa
que tenia abans de l’eliminació per part del Govern Bauzá,
podria ser una eina de les moltes que hauria d'empènyer i
hauria d'aprovar i hauria de tirar endavant el Govern de les Illes
Balears per fer front a aquesta situació de la llengua pròpia de
les Illes Balears. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, compartesc amb
vostè que és veritat que cal seguir treballant molt més
intensament per a la normalització de l’ús social del català a
l'àmbit molt més transversal de la nostra societat, aquesta és
una realitat. A l'escola els nostres infants surten sabent parlar
perfectament en català i sabent escriure en català, després l’ús
social és el que és complicat a les nostres illes, i això és una
realitat perquè és una llengua minoritària. I, per tant, hem de
seguir treballant conjuntament des de l'àmbit públic, des de
l'àmbit privat, des d’institucions que fa molts anys que treballen
en aquestes qüestions, i des del Govern de les Illes Balears
estam totalment disposats a seguir en aquesta línia de treball.
Quant al programa, però, vostè que em demana del Servei
d'Ensenyament de Català, jo li he de recordar que en aquest
moment tenim instaurat el programa d'acolliment lingüístic, o
programa d'acompanyament escolar per als alumnes
nouvinguts, estam en el programa de dinamitzadors lingüístics
dedicat a fomentar l'expressió oral en català, que aquesta sí que
necessita d'alguns incentius més; el programa d'intercanvis
entre centres educatius de parla catalana, la formació i
autoformació del professorat. I per tant, aquest servei des de la
Conselleria d'Educació, sincerament creim que està donant molt
bons...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, “Corrupción en
Baleares. El Govern de Armengol falsificó un documento para
frenar una investigación judicial. La Conselleria de Podemos,
que preside el juez Yllanes, cometió la ilegalidad para
favorecer a empresas afines al Gobierno. Son empresas del
sector náutico que habían sido denunciadas por infracciones
graves contra la seguridad y el medio ambiente. Con la
falsificación del documento, las empresas se libraron de la
investigación judicial y de una fuerte sanción. Ahora el juez
instructor ha retomado la investigación del supuesto caso de
corrupción, por orden de la audiencia”.
“Corrupción en Baleares, Armengol subvenciona a las
empresas que protege de la investigación judicial. El Gobierno
archiva el expediente por infracciones graves, porque no podía
financiar a empresas que estaban expedientadas”.
¿Tiene algo que decir sobre esta presunta corrupción que
afecta a su gobierno?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos. Ingènua de mi,
pensava que avui, dia 8 de març, voldria parlar del perquè
l'absència de VOX en la declaració institucional del manifest
compartit entre tots i totes.
(Alguns aplaudiments)
... en la lluita necessària per a la igualtat real entre homes i
dones. Però clar, vostès neguen la màxima, han negat avui, una
vegada més, que no existeix desigualtat, han negat que les
dones segueixen sent assassinades pel fet de ser dones, que
segueixen sent maltractades pel fet de ser dones, que la bretxa
salarial no existeix, que aquí no hi ha desigualtat entre homes
i dones. Dic, ingènua de mi, que a VOX li interessaria un de
drets de ciutadania i d'ajudar la gent a viure a una miqueta
millor.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
I.18) Pregunta RGE núm. 2308/22, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a presumpte cas de
corrupció.
Divuitena pregunta, RGE núm. 2308/22, relativa a
presumpte cas de corrupció, que formula el diputat Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula el Sr. Campos.

En canvi, vostè ve aquí a utilitzar el seu torn de control al
Govern, un torn per al qual vostè cobra un bon sou públic, Sr.
Campos, i ve aquí a defensar interessos molt particulars i a dir
mentides, una darrera l'altra. Vostè hauria d'explicar què
defensa en aquesta cambra.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Ingenuo de mí, pensaba que iba a contestar. Usted, además,
utiliza hoy, el día 8 de marzo, para esconderse detrás de las
mujeres. ¡Qué vergüenza, Sra. Armengol! Y nos llama
mentirosos cuando se han publicado los documentos
falsificados para librar a esas empresas de fuertes sanciones y
después subvencionarlas, que están publicados los documentos
señores, que los han publicado. Que en las actuaciones
judiciales se incluye un informe de 85 páginas realizado por
peritos judiciales que certifican la falsificación. Que
Anticorrupción instruye la querella contra su gobierno por
prevaricación y falsificación. Que está aquí, Sra. Armengol,
que está también publicado. ¿Y considera que usted ni ningún
miembro de su gobierno tiene que dar explicación alguna?
¿Tiene que salir aquí a esconderse detrás de las mujeres,
también?
Mire, Sra. Armengol, está usted encubriendo presuntos
delitos contra los trabajadores, el medio ambiente y la
seguridad industrial y al igual que hizo al negarse a investigar
el escándalo de las menores tuteladas, abusadas y prostituidas,
ahora vuelve a intentar tapar una presunta trama de corrupción.
¿Qué ocultan, Sra. Armengol? ¿Qué oculta? Los escándalos le
superan y al intentar taparlos, se entierra usted misma en el
estercolero moral en el que ha convertido a Baleares. Los
ciudadanos de estas islas no se lo merecen.

constància ni una. Es veu que vostès i el Partit Popular, juntets,
fan d’altaveu dels interessos particulars. Crec que són vostès els
que haurien d'explicar la seva postura.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
I.19) Pregunta RGE núm. 2296/22, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a fórmula d'aplicació de
la voluntat del Govern de les Illes Balears.
Dinovena pregunta, RGE núm. 2296/22, relativa a fórmula
d'aplicació de la voluntat del Govern de les Illes Balears, 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. Sra. Armengol, ¿se siente cómoda
gobernando con el hágase la voluntad del ejecutivo por encima
de la voluntad del legislativo?

(Algun aplaudiment)

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, el que no es mereixen
els ciutadans d'aquestes illes és un partit que es dedica a mentir
d'una forma flagrant en seu parlamentària. El que no es
mereixen és un partit que només crispa, que només cerca l’odi,
que només va a les entranyes. I li ho repetiré una vegada més,
perquè crec que el vicepresident ja ho ha explicat.
Miri, vostè ve aquí a defensar els interessos molt particulars
i haurà d'explicar per què. Si la seva font és falsa, pensi a veure
si les seves fonts són les que ha d’emprar, perquè, si no, no
entenc de què va aquesta pregunta. Li puc explicar el que hi ha.
Miri, Sr. Campos, aquesta empresa ha posat durant temps
molts de recursos, nombrosos contenciosos, contra funcionaris
d'aquesta comunitat autònoma, tots ells han estat arxivats i
quasi totes les vegades amb costes que ha hagut de pagar
aquesta empresa, molt particular, de la qual vostè ve aquí avui
a defensar els interessos molt particulars. La veritat és que fins
ara tots els jutjats d'instrucció sempre, tots, tots, tots han resolt
els contenciosos en contra d'aquests interessos particulars.
La querella que varen presentar ha estat inadmesa pels
tribunals. En aquest moment vostès saben que hi ha una petició
de més recursos. Vostès saben, el Govern no en té cap

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. Des del
respecte que jo sempre li he tengut, a vostè i al seu grup, em
pareix que aquesta pregunta és absolutament equivocada,
perquè respon a una mentida absoluta, Sra. Guasp. Vostè sap
que aquest govern, des que va néixer a l'anterior legislatura, des
de 2015, el diàleg no és una paraula, sinó que l'hem practicat
d'una forma constant i el consens, també.
La fórmula del hágase lo que usted mande, era de l'època
del Sr. Matas i del Sr. Bauzá, de la qual vostè va formar part.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Guasp.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Mire, presidenta, también por el respeto que le tengo,
pensaba que iba a argumentar mejor su respuesta y no caer en
la trampa de siempre.
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Mire, presidenta, si le hago esta pregunta es porque me
preocupa la deriva impulsada estos últimos meses por su
gobierno. Muestran un enorme desapego hacía las formas y créame- esto es muy peligroso, porque las formas son la esencia
de la democracia constitucional. Me preocupa que no considere
que el abuso de decreto ley y de sus formas, produce un
deterioro institucional. Y en este contexto actual de política
liquida, se han acostumbrado a legislar ordinariamente por la
vía de la excepción. Gobiernan y regulan a golpe de clip en el
BOIB. No podemos caer en normalizar esta perversión del
sistema legislativo, del hágase la voluntad del ejecutivo sí, por
encima del legislativo.
Este gobierno trata al Parlamento como un dispensador de
convalidaciones de decretos. Es que legisla más su gobierno, el
poder ejecutivo, que este parlamento, el poder legislativo, y
reconozca que les molesta este parlamento, presidenta. Y no
sólo está en los decretazos, son sus formas de veto, de
imposición, de contar con consensos y ese diálogo real, que
tanto dicen, pero poco practican.
Vetaron admitir a consideración la propuesta de ley de MÉS
per Menorca, para exigir el informe preceptivo del Consell
Consultiu. ¿Harán lo mismo hoy con la moción del Partido
Popular, que exige un informe de la Abogacía? Veremos. La
semana pasada, su grupo parlamentario vetó la Comisión de
Participación Ciudadana, para activarla en la tramitación como
ley de su decretazo turístico, una comisión que vetan semana
tras semana, ¿para qué la crearon? Es que fue una exigencia de
Podemos, pero claro, ahora como gobiernan y si te he visto, no
me acuerdo, como todo lo que hacen.
Y ¿qué me dice del atropello que perpetraron con la Ley de
educación? Estaría bien que reconociera que en ningún
momento tuvieron ningún interés en alcanzar un consenso ni
con la comunidad educativa, ni con los grupos parlamentarios.
Después se cargaron en los despachos de sus respectivos
partidos y en los despachos de su gobierno, lo aprobado en la
ponencia de tramitación, sin respectar lo que los grupos
parlamentarios habíamos votado en ponencia.
Hágase la voluntad del ejecutivo y de los partidos, por
encima de la voluntad del legislativo. Créame, nunca creí vivir
una estafa así.
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. A veure, ja li he
dit, em sembla molt injusta i molt falsa aquesta explicació que
vostè dóna, i les dades són les que són, i li explicaré.
Legislatura del Sr. Bauzá, on vostè va participar, 29 decrets
llei es varen aprovar. A la legislatura passada nostra, del
Govern de les Illes Balears, 12 decrets llei i 69 lleis.
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És veritat que en aquesta legislatura duim 28 decrets llei,
també és veritat que hi ha una pandèmia sanitària. Quants ens
duen?
(Alguns aplaudiments)
També és veritat que hi ha una pandèmia sanitària, crec que
no hauríem d'oblidar, i que, per tant, hi ha mesures de
necessitat, urgència, que s'han d'aprovar per decret llei, que és
un element que tenen tots els governs. Però, Sra. Guasp, hem
de ser coherents, una miqueta coherents en política, perquè si
no perdem tota l’orientació,...
(Remor de veus)
Sap quants en du el Govern d'Andalusia, on vostès
participen? 61, més del doble que nosaltres, aquesta és la
realitat.
El darrer d'Andalusia...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
... aprovat el mes de desembre, que va modificar ni més ni
manco que 20 lleis autonòmiques, en teoria, per a la
simplificació administrativa. Per tant, no doni lliçons o almanco
no les doni a ca altri si no les apliquen dins casa seva.
Per tant, no em digui que això és una forma d'imposició que
el Govern practica com a un rodet. Perquè m’ha parlat de la
Llei turística, aquesta llei es tramita com a projecte de llei, per
tant hi ha el temps que les forces parlamentàries facin les
propostes, hi pugui haver els debats i els consensos.
Amb la Llei educativa, Sra. Guasp, hem de ser una mica
seriosos, la Llei educativa ve d'un treball intens de la comunitat
educativa, s'agafa el document Illes per un Pacte, es du a
Consell Escolar, es treballa intensament amb la comunitat
educativa, de fet, s'accepten 300 propostes de les 42 entitats de
la comunitat educativa; durant la tramitació parlamentària es
varen incloure 179 esmenes dels grups parlamentaris. Per tant,
no em digui que no és una llei debatuda, que no és una llei
consensuada.
Ara, que vostès hagin estat amb rompre el consens lingüístic
de tota la història d'aquesta comunitat autònoma és una cosa
que, Sra. Guasp, és vostè que l’ha d'explicar als seus.
I després l'estratègia de Mesa de Diàleg Social del Pacte de
Reactivació que tornaré convocar en propers dies per poder
analitzar les qüestions que succeeixen en aquests moments,
l’estratègia pactada de les inversions per a les Illes Balears, que
sempre ha comptat amb el seu suport, Sra. Guasp, s'ho repensi,
perquè és important seguir treballant junts en els moments de
dificultats.
Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

... de les que volen ser mares, sense cap mena de dubte, perquè
el dret a la maternitat està completament protegit,...

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta,
Silenci, per favor.
I.20) Pregunta RGE núm. 2307/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a implantació de polítiques per fomentar
la natalitat a les Illes Balears.
Vintena pregunta, RGE núm. 2307/22, relativa a
implantació de polítiques per fomentar la natalitat a les Illes
Balears, que formula el diputat Antonio Costa i Costa, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.
EL SR. COSTA I COSTA:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bon dia,
Sra. Armengol, avui és el Dia Internacional de la Dona i tots
coincidirem que s’ha d’avançar o que queda encara un llarg
camí per avançar en la igualtat real d'homes i dones. Un
exemple clar de desigualtat és l’escletxa salarial, una escletxa
salarial en què són bàsicament elles, quan són mares, les que
han de renunciar a la seva carrera i demanar reduccions de
jornada o excedències, i són les que acaben suportant aquesta
escletxa salarial.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
... i de les que no volen ser mares. Si li preocupen les dades de
natalitat de les Illes Balears, li diré que sempre, segons les
dades de L’INE, estam per sobre de la mitjana espanyola.
Moltes gràcies.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Costa.
EL SR. COSTA I COSTA:
La que està antiquada és vostè, i molt, Sra. Armengol, no
només és necessari...
(Aldarull i remor de veus)

La conseqüència d’haver de triar és, tots ho sabem una,
caiguda brutal de natalitat durant els darrers 30 anys. Per això
li preguntam: consideren necessària la implantació de
polítiques per fomentar la natalitat a les Illes Balears?
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa, per la seva
pregunta, em permetrà una reflexió prèvia.

... garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, sinó
també garantir les oportunitats per la igualtat. I per això, el
Partit Popular ho va anunciar el passat dissabte, implantarà
l’educació de 0 a 3 anys gratuïta la pròxima legislatura, si tenim
la confiança dels ciutadans de les Illes Balears,
(Remor de veus)
Farem exactament el mateix que ha fet Galícia, una
comunitat autònoma pionera a Espanya en l’aplicació de
l'educació gratuïta de 0 a 3 anys, mitjançant un sistema de
concertació de places públiques i privades que permetrà ja als
gallecs que no paguin ni un euro quan duen els seus al·lots a
una escoleta pública o privada.
(Remor de veus)
Només així podem garantir...

Enfocar el Dia Internacional de la Dona i només parlar de
la natalitat, a més, com a una... ens podria fer entendre que el
Partit Popular està en allò que la dona serveix per parir i, a
partir d'aquí, poder garantir les necessitats que l'economia
funcioni.

EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
EL SR. COSTA I COSTA:

(Remor de veus)
Per tant, jo esper que no sigui així, però, és clar, em sona un
discurs una mica antiquat, Sr. Costa.
Aquest govern treballa intensament per als drets de totes les
dones,...
(Remor de veus)

..., només així podem garantir o aconseguir que la taxa
d'escolarització sigui com a Galícia, que és d'un 43%, mentre
que a les Illes Balears és d'un 24%.
I vostè, Sra. Armengol, l'únic que ha fet és aprovar un
article a la Llei d'educació, sí, un dels 125 articles que anàvem
a votar a favor, abans que vostè dinamitàs el consens a les Illes
Balears...
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(Remor de veus)
... I, en tot cas, i en tot cas, Sra. Armengol, vostè, després de set
anys i comptant amb 2.000 milions d'euros més cada any dels
que comptava el director general de Pressuposts de la
legislatura 11-15, vostè, com li dic, no ha fet absolutament res
a dia d'avui per a l’educació de 0 a 3 anys, absolutament res,
Sra. Armengol, res.
Avui tots els pares i mares de les Illes Balears han de pagar
religiosament la seva quota, la seva paga, la seva escolarització
de 0 a 3 anys per als seus fills, Sra. Armengol.
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Em diu, em diu -escolti, escolti, que han d’aprendre molt,
escolti, que han d’aprendre molt-...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
..., em diu que han de ser gratuïtes...
(Remor de veus)

Vostè serà la primera avui a la pancarta, quan hi hagi la
manifestació, però a l'hora de prendre mesures reals i efectives
per la igualtat entre homes i dones, vostè és la darrera.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:

... Per ser gratuïtes primer s’han de crear, i no en varen crear ni
una, Sr. Costa.
(Remor de veus)
En aquests moments, en aquests moments, en aquests
moments s’inverteixen 14,4 milions d’euros per a creació
d'escoletes infantils, n’hem creades ja 3.000 noves places i en
crearem fins 12.000 en dos anys, aquesta és la realitat.

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. Supòs que té molta mala consciència
i per açò ens ve aquí a fer un plantejament absolutament
demagògic, Sr. Costa.
(Alguns aplaudiments)
Decret Llei del 2019, Decret Llei del 2019, el qual permetia
evitar les escletxes salarials, que permetia augmentar el permís
de paternitat a 8 setmanes, que permetia el Pla d'igualtat
d'empreses, que vota el Partit Popular en contra,...

Ajudes a menjador escolar, hem passat dels seus 900.000
euros a 7,9 milions d’euros en aquest moment en beques de
menjador escolar. Aquesta és la realitat.
Tenim la primera Llei d'igualtat i, escolti, bé, el Pla de
conciliació familiar i de responsabilitat entre homes i dones,
que està valorat en 41 milions d'euros, ja enguany que es
gasten. Sap qui és, l’únic pactat amb agents socials i econòmics
i amb totes les institucions, quina és l'única institució que no va
donar un vot a favor perquè no hi volia posar recursos
econòmics? L’únic que governen, el Consell d'Eivissa.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
... reforma laboral, que ha fet possible que en aquest mes
passat, el mes de febrer, 4.278 dones a les Illes Balears hagin
tengut ja un contracte indefinit o un allargament del seu
contracte, que ha votat el Partit Popular en contra.
(Remor de veus)
Això és el que vostès fan per la igualtat entre homes i dones
i per apoderar les dones de la nostra comunitat autònoma.
Em parla de 0 a 3 anys, Sr. Costa, s’ha de tenir molt poca
vergonya per venir aquí a parlar del 0 a 3 anys quan el seu
govern va llevar totes les ajudes per crear escoletes de 0 a 3
anys, de 0 a 3 anys...

Gràcies, Sra. Presidenta.
II. Interpel·lació RGE núm. 900/22, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria d’habitatge.
Passam al segon punt de l'ordre del dia que correspon el
debat de la Interpel·lació RGE núm. 900/22, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
matèria d'habitatge. Començam aquesta interpel·lació amb la
intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Camps.
EL SR. CAMPS I PONS:

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
El Govern Rajoy ens va donar zero euros per crear
escoletes.
(Remor de veus)

Gràcies, Sr. President. Bon dia de nou, senyores i senyors
diputats. Balears, la comunitat més cara per comprar un
habitatge. Balears, la tercera comunitat amb els lloguers més
cars d'Espanya. El preu del lloguer a les Illes Balears ha
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augmentat un 58% els darrers deu anys. No són anuncis, són
realitats, Sr. Marí, i ho sap.

incapaços d'estimular, d'apostar per la rehabilitació dels
edificis, d'apostar per la seva sostenibilitat.

Un habitatge digne és un dret, una necessitat bàsica per a
tots els ciutadans de Balears. No té discussió política, ho tenim
tots clar, però sí que discrepam amb el seu model fracassat. Des
del Partit Popular, una vegada més, li reiteram, Sr. Marí, que no
compartim la seva estratègia d'utilitzar exclusivament recursos
públics per resoldre la necessitat de l’habitatge perquè el temps
ens dóna la raó, que no arribam als milers de ciutadans que ho
necessiten, i ho sap.

Però vostè encara no se n'adona que, sense la participació
privada, l'Administració és incapaç -pels seus mitjans- de donar
una resposta eficient a les seves obligacions de reduir, de
manera efectiva, les interminables llistes d'espera de l'IBAVI?
I, per cert, encara queda pendent que publiquin les llistes dels
milers de ciutadans que s’han acollit per a un habitatge i l'ajuda
a pagaments de lloguer de 2021.

