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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores diputades i senyors diputats. Començam
el Ple d'avui i 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. 2469/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa al Pla general d'ordenació
urbana i problema d'habitatge a Palma.
Primera pregunta, RGE núm. 2469/22, ajornada a la sessió
anterior, relativa al Pla general d'ordenació urbana i problema
d'habitatge a Palma, que formula el diputat Antonio Francisco
Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Fuster.
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EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
... i moltes mocions que s'han fet, crec que tots coincidirem que
és un assumpte que va molt més enllà d'un pla general o d'un
instrument.
En qualsevol cas, el Pla general és un instrument
importantíssim per a una ciutat com Palma, on resideix
moltíssima part de la població de les Illes, planifica, ordena,
marca criteris, ... el que passa és que tarda en ser efectiu. Vostè
em demana com si demà matí aquest pla hagués de donar unes
solucions. Encara que fossin solucions que poguessin
implementar-se perquè fossin ràpides, amb aquest pla general,
que tendrà encara un període d'exposició, unes aprovacions i
una tramitació importantíssima, tardaríem a veure aquests
efectes, perquè ara just comença a conèixer-se i no està ni
aprovat.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Marí, el Ayuntamiento de
Palma está tramitando su plan general, un plan que tendrá una
repercusión directa sobre la vivienda en Palma. Usted sabe que
tenemos un serio problema de vivienda en Baleares,
especialmente en la ciudad; un plan que está siendo liderado
por el Partido Socialista, no se lo digo con ironía, estoy seguro
de que usted está participando en la toma de decisiones de este
plan que, sin duda, afecta a uno de los principales problemas
que tenemos en Baleares.
Le leo algunas de las alegaciones que se han presentado:
“El planteamiento que hace el ayuntamiento para conseguir las
viviendas que se necesitan para cubrir la demanda es teórico y
no parece que pueda resolver de inmediato la emergencia
habitacional que vive Palma”; otra: “el sumatorio de la
necesidad de vivienda por déficit de histórico y necesidad
futura es de 53.218 viviendas, con este plan solo podrán
satisfacerse 21.235, lo que constituirá un déficit de 31.983
viviendas, lo que significa que, como mínimo, necesitaríamos
78.852 viviendas, si no, tendríamos que revisar el plan antes
del año 2040".
Por eso le pregunto, Sr. Marí, ¿cree que este plan soluciona
el actual problema de la vivienda en Palma? Muchas gracias.

Que tendrà efectes positius?, segur, perquè està inspirat en
criteris de sostenibilitat ambiental i sostenibilitat social, i una
part d'aquests habitatges nous que es preveuen a Palma, sí que
seran, la meitat -el 50%- es preveu que siguin d’HPO.
I en aquest sentit, jo -que no he tengut una participació
activa, ja li ho puc assegurar, en la redacció d'aquest pla
general- sí que estic content, perquè estan inspirats en criteris
que també segueix aquest govern, a més de la rehabilitació del
parc antic, que significa una acció no especulativa, no de
consum de territori, i que també significa poder mantenir
habitatges dins el centre de Palma.
Per tant, aquests són criteris que ajuden i que estan d'acord
amb el Pla general de Palma, tot i que la tramitació continua
sent molt llarga.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Fuster.
EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Intentaré posar-me així... Gràcies, Sr. President. Bon dia,
senyores i senyors diputats. Sr. Fuster, solucionar el problema
de l'habitatge en aquesta comunitat, com hem discutit aquí en
moltes interpel·lacions...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. conseller, me ha dicho
que está contento con el Plan y que está de acuerdo con el Plan.
Sr. Marí, supongo que sabe quién ha presentado las alegaciones
que le acabo de leer. Pues sí: la Direcció General d’Habitatge
i Arquitectura, es decir, su conselleria, es decir, usted ha hecho
estas alegaciones.
(Petit aldarull)
Mire, Sr. Marí, tenemos una emergencia habitacional en
Palma. Hacer un plan para resolver un problema como el de la
vivienda a 20 años vista basándose en cálculos erróneos, es un
despropósito y una estafa, y ustedes llevan mucho tiempo
engañando a los ciudadanos en materia de vivienda.
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Usted, como conseller, es el máximo responsable de la
vivienda en Palma. Por eso le pido que por una vez sea
valiente, que suelte lastre y que no se deje influir por sus
radicales compañeros de vivienda. Le pido, Sr. Marí, que pida
que retiren este plan inmediatamente, porque Palma no puede
ser el laboratorio de ideas radicales en materia de vivienda, que
no van a solucionar absolutamente nada, y usted lo sabe.
Muchas gracias.

entienden, por consenso, pedir ayuda, altura de miras y voto
favorable a su norma en base a no sabemos qué acuerdos.
Y es que no vemos ningún consenso, ni con el sector ni con
la oposición, ni siquiera con sus socios de gobierno, que ya han
anunciado que van a presentar enmiendas, lo cual constata que
ni siquiera han sido capaces de alumbrar un texto conjunto.
Por tanto, Sr. Conseller, ¿sigue usted considerando que el
decreto ley turístico es una norma consensuada?