Perquè és un model lent, és un model molt insuficient amb
les necessitats reals, que no cobrirà, ni el millor dels casos, el
10% -sent generosos- de la demanda actual quan estiguin
acabades totes les promocions anunciades; un model que no
dóna resposta a la forta demanda que els ciutadans necessiten
ara, avui, més tots els ciutadans que vindran a conviure amb
nosaltres d'aquí a uns anys; un model basat només a construir
nova planta que segueix consumint territori, tot el contrari del
que vostès venen, per tant, enganen amb els seus missatges, són
incapaços d'apostar per un creixement vertical, incapaços
d'apostar en incentius per a la rehabilitació d'aquells edificis
obsolets com, per exemple, aquelles barriades de Camp Redó,
Verge de Lluc, Son Cladera -la part antiga-, entre molts d'altres,
a més, apostar fermament en la rehabilitació dels nombrosos
edificis antics que no compleixen amb l'eficiència energètica,
en la sostenibilitat, que vostès anuncien molt i la practiquen
poc.
Vostès només aposten tot a la mateixa carta, i ja coneixem
les seves habilitats: un únic model, amb una execució lenta i
cara, que únicament dóna resposta a una minoria dels
ciutadans, en quasi set anys, només catorze pisos han entregat
de nova construcció, amb unes llistes d'espera que creixen any
rere any i que superen les vuit mil famílies.
Sr. Marí, després del fracassat i estrellat decret llei del
Govern de la Llei 2/2020 de l'any passat per reconvertir els
hotels en pisos socials, en residències per a la tercera edat o
centres científics, amb zero peticions -vaja quin èxit-, perquè la
seva finalitat no era aquesta, i ho sabem, vostès cercaven una
excusa, una justificació per al seu fi encobert, que era la de
reduir places turístiques com fos, però com que ho van fer
sense convenciment, sense voluntat d'arreglar i solucionar de
debò les necessitats reals dels ciutadans, el resultat ho ratifica.
Vist el fracàs, la setmana passada van canviar d'estratègia,
validaren de nou el Decret Llei 3/2022, (...) a cara descoberta,
amb unes mesures desproporcionades, sense un consens
majoritari real, amb moratòries innecessàries que també
afectaran de ple sobre l'habitatge. O sigui, de fracàs en fracàs,
la gran majoria de ciutadans; autònoms i empreses pagaran els
seus constants errors d'un model insostenible i que no resol les
necessitats reals d'habitatge dels ciutadans.
Per cert, a dia d'avui, té alguna iniciativa atractiva per
implicar el sector privat per construir habitatge públic amb
garanties, amb responsabilitat, perquè no li quedi desert, o ja ho
dóna per impossible? Perquè totes les polítiques d'aquest
govern generen alhora una forta frustració i, al mateix temps,
contribueixen a una degradació dels nostres barris, perquè són

Vostè creu, sincerament, que fan una gestió eficient després
de gairebé set anys i tan sols han lliurat desset pisos..., perdó,
catorze pisos de nova construcció?, que no són capaços de tirar
endavant les ajudes per al lloguer el mateix any o, fins i tot, que
es paguin les ajudes passats els dos anys, per quin motiu, Sr.
Conseller? Açò és normal, és responsable?
Des del Partit Popular ja li deim que no li donam cap tipus
de credibilitat al seu compromís. Vostè, sincerament, està
disposat a comptar amb el sector privat, amb el suport dels
petits propietaris que tenen algun pis, el puguin posar en
circulació amb garanties, sí o no?, però si realment ho han de
fer, ha de ser amb interès, amb garanties, amb consens de
tothom, amb seriositat; no ho facin com per fer-ho, sense tenir
un compromís de tots els actors social. Aquesta reconversió
que vostès varen plantejar a la planta hotelera és una mostra del
que li estic comentant, Sr. Conseller, no hi havia aquest
compromís ni aquesta voluntat de tirar endavant aquesta
reconversió.
Per açò, haurien de ser capaços de complir els seus propis
anuncis i promeses, agilitar terminis, tramitar de forma àgil -des
de les conselleries- recursos hídrics, medi ambient, les ajudes
als avals, els incentius fiscals..., sense aquestes propostes, i
algunes més, segurament que la implicació i el suport del sector
privat serà difícil que s'hi sumi.
Però no, vostès encara no es conformen amb tota aquesta
precarietat, que encara són incapaços dels pocs béns que tenim
públics, donar-los una resposta. Vostès prefereixen, primer,
tenir els locals comercials de l’IBAVI en aquest estat, són
incapaços de negociar amb els ajuntaments que disposen
d’aquest tipus de locals sense acabar, abans de poder negociar
un possible ús d'habitatge sempre que reuneixin les condicions
d'habitabilitat. Per tant, Sr. Conseller, no entenem aquesta
política.
Tampoc no entenem la política i l’aposta que fa, Sr.
Conseller, dels aparcaments de l’IBAVI; vostès, és aquesta
aposta que fan?, vostès troben que açò és normal? Aquest és
l'estat actual -una foto feta per mi, ahir matí- d’un dels
aparcaments de l'IBAVI de Maó. Vostès ens voten que no que
es faci publicitat. Vostès ens voten que no es pugui aplicar la
transparència, que estam obligats aquí tots els presents a
complir-la, i en canvi, s'oposen a posar un cartell -com fa
qualsevol privat a la façana- com poder fer cap tipus de
missatge, cap tipus de comunicat als mitjans de comunicació,
perquè qualssevol dels ciutadans que necessiti un aparcament
-en aquest cas públic- pugui tenir aquesta informació. Vostès
prefereixen més tenir-los així, una cosa degradada, una cosa en
qualsevol estat, abans de donar l’oportunitat als ciutadans.
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Per tant, Sr. Conseller, a part de tots aquests exemples,
també ens agradaria que ens expliqués en quina situació es
troba -real- Son Busquets, una situació que, si vostès
concentrassin els esforços en aquest tipus de projecte -que n'hi
diré tres, principalment- Son Busquets, Can Escandell
d'Eivissa, i el solar d'Eivissa per construir habitatge a través del
conveni que tenien..., el protocol de conveni que tenim amb el
Ministeri de Defensa, potser si centressin aquests esforços en
aquests tres indrets, donarien resposta a molt més de mil
habitatges, que molta falta ens fan.
I també ens agradaria que ens expliqués en quina situació es
troben els setze pisos expropiats -dels cinquanta-sis inicialsque vostès, el mes de novembre, van dir que eren el resultat de
la depuració, de la purga, que s'havia fet perquè acomplissin
tots els requisits, en quina situació estan?, si ja els pensen
entregar pròximament, o com estan.
També Camp Redó, què passa amb els pisos de propietat de
l'IBAVI del Camp Redó? Fa anys que estan recuperant una
sèrie d'habitatges, que prefereixen invertir 263.000 euros del
pressupost de 2021 en portes de seguretat, en alarmes i en els
serveis de seguretat privada, abans que rehabilitar i posar a
disposició, aquests pisos, als ciutadans de les Illes Balears. Per
tant, ens agradaria que ens expliqués en quina situació està.
I també, Sr. Conseller, l'IBAVI, que acostuma redirigir els
ciutadans i l’oposició que feien consultes a la seva pàgina web,
està molt bé, però cal dir-li que no tots els ciutadans tenen ni el
coneixement ni tenen el temps per poder indagar dins les seves
webs administratives, dir-li que de les dinou pestanyes que
disposa l'IBAVI a dia d'avui, dia 8 de març de 2022, no hem
trobat cap pestanya específica on faci menció sobre les
persones que s'han presentat per poder disposar d'un ajut per a
lloguer de l'any 2021.
Què esperen a fer públic aquesta responsabilitat que té
l'IBAVI? Per què no fan públic i no acceleren aquesta
necessitats social? A què esperen a pagar el que vostès s'han
compromès?
Per tant, esperam que ens doni resposta a tots aquests
plantejaments i després, a la rèplica, ja seguirem.
Moltes gràcies.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Camps. Ara donam la paraula al representant
del Govern. Té la paraula el conseller de Mobilitat i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Molt bon dia, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputades. Sr. Camps, torn a ser aquí per una interpel·lació que
em fa el Partit Popular sobre habitatge. Encantat de poder
debatre, perquè estic molt content i molt segur de la política i
les feines que fem aquest govern i que les podem contrastar,
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com intentaré fer amb aquesta resposta, amb les polítiques que
faria el Partit Popular.
Fa tres setmanes estàvem aquí discutint una interpel·lació
que em feia MÉS per Menorca. La diferència entre l'altre dia i
avui és que el Grup MÉS per Menorca feia una interpel·lació
propositiva i vàrem llavors arribar a acords a la subsegüent
moció. Aquesta que em fa vostè, francament, no l'he acabada
d’agafar per cap banda, tornam a repetir tot allò que ja sabem,
em treu un parell de fotos d’uns locals, que per cert és on es
farà l’oficina d’acompanyament de Menorca i està en licitació
amb el Consell Insular de Menorca per fer-hi aquestes obres.
Aquest local és el que tenim allà a Menorca, ja li responc a
això, aprofitant els dies abans que encara no està arreglat per
treure una foto aquí.
En realitat vostès i nosaltres confrontam dos models
distints. El Partit Popular ho lligaria tot a poder fer més sòl
urbanitzable i més construcció, destrucció de recursos naturals
i de paisatge. També aquella frase molt gastada de baixar
imposts, segurament, a conseqüència d’habilitar aquest estat del
benestar que necessitam tenir tots per fer garanties a la gent que
no té tantes possibilitats i aplicarien receptes neoliberals, com
feia Ana Botella a Madrid, segurament, i ara també a l'actual
govern de Madrid, o com feia aquí mateix el Sr. Company quan
venien terrenys per fer-hi hotels en lloc de construir habitatges.
Nosaltres, el govern actual, apostam per un model
sostenible. Crec que hi ha un pacte en aquesta comunitat per fer
del sòl, dels terrenys, del paisatge, una aposta de conservació
dels recursos naturals, de no fonyar més sòl del que tenim ja en
marxa.
Per tant, totes les normatives que hi ha hagut de
liberalització es fan sempre sobre el sòl urbà i de canvi d'ús o
de fer possible que aquells pisos que estan ara buits estiguin
plens. Quan tenim gent sense casa i cases sense gent, el que
hem de fer és fer polítiques, com hem fet nosaltres amb la llei.
És veritat que reconeixem un problema. Jo a la
interpel·lació..., un dia vaig llegir amb la interpel·lació, vostè
avui aquí no n'ha parlat gaire, però havia llegit que la
interpel·lació me la feia pels preus de l'habitatge, tant de
compra com de lloguer. Efectivament, jo m’havia fixat una
mica en això i, efectivament, els preus del lloguer i de venda
estan a aquesta comunitat i per raons que hi podríem entrar-hi,
segurament, un creixement constant de la població, duim molts
d'anys creixent a raó de 20.000 habitants més cada any, un
model turístic també que transforma les possibilitats de lloguer,
que abans eren a lloguer habitual, les du cap a lloguer turístic
i, per tant, això pressiona els preus sobre de les possibilitats.
Una de dues, o entram a fer-hi alguna cosa amb la Llei
d'habitatge que vàrem aprovar nosaltres o és un problema
perquè els preus, efectivament, estan molts alts. Jo em pensava
parlaríem una mica d'això.
Això ens preocupa i ens ocupa, per això, com que nosaltres
no disposam encara de prou mecanismes per regular els preus,
hem instat el Govern de l'Estat, i així ho ha fet, que ho reguli
amb aquesta tramitació de la Llei d'habitatge estatal. El govern
progressista estatal així ho ha fet amb una llei que permetrà pensam- un control efectiu dels preus.

6838

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / 8 de març de 2022

Què ha fet el Partit Popular? Oposar-s’hi i declarar que no
aplicaran aquesta norma a les bandes on governen. Per tant, què
ve a dir-me aquí avui, Sr. Camps, que els preus pugen i que el
Govern no fa res? Però al mateix temps el seu partit diu que el
Govern no ha d'intervenir en els preus del mercat de l'habitatge.
Per tant, això hauríem d'aclarir-ho. Com quedam? M’interpel·la
perquè el Govern no fa res davant aquest augment de preus,
però llavors tampoc no podem intervenir-hi.
Per tant, crec que amb el tema de l'habitatge no s'hi hauria
de jugar, hauríem de pensar que l'habitatge és un element
essencial de la vida de qualsevol persona i vostès, com a
representants d'una part important de la societat d'aquestes illes,
haurien de ser més seriosos i fer propostes amb capacitat
d'arreglar aquest problema i no venir aquí a parlar d'un parell
de fotos de pàrkings o de locals, a fer demagògia o a fer
discursos tendenciosos per reclamar, per arreplegar un parell
d’aplaudiments dels seus.
Crec que tenim una oportunitat gran com a representants de
les Illes Balears de ser servidors públics, que és garantir els
drets fonamentals dels ciutadans i treballar per millorar aquesta
part de les seves vides.
Clar, perquè vénen aquí l'altre dia..., han fet una sèrie de
qüestions, un dia em preguntava, parlaven aquí amb preguntes
que fan, amb discursos de por en el tema de l’ocupació com si
visquéssim en un estat sense garanties on surts un moment de
casa, te’n vas a comprar al supermercat i quan tornes a casa no
pots entrar perquè l'han ocupada. Després varen intentar
desacreditar la feina d'aquest govern dient que la nostra llei, la
nostra llei de...,

construcció nova, com d'ocupació, com de tanteig i retracte;
introduir incentius fiscals als particulars que volen llogar;
millorar l'atenció a l'usuari, i donar estabilitat als treballadors
amb la reforma laboral. Amb això hi hauríem d'estar d'acord
tots.
Nosaltres feim feina també per perseguir..., ajudam també
la gent. Les ajudes han augmentat. Nosaltres hem posat a
disposició el pressupost més important de la història en matèria
d'habitatge enguany, i tenim 469 habitatges en construcció en
21 promocions i en tenim 10 més per començar, 10 promocions
més per començar l'any 2022, hem aconseguit fons europeus,
hem concedit ajudes, el nivell d'ajudes per a lloguer és de les
més importants i, a més a més, un equip importantíssim de
feina.
Quan vostè ve aquí a criticar tota la feina que es fa des
d’aquest govern posa en qüestió tota la feina que fa molta gent
a la nostra conselleria, arquitectes que dissenyen habitatges que
tenguin un baix impacte ambiental, una mínima despesa en
energia... energèticament parlant, personal administratiu que
atén desenes de persones cada dia a les oficines de l'IBAVI per
ajudar-los a tramitar aquestes ajudes, jurídics que troben la
manera d'encaixar normatives i eines, inspectors que es
desplacen a totes les illes per detectar infraccions en matèria
d'habitatge i moltes coses més.
Per tant, això crec que hauríem de tenir-ho en compte i
vostè hauria de també valorar aquesta feina que es fa i no venir
aquí a ensenyar-me dues fotos d'un aparcament que està ocupat
o brut, o un local, perquè jo en realitat de la seva intervenció,
això que he intentat buscar..., sí, per cert, intentaria contestar-li
perquè llavors em dirà que no li contest.

(Remor de veus)
... la nostra llei d'habitatge aplicàvem mesures amb grans
tenidors que eren pròpies de règims totalitaris. Llavors se’ls
posa damunt la taula la Llei estatal de l'habitatge que per fi
dóna eines per controlar els preus i vostès s'hi oposen dient que
el Govern no ha de ser intervencionista. I avui m’apel·la dient
que hem de fer baixar els preus dels lloguers.
Per tant, la veritat és que no l’acab d'entendre. Diu que
només hem lliurat catorze pisos. No, no, hem fet més de cent
contractes..., més de quatre-cents contractes i hem fet més de
cent contractes nous entre els nous que hem lliurat i els que
hem lliurat també de tempteig i retracte i d’ocupació temporal.
Per tant, crec que el Govern aplica la normativa i fa feina
per poder controlar aquesta qüestió. Obligam els grans tenidors
que posin en el mercat immobiliari els seus pisos buits i que
estan tancats. També la nova llei permet que hi hagi incentius
fiscals per als propietaris que volen posar a disposició aquests
pisos i llogar. Això vostè no ho ha mencionat aquí. Es millora
l'atenció de l'usuari en matèria d'habitatge, i també generam
certesa en l’ocupació amb la nova, ... la nova reforma laboral
permet que els contractes siguin de més durada i, per tant, això
fa també que qui han de trobar casa tenguin més garanties
davant de la seguretat en la feina.
Per tant, aquests són els eixos que nosaltres defensam,
millorar l'oferta en habitatge amb totes les fórmules, tant de

Son Busquets, efectivament, estam en contacte permanent
amb el Govern central. El Govern ha de comprar a l’INVIFAS
per part del SEPE i posar-ho en marxa.
Can Escandell, ja hem fet tres o quatre o cinc reunions de
la comissió de seguiment formada entre el SEPE, entre
l'Ajuntament de Vila, entre el Govern i també el consell, que
crec que hi participa, em pens..., i tenim una reunió aquesta
setmana mateix per ja tancar el que és l'aprovació del Pla
Especial que farà possible la urbanització d'aquest terreny. I en
els terrenys de la comissaria de policia, que també sé que ho ha
mencionat i que en parla, tenim una cita a Madrid amb el
secretari d'Estat per intentar reconduir aquest protocol
d'intencions que es va signar i també esperam comptar amb la
col·laboració del Consell Insular d'Eivissa, que la veritat és que
les voltes que hem parlat d’aquest tema no hem acabat de
quadrar les intencions, però estic segur que el Consell d'Eivissa,
que sempre està interessat també en aquestes coses, hi farà
feina i buscarem una solució.
Per tant, Sr. Camps, jo li diria que hem de ser positius,
optimistes. Jo entenc que el seu paper és venir aquí a criticar-ho
tot, però el convid a fer propostes una mica més serioses, a
treballar a través del diàleg, del consens, i, si ho fa així, li
promet que nosaltres estarem oberts a rebre totes les seves
atencions i a rebre totes les seves propostes que seran
benvingudes en aquesta feina. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Obrim ara el torn de rèplica
del grup autor de la interpel·lació, té la paraula el Sr. Camps.
EL SR. CAMPS I PONS:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sr. Conseller, el Partit
Popular el que intenta fer-li veure és que no només es pot
apostar per habitatge públic a través dels recursos de les
administracions.
Nosaltres en cap moment no criticam que es faci habitatge
públic amb els recursos de tot el conjunt dels contribuents, però
sí que li deim que aquest model és car, és lent i no arriba a les
necessitats d'avui, de demà, de l'any que ve, d'aquestes més de
8.000 persones que hi havia adscrites l'any passat perquè
enguany vostès encara no han estat en temps i en forma a
complir una necessitat tan urgent i tan real com és poder
repartir aquests milions d'euros que fan vostès a través de
l'IBAVI als ciutadans més vulnerables, aquests ciutadans que
ho necessiten.
Que vostè em compari els recursos que posava el Partit
Popular amb els recursos que vostès hi posen, és una mostra
evident de ser els mils de persones que per necessitat,
desgraciadament per necessitat s’han d’acollir a aquestes ajudes
que el Govern posa en marxa.
Vostè no pot comparar la crisi econòmica que va trobar el
Partit Popular l'any 2011 amb una crisi... que estam ara
travessant amb una pandèmia, que estam travessant amb
recursos, amb molts de recursos d'Europa que l'any 2011 no hi
eren. Quan vostès ens varen deixar les administracions
completament en fallida,...
(Algun aplaudiment)
... quan vostès només pagaven els mínims dels rebuts de la llum
i de poca cosa més als pisos de l'IBAVI, ens van deixar un
deute de més de 60 milions d'euros, compraven hotels a quasi
quatre vegades el valor de les... el valor d'aquest immoble, quan
varen rehipotecar tres mesos abans de les eleccions aquests
solars per construir habitatge públic, per tant, de lliçons, Sr.
Marí..., llegeixi l'hemeroteca i veurà que no estan per donar-ne
gaire.
Quan vostè ens ralla dels privats, els privats, si vostès no
donen confiança, si vostès no donen garanties, com volen que
els privats... quan els inquilins no els paguen el rebut que...
que...?... Vostè troba normal que volen posar en circulació
aquestes propietats?
Vostès des de les administracions regulin d'una forma
responsable, d'una forma creïble perquè aquests privats posin
en circulació l’habitatge que puguin tenir tancat.
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I no fa falta anar a atacar els grans tenidors, atacar o...
prioritzar aquesta figura, nosaltres no tenim cap inconvenient
que es posi en circulació tots i cada un dels pisos que hi ha... o
cases que hi ha a la comunitat autònoma per la necessitat bàsica
i real i dret que té qualsevol dels ciutadans, però vostès, si no
ho incentiven, si vostès no fan cap tipus de política diferent a
la que estan fent ara, ja veim el resultat.
Quan ens diu que nosaltres donam el missatge de la por, Sr.
Conseller, si va sortir fa uns mesos en els mitjans de
comunicació: dues ocupacions diàries als habitatges de les
Balears.
La degana dels jutges de Palma el mes de juny de l'any
passat ens va dir que el 90% de les ocupacions es feien a petits
propietaris, per tant, no són ni grans voltors ni són bancs. Per
tant, vostè aquest tema se l’hauria de prendre molt més
seriosament.
Quant a aquesta reconversió dels hotels, que vostès... van
fracassar clarament, estrepitosament, per tant, vostès, si
realment volen solucionar i volen fer una passa endavant deixin
aquest tipus de polítiques i realment posin les eines necessàries
perquè tots aquests inversors, tots aquests propietaris privats
posin en circulació les seves propietats.
Ens parlava de Can Escandell que estan avançant, però és
que aquesta pel·lícula, aquesta cançó ja me l’estan dient una i
dues i tres i quatre vegades, ... un any abans d'acabar la
legislatura i seran incapaços de poder resoldre una cosa tan
necessària com és l'habitatge per als ciutadans. Era un
compromís d'aquest govern d'esquerres, no ja tot sols d'aquesta
legislatura, sinó de la legislatura passada, passarà..., ja abans
era l'excusa del Sr. Rajoy, ara serà l'excusa del Sr. Sánchez,
perquè si no són capaços vostès de desbloquejar aquesta figura
demostraran la poca capacitat negociadora.
I el Partit Popular no té res contra cap tècnic, tot el contrari.
Nosaltres reconeixem la feina dels tècnics. El problema..., el
problema, Sr. Marí, no confongui vostè amb el seu debat polític
no confongui la direcció, els tècnics faran el que els superiors,
en aquest cas el director general o la seva persona com a
conseller, els mani, no faran res que no sigui en aquest sentit.
I vostès prefereixen més fer tipus d'habitatges per guanyar
premis i de cara a la galeria que fer habitatges que siguin de
poc... que siguin resolutius, que siguin d'una construcció
resistent, així ens ho manifesten diferents constructors, vostès
aposten només per materials que després no hi haurà aquesta
capacitat inversora per poder mantenir, només s’ha de veure
com mantenen les propietats.
Vostè..., el convid i m'agradaria que tingués aquest detall,
el dia que vengui a Menorca a fer una visita d'obres a les
diferents promocions que s'estan construint cridi’m que
l'acompanyaré i anirem a veure les promocions d'habitatge que
hi ha a Menorca, que és el que més conec amb exactitud, l’estat
lamentable de manteniment que hi ha.
Per tant, Sr. Conseller, no canviem el discurs, passem a les
coses pràctiques, assegui’s amb tots els col·lectius que estan
per poder contribuir a reduir aquestes llistes innecessàries de
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persones que necessiten un habitatge i vostès donin garanties
des del Govern per poder ser una realitat aquest dret que tots es
mereixen.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el Sr. Conseller
de Mobilitat i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Moltes gràcies. Bé, començaré. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta. La veritat és que no, a la primera intervenció ja he
contestat una mica al que em deien, a la segona part tampoc no
hem introduït gaires coses més. Clar, em parla sempre de dir...,
no és prou el que fa el Govern, per molt que invertim, per molts
pressuposts que posem, per moltes cases noves, per molts pisos
nous que facem, per molta feina que facem, no basta. Ve a dir,
hauria de participar més la part privada. I, clar, a mi em fa por
que la part privada, si no té incentius de caire lliure, perquè
HPO ja fa molt de temps que se’n poden fer i no n’hi ha massa
fets per privats, a no ser que sigui a canvi de poder construir en
edificació lliure, que es pugui vendre en el lliure mercat i a
preus molt alts.
La demanda que tenim en aquestes illes, de tantíssima
demanda, tant externa com interna, perquè som un lloc
privilegiat, perquè han fet un model d'èxit, perquè la gent vol
venir a viure aquí, etc., si no ho controles des d'una altra banda,
des del Govern amb promoció pública, no arribarem mai,
seguirem creixent, creixent i creixent i consumint territori. Jo
no sé si ens posarem d'acord en aquesta qüestió, no és el mateix
que a Madrid, Extremadura o allà on sigui, que tenen molt de
territori, aquí no en tenim tant. I, per tant, aquest govern no
ataca els privats, vostè diu “deixi d'atacar els privats”. Als
privats no els atacam, la gent que ... la Llei d'habitatge estatal
parla que els preus es controlen damunt dels grans tenidors i als
privats, als petits propietaris, el que es fa són incentius fiscals,
que és el que vostès sempre demanen, incentius fiscals si posen
els pisos a disposició.
Al final el que pretenem és que estiguin a disposició
l’habitatge construït, a favor de la gent que ho necessita. De fet,
la nostra Llei d'habitatge el que ha provocat és que molta gent
tregui els pisos d’allà, de tenir-los tancats i els ha posat a
disposició, quan vàrem intervenir un primer paquet de 80 i
busques, al final molts es varen llogar aquells dies i al final
només se’n varen agafar menys, perquè molts ja es varen poder
posar a disposició de la gent que, de fet, és un dels objectius
que també tenia aquesta llei.
Efectivament, m'agradaria venir a Menorca, però ara vostè
mateix se li ha escapat que a Menorca hi ha moltes promocions.
Per tant, a Menorca hi ha moltes promocions d'habitatges i
segurament necessitarem més d'un dia per anar a veure totes
aquestes promocions d'habitatge que s’estan fent a Menorca i
que vostè em vol ensenyar. Però quedarem allà i ho farem,

perquè, efectivament a Menorca n'hi ha, no només les que estan
fent, sinó que se n’estan programant més, com vostè sap també
a Sant Lluís i a Es Castell, que vostè coneix perfectament i que
estaré molt content que vostè al seu poble em pugui mostrar el
que fa una alcaldessa del meu partit, proposant terrenys al
Govern per poder-hi fer edificacions i per poder-hi fer
habitatges.
Per tant, jo crec que seguim fent la feina que toca. Tenim..,
estam constantment en contacte amb el Govern central, no
només per a això que li he dit de la llei estatal, sinó també per
tot allò que són els terrenys de Can Escandell, de la Comissaria
de Policia, o també aquesta operació que s’ha de fer a Son
Busquets. I pensi que no és fàcil, perquè efectivament, aquí ens
ocupa molt de temps, però bé, allà ho veuen també de distinta
manera, canvien a vegades d'idea, almenys al terreny de la
comissaria ens ha donat una mica de complicació.
Jo no crec que sigui una feina en va. Jo crec que la feina és
molt bona i vostè hauria de retirar això també de les
construccions. Té una especial mania de criticar les
construccions que fem des de l’IBAVI. Vostès farien una cosa
segurament més, no ho sé, més poc adaptada, més espartana,
més, més, més poc lluïda. Jo pens que s'ha de dignificar aquest
habitatge públic, que des de la cosa pública i des d’un govern,
pot oferir també a la ciutadania, encara que sigui gent de una
certa..., en fi, gent que presenta unes necessitats, no
necessàriament han de ser coses ni lletges ni ineficaces
ecològicament o des del punt de vista energètic. Per tant, vagi
molt alerta amb aquestes observacions, perquè, sense cap
dubte, nosaltres no les compartim.
Seguirem fent feina, seguim entregant habitatges a la gent.
A Eivissa s’estan acabant tres promocions importants, que
segurament poden estar dins aquest any, de 86 habitatges. A
Menorca, ja tendrem ocasió de veure-les i a Mallorca també
fins un total de 600 i busques de construccions, com li deia ara,
noves, que han d'augmentar un 64% el parc públic d'habitatge,
que ens vàrem trobar en aquesta comunitat. Per això fa feina
aquest govern, per això fem feina amb aquesta intenció, per
intentar equilibrar aquesta distància que hi ha entre aquells que
tenen molt i aquells que no tenen tant i que necessiten l’ajuda
d’aquest govern.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
III. Moció RGE núm. 2209/22, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general en
matèria de transparència i bon govern, derivada del debat
de la Interpel·lació RGE núm. 9713/21.
A continuació, passam al tercer punt de l'ordre del dia que
correspon al debat i la votació de la moció RGE núm. 2209/22,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en
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matèria de transparència i bon govern, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 9713/21. Començam amb la
intervenció del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Lafuente.
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ustedes establecieron, aparte de doblar, multiplicar por dos el
número de altos cargos y cargos políticos, pues establecieron
los asesores parlamentarios, que una de sus funciones,
precisamente, es ayudar a cada conseller a contestar en plazo
sus preguntas y peticiones de documentación.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gràcies, Sr. President. Bon dia. Bien, como todos ustedes
saben, la moción de hoy deriva de la interpelación en materia
de transparencia, que presenta el Grupo Popular y
presentábamos tres propuestas que entendemos que mejoran
esta materia.
La primera es que el Parlamento de las Islas Baleares
constata que el Govern no procede a la contestación de las
preguntas escritas y a las solicitudes de documentación e
información tramitadas por la cámara en el plazo establecido en
el Reglamento y le insta a cumplir los requisitos y plazos
establecidos en éste. Es una cuestión evidente, basta mirar los
números para constatar este hecho y creo que la cámara debe
reclamarle al Govern, que cumpla el Reglamento y que lo
cumplan en plazo y que entregue esta documentación que le
pide el Parlamento, ejerciendo precisamente la función de
control que le da el Estatuto de Autonomía.
La segunda propuesta es que el Parlamento insta al Govern
a que haga el desarrollo reglamentario de la Ley de bon govern,
la Ley 4/2011, que está pendiente de desarrollo, y se le da un
plazo razonable para dictar estos reglamentos, la propuesta es
de 10 meses para que tengan plazo suficiente para desarrollar
la ley.
Y la tercera propuesta es que el Parlamento insta al Govern
a que impulse una modificación de la Ley de buena
administración y buen gobierno de las Islas Baleares y
establezca que los decretos leyes, aprobados por el Consell de
Govern, deban contar de forma preceptiva con informe de la
Abogacía de la comunidad autónoma, respecto al cumplimiento
de las condiciones previstas en el artículo 49 del Estatuto de
Autonomía.
Entendemos que estas tres propuestas son propuestas en
positivo, que se realizan precisamente en función de la
obligación que tiene el Parlamento y de las funciones que le
establece el Estatuto de control al Govern, que además, en
cuanto a la materia de información y de contestación por parte
del Govern, el artículo 177 del Reglamento de la cámara
establece que deberán ser contestadas en 20 días, 20 días desde
la comunicación al Govern y recordar, tal como manifestamos
en la interpelación, que hay preguntas y solicitudes de
documentación, 1.643 solicitudes de documentación e
información desde el mes de julio del año 2019, o solicitudes
de preguntas con respuesta escrita de todos los grupos, en la
cuantía de 1.100 pendientes de contestación y desde los años
19, 20, 21, evidentemente se traspasan con creces los 20 días.
Quiero recordar que este gobierno instauró una figura nueva
en los cargos eventuales y de soporte al govern, que son los
asesores parlamentarios; es decir, me dirán no es que antes
también, pues hubo otros gobiernos que hicieron lo mismo,

Y en cuanto al desarrollo reglamentario, pues es evidente,
no basta a hacer una ley, no basta hacer una foto de que se ha
hecho una ley, hay que aplicarla; está bien que el Gobierno,
cuando haya temas de urgente necesidad haga un decreto ley,
pero lo que tiene que hacer un gobierno son reglamentos y
aplicar las leyes que salen del Parlamento, no invertir
precisamente las funciones de cada uno.
Y hay una serie de cuestiones pendientes de desarrollar de
la Ley de buen gobierno, como, por ejemplo, la propuesta que
hace MÉS per Menorca, que es una de las cuestiones
pendientes a desarrollar, que la puesta en funcionamiento de la
Oficina de Evaluación Pública de las Illes Balears, que está
prevista desde el 2011.
Respecto a la propuesta del informe de la Abogacía de la
comunidad autónoma, es una propuesta, visto que fracasó la
propuesta de iniciar la tramitación que propuso MÉS per
Menorca, para que fuese el Consell Consultiu que hiciese
informe previo, visto que hay otras comunidades autónomas
que establecen la obligatoriedad de que la abogacía de la... o el
servicio jurídico de la abogacía haga informe previo y
preceptivo, y que ese informe se adjunte en la tramitación, pues
pensamos que era una buena idea pensar en darle mayor
seguridad y, sobre todo, que tuviese este aval jurídico.
En relación a las enmiendas presentadas, la de MÉS per
Menorca propone la creación efectiva de la Oficina de
Evaluación Pública prevista en el artículo 50, creemos que es
positiva y nosotros la apoyaremos.
Ciudadanos solicita en su enmienda que se publiquen las
actas con expertos que sirvan a la justificación de normas y
decisiones, entiendo que la publicación de esas actas deben
formar siempre parte de un expediente administrativo cuando
hay una decisión administrativa que acaba con un acto
administrativo, de acuerdo con la Ley de procedimiento y, por
tanto, evidentemente, deben ser públicas y deben estar en ese
expediente, y también le daríamos soporte.
Y la propuesta de VOX, sobre hacer una referencia a la
Oficina de Evaluación Pública, como si ya estuviese en
funcionamiento, no está en funcionamiento, y propone que se
impongan sanciones si no se cumplen sus directrices. Nosotros
le aceptaríamos la primera parte de la propuesta hasta el primer
punto y seguido, y, en todo caso, entendemos que si se crease
esa oficina, cuando se cree, y emita informes, pues ya se
estudiaría si es necesario o no es necesario establecer un
procedimiento sancionador por el incumplimiento.
Esa sería la posición. Por nuestra parte no hay problema en
que se haga votación separada de los puntos, si eso puede
producir una aprobación de alguno de los puntos propuestos.
Muchas gracias.
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Lafuente. Intervenció del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, que ha presentat l'esmena RGE núm.
2356/22, té la paraula el Sr. Campos.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Muchas gracias, Sr. Presidente. Una enmienda que habla
del buen gobierno y no hay ni un solo miembro del Gobierno
presente en esta sede parlamentaria, es algo espectacular, ese
es el buen gobierno.
Miren, nosotros hemos presentado una enmienda de
adición, precisamente porque en el Congreso de los Diputados
entró una batería de medidas para mejorar la transparencia y
buen gobierno, VOX incluyó la necesidad de cambiar la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, la ley del estado, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, para poder
sancionar a quienes la incumplen. Esta propuesta fue tumbada
por el voto contrario de la izquierda.
La falta de cumplimiento por parte del actual Gobierno de
los principios de transparencia y buen gobierno, -bienvenida un
miembro del Gobierno balear-, recogidos en la Ley balear
4/2011, -es falsa alarma, se van- 4/2011, de 31 de marzo, de la
buena administración y del buen gobierno de las Islas Baleares,
hace más necesario que nunca incluir un régimen sancionador
para que se cumplan las recomendaciones e instrucciones
incluidas. Claro, Sr. Lafuente, tiene toda la razón, incluidas en
el futuro, en las memorias e informes de la Oficina de
Evaluación Pública, que consta regulada en el título III de esta
ley y que estamos hablando de una ley del 2011, y que estamos
en el 2022 y aún no se ha creado la Oficina de Evaluación
Pública que tiene que hacer los informes y recomendaciones en
los asuntos que tienen que ver con el buen gobierno.
Bueno, pues, evidentemente, nosotros pedimos que en un
futuro, cuando esa oficina se cree, pues se pueda sancionar a
aquellos que incumplan sistemáticamente esas
recomendaciones.
Además, nuestra enmienda de adición comienza instando al
Gobierno, al Gobierno que preside la Sra. Armengol -también
ausente-, a hacer de la transparencia y la rendición de cuentas
los principios fundamentales de su actuación, garantizando a su
vez el acceso a la información pública a todos los ciudadanos,
con el fin de que puedan conocer en todo momento las
actuaciones de sus representantes.
Y es que estamos ante el Gobierno menos transparente de
la historia de Baleares: falta de transparencia en la gestión de
la pandemia; compras de mascarillas a militantes socialistas;
medidas restrictivas de derechos a golpe de decreto, sin tener
competencia para ello, tumbados gracias a los recursos de
inconstitucionalidad de VOX.
El Gobierno de la Sra. Armengol, alguien se lo contará,
hasta llegó a bloquear la investigación que había iniciado la
Oficina anticorrupción por las vacunaciones irregulares de altos

cargos -vaya transparencia-; por no hablar del abuso de los
decretos ley, sin que existan las condiciones de urgente
necesidad para aprobarlos y que llevamos, nada más y nada
menos, en esta legislatura que 28 decretos ley, que este es el
más claro ejemplo de falta de transparencia. Por cierto, que
hemos vuelto a ver esa falta de transparencia y opacidad en el
reciente Decreto ley de Turismo.
El Gobierno de la Sra. Armengol, el Gobierno de la
ultraizquierda, lleva en su forma de gobernar la falta de
transparencia, es el gobierno de la ocultación, de la ocultación
del escándalo de las menores tuteladas, prostituidas, abusadas
y drogadas. Los partidos que sostienen al Gobierno balear han
votado sistemáticamente en contra de crear una comisión de
investigación, y desde VOX hemos tenido que acudir a la vía
judicial para que se investiguen los hechos. Y ha tenido que ser
el Parlamento Europeo quien envíe una misión especial para
saber qué están haciendo las instituciones del Gobierno de
Baleares. Y ahora también estamos viendo que se están
poniendo trabas por parte de la presidencia de este Parlamento
a que pueda venir aquí la misión, todo muy transparente y todo
de muy buen gobierno.
Y es que estamos ante un gobierno y ante los partidos
políticos que sostienen al Gobierno que se niegan a que
comparezcan en sede parlamentaria el vicepresidente del
Gobierno balear, el Sr. Yllanes, y el consejero de Turismo, el
Sr. Negueruela, para que aclaren la presunta trama de
corrupción que afecta a sus áreas de gobierno. Y es que hemos
visto publicado, y se lo he enseñado a la Sra. Armengol
previamente, como la corrupción es noticia en toda España,
donde se dice que el Gobierno de Armengol falsifica
documentos para impedir investigaciones judiciales, donde se
dice que el Gobierno de la señora Armengol subvenciona a las
empresas para protegerlas de una investigación judicial, donde
incluso se publican los documentos que implican al Sr. Yllanes
y al Sr. Negueruela, y aquí nadie quiere dar una explicación
sobre esto que pasa. ¡Y estos son los señores que hablan de
transparencia!
Y que ustedes, señores del Partido Socialista, de Podemos
y MÉS, voten en contra de que comparezcan los miembros del
Gobierno para que den esas explicaciones a los ciudadanos, y
encima argumentando que es porque lo pública un determinado
medio de comunicación, es una auténtica vergüenza. Que se
están publicando los documentos a los que hacen referencia
esas noticias, y no quieren aclararlo, que es lo que pedimos
nosotros, que lo aclaren, ¿esto es transparencia? ¿Esta es la
buena administración y el buen gobierno?
Por todo ello, y finalizo, hoy es más importante si cabe, la
aprobación de la proposición que hoy debatimos, porque son
ustedes el más claro ejemplo de lo que significa gobernar de
espaldas al pueblo, son el ejemplo del autoritarismo
antidemocrático, son lo más alejado al buen gobierno, son
ustedes una vergüenza.
(Algun aplaudiment)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Campos. Intervenció del Grup Parlamentari
Mixt, que ha presentat l'esmena RGE núm. 2376/22, té la
paraula el Sr. Castells.
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sinó el nombre de preguntes que fan perquè després, els 15 dies
abans de les eleccions, surtin als diaris dient aquest és el diputat
que més ha treballat perquè ha fet deu mil preguntes, no?
Doncs si hi ha un diputat que és capaç de processar deu mil
respostes, doncs, escolti, jo em trec el capell, però vostè ja
m'entén i ja veu per on vaig, no?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, altra
vegada. Bé, ja avançaré el nostre vot positiu a aquesta moció
que ens sembla adequada, ens sembla necessària i que, a més,
toca temes en els quals el nostre grup ja ha insistit, sobretot en
la falta de polítiques sobretot d'avaluació de la qualitat de les
polítiques públiques i, per tant, del bon govern, que n’és un
dels elements fonamentals.
Vostè, a la seva interpel·lació i en aquesta moció se centra
més en els temes de transparència, que també em semblen
importants, nosaltres hem estat insistint molt en temes de bon
govern i, per tant, hi ha una coincidència.
Jo estic d'acord amb vostè, em sembla que Sr. Yllanes, en
el debat que va tenir amb vostè fa quinze dies, no ho veia així
que, evidentment, la resposta a les sol·licituds d'informació dels
grups parlamentaris forma part del nucli del que és la
transparència i que és el primer pas, és l'essència de la
transparència, que afortunadament s'ha convertit en un principi
que presideix el funcionament de les administracions públiques,
doncs la resposta al Parlament és fonamental. I concretament,
a més a més, li he de dir que, a més a més que no es contesten
les preguntes ni les sol·licituds de documentació, moltes
vegades es contesten sol·licituds de documentació com si fossin
preguntes i, de fet, aquest grup parlamentari ha hagut de fer
reiteració de moltes sol·licituds de documentació que s'han
contestat com si fossin preguntes. Clar, quan demanam una
documentació el que volem és poder examinar el document i,
per tant, hem de fer un toc d'atenció i hem de cridar l'atenció al
Govern que no s'estan contestant les preguntes ni les
sol·licituds de documentació amb la rapidesa que pertocaria.
També li he de dir que, com que jo estic molt preocupat per
aquest tema, en la ponència que s'està fent de modificació del
Reglament, jo vaig proposar una mesura que pot ser una mica
impopular i que fins i tot pot ser mal interpretada i es pot
manipular o se’n poden fer interpretacions interessades: potser
hauria d'haver-hi un límit de nombre de preguntes per període
de sessions per nombre de diputats, perquè també li he de dir,
Sr. Lafuente, que els grups principals de l'oposició -i això va
tant per vostès que són a l'oposició com per altres quan han
estat a l'oposició- fan una estratègia de boicot al Govern
consistent a inundar-lo de preguntes que, en cas que
responguin, tampoc mai no seran processades.
Perquè, és clar, al final, tots tenim una capacitat limitada de
feina i, malauradament, el seu grup parlamentari, a la ponència
de Reglament no va donar suport a aquesta proposta que
nosaltres fèiem, que anava dirigida a no saturar el Govern,
simplement, per després poder-li dir que no contesta les
preguntes; no dic que sigui el seu cas concret però hi ha
diputats del seu grup que malauradament sí que ho fan, i més
o menys tots coneixem quins són aquests diputats que van una
mica a pes, no?, que no importa tant sobre què estan demanant

Per tant, jo crec que el que vostè planteja és molt important
però jo el convido que siguem tots rigorosos i que intentem
trobar una solució també a aquest abús de les preguntes.
Però bé, una cosa no treu l'altra. És a dir, jo he proposat una
solució sobre aquest tema, però això no vol dir que,
evidentment, hi ha un reglament, el reglament s'ha de complir,
i el Govern no es pot escudar en aquesta quantitat de preguntes
per justificar que no les respon.
Per tant, al primer punt, votarem a favor.
El segon punt, que es refereix a la Llei 4/2011, és una llei
desafortunada, és una llei que no s'està complint, és una llei que
es va aprovar al final d’un mandat, després el govern següent
no la va desenvolupar, i després, el que ha vingut després,
doncs tampoc no l’ha desenvolupada i al final és una llei que
s’ha quedat sense complir. I quan jo he demanat sobre aquesta
llei al govern actual, doncs, sempre m’han vingut a dir que és
una llei que ha quedat com desfasada. Bé, idò, escolti, vostè el
que proposa és que es desplegui reglamentàriament.
Jo vaig estar a punt d'esmenar aquest punt i vaig dir, potser
més que desplegar-la reglamentàriament el que caldria fer és
adaptar-la a la nova situació, perquè en matèria de
transparència i bon govern, ha evolucionat molt la situació, hi
ha una legislació bàsica i, per tant, potser el que s'hauria de fer
és replantejar aquesta llei, però igualment hi votarem a favor,
perquè creiem que, si hi ha una llei, mentre no es derogui
almenys que es desplegui aquesta llei.
Jo vaig voler insistir en un punt, que és el de la comissió,
em sembla que es diu, ara no me’n recordo..., que és el de
l’Oficina d'avaluació pública. En aquest cas, aquesta oficina, no
està creada... A veure, està creada perquè per llei està creada,
figura a l'organigrama. De fet, si la busca a la pàgina web del
Govern la trobarà..., el problema és que no existeix realment,
i per això aquí he posat que es posi en marxa, en el termini de
tres mesos, l'Oficina, perquè creada, ja està creada.
I, per tant, creiem que seria fonamental perquè en aquests
moments el Govern no està avaluant l'efectivitat de les seves
polítiques, no l’està avaluant. Jo tinc un exemple concret, que
ja he fet preguntes orals, he fet una pregunta al conseller
d'Educació, ara, de fet, arran de la seva iniciativa, he demanat
la compareixença del conseller d'Educació en comissió, perquè
reti compte de l’acompliment d'una PNL en la qual s'instava el
Govern a avaluar una política que va ser la duplicació del
professorat d'anglès, s'ha duplicat el professorat d'anglès a
través d'un decret, això ha costat milions d'euros, i no hi ha
unes evidències que això hagi servit perquè millori el nivell
d'anglès dels alumnes. Jo ho poso com un exemple molt concret
d'una política que es fa, que val milions d'euros, i ningú no està
avaluant que realment aquesta política hagi estat eficaç.
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Pel que fa al tercer tema -i ja acab- també hi votarem a
favor. Vostè ja va treure aquest tema en el debat que vam fer a
la nostra proposició de llei, i creiem que, com diuen en castellà,
“a falta de pan, buenas son tortas”, per tant, ja que es va
rebutjar la nostra proposta, també votarem a favor d’aquest
punt.
I això és tot. Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Correspon ara la intervenció del Grup
Parlamentari Ciudadanos, que ha presentat l'esmena RGE núm.
2394/22, té la paraula el Sr. Méndez.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Buenos días, señores. En esta moción que nos presenta el
Sr. Lafuente enfrentamos un asunto bastante más grave y más
serio de lo que pueda dar a entender el tener que remitirnos a
los conceptos concretos, que parecieron dirimirse en la
interpelación. Porque es un asunto, señores, que afecta
directamente a nuestras consciencias, a nuestras consciencias
como demócratas. Aquí, desde luego, no nos va a servir de
nada darle el tratamiento a una cuestión entre partidos, que
alguna referencia a esto me pareció escuchar el otro día en la
interpelación sobre cómo funcionaban los partidos y su
opacidad, porque aquí el bipartidismo tiene el problema de que
ya tiene asignados los papeles, siempre se representa la misma
tragicomedia. Al que le toca la oposición, asegurar que no se
practica en absoluto la transparencia, y que solo la opacidad y
el oscurantismo rigen nuestros destinos. Al que le toca el poder,
todo es de una transparencia cristalina y, además, todo es
transversal, multidireccional y completamente sostenible,
estamos expuestos, somos públicos y hay comités, comisiones,
juntas y demás, que se reúnen por doquier y, además, qué
transparencia política plantea, por cierto, los partidos de la
oposición.
Así que este discurso, así, no nos sirve a nadie, de nada. Tal
vez, lo más interesante de la interpelación resultó,
precisamente, que hubo una propia interpelación dentro: ¿de
qué hablamos cuando hablamos de transparencia? Y el
concepto que, por cierto, se introdujo en nuestras vidas y en
nuestra política, no sé si algunos lo recordarán, cuando la
Glásnost, o sea, cuando el final de lo que creo que podremos
empezar a llamar la primera guerra fría, y aquella voluntad de
apertura de la Unión Soviética, entonces aparecieron la
transparencia y la Glásnost.
La transparencia, señores, consiste en explicar con claridad
los motivos y los criterios utilizados por los gobiernos y las
instituciones de forma que resulten comprensibles por la
ciudadanía las medidas que se toman. Es decir, por qué se
hacen las cosas y, además, permitir que se pueda estar de
acuerdo o desacuerdo con esos criterios. Así que queda claro
que tratamos de un asunto enraizado en el origen de todo
proceso democrático, en realidad, de nuestras consciencias como les decía- como demócratas.
Porque los gobiernos tienden a aplicar de forma natural el
principio según el cual el fin justifica los medios, y aquí se trata