(Alguns aplaudiments)
Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
(Alguns aplaudiments)
Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula, el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Fuster, miri, aquestes no són al·legacions, són
suggeriments que es fan al tràmit previ a aquest pla, com es
demana a totes les administracions i hem fet un resum sobre la
necessitat de l'habitatge a Palma. I vostè ho presenta com si
haguéssim protestat contra aquest pla, perquè com que vostès
ho fan tot d'aquesta manera, no, no, no... Res a dir en això.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gracias, Sr. Presidente. Sí, consideramos que es una norma
consensuada.
(Remor de veus)

En tot cas, el que no farem nosaltres serà fer plans generals
que especulin amb res, sinó per fer habitatge per a la gent, i el
que no farem nosaltres serà vendre solars a Palma per
construir-hi hotels a habitatges públics. Per tant, això és el que
farem.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.2) Pregunta RGE núm. 2473/22, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a consens pel que fa al
Decret llei de turisme.
Segona pregunta, RGE núm. 2473/22, ajornada a la sessió
anterior, relativa a consens pel que fa al Decret llei de turisme,
que formula la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. Conseller. Con su
decreto ley turístico ya hemos visto lo que ustedes entienden
por consenso. Entienden imponer por decreto una norma que
ustedes prometieron que sería debatida y consensuada.
Entienden ningunear las reivindicaciones de los hoteleros, las
asociaciones de alquiler turístico, agrarias e industriales, de
profesionales, etc. Entienden intervenir las competencias de los
consejos insulares, sus modelos turísticos y territoriales.
Entienden ejercer presiones y amenazas a los hoteleros o

Gracias, Sr. Presidente. Decepcionante, pero...
Decepcionante la contestación, pero no decepcionante su
actitud. Mire, no es una norma de consenso y usted lo sabe;
incluso veíamos que en el Consello de Mallorca, como PSOE,
MÉS y Podemos no se ponen de acuerdo en si Mallorca
necesita un 10 o un 15% de incremento de volumen para
reformas, con lo cual nosotros no nos metemos, pero usted lo
justificaba como discrepancias pactadas, o sea, que no sólo no
hay consenso sino que usted engaña hasta sus propios votantes.
Y tampoco es consenso dos reuniones y tres fotos a toro pasado
para explicar ese decreto ley.
Pero lo serio es que esta falta de consenso refleja sus
imposiciones y decisiones unilaterales. Su moratoria ya está
perjudicando a los ciudadanos, a los pequeños propietarios,
empresarios autónomos que han quedado con deudas y con
proyectos rotos. Yo no sé si es que usted no habla con la gente
de a pie, pero esa es la realidad. Y ante esto, ¿cómo puede
usted tener la desfachatez de pregonar que todo el mundo está
a favor de la moratoria, que ya se ha aprobado y que no ha
pasado nada, a lo mejor a usted no, pero pregunte por ahí, y
que la inversión y el empleo no se verán afectados?
Mire, con estas declaraciones frívolas y radicales
demuestran ustedes que están en una realidad paralela, y eso es
muy peligroso. Además, la preocupación del tejido productivo
en el sector turístico hoy es saber cuánto más van a perder este
año que el año pasado.
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Por tanto, Sr. Conseller, todavía está tiempo a hacer que sea
lo que necesita Baleares. Ayude, apueste por un crecimiento
sostenible y no por el decrecimiento, y trabaje realmente para
conseguir consenso real.

a sumarse al conjunto de la sociedad, de los partidos políticos
y de las organizaciones sindicales y empresariales.
Muchas gracias, Sra. Cabrera.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