de responder a una pregunta básica: ¿deben los gobiernos dar
explicaciones sobre su gestión? Y un demócrata, señores, está
obligado a pensar que sí, que los gobiernos deben ser
cuidadosamente controlados y limitados, y que para ello se
instituyeron principios tales como la separación de poderes, la
representación popular o, precisamente, las mociones.
Vale. Por cierto, todo ello son los resultados de la tensión
entre Jefferson y Hamilton en el génesis de nuestra democracia
moderna. Esto no implica que las autoridades deban ser
impedidas en sus actuaciones, implica que tienen que ser
exigentemente controladas y que tienen que ser claramente
comprendidas.
Nuestra Ley, la española, 19/2013, considera la
transparencia y el acceso a la información pública ejes
fundamentales de toda acción política porque, si no es así, esto
no es una democracia. ¿Cómo se toman las decisiones, cómo se
manejan los fondos, cómo se establecen los criterios de
actuación de las instituciones? La Ley balear 4/2011 incide
además en una cosa especialmente interesante, expone que los
gobiernos han pasado de la aplicación objetiva de la ley, sobre
todo en orden público y mantenimiento del orden jurídico, al
desarrollo y la gestión de nuevos servicios demandados por la
sociedad, que implican una necesidad renovada y aumentada de
transparencia y buen gobierno y aquí, y tiene razón el Sr.
Lafuente, se ha gobernado demasiado últimamente por decreto.
¿Recuerdan lo que decían los clásicos sobre las leyes y los
decretos, lo que nos dejaron explicados?, los sistemas iniciales
obedientes a la ley cortan el peligro de pervertirse, la
monarquía se corrompe en dictadura, la aristocracia se
corrompe en oligarquía y la democracia se corrompe en
demagogia, ¿cómo?, a través de los decretos y esto es
precisamente lo que estamos haciendo aquí, nosotros, y lo que
estamos viviendo.
Por eso vamos a estar del lado de los puntos que nos
propone el Sr. Lafuente, que consideramos realizados en
positivo. Nosotros también los valoramos realizados en
positivo, su constatación del punto 1, su solicitud del
despliegue reglamentario en el punto 2 y la exigencia de
informe preceptivo en el punto 3.
Por nuestra parte, nos permitimos solicitar que nos admitan
una adición sobre la necesidad de reconocer dos comités de
expertos, su composición, las actas de sus reuniones y los
informes por ellos emitidos, dada la importancia en la toma de
decisiones en nuestras administraciones, porque, señores, aquí
se trata de que todos juntos evitemos -no solo juntos, sino cada
uno en nuestra consciencia- convertir nuestros sistemas de
gobierno en lo que denunciaba Solzhenitsyn en aquella frase
que decía: “Nosotros sabemos que mienten, ellos saben que
mienten, ellos saben que nosotros sabemos que mienten,
nosotros sabemos que ellos saben que sabemos que mienten y
por tanto se persiste en la mentira”. Evitémoslo entre todos
gracias a la transparencia y al buen gobierno.
Gracias, señores, he terminado.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Méndez. Començam el torn de fixació de
posicions, començam amb el Grup Parlamentari Unidas
Podemos, donam la paraula a la Sra. Sans.
LA SRA. SANS I REGIS:
Gràcies, president. La transparència no és un eslògan, la
transparència es practica i per això no deixa de sorprendre que
aquesta iniciativa vengui del Partit Popular i sobretot després
dels darrers esdeveniments que ens envolten a la Comunitat de
Madrid en relació amb tota una sèrie de contractes i comissions
que, per més inri de la transparència...
(Remor de veus)
... han acabat amb el seu president Casado defenestrat
precisament per assenyalar aquestes presumptes transaccions,
però no es preocupin que si avui volen parlar de transparència
en podem parlar.
I, mirin, què és el que s'ha fet des del Govern en aquest
sentit?, què s'ha fet per desplegar la Llei 4/2011, de 31 de març,
de bona administració i bon govern,? La posada en marxa de
tot un desplegament normatiu i de programes per donar
compliment a la Llei de transparència i bon govern, per
assegurar la transversalitat que té la transparència en el si del
Govern s'ha creat la Comissió Interdepartamental de Govern
Obert, Comissió Tècnica de Transparència i Comissió Tècnica
de Dades Obertes, la creació d'un nou portal web de govern
obert, l'actualització de manera constant de les dades i la
informació generada durant la pandèmia per tal de garantir la
informació a la ciutadania, que, per cert, ens situa a la segona
comunitat autònoma més transparent en aquest sentit;
participació per part del Govern dintre de l'Observatori de
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció amb la firma
de diferents convenis de col·laboració; organitzar formacions
en matèria de transparència i bon govern per a la resta
d'institucions especialment en col·laboració de la FELIB; en
referència a la participació que fa la llei per a l'aprovació de la
Llei de consultes populars i processos participatius durant la
legislatura passada; es troba en tramitació un projecte de decret
sobre l’organització en matèria de transparència i els
procediments de l’exercici dels drets d'accés a la informació
pública. A l'espera de la nova llei de transparència estatal el
Govern ha presentat diferents aportacions per enriquir-lo
encara més, que, per cert, una futura llei estatal que haurà de fer
que la nostra comunitat autònoma, el nostre govern s'adapti a
aquest nou marc normatiu. Sobre la informació de retribucions
i declaracions patrimonials dels membres del Govern i alts
càrrecs, que també es troba a la llei, idò és una informació
pública i també és una informació que es troba controlada per
la Oficina anticorrupció. També es va aprovar un codi ètic,
encara que a la llei que varen aprovar vostès al 2011 idò no ho
exigia, entre d'altres qüestions.
Per tant, crec que queda clar tota la feina que s'està fent i es
continuarà fent quant a transparència i al desplegament de la
llei i aquest govern hi ha fet feina. La pregunta és: hi varen fer
feina vostès?, perquè l'any d'aprovació és 2011 i jo crec que
governaven vostès, i crec que vostès fan un poc el mateix que
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sempre, assenyalar, assenyalar, però després no varen tenir
temps o no varen voler desenvolupar durant quatre anys moltes
de les qüestions que vénen recollides en aquesta llei.
La feina feta per part del Govern en qüestió de
transparència ha millorat en els darrers anys i el Govern
actualment està complint 163 indicadors de transparència de
199, fet que ens situa per damunt de la mitjana estatal i que cal
tenir en compte a l’hora de fer segons quins judicis.
I, per acabar, sí que vull parlar de la qüestió de respondre
sol·licituds de documentació i preguntes escrites, vull comentar
que de les 24.264 iniciatives s’ha contestat el 86,14%, que del
13,86 que queden encara moltes estan dintre del termini i, no
obstant això, hi pot haver algunes ocasions que es demori un
poc més la resposta per diversos motius, però que el Reglament
d’aquest parlament té fórmules per reclamar aquesta informació
o també en el cas de les preguntes escrites poden requerir el
conseller que vengui a respondre les preguntes escrites en
forma de pregunta oral a les comissions.
Així mateix jo vull dir-los una cosa: si en lloc de desglossar
una pregunta que diu el mateix cinquanta vegades demanam per
mes, per any, per dia... bé, per dia no, però per centre, per
exemple, igual no contribuirien a embossar l'administració
perquè els record que hi ha recursos humans fent feina per
respondre aquestes les preguntes i..., però bé, jo crec que el
postureo els pot voler fer creure que mil preguntes és una gran
feinada quan en realitat tal vegada només estan demanant per
deu o vint temes diferents.
I jo crec que és aquesta... la qüestió dels grups de l'oposició
ara mateix... idò que aquest postureo els pot més, però jo crec
que podrien reflexionar el flac favor que fan a la institució.
Llavors, en síntesi jo crec que vostès no són un grup
parlamentari que moralment pugui donar lliçons sobre
transparència ni bon govern, ni aquí en aquesta comunitat
autònoma, ni a cap altra comunitat autònoma de la resta de
l'Estat.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Gràcies, president. Des de MÉS per Mallorca ja li deim, Sr.
Lafuente, que no donarem suport a la moció i principalment
perquè creim que les propostes posen en evidència que no
pretenen una millora real de la transparència i del bon govern,
tan sols van encaminades a una crítica, a insistir en mentides i
coses una mica... el que volen fer en aquest sentit, no? Per tant,
nosaltres no volem donar suport a qüestions que són d'aquesta
índole, si realment vol parlar de propostes concretes crec que
en podríem parlar.
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Jo crec que..., no vull repetir el que ha explicat la meva
companya anterior, la Sra. Sans, de totes les qüestions que ha
fet aquest govern en matèria de transparència perquè crec que
seria repetitiu aquí tornar fer un llistat de totes les qüestions que
el Govern ha desenvolupat en matèria de transparència.
Sí que en la qüestió del primer punt, en relació amb les
preguntes que no es contesten, d’aquest parlament, jo diria que
també... és a dir el fet de dir que no es contesten queda ja
deslegi..., vull dir, no queda justificada ja la seva proposta, ja
de qualque manera la invalida quan diu que és una cosa
generalitzada, i aquí ja s'ha dit, de més de 24.00 preguntes, més
de quasi un 90% s'han contestat en temps i termini. I, a part
d'això, el que ja s'ha comentat, jo crec que fins i tot el Sr.
Castells ho ha comentat, després la Sr. Sans, que a vegades
s'utilitzen en aquesta cambra per certs diputats, perquè jo crec
que no ho fan tots els diputats, certes fórmules de fer preguntes
que l’únic que provoca és que precisament l'administració que
ha de respondre tengui un col·lapse, i jo crec que tampoc des
d'aquesta cambra no hem de voler saber les coses, hem de voler
controlar el Govern, però la nostra funció no ha de ser
col·lapsar un departament perquè contesti coses, és a dir, que
vostè demani, i que em contesti de quants d’alumnes, no sé
què... una pregunta sigui d’Algaida, l’altra que sigui..., una altra
que sigui... una altra pregunta, la d’Artà, l'altra pregunta..., en
lloc de posar la mateixa pregunta d’Artà, Algaida, no sé què, és
clar, són fórmules, com han dit, per augmentar el rànquing de
preguntes de cada...
(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)
... -no, si ho fa..., què dius? No sé què has dit, perdona, no t’he
entès. Jo no ho he fet, perquè tampoc no som..., crec que no,
però, evidentment, és legítim fer-ho, cada diputat ho fa a la
seva manera, però és que també hem de ser conscients que... i
vostè ha governat i sap què du contestar una pregunta i tota la
paperassa que això suposa. Per tant, jo crec que també nosaltres
ens hem d’auto... diguem, ser sensats i també actuar amb
responsabilitat.
Pel que fa al segon punt, desenvolupar una llei que jo crec
que estam tots d'acord, que, com s'ha dit, ha quedat desfasada
o no és de plena aplicació, que, a més, el Govern estatal fa una
normativa bàsica, que sabem, encara que no ens agradi tal
vegada en qualque cosa que al final es tregui, l'haurem
d'adaptar. Per tant, nosaltres al que no donam suport és que
amb 10 mesos facem, desenvolupem una llei que en aquest
moment tampoc no, no, no és una fórmula correcta per
desenvolupar aquests temes. Per tant, tampoc no podem donar
suport a aquest punt.
Però, és clar, des de MÉS per Mallorca compartim que la
finalitat ha de ser garantir una implementació més homogènia,
efectiva i exhaustiva de tota la transparència i del bon govern
i que els conceptes jurídics siguin clars, resolguin els dubtes
interpretatius i que, tal vegada, després d'aquests deu anys,
doncs s’ha de fer una revisió, però no tan sols... tal vegada no
s'ha de fer un desenvolupament reglamentari, el que ha de fer
és una revisió de la llei en profunditat i una adaptació realment
així com toca.

Estic segura que compartim els objectius, que jo crec que
aquí tots de major transparència a l'activitat pública i la
regulació de l'accés a la ciutadania a la informació pública i per
afavorir aquesta millora de qualitat democràtica en el
funcionament de les administracions públiques. Com s’ha dit,
ja he dit que no ho repetiré, totes les iniciatives del Govern, fins
i tot aquest decret que ara està en marxa, es desenvolupa
precisament en aquest tema de millorar l'accés a la informació
pública del Govern.
I pel que fa al tercer punt, el tema de la... que ja el vàrem
debatre, el vàrem debatre quan es va aprovar aquí el tema del
decret llei, l’informe jurídic, nosaltres crec que ja vàrem dir,
vàrem expressar quina era la nostra manera, que pensàvem que
els decrets lleis s'han d’exercir amb responsabilitat; és vera que
hem passat una pandèmia i jo crec que això no ens ha de fer
desvirtuar, no ens ha de desvirtuar la funció que tenen i tampoc
el bon ús que se’n faci o el mal ús.
Per tant, nosaltres donam tota la confiança al Govern, estam
segurs que tots els decrets lleis que han sortit tenen els seus
informes jurídics i altres d'altres tipus, i sempre hem dit que els
decrets llei també tenen una part jurídica, però també tenen una
part de decisió i de component polític en aquell moment de
considerar què és urgent, que això no ens ho durà un informe
jurídic, què és el que es considera urgent políticament, i
nosaltres creiem que això no ens ho pot dir un servei jurídic, i
nosaltres ho defensam, i cada govern tendrà el seu criteri polític
a l'hora d’exercir aquesta funció.
I després, per acabar, s'han dit moltes coses en aquest
d'això, hi ha hagut paraules que jo crec que li diria al Sr.
Campos que s'apliqui la qüestió de transparència i que també
els grups parlamentaris aquí tenen el deure de presentar
comptes en aquesta comunitat i també grups parlamentaris que
no els presenten també incompleixen la Llei de transparència.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Inicialment
ja demanaré votació separada en aquesta moció.
Al Sr. Yllanes, i permeti’m que no entri a debatre quin
govern ha estat el que ha aplicat més la transparència, jo crec
que el que hem de mirar és que s'apliqui i que els ciutadans
puguin accedir a la informació i, evidentment, que els diputats
d'aquesta cambra també puguin accedir a la informació que se
sol·licita. Com dic, el Sr. Yllanes, fa 15 dies, quan debatíem
aquesta interpel·lació, deia que “la transparència és impulsar el
govern obert, és coordinar les tasques i fer partícips a tota la
societat d’aquest principi, fer publicitat activa i garantir el dret
d'accés a la informació pública.” Per això, entre aquesta
coordinació de tasques, entre aquest dret a l'accés a la
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informació, pensam que hi ha el d'entregar als grups
parlamentaris les respostes i documentació que es demana per
poder fer la seva tasca de control al Govern i també per poder
aportar millores.
Des del nostre grup parlamentari tenim 114 preguntes
pendents, n'hi ha del 2019, per tant, no es troben dins termini,
ni les del 2020 i 2021; sol·licituds de documentació n'hi ha 16,
i els puc assegurar que aquest grup parlamentari no ho fa per
col·lapsar el Govern, sinó per tenir informació que consideram
necessària, perquè o bé ens ho demanen o bé volem fer
millores.
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Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Carbonero.
LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:
Gràcies, president. Primer de tot, ens veim en la necessitat
d’aclarir un poc el concepte de transparència, perquè veim
aquesta moció bastant tendenciosa, i ho hem vist també en el
debat.

En tot cas, nosaltres sí que donarem suport a aquest punt.
Pel que fa referència al segon punt, allà on es demana
desenvolupar reglamentàriament el que es preveu a la Llei
4/2011, qualsevol llei que es fa allà on es preveu un
desenvolupament reglamentari s ha de tirar endavant, hem de
complir el que s'aprova, i per això és tan important poder
debatre, poder escoltar, poder consensuar i que les lleis es
puguin fer i aplicar i no que es deixin incompletes. No és
normal, independentment del Govern que hi hagi, que després
d’11 anys no s'hagi desenvolupat un reglament que marca una
llei, ni aquesta ni qualsevol altre. Això crec que ens ha de fer
reflexionar pel que dic, perquè quan fem una llei,
desgraciadament, hi ha vegades que es fa no per ajudar la
ciutadania, sinó per penjar-se una medalla, no dic ni aquesta en
concret, ni aquest govern en concret, però sí que passa i ho
veiem, i el que fan aquestes lleis és dificultar moltes vegades la
vida d’altres administracions i de la ciutadania en general.
Per tant, per tant, al segon punt també li donarem suport,
perquè pensam que, com dic, s’ha de desenvolupar.
I amb referència al tercer punt, ens hi abstindrem. Fa tres
setmanes que votàrem a favor la iniciativa que va dur el Grup
Mixt, MÉS per Menorca, amb aquella proposició de llei on se
sol·licitava que el Consell Consultiu estudiàs si existien
circumstàncies extraordinàries i urgents que justificassin que es
fes un decret llei i si envaïa o si s’envaïa l’àmbit vetat en els
decrets llei. Això es feia entre l'aprovació del decret llei, o
s'havia de fer entre l'aprovació del decret llei i la validació en
el Parlament. Aquesta vegada es demana modificar la llei
perquè l'informe de l'Advocacia sigui preceptiu a fer el decret,
i, bé, en compliment de les condicions previstes a l'article 49 de
l'Estatut d'Autonomia, i pensam que això no és la millor opció
que podríem trobar, que s'ha de plantejar una opció n’estam
convençuts, però pensam que podria retallar les capacitats del
Govern en alguns casos i no ho trobam oportú.
Com dic, hem de repensar aquesta situació perquè no
podem dir, com s'ha dit aquí, per part de la presidenta avui i per
part d’altres diputats que m'han precedit, que s'han fet 28
decrets llei per mor de la pandèmia, quan dins aquests 28
decrets llei alguns podia ser que fossin per modificar lleis i
crear noves normes que res no tenien a veure amb la pandèmia
i els seus efectes, i, sobretot, no ho feien de manera
extraordinària i urgent, que és el que ha de ser un decret llei.
Per tant, nosaltres, com dic, en aquest punt, Sr. Lafuente,
ens hi abstendrem.

La llei estatal estableix obligacions en difusió i determina
informació concreta a publicar i que hi tenguin accés els
ciutadans i les ciutadanes, també l’oposició, per suposat, però
principalment també els ciutadans i ciutadanes.
S’avaluen 80 indicadors agrupats en sis àrees concretes, i si
trobam l'anàlisi de les diferents comunitats autònomes veim
com Balears té un índex d’un 81,91% aquí. Ho veu, Sr.
Lafuente?
En els darrers anys, aquí hi ha la gràfica de les diferents
àrees, no sé si ho veu des d'aquí, però bé, després li ho puc
lliurar, i després hi ha una gràfica dels diferents anys de quina
manera s'han anat incrementant els índex de transparència,
segons les normes internacionals.
Veim que aquesta proposta es planteja des d’un centrisme
de l’oposició un poc preocupant, perquè els paràmetres
establerts són aquest, Sr. Lafuente. I l’increment, la tendència
és in crescendo.
Què ens demanen? Que constatem que el Govern no
contesta preguntes escrites? Però jo li diré, miri, des d’aquesta
legislatura més de 24.000 preguntes escrites i sol·licituds
d'informació. Són quasi mil peticions per mes, mil peticions per
mes, una mitjana de 43 peticions per dia. És a dir, avui, pam,
pam, pam, han registrat 43 peticions i es contesten, es
contesten. És com que aquell got, sap?, que li tira sucre i
remena, remena que es dissol i hi ha un moment que ja no es
dissol el sucre, doncs, el mateix. Vostès juguen a aquesta
estratègia de saturació. Ja li ha dit algun altre portaveu també.
Li diré, miri, el 22, ara fa quatre dies, ho poden trobar, 53
de registre d'entrada, número 53 fins el 124 tot va del mateix,
la mateixa pregunta per als municipis dels diferents municipis
de les Illes Balears, quan ho haurien pogut fer tot a una mateixa
pregunta. Vull dir, açò és..., realment no sé a quin rànquing
juguen. No sé si esperen una notícia al diari que són els que fan
més preguntes, però realment és una estratègia de saturació.
Açò acceptin-ho, i no té res a veure amb la transparència ni els
índex que li acab de mostrar.
Però és que aquesta proposta és..., és que realment és
curiosa, crea confusió, però és que consterna per dos motius
molt clars. El primer, pel poc rigor amb què tracta vostè, Sr.
Lafuente, el tema de transparència, molt poc rigor. I segon, per
venir de qui ve: del Partit Popular. És realment sorprenent, un
partit que ha estat, que ens ha posat en els rànquings de
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corrupció, ens du aquí avui aquesta moció de bon govern i
transparència. És espectacular. Quan hem vist també acusacions
creuades, avui a nivell a nivell nacional, aquests dies, del
mateix partit, acusacions d'espionatge que realment veim com
l'essència del Partit Popular està intacta, el lideri qui el lideri,
està intacta l'essència, i ens duen aquesta proposta.
(Alguns aplaudiments)
Ens parlen de decrets llei, de decrets llei. El Partit Popular
va ser capaç d'aprovar 25 decrets llei en dos anys, corria l’any
2013, Sr. Lafuente, vostè se’n recorda. El Sr. Costa també.
Molts varen ser aprovats a plenaris extraordinaris, plenaris
extraordinaris sense pandèmia, sense justificació de tramitació,
...
(Remor de veus)
... sense llei.
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:
... simplement, simplement..., es posen molt nerviosos quan els
diuen el que van fer vostès, però és que vostès demanen des de
l'oposició el que quan governen no fan, i tothom se'n recorda,
senyors del PP, ...
(Alguns aplaudiments)
... tothom se’n recorda. És impressionant, és un exercici
d'hipocresia, però un exercici clar d'hipocresia que treurien un
excel·lent si el posen a avaluar, un excel·lent.
Bé, la veritat és que em preocupa molt la deriva que ha
agafat aquest debat, Sr. Lafuente, i vostè..., sí, em preocupa,
perquè vostès van de la mà de VOX. Vostès avui a la sessió de
control han presentat la mateixa pregunta que VOX en base a
falses notícies. Sí, vostès tenen la responsabilitat de posar límit
a aquesta tendència. Vostè té la responsabilitat...
(Remor de veus)
... perquè avui s'han dit paraules molt gruixudes, Sr. Lafuente,
i vostè ara té la rèplica i té la responsabilitat de posar en valor
aquesta institució. Vostè forma part d'aquesta mesa, Sr.
Lafuente, faci el favor de posar límits, de posar límits...
(Alguns aplaudiments)
... de posar límits a les paraules gruixudes que s'han dit avui,
simplement.
Em torn a aquestes gràfiques, podem dir alt i clar -poden dir
alt i clar- que aquesta comunitat té un govern transparent.
Aquesta comunitat compleix amb els índex de transparència.
Aquest govern és coherent, té un compromís amb la ciutadania
i escolta, escolta la ciutadania d'aquestes illes i pren les
decisions per donar solucions als problemes de la gent, pren

decisions per donar llum, Sr. Lafuente, i no fum, com sembla
que volen fer vostès.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Carbonero. Ara li correspon al grup
proposant. Té la paraula el Sr. Lafuente.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gracias, Sr. Presidente. Bien, no sé si pedir autorización
también a la portavoz de Podemos y a la del PSOE a ver si
puedo hablar...
(Alguns aplaudiments)
... porque, según ustedes, no tenemos ningún derecho a hablar,
moralmente no podemos decir nada, no podemos hablar de
transparencia. La oposición no puede preguntar al Govern, la
oposición no puede presentar una moción pidiendo tres cosas
bastante elementales...
(Alguns aplaudiments)
... una, que se cumpla el Reglamento de esta cámara y que
contesten en el plazo; una cosa bastante elemental. No, dicen,
no, es culpa del PP que satura, pero es que hemos visto a El Pi
y ha explicado cuál era la situación de sus preguntas y sus
respuestas, ¿también acusan a El Pi entonces? Es evident que
ustedes mienten y buscan una excusa para votar en contra de
nuestra propuesta. Es cumplir el Reglamento. Es una lástima
tener que salir aquí a debatir y en vez de debatir de las
propuestas nuestras, se venga a la descalificación total y
absoluta diciendo que la oposición, el principal partido de la
oposición, que representa a un número importante de los
ciudadanos, no tienen ningún derecho a hablar sobre esta
cuestión.
Pedimos que se cumpla el Reglamento; no tenemos derecho
a que se cumpla el Reglamento. Pedimos que se desarrolle la
Ley de Transparencia; no tenemos derecho a pedir que se
desarrolle la Ley de Transparencia. Pedimos que los decretos
ley tengan mayor sustento jurídico con un informe de la
Abogacía de la comunidad autónoma que se diga simplemente
que se cumple el Estatuto, no tienen derecho ustedes a pedir
eso porque ustedes son del PP y no tienen absolutamente
ningún derecho. Bueno, y que me lo diga la representante del
Partido Socialista, no voy a entrar en el tú más, no voy a entrar,
no pienso hacerlo porque no pienso ponerme a su altura en
ningún momento...
(Alguns aplaudiments)
... no me pienso poner a su altura. No.
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Por tanto, entendemos que son tres propuestas razonables,
tres propuestas que cumplen la ley, tres propuestas que van en
el sentido de mejorar la información, de mejorar la
transparencia, de mejorar la política, de hacer cumplir el deber
que tiene esta cámara de control al Gobierno y, por tanto,
entendemos que es una lástima. Hoy son malos tiempos para la
transparencia; malos tiempos para la transparencia en esta
comunidad autónoma; malos tiempos cuando se pide la
comparecencia de consellers y se vota en contra; malos tiempos
cuando se cambia el director de la Oficina anticorrupción y se
pone a una persona que ha sido un alto cargo de un gobierno...
(Alguns aplaudiments)
... malos tiempos cuando se pide la Comisión de participación
ciudadana para hablar de la modificación de la Ley de turismo,
que es una ley fundamental en esta comunidad autónoma, y se
dice que no se... y vota la mayoría en contra de la Ley de
participación ciudadana; malos tiempos para la transparencia
precisamente, desgraciadamente, con este gobierno y que me
digan, no, es que ustedes cuando gobernaron qué hicieron. Pues
mire, le voy a decir lo que hicimos, hicimos lo que pudimos y
lo que buenamente podíamos, pero...
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Bé, un cop finalitzat el debat, procedirem a la votació. S’ha
acceptat votació separada, o sigui que passam a votar el primer
punt. Votam.
27 sí, 30 no, cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 2. Votam.
27 sí, 30 no i cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 3. Votam.
23 sí, 30 no, 3 abstencions.
Respecte de l’esmena RGE núm. 2356/22 de VOX, s’ha fet
una transacció i per part de VOX s’ha acceptat. Qualque grup
parlamentari s’hi oposa? Idò votam aquesta esmena, amb la
transacció feta. Votam.
22 sí, 32 no, 3 abstencions.
Ara votam l’esmena RGE núm. 2376/22. Votam.
27 sí, 30 no, cap abstenció.

(Remor de veus)
Ara passam a votar l’esmena RGE núm. 2394/22. Votam.
... "Baleares obtiene una puntuació de sobresaliente en
transparencia", Diario de Mallorca de 2014...
(Alguns aplaudiments)
... gobernaba el Partido Popular. Pasamos precisamente de 50
y pico puntos, que usted habla, a 90 y pico puntos en
transparencia y costó trabajo, costó trabajo, sobre todo
sabiendo cómo ustedes habían dejado la comunidad autónoma
entonces, quebrada, sin dinero y costó trabajo y lo tiramos
adelante. En el 2013, premio a la gestión pública innovadora
por parte de un gobierno del Partido Popular. Hicimos lo que
pudimos y lo que buenamente hicimos. Seguramente nos
equivocamos en muchas cosas, pero también hicimos cosas
buenas y en transparencia mejoramos sustancialmente.
Es una lástima que ustedes tienen ahora que proponemos
tres propuestas bastante sencillas, bastante razonables en
materia de transparencia, voten en contra y que su
argumentación es básicamente, no, es que el Partido Popular no
puede hablar de este tema. Pues el Partido Popular seguirá
hablando de transparencia, seguirá pidiéndoles
responsabilidades, seguirá cumpliendo sus obligaciones con los
ciudadanos, seguirá cumpliendo lo que dice el Estatuto de
Autonomía, que le corresponde a este parlamento, que es la
labor del control del Gobierno. Y me sabe mal que a ustedes
cumplir lo que dice el Estatuto, lo que dice la ley y lo que nos
obligan los ciudadanos, no les guste. Pero lo vamos a seguir
haciendo, les guste o no les guste a ustedes.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

25 sí, 30 no, 2 abstencions.
A continuació passam al quart punt de l’ordre del dia, que
correspon a les proposicions no de llei.
IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 461/22,
presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a la participació
activa del franquisme a l’Holocaust i l’extermini nazi.
I en primer lloc debatrem la Proposició no de llei RGE
núm. 461/22 dels grups parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a la participació activa
del franquisme a l’Holocaust i l’extermini nazi. Comencem
amb les intervencions per defensar la proposició no de llei. I en
primer lloc, donam la paraula al Grup Parlamentari Unidas
Podemos. Té la paraula la Sra. Sans.
LA SRA. SANS I REGIS:
Gràcies, president. Primer de tot, vull agrair als assistents
aquí avui presents que ens acompanyin en aquest dia històric,
em referesc als membres de l'Associació Memòria de Mallorca,
entitat que representa incansablement les víctimes del
franquisme. A Pere Josep Bueno, investigador referent, que
participà en el documental L’alemany de la botiga de fotos,
pioner a treure a la llum de la desmemòria, investigacions
cabdals que es tracten en aquesta iniciativa; als germans Segura
Bonnín, que visqueren als pis de Obermayer i a tants d’altres
com Joan Pérez, Luís Pérez, José Miguel López Romero i
molts altres que, tot i que no han pogut venir avui aquí, han
col·laborat desinteressadament i incansablement perquè aquest
acte de justícia sigui avui possible més de setanta anys després.
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Aquesta iniciativa la vàrem registrar pel Dia internacional
de commemoració de la memòria amb víctimes de l'holocaust,
i pensam que és una iniciativa que no tan sols ha de quedar en
aquest parlament, sinó que s'hauria d'estendre a moltes altres
institucions. L’Holocaust nazi va ser un fet atroç, un genocidi
on s'assassinaren milions de jueus, però també milions de
polonesos, milers de republicans espanyols, comunistes i
d'altres sectors de l'esquerra política, homosexuals, persones de
la comunitat gitana, discapacitats físics i mentals, entre molts
altres. En certa manera es recorda l’Holocaust, s’ha convertit
en una fita per assegurar els drets humans, independentment del
seu origen.
Però a Espanya encara queda molt per conèixer i
reconèixer. Aquesta desmemòria es deu, en part, per l’intent del
franquisme de voler traslladar cap a l'exterior a partir del 43 i
sobretot després de la II Guerra Mundial, una imatge de
salvador de jueus, una imatge que malauradament va quedar a
l’imaginari i que amb l'arribada de la democràcia, es va optar
per oblit, sense tenir en compte cap consideració de justícia, un
oblit que arriba al punt que cap govern democràtic encara ha
revocat el títol de Gran Caballero i el collar de la Gran Orden
imperial de las flechas rojas que Franco va concedir a Hitler.
Per tant, queda clar que per un costat Franco i el seu règim,
sí varen ser partícips actius a l'holocaust i, per molt que ho
volguessin amagar, la connivència amb el règim de Hitler era
evident. Era tanta que no sols varen acollir fugitius i màxims
dirigents nazis després de la guerra, que molts varen viure fins
als seus darrers dies a les Illes, sinó que també la memòria ha
perdurat en diferents arxius que demostren clarament la petició
de llistats de jueus establerts a Espanya o les posteriors ordres
d'expulsió, entre d'altres. I per un altre costat, quan els nazis
ocuparen França en el quaranta, milers de republicans exiliats
després de la Guerra Civil, queden a les seves mans,
precisament perquè Franco es va negar a reconèixer-los com
espanyols i quedaren com apàtrides en camps de concentració
nazis.
Aquest genocidi començà a arribar-nos a Espanya de forma
més oberta a través de les produccions cinematogràfiques, i
l’exemple més recent i que posa de manifest que a les Illes
Balears també hi va haver una persecució cap als jueus i, per
tant, una participació del règim de Franco amb l’Holocaust i
amb els nazis és el documental L'alemany de la botiga de fotos
de Pere Bueno, que -com ja he dit- ens acompanya avui aquí,
i Joan i Lluís Pérez, que arran d'un document d'expulsió d'un
jueu d'Esporles, Leo Freser, es desgrana una part fosca i
dolorosa que varen patir els diferents jueus refugiats, arran de
l'arribada al poder de Hitler i la II Guerra Mundial.
Serà a partir del 2000 que a Espanya hi comença a haver un
significatiu canvi en voler donar a conèixer els fets que varen
ocórrer durant la Guerra Civil i el franquisme, impulsat aquest
moviment per part de les associacions memorialistes d'Espanya,
amb l’única finalitat de recuperar la memòria democràtica del
nostre país, que la transició s'havia deixat oblidades a totes les
víctimes i que alhora es posava en dubte poder construir una
societat i un estat democràtic sobre la vulneració dels drets
humans patits en el passat més recent. La memòria democràtica
ha tingut alts i baixos d'ençà que es va començar aquesta tasca,
però no hem de defallir i hem de continuar treballant

simplement per honor i respecte a la veritat, a la justícia i a les
garanties de no-repetició. I no hem d'oblidar mai que al darrera
hi ha famílies, però que també hi ha una societat que mereix
saber el que va passar, sense propagandes franquistes, tal com
es va pretendre en el seu dia.
Per això avui debatem aquesta iniciativa i demanam el vot
favorable de tot l'arc parlamentari, per reconèixer el patiment
dels jueus refugiats del nazisme i de les seves famílies, que
foren expulsades els anys quaranta de les Illes Balears,
considerats com a indesitjables per la nova Espanya.
Reconèixer el matrimoni Irene i Ernst Heinemann que
vivien a El Terreno; reconèixer i condemnar la participació
implícita i activa del franquisme a l’Holocaust nazi amb la
deportació de més de 9.700 espanyols a camps de concentració
nazi, així com després de la guerra la seva participació en
acollir el màxim de dirigents nazis; honorar i reconèixer el
patiment de les víctimes balears, les apàtrides que foren
deportades als camps de concentració nazi; reconèixer la gran
tasca realitzada per les entitats memorialistes i pels
investigadors i investigadores, així com per la Comissió de
Fosses i Desapareguts i per la Comissió de Memòria i
Reconeixement Democràtic.
I, finalment, instar el Govern de l'Estat a aprofundir en la
investigació sobre els refugiats nazis a l'Estat espanyol, retirar
sense dilacions els honors concedits per Franco i Hitler,
incorporar els currículums escolars i extracurriculars per donar
a conèixer la història dels jueus expulsats de les Illes, dels
republicans assassinats en els camps de concentració nazi.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Cano.
LA SRA. CANO I JUAN:
Sr. President. En primer lloc, vull donar la benvinguda al
públic present, a l’entitat memorialista Memòria de Mallorca,
com als investigadors i investigadores que ens acompanyen.
Avui es fa impossible no derivar el debat cap a l’actualitat
geopolítica, quan els demòcrates treballem per les garanties de
no-repetició del feixisme, ha esclatat una guerra a Europa, amb
la invasió del poble d'Ucraïna per part de Rússia, amb ressons
del passat, en forma d'amenaça de guerra nuclear. El fantasma
del feixisme torna recórrer Europa i el món.
Deia Hegel que els grans fets i personatges de la història
universal apareixen dues vegades, potser es va quedar curta
amb aquesta previsió; sense cap mena de dubtes, la major
tragèdia seria repetir, per tercera vegada, una guerra de
conseqüències devastadores per a la població, perquè el
feixisme i els discursos de l'odi han causat estralls a Europa,
han provoca milions de morts d’éssers humans i a dia d'avui
encara no coneixem, i per això la feina dels investigadors i
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investigadores és tan important, per aprofundir en la magnitud
d'aquesta barbàrie al nostre país i a les nostres illes, que va tenir
lloc de la mà del règim franquista.
Hi ha grups que presenten esmenes per no parlar de la
dictadura franquista i volen parlar de Lenin i d'Stalin, del
comunisme, i a mi m'agradaria recordar que a la Llei de
memòria i reconeixement democràtics, en el preàmbul al qual,
per cert, el Partit Popular no va donar suport, es va abstenir, en
el preàmbul, on es condemnava expressament el franquisme per
primera vegada en aquesta cambra, també els grups d'esquerra
vàrem incorporar els règims totalitaris i antidemocràtics. Per
tant, crec que no som sospitosos absolutament de res.
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Així mateix, volem instar el Govern d'Espanya a continuar
investigant sobre els refugiats nazis i traslladar les conclusions
a les autoritats alemanyes per jutjar-los, i també és important
retirar els honors que Franco va concedir a Hitler en senyal
agraïment per l’ajut financer prestat a la guerra i incorporar al
currículum la memòria democràtica per evitar que oblidem els
horrors de la nostra història i qui sap si contribuir a evitar que
es puguin repetir.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Tenen avui una oportunitat, en aquest cas, per condemnar
la participació franquista a l'holocaust nazi, perquè
l'antisemitisme del règim franquista va provocar el tancament
de la comunitat jueva que intentava escapar de França, en
impedir el seu pas es va permetre que fossin capturats i
assassinats pels nazis. La comunitat jueva, considerada pel
règim franquista com a indesitjable de la nova Espanya, va ser
víctima d'un acord secret entre Espanya i Alemanya per
deportar tots els refugiats. Varen ser molts els ciutadans de les
nostres illes que varen acabar a camps de treball o de
concentració nazi, uns per lluitar al costat de la causa de les
democràcies antifeixistes, i d'altres que varen haver de fugir i
exiliar-se a Alemanya, com el cas conegut de Jaume Rabassa,
una figura clau en el socialisme de Balears i que formà part de
la comissió gestora de l'Ajuntament de Palma, constituïda
després de la proclamació de la II República.
El gener del 1943, Hitler va permetre als seus aliats
repatriar i salvar tots els jueus espanyols. Franco va poder
salvar entre 40 i 50.000 jueus d'origen sefardita que vivien a la
Grècia ocupada, però va decidir no moure ni un dit. Amb els
exiliats Hitler li va fer la feina bruta a Franco, va traslladar els
presoners de guerra espanyols a camps de concentració, 9.300
espanyols dels quals 7.000 acabaren a Mauthausen, més de
5.000 espanyols varen ser torturats, gasats o enterrats vius.
Gràcies a les investigacions realitzades a les nostres illes,
sabem que hi hagué un mínim de 41 víctimes Balears mortes
els camps d'extermini nazis.
I des del Grup Parlamentari Socialista volem posar en valor
la feina d’aquests investigadors i investigadores, una
contribució a la memòria democràtica cabdal, així com al
Govern de les Illes Balears per tota la feina de reconeixement
institucional de les víctimes, amb projectes com el de les pedres
Stolpersteine, col·locades els darrers anys en honor a les
víctimes del franquisme i del nazisme, perquè és important que
honorem les víctimes i reconeixem el patiment dels jueus
refugiats del nazisme, així com les víctimes balears deportades
a camps de concentració nazi.
Avui tenim la oportunitat que aquest Parlament condemni
la participació implícita i activa del franquisme a l'holocaust
nazi, amb la deportació de més de 9.700 espanyols i espanyoles
i amb el col·laboracionisme del règim en l’acollida de refugiats
nazis que han viscut amb total immunitat a les nostres illes.
Honorar les figures com les d’Irene i Ernst Heinemann i
reconèixer la tasca de les entitats memorialistes i dels
investigadors.

Gràcies, Sra. Cano. Donam la paraula al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Sí, moltes gràcies, president, molt bon dia, diputats i
diputades, i molt especialment al públic que avui ens
acompanyau.
I vull començar la intervenció dient que mai no podrem
agrair suficientment tota la feina que han fet moltes de les
associacions memorialistes i, especialment, de moltíssimes
persones que han dedicat una bona part del seu temps a
investigar i, precisament, a recuperar la memòria de
moltíssimes persones de les quals ja hi havia hagut un esforç
implícit per esborrar la seva memòria.
I avui m'agradaria fer referència a dues d'aquestes persones,
Pere Bueno y Juan Pérez, que compartim un mateix espai a un
mateix poble allà on vivim. I precisament, i vist que Pere ha
vengut avui aquí, li vaig demanar o li vaig proposar que jo avui
volia ser la seva veu, precisament per un tribut de
reconeixement a tota aquesta feina d'investigació que ens ha
ajudat a partir d’històries molt concretes de gent, amb noms i
llinatges, poder reconstruir la història d'Europa del segle XX.
I les paraules de Pere diuen així:
És una coincidència desafortunada que el debat d'aquesta
proposició no de llei coincideixi amb la celebració del Dia de
les dones, i dic que és desafortunada, perquè és necessari que
el 8 de març es converteixi en una de les reivindicacions
centrals de l'any, és per això que la meva intervenció pretén ser
també un petit homenatge a unes dones molt especials: Irene
Heinemann, vivia a El Terreno, a Palma, a una casa a tocar el
torrent amb vistes al moll de Can Barbarà, amb el seu marit
Ernest. Mallorca, era lluny de Hitler, i aquest matrimoni major
d'edat, que encara són conegudes avui en dia com els Àngels
d’El Terreno, no es podien imaginar que rebrien una
comunicació d'expulsió del territori espanyol per ser de raza
judía y por su origen indeseable para la nueva España.
Aleshores, Irene y Ernest, molt majors decidiren posar punt i
final a les seves vides i suïcidar-se, no sense abans haver deixat
una nota manuscrita a les seves filles, que els deia: fugiu
d'aquest infern en què es converteix Europa.
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Es potser només un gest simbòlic, però és d'agrair que
l'Ajuntament de Palma i el Govern de les Illes Balears hagin
instal·lat una Stolpersteine davant la casa on va viure aquest
matrimoni d’àngels.
Una de les filles del matrimoni Heinemann, Lore Krüger,
fotògrafa, havia estat internada un mes abans al camp de
concentració de Gurs. Així com va poder en va sortir, va
escapar cap a Mèxic seguint els consells de la carta manuscrita
dels seus pares. Lore Krüger va haver de sobreviure al suïcidi
de son pare i de sa mare, al suïcidi de Walter Benjamin, que
eren companys a París l'any 1936, i el suïcidi del jove
Obermeyer al seu pis de Palma.
Qui degué patir especialment el suïcidi del jove Obermayer
degué ser Lili Katz, casada en segones núpcies amb l’industrial
tèxtil Joseph Julius Obermeyer. Vivien al carrer que aleshores
es deia Capitán Castell -avui es diu Pablo Iglesias- Lili Katz,
Joseph Julius i els dos fills d'aquest. El mateix juny del 1940,
els Obermeyer reberen l'ordre d'expulsió. El fill gran també va
optar per posar fi a la seva vida mitjançant el suïcidi.
Aleshores, Lili Katz decideix vendre el pis con la venia de su
marido -segons resa l'escriptura-, i avui, que és el dia de les
dones, convé fer el cor fort... i partí, i va partir amb el seu marit
i el fill petit d'aquest de cap a Amèrica, on els esperava un futur
lluny d'aquell infern en què ja s'havia convertit Europa.
Són històries de dones que fugen amb la maleta sempre
preparada i amb la impossibilitat de fer arrels enlloc. Com
varen decidir fugir d'Hamburg, després de la Nit dels Vidres
Tancats, el 1938, les valentes Elsa Frischer, Lissy Mayer,
Claassen i Henriette Ritter, cap d'elles era d'origen jueu, però
totes eren casades amb jueus. Lissy i Henriette eren germanes,
de llinatge familiar Von Bielenberg. Però, evidentment,
incomplien un dels punts importants de les lleis racials de
Nuremberg, s'instal·laren temporalment a Tànger i d’allà
arribaren a Esporles on es varen integrar perfectament dins el
poble i varen fer bons amics, tal i com ens recordava una de les
persones que va morir fa poc, amb molts d'anys, Francisca
Rosseta. Evidentment, varen rebre també la mateixa carta
d'expulsió l'any 1940, i varen haver de partir i varen arribar fins
a Anglaterra.
Podem parlar de moltíssims altres casos que estan
investigant, el cas per exemple d'Eivissa, haurem de parlar de
Wallach, Holzinger, Hanauer, i de tota la resta de refugiats a
Mallorca, on hem de reivindicar els llinatges com Melchior,
Pfefferkorn, Orsinger o Kaufmann.
És important i hem de rebutjar aquesta participació de
l'Estat espanyol franquista a la persecució sistemàtica del poble
jueu, però sobretot durant la primera part de la II Guerra
Mundial.
Torna ser només un altre gest simbòlic, però, evidentment,
per tot necessari i per la memòria de tant d'homes i de tantes
dones.
Moltes gràcies, diputats i diputades.
(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Ensenyat. Començam amb les intervencions
dels grups parlamentaris que han presentat esmenes. I, en
primer lloc, donam la paraula al Grup Parlamentari Popular,
que ha presentat les esmenes RGE núm. 2377 a 2379/22, té la
paraula el Sr. Lafuente.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gracias, Sr. presidente, buenos días a todos. Bien, en primer
lugar, quiero dejar clara la posición contundente del Partido
Popular de condenar cualquier vulneración de los derechos
humanos, cualquier persecución, cualquier tortura, cualquier
asesinato de inocentes por cualquier motivo, pero
especialmente por motivos ideológicos, de raza, sexo, religión
o cualquier otra diferencia, y manifestar nuestra solidaridad,
comprensión y reconocimiento a las víctimas de todos los
regímenes totalitarios. Manifestar nuestro compromiso en
defensa de los derechos humanos, de la democracia, de la
pluralidad, que son principios fundamentales en la
Constitución, que es la norma fundamental de convivencia y
que no es patrimonio de nadie, sino de todos y que forman
parte de la esencia de los principios de la Unión Europea.
La Unión Europea nació precisamente después de la II
Guerra Mundial, después del gran drama de la II Guerra
Mundial, con la intención de dar estabilidad, de dar paz y
libertad y democracia precisamente frente a los regímenes
totalitarios, frente a las dictaduras y frente al comunismo. Y
precisamente lo ha conseguido durante mucho tiempo, lo ha
conseguido durante muchísimos años, pero desgraciadamente
en estos momentos, hoy vemos como Europa tiene a sus
puertas, tiene dentro de Europa el peligro de la guerra.
Y entendemos que a los parlamentos les corresponden
pronunciamientos políticos, les corresponde acción de control
al Gobierno, les corresponde buscar soluciones a los problemas
importantes de los ciudadanos, y a los historiadores les
corresponde el relato de la historia, el relato en libertad y
respetando la expresión de cátedra.
Por ello nuestro grupo defiende los principios que inspiran
la Declaración de los derechos humanos, como he dicho, y
entiende que se deben condenar los regímenes autoritarios, que
han vulnerado los derechos humanos, que han creado tanto
sufrimiento y tanto dolor en la historia de Europa,
desgraciadamente. Y por eso entendemos que se tiene que tener
una visión amplia de ese dolor creado en Europa por los
regímenes totalitarios; no podemos tener una visión parcial, no
podemos hacer incidencia a unos regímenes totalitarios y
olvidarnos de otros.
Entendemos que el Parlamento Europeo lo dejó claro en
distintas resoluciones y los organismos europeos lo han dejado
claro y nosotros, que aspiramos a ser una sociedad próspera,
moderna y plenamente integrada en Europa, presentamos tres
enmiendas que precisamente van en este sentido. Van en el
sentido de que el Parlamento de Baleares manifieste su
adhesión a la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de
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septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria
histórica para el futuro de Europa y que habla de la condena sin
ningún tipo de excusa de todos los regímenes totalitarios, los
comunistas, los regímenes fascistas, todos los regímenes
totalitarios.
La segunda enmienda es manifestar del Parlamento de las
Islas Baleares su adhesión a la Declaración de Praga,
precisamente sobre la conciencia europea y el comunismo,
iniciada en su momento por el Gobierno checo y apoyada por
destacados líderes políticos europeos, intelectuales e
historiadores.
Y la tercera propuesta es que el Parlamento de las Islas
Baleares manifieste su adhesión a la Resolución 1481/2006, de
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, emitida el
25 de enero de 2006, que precisamente condena todos los
regímenes totalitarios, absolutamente todos.
Y resulta especialmente importante creo en estos momentos
en que vemos como un país como Rusia no respeta las normas
básicas del derecho internacional, vulnera absolutamente todas
las normas del respeto del derecho internacional, vulnera la
soberanía de un país como es Ucrania y declara unidad
unilateralmente la guerra y lo invade. Lo que creíamos que no
veríamos y pensábamos, e incluso hace pocos meses, que no
pasaría jamás, desgraciadamente estamos viendo cómo se
bombardean ciudades, donde se ataca a la población civil,
donde no se respetan los derechos humanos. Y lo vemos aquí
en Europa, desgraciadamente. Por eso nos adherimos a las
palabras que Josep Borrell, alto representante de la Unión
Europea, dijo sobre estas cuestiones, que por motivos de
tiempo no las voy a reiterar, pero es curioso y es triste y es
deplorable que un dictador como Putin argumente
precisamente, que el ataque a Ucrania es porque son neonazis,
por eso hay que andarse con cuidado a veces con el lenguaje
precisamente vemos cómo un dictador, una persona sin
escrúpulos, una persona que invade y vulnera los derechos
internacionales, utiliza determinado lenguaje.
Ucrania, que sufrió precisamente al principio de los años 30
un exterminio, un exterminio brutal y de la forma más cruel
posible por parte de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, que mató a 4 millones de personas y los mató de
hambre. Por tanto, creo que está perfectamente legitimado en
este momento que en este parlamento lo que digamos es que
condenamos todos los regímenes totalitarios, nos adherimos a
lo que ha dicho el Parlamento Europeo, nos adherimos a lo que
dicen las instituciones democráticas europeas y condenamos
absolutamente todos los regímenes totalitarios, incluido el
comunismo.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Lafuente. Intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos, que ha presentat l'esmena RGE núm. 2409/22, té
la paraula la Sra. Guasp.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:
Gracias, presidente. Este 27 de enero conmemorábamos el
Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, 77 años
después de la liberación del campo de concentración y de
exterminio de Auswitch, recordemos hoy, ayer y cada día les
víctimas y condenemos la barbarie y también condenemos los
discursos de odio. No creo que nadie se atreva a negar hoy en
esta cámara la relación de Franco con Hitler y con Mussolini,
la relación del franquismo con el fascismo y el nazismo que
está completamente documentada y constatada. Y ante esto no
caben discursos equidistantes y solo caben recuerdos y
condenas sin ambajes, ante la dictadura franquista y ante todas
las dictaduras y ante todas las tiranías y ante todos los
regímenes totalitarios excluyentes, como hizo el Parlamento
Europeo en su resolución de 19 de septiembre de 2019.
Recuerdo las palabras del reciente fallecido Sassoli, el
presidente del Parlamento Europeo, que dijo literalmente:
“cuenten tanto con mi compromiso con la defensa de la libertad
de expresión de todos y cada uno de los miembros de esta casa,
como con la seguridad de que, en el ejercicio de la misma, no
cabe la glorificación de ninguna dictadura.”
La memoria democrática jamás debe ser un elemento de
discordia entre los demócratas, sino un instrumento de
conocimiento del pasado y de dignificación de aquellos que
sufrieron vejaciones, que sufrieron privación de libertad,
violencia y muerte, con un claro objetivo: cohesionar la
sociedad entera para que no se repitan estas situaciones. Y yo
hoy no voy a hacer alusión a lo que está pasando porqué no
quiero hacerlo.
Nuestra formación reconoce el sufrimiento vivido y
condena el asesinato de las 41 víctimas de Baleares que
asesinaron en los campos de concentración, víctimas del
holocausto. Mi partido apoya la memoria histórica y
democrática, no basada en el pensamiento sesgado, y creemos
en una memoria histórica que dignifique a las víctimas.
Y ningún grupo parlamentario de esta cámara debería
utilizar de forma partidista el reconocimiento de las víctimas,
porque son muchas las víctimas y muchas las injusticias a
reparar, y ningún partido político debe tratar de buscar dividir
en un tema en el que debe haber el mayor consenso, y ningún
partido político tiene el derecho de apropiarse de la memoria de
la historia de todos.
Y ya les avanzo que mi grupo parlamentario va a votar a
favor de todos los puntos de esta proposición no de ley.
Miren, nadie puede dudar, al asegurar de esa relación
constatada de Franco con el fascismo de Mussolini y el
nazismo de Hitler, así lo reconoció en el 46 la ONU, la
Organización de Naciones Unidas, y nadie puede negar que al
concluir la contienda mundial, la Segunda Guerra Mundial,
España se vio inmersa en un aislamiento político internacional,
y todo ello como elemento de presión contra un régimen
autoritario que había sido aupado al poder gracias al soporte de
Hitler y Mussolini, esta es la verdad, así lo dijo la ONU en su
resolución de 1946: condenaron el régimen de Franco y
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decidieron que mientras continuara este régimen España no
tenía que ser admitida en el seno de las Naciones Unidas.
Esta resolución de la ONU dijo literalmente: “En origen,
naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco
es un régimen de carácter fascista, establecido gran parte
gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y la
Italia fascista de Mussolini”, lo dice la ONU. Por tanto,
tampoco digamos que esto no se ha reconocido, y tampoco
caigamos en ese oportunismo.
Sobre la PNL sobre los puntos que dice y habla de judíos
que huyeron de la Alemania nazi, tenemos muchísimas
investigaciones fielmente documentadas, y quiero hacer
mención hoy a una de dos compañeros de Baleares, Pere Bueno
y Juan Pérez, L'alemany de la botiga de fotos, refugiado en
Esporles, que arroja mucha luz y pone nombre y apellidos a
este infierno que se vivió con el holocausto.
Estamos a favor también de todos los puntos, es cierto que
hemos hecho una enmienda al punto 4, aceptamos la
transacción que me ha trasladado la Sra. Sans, creemos que és
una triste tarea que se debe realizar y se debe llevar a cabo,
pero no considero que deba servir para hacer autobombo del
Govern, por eso aceptamos esa transacción, y valoro, en aras al
consenso y valoro el esfuerzo hecho de aceptar esta
transacción.
Quiero dejar hoy nuestro apoyo a todos los investigadores
y a la Comisión de Fosas, que están intentando reparar tanto
dolor para todas las víctimas, el apoyo de Ciudadanos hoy a la
proposición no de ley.
Gracias.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Guasp. En torn de fixació de posicions, donam
la paraula al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la
paraula el Sr. Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente. Hoy la luz alcanzará un pico de más
de 700 euros el megavatio hora y, según los especialistas, a lo
largo de este año, de continuar la guerra en Ucrania, podrá
alcanzar los 2.000. La cesta de la compra está desbocada, la
inflación, según los especialistas, llegara este año a tener dos
dígitos, y entre tanto el mundo tiene el corazón encogido ante
la posibilidad de una tercera guerra mundial, en la que no el
fantasma del fascismo, el fantasma del comunismo, del que es
hijo Putin, recorre Europa, y quien lo apoya y defiende son sus
socios de Podemos.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Y ¿qué hacemos hoy en este Parlamento ante toda esta
problemática? Sacar a pasear el cadáver de Franco, si ustedes
pudieran harían como la reina Loca, que paseaba el cadáver de
Felipe el Hermoso por toda España, por las villas y pueblos,

porque cada vez que tienen ustedes algún problema
desentierran a Franco. La verdad es que hoy, que ustedes
quieren hablar de nazis, les puedo asegurar que el doctor
Goebbels sentiría envidia de su aparato de propaganda, ustedes
lo que pretenden hoy, en realidad, es banalizar el holocausto,
porque el holocausto es exactamente la persecución del pueblo
judío y su plan de exterminio sistemático que se desarrolla en
la conferencia del Bansi, con la llamada “solución final”, y
ustedes quieren juntarlo todo, los represaliados políticos, las
personas que murieron; esas no fueron víctimas del holocausto,
fueron víctimas de la represión, que, por supuesto, es
inaceptable y que condenamos, pero ustedes lo quieren juntar
todo.
Porque es muy curioso que los partidos que constantemente
nos traen aquí propuestas antisionistas, de repente sientan este
furor por la defensa del holocausto, en el que, ya digo, intentan
juntarlo todo.
Porque, además, ustedes no tienen legitimidad, ustedes el
día que suban a esta tribuna a condenar los más de 100
millones de personas víctimas de los regímenes de izquierda
comunistas, entonces podremos empezar a hablar.
Pero algunos datos, algunos datos simplemente, en la
publicación American Sefarad, indicaba que España abrió sus
fronteras con Francia, lo cual supuso la salvación de miles de
judíos. El profesor Haim Avni de la Universidad Hebrea habla
de que la España franquista salvo al menos 40.000 judíos, y eso
no solo fue en ese momento, sino que se prolongó en el tempo.
En el año 45, el régimen permite a la agencia judía actuar en
territorio español para que la inmigración de los supervivientes
de campos de concentración a Palestina, que había prohibido
el Gobierno británico. En el 67, tras el conflicto árabe-israelí,
el Gobierno español ordena a las embajadas en los países
árabes dar pasaporte y visados españoles a todos los judíos que
fuera posible. Y en el año 68, el Gobierno español, de nuevo,
interviene personalmente ante Nasher para ir en auxilio de los
judíos egipcios internados en campos, al menos 110 de estos
judíos fueron acogidos en España.
El filósofo e historiador alemán Patrick Bonn Zurmuller
dice que España hizo posible que más de 50.000 disidentes y
judíos escapasen del holocausto nazi. El médico y periodista
italiano, Enrico Deaglio, en su libro La banalidad del bien,
dice textualmente: “Si bien el papel de la España franquista en
el salvamento de los judíos europeos ha sido silenciado, casi
del todo, fue decididamente superior al de las democracias anti
hitlerianas, las cifras varían entre los 30.000 y 60.000 judíos
liberados del holocausto”.
Como ustedes sabrán, y aunque hoy no se le ha permitido
presentar al Sr. Maxo Benalal, que es un especialista en el
tema, una enmienda que quería presentar, podemos citar como
nombrados justos entre las naciones por el estado de Israel, por
el salvamento a los funcionarios del régimen franquista: Ángel
Sanbrid, José Ruiz de Santaella, Eduardo Proper de Callejón,
Sebastián Romero Radigales, todos ellos diplomáticos del
régimen franquista que ayudaron a salvar decenas de miles de
personas del holocausto.
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En definitiva, los judíos dicen en esa medalla de justos entre
las naciones, que el que salva una vida salva el mundo, y
también los judíos piensan que hay un libro de la vida y un
libro de la muerte, en el libro de la muerte se inscriben aquellos
que persiguen al pueblo de Israel y en el libro de la vida
aquellos que ayudaron a salvarlo. Sin duda, yo me siento muy
orgulloso de pertenecer a un país que está inscrito en letras de
oro en el libro de la vida, por todo lo que hizo para salvar a los
judíos del terrible holocausto nazi.
Gracias, Sr. Presidente.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears
te la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President. De debò? No crec que el que acab
d’escoltar i el que acab de veure en aquesta cambra, ens trobam
en una guerra a Ucraïna i l’única manera d'acabar amb tot això
és acabar també amb aquests discursos de l'odi, però aquí
som...

6855

Condemnam, des del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes, el franquisme, el nazisme, qualsevol dictadura, però
avui venim a parlar d'una concreta, quina pena que 70 anys
després haguem de tornar parlar d'això, i no perquè pensam que
ens repetim, sinó perquè és absolutament imprescindible que en
tornem parlar, que ho tornam recordar i que ho tornem
condemnar, perquè si no la història es repeteix. Tot i així, fent
el que fem, fent el que recordam, condemnant el que
condemnam ho tornam viure molt a prop de ca nostra.
Condemnam també aquest tercer Reich, el del führer de
drogues, perquè he de recordar que, a més a més, a banda d'un
dictador, aquest senyor i tots els seus equips eren cocainòmans,
heroïnòmans, metaamfetaminòmans i es ficaven tot el que
podien en vena i a través de la sang, i ells varen aconseguir
matar milions i milions de persones, simplement perquè eren
diferents. El Grup Parlamentari El Pi aposta per les diferències.
Era tant l’odi contra els jueus, vull recordar que a l'any
1944, quan Hitler ja sabia que perdia la guerra, se’n va anar a
Hongria directament, i què va fer? Va seguir exterminant jueus,
un, un altre i un altre, jo em deman si vostès han vist les
imatges, què és pitjor, si morir en aquell moment o si era millor
sobreviure, com varen acabar sobrevivint alguns que feia
llàstima com varen sobreviure a malalties, a violacions, a
eliminació de drets, a tantes coses i varen arribar al final, aquell
1945 en vida, però amb una vida que no han tornat gaudir.

(Alguns aplaudiments)
... una representació i exemple d’allò que no s'ha de fer,
encendre el bou del betlem, vostès encenen una i una altra
vegada el bou del betlem i em sembla que el que havíem de fer
avui era no sortir-nos del tema.
Dit això, torn començar: Sr. President, gràcies, senyores i
senyors diputats, membres de l'Associació Memòria de
Mallorca, gràcies per haver-se girat, nosaltres també volem ser
els seus portaveus, perquè vostès són els nostres, així com els
historiadors que avui ens acompanyen.
Malauradament la màxima tan nostrada que “no hi ha temps
que no torn” ens esclata la cara quan miram a Ucraïna el dia
d'avui i des de fa una dotzena de tristes dramàtiques i sagnants
jornades. Mandataris que arriben al poder i enduts per una
megalomania extrema, per no respectar els drets dels altres, per
no tenir ni una mica d'humanitat, persones -persones per dir
qualque cosa- que van fabricant un discurs que s'acaben creient
ells mateixos i que el que volen simplement és donar ales a la
seva pròpia bogeria; sotmeten una i una altra vegada
poblacions, els avanços en el món de la dona, en el món de
l'educació, infraestructures, obres d'art, sistemes sanitaris,
sistemes de tot tipus, simplement perquè sí, perquè la força ho
ha de poder tot.
Avui ho veiem a Ucraïna, allà on el comportament humà
mostra la seva pitjor cara, coses que no havien de tornar passar,
passen una i una altra i una altra vegada, valors que no s'havien
de perdre els perdrem una, una altra i una altra vegada; la
paraula donada és només una paraula donada, buida de
contingut, una gran mentida.

Passaré a les votacions d'aquesta proposició no de llei,
d'aquesta iniciativa que avui se’ns presenten amb la veu que ens
tremola perquè estam, com dèiem, pensant que tot es repeteix
massa vegades.
Honoram i reconeixem el patiment dels jueus refugiats del
nazisme? Sí.
Reconeixem i condemnam la participació implícita i activa
del franquisme a l'holocaust nazi? Sí.
Reconeixem el patiment de les víctimes balears que foren
deportades a camps de concentració nazis? Sí.
Sí a cadascun dels punts d'aquesta proposició no de llei que
ja ens han explicat tan bé.
Retirar sense dilacions indegudes els honors concedits pel
règim franquista a Adolf Hitler? Sí, que tard que fem per retirar
tot això!
I, simplement dir, que Franco, Francisco Franco, que avui
encara aquí som per decidir si tu has estat més dolent que jo,
aquell ho va ser més, aquell va salvar una vida, aquell en va
salvar quaranta, quina vergonya!, Franco, de poca personalitat
i poques llums, va abrigar les idees nazis, va perseguir jueus, va
incomplir totes les normes de comportament -per ser educada.
Enhorabona, per la iniciativa!, el nostre vot a la pau i a les
bones intencions sempre serà favorable.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. I sigui benvingut
el públic que avui ens acompanya, gràcies per venir.
Deia Walter Benjamin: “És més difícil honorar la memòria
dels il·luminats que la dels famosos, a la memòria dels
il·luminats està consagrada la construcció històrica.” La
història l'hem de conèixer i recordar per evitar que torni a
succeir i més en el moment actual que vivim, on s'ha revifat el
revisionisme de la història, ho acabam de veure, fa no gaire; on
hem de sentir alguns analistes, historiadors, que rebaixen les
morts i els sofriments, per concloure que una guerra és una
guerra, que la violència es va produir a tots els bàndols, que el
franquisme fou un règim autoritari, però decent. En poques
paraules, es tendeix a relativitzar el paper de la violència
militar i política del franquisme, part fonamental de la seva
llarga durada.
Aquest revisionisme és una manera indecent d'eludir
responsabilitats.
Deia Eduardo Galeano: “La impunitat premia el delicte,
indueix a la seva repetició, estimula el delinqüent i contagia el
seu exemple”.

Sens dubte votarem a favor d'aquesta iniciativa, ja que no
ens podem permetre el luxe de l'oblit, perquè no deixa de ser
una altra mort, perquè el feixisme avui i sempre necessita d'una
condemna clara i contundent cada dia a tots els llocs. Com deia
el poeta Thomas Hardy al seu poema Els oblidats, “el seu
temps és oblidat, com homes que mai han sigut, una pèrdua
d’alè discontinu, és la segona mort”.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Font. Ara donam la paraula, per part dels
grups proposants, al Grup Parlamentari Unidas Podemos. Té la
paraula la Sra. Sans.
LA SRA. SANS I REGIS:
Gràcies, president. Primer de tot, vull donar les gràcies a
tots els grups parlamentaris que donaran suport a tots els punts
d'aquesta iniciativa i que se sumen a aquest dia històric. I
seguidament em vull dirigir als senyors i a les senyores diputats
i diputades del Partit Popular, perquè els convid que buidin la
motxilla del seu llegat ideològic, que beu directament del
franquisme i que clarament demostra que la memòria
democràtica els fa incòmodes, els fa tan incòmodes que el Sr.
Lafuente ha estat incapaç ...
(Remor de veus)

L'Estatut de Roma, signat per Espanya, el 18 de juliol del
1998 i ratificat el 19 d'octubre del 2000, en el seu article 7è és
prou clar, a la seva definició de crims de lesa humanitat, en el
qual s'inclouen qualsevol dels actes següents quan es comet
com a part d’un atac generalitzat o sistemàtic contra una
població civil i amb coneixement de dit atac, assassinat,
extermini, esclavitud, deportació o trasllat forçós de la
població, empresonament o una altra privació de llibertat,
tortura, violació, persecució d'un grup determinat, fonamentada
en motius polítics, racials, nacionals, ètnics, ... justament del
que estam parlant avui.
Les Nacions Unides fa temps que reclama a Espanya que
ompli els buits que té matèria de veritat i justícia, i caldria
afegir reparació i no-repetició, perquè la reivindicació de les
víctimes no és cosa del passat, és cosa de present. El dret de les
víctimes, la justícia està íntimament vinculat l'obligació dels
estats d'extradir o jutjar sobre la base d’aquest principi l'Estat
ha d'exercir la jurisdicció penal sobre el presumpte responsable
dels abusos o extradir aquesta persona a un estat que sigui
capaç de fer-ho i hi estigui disposat. El delicte de separació
forçosa és de caràcter permanent i com a crim contra la
humanitat és un delicte imprescriptible. La recerca d'aquests
delictes és un imperatiu per als poders públics.
Cal dir-ho clar, cada jutge que pren una decisió dubtosa,
cada periodista que menteix i manipula, cada polític que pacta
l’inacceptable per estar en el poder, cada ciutadà que assumeixi
el feixisme quotidià, està construint una trampa contra la
societat.

EL SR. PRESIDENT:
Per favor, silenci.
LA SRA. SANS I REGIS:
... ha estat incapaç de pronunciar “franquisme”, en tot el seu
llistat de règims totalitaris, que ja hem dit ...que ja hem dit ...
(Continua la remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, senyors diputats, per favor. Silenci, per favor. A
veure, Sr. Camps. Deixin parlar la Sra. Diputada.
LA SRA. SANS I REGIS:
Bé. Deia que havien estat incapaços de pronunciar la
paraula franquisme en tot aquest llistat de règims totalitaris, que
ja li ha dit la Sra. Cano que la Llei de memòria democràtica
d'aquest parlament ja contempla la seva condemna, i que avui
han vingut aquí a estendre un tupido velo de fum a través de les
seves esmenes, perquè són incapaços de fer una condemna
explícita, amb el que va ocórrer són incapaços de pronunciar
que el franquisme va participar activament a l’Holocaust, i són
incapaços de fer aquest pronunciament ...
(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
(Se sent una veu de fons inintel·ligible i remor de veus)
LA SRA. SANS I REGIS:
Idò, estic contenta que votin a favor, tal vegada ho
haguessin pogut explicitar ...
(Petita cridòria i alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
A veure, senyors diputats,... -Sra. Pons-, deixin parlar la
Sra. Diputada, després ja votaran el que estimin oportú, però
deixin-la parlar.
LA SRA. SANS I REGIS:
Hagués estat bé ..., idò, mirin, el seu portaveu que ha sortit
aquí ho hagués explicat, perquè crec que tal vegada molts de
grups també s'hauran quedat amb aquest dubte amb l'exposició
que vostès han fet, i tenint en compte que normalment
s'abstenen o voten en contra de moltes iniciatives de memòria
democràtica presentades en aquest parlament.
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passar, de no voler posar un tupido velo, com han volgut fer
molts en aquest país, possiblement podríem evitar molts dels
conflictes que s'estan produint.
I crec que més o manco ho hem dit tot. Vull tornar donar les
gràcies al públic assistent. Crec que és un dia històric avui el
que fem tots els grups parlamentaris que votarem a favor
d'aquesta iniciativa.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Un cop finalitzat el debat i aclarits els termes de la votació,
procedirem a la votació separada. En primer lloc, passam a
votar el punt número 1. Votam.
53 sí, 3 no, cap abstenció.
Passam a votar el punt número 2. Votam.
53 sí, 3 no, cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 3. Votam.
52 sí, 3 no i cap abstenció.
Passam a votar el punt número 4. Votam.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
53 sí, 3 no i cap abstenció.
Això ha passat a comissió moltes vegades siguin el que
diguin. Vostès sabran, a totes les iniciatives que es presenten
sempre és “sí, pero”, y aquest “sí, pero” es torna a fer patent
amb les esmenes. I ja li dic que nosaltres avui venim a
condemnar aquesta participació activa que va tenir el
franquisme a l’Holocaust i que està més que documentada, i
amb això em remet al Sr. Rodríguez que hi ha fons escrites
documentals basades en arxius que s'han trobat a diferents
arxius locals que demostren aquesta participació, per molt que
vostè avui hagi vingut a aquesta tribuna a repetir aquest
argumentari de propaganda franquisme que ens varen voler
ficar en vena a partir del 43 quan varen veure que les forces del
nazisme pareixia que no guanyarien la II Guerra Mundial i que,
per tant, avui -com dic- molts són els grups parlamentaris que
donaran suport.

Ara passam a votar, deman si cap grup no s'oposa a la
transacció feta a l'esmena 2409 de Ciudadanos; doncs, si ningú
no s'hi oposa, votam el punt número 5, amb l'esmena 2409, amb
la transacció incorporada. votam.
40 sí, 3 no, 13 abstencions.
El punt número 6 no existeix en el document enregistrat, o
sigui que votam el punt número 7. Votam.
53 sí, 3 no i cap abstenció.
Passam a votar el punt número 8. Votam.
53 sí, 3 no i cap abstenció.

Deia la Sra. Guasp que és una qüestió que l’ONU ja
reconeixia, però jo crec que després del debat es pot veure que
moltes de les coses que diu l’ONU o el relator especial de
l'ONU, per desgràcia, no sempre fan cas als governs i en
qüestió de memòria democràtica, en aquest país ens han estirat
moltes vegades les orelles i hem de continuar fent feina per tal
de donar compliment a totes aquestes qüestions que ens
demanen. És una qüestió de justícia, i, sobretot, és una qüestió
que és molt important continuar parlant-ne a les institucions, al
carrer i també a les escoles, per tal, precisament, de garantir
aquestes garanties de no-repetició, que malauradament, estam
veient com estan succeint fets de guerra, atesa la invasió que
està fent Rússia sobre Ucraïna i que lamentam profundament,
perquè estan tornant a posar en vulneració tots els drets
humans. I segurament, si des d'Espanya i molts altres països
haguessin fet aquesta tasca de donar a conèixer el que va

Les esmenes d'addició que havia presentat el Grup
Parlamentari Popular no són acceptades.
IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 11604/21,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a jornada laboral de quatre dies.
Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
11604/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa
a jornada laboral de quatre dies. Començam amb la intervenció
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr.
Mas.
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EL SR. MAS I TUGORES:
Gràcies, president. Ja veig que l’autobombo els agrada i
s'ho passen bé -agrairia una mica de respecte quan hi ha
convidats, però, bé, i a mi també, ja que m'he de posar en això,
els agrairia una mica de respecte.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Mas, comenci, per favor.
EL SR. MAS I TUGORES:
Comencem, ja compta el temps. Bé, setmana de quatre dies
laborals, he de reconèixer que avui demanam un esforç per
sortir de la zona de confort i pensar com seria aquesta setmana
laboral de quatre dies, en tots els aspectes, sou, cotitzacions a
la Seguretat Social, autònoms i microempreses, feines de
temporada, etc., facem aquest esforç, facem aquest esforç
perquè la qualitat laboral de treballadores i treballadors s’ho
mereixen.
Un dels problemes que té el nostre teixit productiu és la
baixa productivitat, un dels factors que més afecta la
productivitat, per tant, la competitivitat de les empreses, és la
qualitat laboral de treballadores i treballadors; la salut, la
conciliació familiar, i, fins i tot el grau de felicitat amb el que
treballadores i treballadors encaren la feina són elements
cabdals per augmentar la seva productivitat i, en conseqüència,
la competitivitat de les empreses per a les quals fan feina.
Un altre concepte important és la qualitat democràtica, la
participació activa en els diferents fòrums, des de les AMIPA,
clubs esportius, sindicats, associacions, partits polítics, etc.,
només és possible si hi ha temps; una família que s'aixeca cada
dia a les sis del matí i ha de córrer tot el dia per acabar la
jornada a les 10, no té temps, a les 10 del vespre, no té temps
de participar, i aquesta és la realitat de moltes famílies del
nostre país. Per tant, la qualitat democràtica de la societat és
menor, no podem, no ens podem queixar que la gent no
participa si no li donam les eines i les hores per poder-ho fer.
Una altra de les qüestions importants és la de la conciliació,
la conciliació no és córrer per amunt i per avall, acompanyant
i anant a cercar d'una activitat a una altra filles i fills, la
conciliació no és anar a ajudar a fer els deures mentre es fa el
dinar de l’endemà o qualsevol altra feina, la conciliació és
passar estones llargues amb filles i fills, poder estar pendents de
la seva salut, poder estar pendents de les seves preocupacions.
Hi ha res de nou? Ah, d’acord.
Tal i com tenim avui les jornades laborals això està a l'abast
de poques famílies.
En el cas del nostre país, a més a més, tenim el handicap de
l'extrema estacionalitat de nuestra economía, la concentració de
la feina en pocs mesos genera problemes de conciliació, de
productivitat, de salut laboral, en definitiva, de qualitat laboral.
Som molt conscients que, per mor, precisament, d’aquesta
estacionalitat, la proposta de la setmana de quatre dies laborals

requereix d'una certa valentia i esforç, però, com que hi creiem,
creiem que és una bona proposta la qual millora tant la qualitat
de vida de treballadores i treballadors, com la productivitat i
competitivitat de les empreses, com que, a més a més, aquest
mes està previst que el Ministeri d'Indústria publiqui l’ordre
d'ajudes per a la implantació del programa Pilot, que compta
amb una partida de 10 milions d'euros en els pressuposts
generals de l'Estat, demanam a l'Estat, precisament, que, com
més aviat millor posi en marxa l'estudi de viabilitat de la
implantació de la jornada laboral de quatre dies setmanals a
totes les empreses. I en el cas de les Illes Balears, amb atenció
especial a serveis i hostaleria.
En el segon punt instam el Govern de l'Estat a posar en
marxa un pla pilot per a la implantació de la jornada laboral de
quatre dies setmanals a les empreses de les Illes Balears i a
incloure el sector hostaler a causa del gran pes que ocupa dins
el mercat laboral del nostre territori.
No tenguem por als canvis, no escoltem aquells que
s'esforcen per repetir que la jornada laboral de quatre dies
enfosaria l'economia, al llarg de la història tenim exemples de
canvis profunds dins el mercat laboral que van ser titllats
d’inoportuns o catastrofistes, però van esdevenir passes
endavant tant econòmicament com en la millora de les
condicions de feina de treballadores i treballadors. La
implantació de la jornada de vuit hores o la prohibició del
treball infantil són bons exemples.
Per una vegada, siguem...
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Mas, tiene que terminar, por favor.
EL SR. MAS I TUGORES:
... -sí, sí, ja acab, presidenta-, per una vegada siguem pioners en
qualitat laboral, en definitiva, en qualitat de vida per a la gent
del nostre país.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sr. Mas. Intervención ahora de los Grupos
Parlamentarios Socialista y Unidas Podemos que han
presentado conjuntamente las enmiendas RGE núm. 2406 y
2407/22. En representación del Grupo...
(Se sent una veu de fons que diu: “primero Pérez-Ribas”)
... -sí, disculpen.
Intervención del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que ha
presentado la enmienda RGE núm. 2393/22, tiene la palabra el
Sr. Pérez-Ribas.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gracias, presidenta. Bien, primero iniciar mi intervención
diciendo que me siento más cómodo en el título semana laboral
de cuatro días, semana laboral de cuatro días laborables que no
de jornada laboral de cuatro días, que me hace recordar a los
profesionales sanitarios que han estado en alguna ocasión,
posiblemente, cuatro días de jornada laboral seguidas.
Bien, dicho este comentario, una de las cuestiones que
Ciudadanos siempre ha defendido y con mucho hincapié, y que
consideramos que es uno de los grandes asuntos de nuestro
país, es el fomento de la conciliación, especialmente de las
familias, pero también del conjunto de los trabajadores, por
cuenta propia o ajena, para poder desarrollar su proyecto de
vida compaginándolo con su carrera profesional. En este
sentido, los liberales siempre hemos apoyado medidas para
favorecer la flexibilización del mercado laboral y que faciliten
la conciliación, sin que supongan un perjuicio para las
empresas.
La propuesta del Gobierno belga, liderado, por cierto, por
un primer ministro liberal, abunda en este sentido, por lo que
desde Ciudadanos valoramos que se avance en esa dirección
con políticas públicas orientadas a facilitar la conciliación entre
la vida laboral y familiar.
Una propuesta, la belga, que no tiene nada que ver con lo
que han hecho otras fuerzas políticas en España, mientras
Podemos, Más País o MÉS per Mallorca pretenden eliminar de
la noche a la mañana, sin variaciones de salario, ocho horas de
jornada laboral, sin que exista evidencia suficiente de cómo
esto puede afectar a la productividad, en Bélgica han apostado
por una fórmula que va más en sintonía con lo que defendemos
los liberales españoles, apostar por ofrecer más libertad, más
flexibilidad al trabajador para que reparta sus horas de trabajo
en la medida que mejor se adapte a su proyecto de vida.
Aún hay más, en la propuesta de MÉS per Mallorca se
desprende, cómo no, la demonización del sistema turístico de
las Illes Balears cuando la realidad es que estamos inmersos en
una auténtica batalla de atracción y retención del talento, y los
departamentos de recursos humanos de las empresas de las Illes
Balears son muy conscientes de ello y constantemente están
buscando soluciones para mejorar la conciliación y el bienestar
del trabajador, principalmente para retener su talento.
Por eso, presentamos una enmienda que elimina esa
atención especial enfermiza a empresas de servicios y
hostelería, no se debe mezclar el decrecimiento por el que
suspira MÉS per Mallorca con la flexibilización para mejorar
la conciliación. Pero ustedes, parece ser, según la exposición de
motivos, parecen encumbrar empresas com Microsoft, ustedes
insisten en su exposición de motivos en presentar al sistema
turístico de Baleares como ejemplos como obligación de hacer
un gran número de horas extras que, según ustedes, ni se pagan
ni se retornan en días de fiesta. Y eso no es cierto en la mayoría
de las empresas del sistema turístico de las Illes Balears, mucho
más preocupados en retener talento que en explotar a sus
trabajadores.
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La semana laboral de cuatro días es un proyecto que puede
ser muy positivo para fomentar todo tipo de planes de vida, así
como mejorar la conciliación familiar, uno de los graves
problemas de nuestro país, sin embargo, es necesario que la
disminución de la jornada laboral no suponga una reducción de
productividad, o podríamos enfrentar grandes problemas
económicos que repercutirían fundamentalmente en los más
vulnerables.
Y aquí entramos en el punto 2 de la proposición no de ley,
usted habla del plan piloto para trabajar en empresas de las Illes
Baleares, pero conviene recordar que este plan piloto, como
ustedes citan en la exposición de motivos, deriva de un
chantaje, un chantaje que hizo Más Madrid para aprobar la
gestión en la ley que gestionaba los fondos europeos.
Por tanto, unos...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... bueno, un proyecto piloto que gestionará Más Madrid
seguramente no hará pruebas o no buscará que el sistema belga
sea el que salga favorecido en la decisión que finalmente se
adopte sobre si sí o si no és viable la reducción de días
laborables en la semana.
Dicen en su exposición de motivos, y estamos de acuerdo,
que mejorar la competitividad empresarial está más que
demostrado que aumenta los datos de ocupación laboral, por
ello, es necesario que sigamos invirtiendo en I+D, con especial
foco en la digitalización, adquisición de competencias e
incorporación de nuevas tecnologías en todos los sectores,
preparándonos para los retos del mercado laboral de esta
década. Que, aprovechando que hoy estamos en el Día
Internacional de la Mujer, pues, estos retos evidentemente se
inician por la igualdad de oportunidades, por la digitalización
y por la atracción y retención del talento.
Muchísimas gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gracias, Sr. Pérez-Ribas. Ahora sí intervienen los Grupos
Parlamentarios Socialista y Unidas Podemos, que han
presentado conjuntamente las enmiendas RGE núm. 2406 y
2407/22. En representación del Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra el Sr. Casanova.
EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:
Gràcies, presidenta. Bé, avui portam aquí una PNL per
debatre sobre la jornada laboral, debatre sobre la setmana
laboral, i crec que és un debat important i ha estat un debat
important al llarg de la història perquè ha format part de la
lluita sobre els drets laborals els darrers dos segles d'història.
A les darreres dècades, a més a més, s'ha iniciat un procés
que ha generat canvis molt importants en les relacions laborals:
la globalització, la robotització, la digitalització han canviat els
processos productius i han fet modificar les mateixes relacions
laborals per poder adequar-se als canvis que se’ns venien a
sobre.
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També hem de dir que la pandèmia que passam, fa dos anys
que vivim amb la COVID-19, ha posat de manifest noves
formes de fer, noves formes de relacionar-nos i noves
necessitats de conciliació. Aquí s’ha parlat de conciliació, de
corresponsabilitat, crec que avui és un bon dia per parlar
d'aquesta iniciativa perquè precisament afecta uns aspectes
molt importants, que són la corresponsabilitat i la conciliació
familiar.
Però davant tot això s'havien plantejat dos models d’atendre
aquests nous problemes, per una banda, el model neoliberal que
es basa en l'augment de beneficis basats majoritàriament en la
contenció salarial, l'augment de les càrregues laborals i la
limitació de la negociació col·lectiva i, per una altra banda,
crec que és important, el model progressista que s’ha basat en
la dignitat, en la justícia social, en l'augment de salaris, en la
reducció de la precarietat.
Per això, des del Govern de l'Estat i des del Govern de les
Illes Balears s'han fet avanços el darrer any en la regulació del
treball decent, en la regulació del teletreball, l'augment del
salari mínim interprofessional, el Pla de conciliació i
corresponsabilitat que és pioner a tot l'Estat i una reforma
laboral que ha permès consolidar contractes i transformar la
temporalitat en contractes indefinits. I tot això, a més a més,
s'ha basat en la negociació, tots aquestes canvis s'han basat en
la negociació.
En definitiva, aquest model progressista avança en equitat
i justícia social i benestar per a tothom i, per això, s'ha fet amb
una eina fonamental, el consens; un consens que ha permès
escoltar, negociar, arribar a acords amb els diferents agents
socials i ha permès implementar noves mesures que beneficien
no sols els treballadors sinó també el teixit empresarial.
Respecte de la setmana laboral de quatre dies, respon a una
necessitat de millorar les condicions de benestar i la
conciliació.
De les experiències que s'han posat en marxa fins ara a
diferents empreses s'extreu que aquesta setmana de quatre dies
millora la conciliació i també millora la salut dels treballadors.
Per això, i això són dades objectives, la reducció de
l'absentisme laboral es troba al voltant d'un 30% en empreses
on s'ha posat en marxa aquest tipus de jornada. També hi ha
hagut un augment de la productivitat, el 20%, per tant,
l'argument que amb això es redueix la productivitat, no és cert,
sinó que ben el contrari.
D’aquest plantejament encara queda molt per analitzar, per
veure, jo crec que la iniciativa que es porta avui és una
iniciativa molt encertada, perquè el que es demana és, per una
banda, fer una anàlisi exhaustiva de les empreses que puguin
posar en marxa això, de les conseqüències i, sobretot, i en això
crec que diferim respecte del portaveu que m'ha precedit, i és
que les empreses d’hostaleria i les empreses turístiques, que són
les majoritàries aquí, tenen una característica molt específica i
diferenciada, per això, precisem especificar les conseqüències
en aquest tipus d'empresa perquè afectaria molt més la nostra
economia.

I respecte del punt 2, també s’ha de dir que fa falta
implementar un pla pilot, precisament a les empreses
d'hostaleria, perquè és un altre model de treball, amb
l'estacionalitat, amb jornades que moltes vegades són massa
llargues i, per això, cal veure un pla específic pilot per a
aquestes empreses. I tot això amb el consens de tots, perquè al
final consensuant amb els agents socials es pot assegurar la
participació i es pot assegurar el respecte dels drets dels
treballadors i també de les necessitats de les empreses.
Per tant, hem presentat aquestes dues esmenes per poder
demanar, per una banda, centrar el pla a unes empreses
determinades, i, per una altra banda, avançar en la redacció, en
la posada en marxa del pla pilot des del consens i la
participació dels agents socials.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sr. Casanova. Por parte del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos, interviene la Sra. Martín.
LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:
Gràcies, presidenta. Crec que avui és un bon dia per parlar
de treball, és el 8M i hem de parlar de treball, i hem de parlar
de dones, l'escletxa salarial és d'un 16,2% encara en el nostre
país i ha disminuït 4,8 punts des del 2018, però queda molta
feina per fer. L’augment del salari mínim interprofessional cap
a 1.000 euros beneficia amb major part les dones, això ho
tenim descrit, hi ha moltes dades respecte d’això. I aquí voldria
reivindicar el rol tan positiu que té la nostra ministra de Treball
i Economia Social, la Sra. Yolanda Díaz, -no sé la bancada de
la dreta de què riu, perquè no és per riure la situació que tenim
en temes laborals en aquest país i la feina que es fa amb la
dotació i amb tota la protecció i amb tot l’escut social que es
desenvolupa per part del Ministeri de Treball, ha estat molt
beneficiosa per a aquestes illes, per ventura això és el que els
fa rialles, que s'haurien d'empegueir de riure d'aquestes coses.
El febrer del 2022 d'enguany s'han firmat 22,2% més
contractes indefinits per a dones, una xifra que dobla, duplica
la dels anys previs; el 75% de les jornades a temps parcial estan
ocupades per dones, més de 2 milions de treballadores. I d'aquí
nosaltres valoram molt positivament la iniciativa presentada per
MÉS per Mallorca en relació amb la jornada laboral de quatre
dies, a Espanya treballam 1.686 hores a l’any enfront d’altres
països com, per exemple, pugui ser Dinamarca, amb 1.380
hores.
La cultura laboral en el nostre país és la de ser present per
treballar, estar present perquè se’t vegi també que treballes,
s'abusa de la presencialitat. És cert que tenim un sector hostaler
i de turisme molt predominant a l'economia del nostre país, el
sector serveis, i que això té a veure amb la presencialitat,
enfront d’altres mercats, altres sectors productius que podem
veure que són més abundants a altres espais, a altres entorns, a
altres països.
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Està més que demostrat que la disminució d'hores no només
pot beneficiar els treballadors i treballadores, sinó també les
empreses: augmenta la productivitat, s'augmenta el temps d'oci,
com bé ha explicat el Sr. Casanova fa una estona, es poden
incrementar els llocs de feina i també comporta beneficis
ambientals i de conciliació, com bé ha explicat el Sr. Mas a la
seva primera intervenció.
Hi ha diferents modalitats, noves modalitats, la setmana de
34 hores, les jornades de quatre dies, el teletreball, el canvi de
la presencialitat a treballar per objectius, totes les quals poden
ser vàlides per dinamitzar el mercat de treball, per millorar la
conciliació i per millorar les condicions de vida de treballadors
i treballadores. Però, insistesc, també poden ser beneficioses
per a les empreses, i això és un missatge que ha de quedar molt
clar, tots els sectors implicats poden tenir beneficis d'aquests
canvis de modalitats i, en definitiva, guanya el nostre país.
Nosaltres donarem, evidentment, suport a la iniciativa
presentada perquè pensam que és important estudiar i analitzar
de quina manera es podria implantar aquesta jornada de quatre
dies a una comunitat autònoma com la nostra, que en pot
beneficiar d’altres, com pugui ser Canàries, per exemple, i, a
partir d'aquest estudi i d'aquesta anàlisi, posar en pràctica i
millorar el nostre mercat laboral, les condicions dels
treballadors i treballadores i de les nostres illes.
Així que, en definitiva, hem presentat unes esmenes,
pensam que poden ser beneficioses amb uns matisos que
incloem a la redacció, així que esperam la seva resposta.
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aseguran que con la aplicación de la medida hasta a un 42% del
tejido productivo nacional les subirían los costes laborales
automáticamente.
Aseguran que el sector servicios sería el más perjudicado,
que es de lo que estamos viviendo la inmensa mayoría, puesto
que la reducción de jornada no se puede asumir supliendo al
personal, el teletrabajo, la digitalización o mejoras tecnológicas
difícilmente pueden suplir el factor humano y el trabajo
presencial. El sector servicios necesita sus horas de apertura al
público, precisamente para poder producir, los bares, las
peluquerías, los hoteles, creo que hay que descender en el
discurso que estamos teniendo en estos momentos.
También es cierto que el sector servicios, y en el caso de la
hostelería, a la que hace especial mención esta iniciativa, con
la reducción de cuatro días, no existe incremento de
productividad que supla el recorte de tiempo de trabajo, porque
hay que seguir prestando ese servicio, y solo se soluciona en
estos momentos con más coste para las empresas. Y en el caso
de Baleares, que somos una comunidad autónoma de servicios,
sobre todo, estacional, y que la mayoría de nuestro tejido
empresarial son PYME y autónomos, la opinión generalizada
es que difícilmente sería viable si se intenta imponer.
Otra cosa sería que las empresas del tipo que sean decidan
en el seno de su empresa, por decisión conjunta, en base a la
negociación colectiva entre trabajadores y empresarios, donde,
por cierto, no intervienen los gobiernos, aunque algunos se
quieran arrogar esos méritos en los convenios colectivos; como
digo, por su decisión,...

Gràcies, presidenta.
(Alguns aplaudiments)
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Martín. Obrim el torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gracias, Sra. Presidenta, vicepresidenta. Bueno, debatimos
hoy esta iniciativa que presenta el Grupo MÉS per Mallorca,
que rescata una promesa del Sr. Sánchez con Más País, que le
ha venido dando largas desde el año pasado, de semanas de
cuatro días.
Queremos reiterar desde nuestro partido que apoya todas
aquellas iniciativas a favor de la mejora de la calidad laboral y
de la conciliación...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... -sí, sí.
En cuanto a la propuesta que presentan, concretamente,
hemos de decir que los expertos aseguran, a día de hoy, que
España no está preparada todavía para la implantación de la
semana laboral de cuatro días, una vez valorado precisamente
el proyecto piloto del Gobierno dotado con 50 millones;

... implanten esta, y por acuerdo, implanten estas semanas de
cuatro días, pero no solo eso, sino cambiar también, podrían
cambiar modelos productivos y de negocio, poder plantearse
también semanas de 5 días a 6 horas, introducir la tecnología,
pero también revisar elementos propios de cada actividad:
precios, oferta, horarios, y hacerlo en función de la naturaleza
de las características y de la dimensión de cada uno de los
negocios.
Por tanto, desde nuestra formación, desde el Partido
Popular, creemos, pues, en la libertad de que cada empresa,
PYME, autónomo, cada emprendedor pueda abordar estos
cambios si lo considera oportuno en base a esa negociación
colectiva que hemos dicho y también hacerlo con apoyo
gubernamental, ¿por qué no?
Existen ya, efectivamente, empresas del sector tecnológico,
despachos de arquitectos, consultorías y de otros sectores que
tienen implantada esta semana de cuatro días, con lo que ya
existen experiencias a este respecto para poder conocer cómo
se comportan. Pero es que la situación actual que vivimos sigue
siendo de incertidumbre total, después de dos años críticos
donde muchas empresas están al borde de la quiebra, miles han
cerrado ya sus persianas definitivamente, donde los impuestos
suben cada día, la luz, máximo histórico, -esto sí es histórico,
señores-, los carburantes, la cesta de la compra, la inflación, la
invasión de Rusia a Ucrania, los expertos insisten en que ahora
no es el mejor momento.
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Y aunque la temporada efectivamente se vislumbre positiva
esto no se soluciona a corto plazo. El tejido productivo no
puede soportar más presión, además de tener otros problemas
perentorios como, por ejemplo, la falta de personal, la falta de
personal pero para este verano, para ya, ese sí es un problema
perentorio que a lo mejor ustedes tendrían que abordar, la
restauración, la hostelería, el sector servicios en general, la
construcción.
La preocupación de las empresas es muy grande y quizá
echamos de menos que ustedes traigan iniciativas para
solucionar estos problemas también muy graves.
Por tanto, desde nuestra formación, como partido liberal
que somos, valoramos positivamente todas las medidas de
flexibilidad empresarial laboral para la mejora de la
productividad y la calidad del empleo, pero desde cada uno de
los proyectos empresariales, desde la negociación colectiva,
desde la facilitación de los marcos normativos y las ayudas a la
mejora de los procesos productivos, no desde este tipo de
iniciativas que no aportan medidas identificables que hagan
eran creíble su propuesta de nuevos experimentos y estudios
que al final acaban, lamentablemente, con nuevas imposiciones
y encorsetamientos a la sociedad.
Por tanto, no podremos apoyar esta iniciativa.
Y queremos decir que vemos que el PSOE ha presentado
una enmienda donde excluye de la jornada de cuatro... de la
semana de cuatro días a las empresas privadas, es muy curioso
que hagan esta iniciativa, ustedes lo que quieren es generar,
hacer experimentos con las empresas privadas y ustedes
quedarse al margen, si no lo hemos entendido mal.
Por tanto, no vemos muy coherente esta iniciativa y
tampoco vemos que ustedes prediquen con el ejemplo, de
hecho quieren permanecer en su zona de confort.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sra. Cabrera. Por parte del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares tiene la palabra la Sra.
Ribas.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta. No hace ni cuatro
meses, desde que los separatistas de MÉS per Menorca nos
sorprendían en este mismo pleno proponiendo
crear un nuevo impuesto especial, por si no fuera suficiente con
todos los que ya hay, para empresas que hayan obtenido
ganancias durante la pandemia, porque, según ellos, que una
empresa tenga ganancias si hay una pandemia es algo excesivo,
lo suyo es que todas las empresas del mundo se arruinen,
¿verdad?, para ellos eso sería lo más justo. Entonces pensé que
las ocurrencias de los separatistas habían llegado a su limité,
pero no, aquí tenemos hoy un nuevo ejemplo de cómo su
empeño por arruinarnos a todos no tiene fin.

Hoy debatimos una nueva propuesta estrambótica de los
separatistas para que en Baleares se implante la jornada laboral
de cuatro días semanales en todas las empresas, y luego se
permiten llamar a otros populistas.
¿Ustedes son conscientes de las consecuencias que podría
tener en nuestra economía la imposición de esta medida a todas
las empresas de Baleares? ¿Saben lo que implicaría imponer
esa limitación a la organización del trabajo de todas las
empresas?
Ustedes están empeñados en llevarnos a la ruina. Yo
entiendo que en su mundo ideal la gente no trabaja, pero no
durante tres días a la semana, que es lo que nos proponen hoy,
en su mundo ideal la gente no trabaja ningún día de la semana,
¿verdad?, pero luego se permiten llamar a otros vagos y
populistas.
Miren, nuestro grupo está a favor de la defensa de los
trabajadores, y la mejor defensa de los trabajadores desde las
instituciones públicas consiste en facilitar que puedan trabajar
permitiendo el desarrollo económico y el crecimiento de las
empresas. Arruinando a las empresas ustedes no conseguirán
bajar la lamentable tasa de paro que arrastramos.
Y no hace falta tener un máster, ni un doctorado en
economía de empresa para saber que si la jornada se limita a
cuatro días laborales, aquellas empresas que requieran ofrecer
sus servicios el resto de días solo podrán hacerlo en caso de
tener suficiente plantilla para repartir los días libres entre sus
trabajadores y, ¿quién puede estar en disposición de hacer algo
así? Evidentemente, las grandes empresas, las que tienen un
número suficiente de trabajadores para poder cuadrar las
plantillas.
Una vez más demuestran su alineación con los poderosos.
Ustedes van de defensores de los débiles, en contra de los
grandes capitales, pero lo cierto es que no sólo no defienden a
los débiles, sino que los quieren hundir imponiéndoles
continuamente condiciones que hacen imposible la viabilidad
de las PYME y autónomos que luchan por competir contra las
grandes empresas, las únicas que salen beneficiadas con sus
propuestas.
Ya lo han hecho con el decretazo de la Ley turística donde
imponen nuevos costes a las empresas del sector, a las que
obligan a invertir en tecnología y procesos productivos que las
grandes ya hace años que han implantado, prohíben el
crecimiento y la creación de nuevas empresas, impidiendo la
libre competencia y favoreciendo así a las grandes, que ya están
implantadas y consolidadas, que pueden acaparar de esa forma
mayor cuota de mercado.
Señores de MÉS, tal vez ustedes se creen que los
empresarios son tontos, que no saben organizar sus empresas,
¿verdad? Por eso ahora llegan ustedes a decirles cómo tienen
que organizar el trabajo para que sean más productivos, con su
estrambótica idea de cerrarlas tres días a la semana porque los
trabajadores solo irán cuatro días, trabajando más horas cada
día.
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Una de dos, o no tienen ni idea de cómo funciona el mundo
empresarial y por eso presentan iniciativas temerarias como
esta o saben perfectamente lo que se traen entre manos y
demuestran su desprecio absoluto hacia los trabajadores, las
PYME y los autónomos que luchan cada día por mantener a
flote sus empresas y continuar siendo el motor de la generación
de empleo, tanto en Baleares como en el resto de España. Más
del 70% del empleo que se genera en España lo generan las
PYME, eso es casi el doble de empleo del que generan las
grandes empresas.
Dejen de hostigar a los autónomos y PYME con sus
imprudentes ocurrencias; permitan que la economía crezca y
que se generen más puestos de trabajo; cesen en su empeño de
empobrecer a la sociedad, y abandonen sus desfasadas ideas de
ultraizquierda que no tienen cabida en una sociedad próspera.
Precisamente tal vez ahí se esconda el motivo por el que
ustedes nos quieren empobrecer a todos, porque una sociedad
pobre es una sociedad vulnerable y manipulable para poder
imponer su particular visión del mundo.
Afortunadamente su techo de seguidores ya lo alcanzaron
hace tiempo y llevan años estancados, sin crecimiento, porque
el resto de los ciudadanos de Baleares les han dejado solos en
sus desvaríos ideológicos que nos llevarían a la ruina; mejor
váyanse solos al abismo porque sus tendenciosas propuestas no
convencen ya a nadie, ni tienen cabida para la mayoría de
trabajadores y empresarios de estas islas.
Gracias, vicepresidenta.
(Algun aplaudiment)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sra. Ribas. Por parte del Grupo
Parlamentario EL Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula
el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bé, gran part del debat ja s'ha substanciat i, per tant, la
immensa majoria dels arguments ja han sortit.
El Grup Parlamentari El Pi s'abstindrà a la seva proposta
perquè, tot i que no som contraris a la jornada reduïda dels
quatre dies, i estant un poc en la línia del que expressava el Sr.
Pérez-Ribas, de la flexibilització i de la capacitat d'adaptació de
les empreses d'una manera voluntària i no d'una manera
obligatòria, per tant, entenem que a molts de sectors això seria
possible, desitjable i que redundaria en els beneficis que vostès
han assenyalat, hem de dir que en aquest moment a les Illes
Balears tenim, per una banda, una conjuntura de COVID i de
guerra a Ucraïna que no és el millor moment per a un tipus
d'iniciativa d'aquestes, perquè hi ha gent que li ha costat molt
fer feina els dos darrers anys a les Illes Balears i, per tant, del
que està desitjosa és de poder fer una jornada laboral sencera
i de tenir la feina més estable i de poder continuar una activitat
laboral normal.
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Però, sobretot, i aquí s'ha dit, s’ha dit, però no s'ha dit una
cosa que a mi m'ha sorprès que no hagi sortit al debat, nosaltres
tenim una economia de sectors, del sector serveis, cert, i això
s'ha dit molt, però també tenim una economia estacional, que
això quasi no s’ha dit, que quasi no s’ha dit, quasi, quasi no
s’ha dit, quasi, s’ha dit poc, perquè, evidentment, tenim una
classe laboral, diguem-ho així, de fixos discontinus en gran part
que durant un grapat de mesos no fan feina.
És clar, aquesta és una realitat complexa per incardinar-la
i fer-la molt compatible amb aquesta proposta de la jornada de
quatre dies, perquè aquesta proposta està pensada per a
persones que tenen una estabilitat laboral que durant els 12
mesos tenen la mateixa feina i se'ls pot reduir la seva feina
setmanal, de cada setmana -sigui hivern o estiu-, que fan feina;
evidentment aquí, a les Illes Balears, això té -ja dic- un encaix
molt complicat. Per tant, a les Illes Balears no està gens clar
que això sigui viable i sigui possible amb les actuals
circumstàncies.
Vostès ens diran, bé, però nosaltres demanam un estudi; és
cert que demanen un estudi, però també demanen una posició
política sobre aquesta realitat i, en aquests moments jo crec que
nosaltres el més prudent seria abstenir-nos.
Perquè, efectivament, vostès parteixen d'un axioma que
nosaltres no acabam de veure clar, que és que això no tendrà
conseqüències a la remuneració dels treballadors. I això sí que,
així com està muntat el sistema productiu a les Illes Balears és
molt complicat pensar que no tengui cap repercussió en la
remuneració dels treballadors, i que tampoc no tengui
conseqüències per a les empreses..., és que jo, a això, -em sap
greu dir-ho-...; puc compartir el desig, però només puc
compartir el desig, perquè crec que la realitat va per un altre
camí totalment diferent. Per tant, això acabaria tenint
repercussions sobre la remuneració dels treballadors i tendria
conseqüències sobre els costs laborals de les empreses, i això,
evidentment, acabaria produint una rendibilitat baixa de les
empreses, etc.
Per tant, aquí hi ha tota una sèrie de factors que s'han de
tenir molt presents, que han sortit en el debat, no m'hi allargaré
més, però és evident que en aquests moments pensam que, bé,
es podria fer un estudi, per això ens abstendrem, però,
evidentment, en aquest moment la implantació dels quatre dies
setmanals a les Illes Balears ens semblaria una imprudència i
ens sembla que no estam en la situació adequada per
aconseguir-ho.
Si aconseguíssim avançar en això que vostès defensen tant,
que és la diversificació econòmica, de tenir unes plantilles de
personal molt més format, amb molt més valor afegit, amb molt
més coneixement, etc., i no tenir el sistema productiu que tenim
en aquest moment, doncs evidentment tot seria plantejable,
però, ara per ara, no estam en aquesta dimensió.
I, per tant, ja dic, el sentit del nostre vot serà abstenció.
Gràcies.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sr. President. Sí, és cert, Sr. Melià, que en aquest
moment ja després de tot el debat que hem tengut potser estigui
tot dit, però també potser no, i per això jo sí que tractaré de
posar un poc el punt de vista del meu grup.
En primer lloc, ho hem dut a sobre si les empreses guanyen
o no guanyen o si l'esquerra proposa coses que no són realistes.
Crec que el focus d'aquesta proposta és el treballador, conciliar
la vida familiar i laboral dels treballadors, i ho duim a l'altra
banda, a si les empreses tenen manco beneficis o no tenen
manco beneficis; crec que al debat l'hem de dur on pertocaria
que és, justament, a aquest punt.
Sr. Pérez-Ribas, vostè ha parlat sobre grans empreses, sobre
liberalisme, li diré el que pensa el Sr. Richard Branson, el
propietari de Virgin, més de 50.000 empleats, 350 empreses,
diu: “té cura dels teus empleats que ells tendran cura dels teus
clients”. Llavors, és una màxima, també, del món liberalista i
del món econòmic. Tal vegada és que no volen fer-ho.
I després s’ha parlat de..., Sra. Ribas, ha dit vostè
l’obligació, la implantació; jo..., o hem llegit propostes
diferents o la que es debat aquí parla d'un estudi de viabilitat i
parla d'un pla pilot -estudi de viabilitat i pla pilot-, llavors,
propostes d'estudi de si es pot fer o no la conciliació de la vida
familiar i laboral.
I és curiós que en un dia com avui, el Dia de la Dona
Treballadora, es posi en dubte el tema de si és necessari o no la
conciliació de la vida familiar i laboral, quan és cert que és
justament el que necessita la dona treballadora per poder
continuar sent treballadora: conciliar la vida familiar i laboral.
Després, es parla de si la jornada laboral, si el nostre model
productiu, Sr. Melià, està o no està preparat, crec que és per
això, justament, això de fer un estudi, el primer de tot.
I després anirem una setmana enrere en la qual vam fer un
debat sobre quantitat i qualitat, resulta que la setmana passada,
tot i que no va haver-hi consens en el vot del decret de la nova
llei turística, tothom estava d'acord que és necessari qualitat i
no quantitat, però quan parlem d'hores de treball resulta que fa
falta quantitat i no qualitat d'aquestes hores per guanyar en
productivitat, que és el que necessiten les empreses. Llavors,
potser hem d’emprar els mateixos arguments per poder parlar
de la productivitat a les empreses, perquè aquestes hores siguin
efectives.

S'ha parlat de què no hi ha evidències, bé, per això s'ha de
fer un estudi i un pla pilot, Sr. Pérez-Ribas, ha parlat de què no
hi ha evidències. No poden deixar de banda justament que en
la conciliació una reforma laboral, com la que s'acaba
d'aprovar, i no hi ha hagut el consens per part de molts dels
grups d'aquesta cambra, justament, és la que ajudarà que
aquesta conciliació pugui ser efectiva.
Hi ha discursos avui en aquesta cambra que, sincerament,
a mi m'han esgarrifat molt, molt, relatius als treballadors,
relatius a les dones, relatius -fins i tot- a l’Holocaust i a no
poder dir algunes coses. Ho havia de dir, perquè crec que no és
de rebut el que s’ha de sentir a una Cambra com aquesta, relatiu
a un moment de la història en el qual les dones encara no
podien votar, en el qual les dones no podien conciliar perquè
tampoc no podien treballar. I avui debatem sobre la conciliació
en el Dia de la Dona Treballadora.
S'ha parlat del tema de Bèlgica com a model, Sr.
Pérez-Ribas, sí, podria ser una passa, podria ser-la, però si
redistribuïm les hores de treball d'uns dies a uns altres, on
queda la conciliació? A una part de la setmana, no a tota la
setmana. La conciliació, com bé ha dit el Sr. “Collet”..., el Sr.
Mas -perdó-, Sr. Mas, es poder estar el màxim de temps
possible amb la teva família tots els dies de la setmana, si tu
acumules les 40 hores en tres o quatre dies, la teva conciliació,
anar pels garrits a l'escola, dur-los a les activitats extraescolars,
donar-los de menjar, donar-los de sopar potser més complicat;
és una qüestió senzillament també d’hores efectives, és una
realitat.
A Formentera és senzill, perquè estam molt més a prop, no
imagine que a Mallorca un que hagi de venir de Campos, si a
més ha d’acumular aquestes hores de la jornada, com pot
fer-ho, podria ser més complicat.
Al final, el debat és sobre si el que volem és un treball de
quantitat d'hores o un treball de qualitat i que sigui productiu.
És per això que des del meu grup proposam un suport a aquesta
proposta, justament, perquè és necessari que s'estudiï si és
viable o no és viable, perquè la presencialitat no ha de ser la
màxima, sinó que ha de ser la productivitat i la satisfacció del
treballador que, al final, és qui farà la productivitat d’aquest
treball.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sanz. Donam la paraula al grup proposant, té
la paraula el Sr. Mas.
EL SR. MAS I TUGORES:

Tenim un model -i estic d'acord amb vostè-, que tenim un
model ara mateix presencial, s’ha dit també al principi, en el
qual moltes vegades, moltes d'aquestes hores són d'estar a
l’empresa amb una producció més deficient. Torn a la mateixa
frase d’abans: un treballador content és un treballador satisfet,
és un treballador que pot conciliar i que segurament la seva
productivitat serà millor, i llavors anem a aquesta qualitat.

Gràcies, president, diputades, diputats. Abans de res, dir
que acceptarem les esmenes del Grup Socialista i Unidas
Podemos perquè entenem que milloren la redacció i
introdueixen un concepte que per a nosaltres és bàsic, que és el
del diàleg social. Per tant, acceptarem les esmenes per això.
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Després, sobretot al PP i a VOX, em sap greu, hem de venir
“llegits” a aquesta casa i per poc...
(Remor de veus)
... per poc..., per poc que els agradi la proposta, com a mínim,
se l’haurien de llegir, com a mínim, és el mínim, i llegir les
esmenes.
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deixen la pell, per tant, és necessari veure de quina manera
podem millorar la qualitat de vida i la qualitat laboral d'aquesta
classe treballadora de les Illes Balears. I creiem que és una
proposta que és mirant al futur i per al bé de la classe
treballadora del país.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Sra. Cabrera, el que fan les esmenes del PSOE i Podemos
és introduir el concepte “empresa privada”, no llevar-lo, sinó
que li afegeixen...
(Se sent de fons la Sra. Cabrera i Roselló de manera
inintel·ligible)
..., i vostè ha dit tot el contrari, Sra. Cabrera, tot el contrari, és
que ha dit tot el contrari Sra. Cabrera.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Mas. Un cop finalitzat el debat, procedirem a
la votació.
Passam a votar el punt número 1, amb l'esmena RGE núm.
2406 incorporada. Votam.
34 sí, 16 no i 4 abstencions.

(Remor de veus)
I a cap moment a la proposta no es parla d'imposar res, per
això dic que s'han de llegir les propostes, a cap moment no es
parla d'imposar res, es parla de fer un estudi i es parla de pagar,
per part de l'Estat, pagar un pla pilot. Per això dic que, per poc
que els agradin les propostes, com a mínim, se les han de llegir
o renunciar a parlar, també és una opció que podrien fer.
Quant a VOX, em sorprèn que no votin a favor d'aquesta
iniciativa, perquè els sobren dos dies, vostès vénen aquí i fan
dos dies de feina a la setmana, no quatre, dos dies de la setmana
fan...
(Alguns aplaudiments)
..., per tant, els en sobren dues encara. Jo no sé, la veritat és que
entenc que queda curta per la capacitat de feina que tenen,
entenc que queda curta.
Sr. Pérez-Ribas, no al model belga, el model belga no és el
model que plantejam, no és el nostre model, no és el nostre
model i no ho diem nosaltres només, ho diuen els que han
plantejat aquesta proposta inicialment i, a més a més, ho diuen
també els sindicats, que són els representants legítims dels
treballadors. Fer 40 hores en quatre dies no és nostre model.
I la productivitat té a veure amb la qualitat laboral, de fet,
abaixar la quantitat d'hores de vegades millora aquesta
productivitat. I això és una cosa estudiada que se sap, no és res
de l'altre món.
I la veritat és que..., i, Sr. Melià, mai no és un bon moment,
el problema és que mai no és un bon moment, i sempre
trobarem una excusa per no evolucionar quant a qualitat
laboral.
I ja per acabar, siguem valents, ho he dit abans,
treballadores i treballadors bé ho mereixen, crec que és una
proposta feta en positiu, és una proposta que no imposa res, ans
al contrari, reclama això, que l'Estat pagui un pla pilot i que
s'estudiï la possibilitat; que la nostra economia és complexa,
però també té un sector de treballadores i treballadors que s'hi

Ara passam a votar el punt número 2, amb l’esmena RGE
núm. 2407 incorporada. Votam.
34 sí, 17 no i 3 abstencions.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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