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, Sra. Cabrera. Creo que el Partido Popular sólo
hace las cosas bien -créame- cuando rectifica; así que gracias
por venir mañana al pacto de reactivación, por sumarse a los
pactos, por escuchar las propuestas del conjunto de la
ciudadanía pactadas con las organizaciones sindicales y
empresariales. Así que gracias por rectificar. Hoy le puedo dar
las gracias por rectificar, porque el PP acuda, de una vez por
todas, a escuchar las propuestas de consenso.
Efectivamente, esta norma también es consensuada. Tardará
a lo mejor un año, como ha tardado un año en sumarse al pacto
reactivación, tardarán dos, tardarán diez años, tardarán
veinteaños, pero se sumarán, porque ustedes siempre llegan
tarde a los grandes consensos de país, pero al final van
llegando. Así que me quedo con la parte positiva, que ustedes
poco a poco, pero van llegando a los consensos, que poco a
poco van defendiendo la sostenibilidad del crecimiento, como
acaba de decir. Perfecto. Me encanta que usted hable de
sostenibilidad, que hable de restringir el uso de los plásticos de
un solo uso ahora como si ustedes lo hubiesen hecho, perfecto;
que hablen de restringir según qué aspectos que tenemos que
caminar todos juntos, que defiendan la Ley de residuos, como
ahora la defiende, que defiendan incluso la Ley de cambio
climático, a la que se opusieron de forma rotunda y clara en los
principales aspectos -y ahora ya niega con la cabeza que no-,
perfecto, si es perfecto que ya no nieguen con la cabeza y que
afirmen que es positivo, como afirmarán que es positiva esta
ley turística.
Porque vuelve a sentar las bases sobre un crecimiento
sostenible real. Porque habla de 433.000 plazas, de cómo
mejorar la inversión sobre 433.000 plazas sin necesidad de
llegar a 450.000. Porque habla de medidas sociales en nuestros
hoteles. Porque habla de medidas de residuos en nuestros
hoteles, de agua, de energía, de energía. Hoy, con la que está
cayendo, hablamos de autoconsumo. Ustedes que hicieron el
impuesto al sol, hoy defienden la energía y las fotovoltaicas.
Perfecto, en esto solo tardaron seis años o siete años en llegar
tarde, pero perfecto, sigan así. Súmense a los consensos,
aunque sea tarde. Bienvenido el Partido Popular a los
consensos, aunque sea tarde, y siempre con tres años después
de lo que lo hace el resto de la sociedad, pero en serio, es el
buen camino, así que hoy para nosotros es un buen día. Muchas
gracias por empezar a escuchar. Muchas gracias por empezar
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I.3) Pregunta RGE núm. 2686/22, presentada per la
diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a sentència en relació amb
el nomenament del director de Gestió i Serveis Generals de
l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
Tercera pregunta, RGE núm. 2686/22, relativa a sentència
en relació amb el nomenament del director de Gestió i Serveis
Generals de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, que formula
la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Marí.
LA SRA. MARÍ I MARÍ:
Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades. La
setmana passada vàrem conèixer que el Servei de Salut va
contractar de forma arbitrària el director de Gestió i Serveis de
l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, incomplint una vegada
més la normativa.
Com valora, Sra. Consellera, la sentència que declara nul·la
la resolució del nomenament? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Sra. Marí. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Bon dia a tothom. Gràcies, Sra.
Diputada, per la seva pregunta. El primer aclariment que li faré
és que es tracta d'un nomenament de lliure designació. El que
fa la sentència judicial és instar a explicar millor per què s’ha
escollit aquella persona i hi ha un termini de dos mesos per
formalitzar la nova resolució. I estarem més o menys d'acord,
però evidentment acceptam i respectam el que ha dit la
sentència. Per això ja s'ha rectificat, es va rectificar la setmana
passada, i ja hi ha una nova resolució signada i no faig més
valoracions de les sentències judicials més que complir la
seva..., acceptar-la i complir, com hem fet amb aquesta
resolució.
Moltes gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Marí.
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LA SRA. MARÍ I MARÍ:
Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, no és el Partit
Popular qui l’acusa d’actuar de forma arbitrària, que també, és
el jutge qui declara nul·la la seva resolució per falta de
motivació. Qui actua saltant-se les normes una vegada més és
el seu govern. La Sra. Armengol col·loca a dit un director de
Salut que no sap català, mentre expulsa 2.500 zeladors de
centres de salut i hospitals...
(Aldarull)
... per aquest requisit, els seus alts càrrec no l'han de complir.
Fa mesos que esperam el certificat de català dels membres del
Govern, què passa, encara no han aprovat l'examen?

nomenament es varen presentar quatre persones. Aquesta
persona que es va escollir té tots els mèrits que demanava el
concurs per presentar-se i per això el jutge no l'ha tornat enrere.
No hem de tornar fer el concurs sinó simplement explicar i
raonar quins són els mèrits d’aquesta persona d'una manera
millor. I així s’ha fet.
Miri, Sra. Diputada, hi ha molts de problemes en el món,
n'hi ha molts, i vostè ho sap, i la ciutadania el que no vol és
demagògia, el que no vol són mentides, el que no vol és
confrontació. El que vol és feina, és gestió...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.

Dimarts passat varen votar en contra, una vegada més, de la
proposta del Partit Popular que el català deixi de ser requisit a
la sanitat, però celebram que s'hagin adonat que aquest requisit
lingüístic no és efectiu i eximeixin de saber català tots els
aspirants del borsí d'infermeria.

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

El que no podem celebrar, el que no podem celebrar és que
estigui ofegant la sanitat pública a Balears. No podem permetre
un augment d'un 48% de la llista d'espera en un any. És una
vergonya que els eivissencs esperem 180 dies de mitjana, més
de sis mesos, per ser operats. Les assegurances privades per
sobre del 30%, un màxim històric, perquè la sanitat pública que
vostè gestiona no soluciona ni atén els nostres malalts.

Passat demà, passat demà mateix, aniré a Eivissa a explicar
el Pla de recursos, tant d’increment de professionals com de
recursos estructurals, que ja li dic, que brillen per la seva
absència quan vostès governen. Precisament em reuniré amb
associacions de pacients, amb professionals, perquè ens
interessa millorar la sanitat. Aquesta és la feina d'aquest govern
per a tota la ciutadania d'aquestes illes.

És un escàndol i notícia nacional la fugida dels oncòlegs de
Can Misses. No és que faltin metges per un constipat, que
també, ens falten oncòlegs, Sra. Gómez. És una qüestió de vida
o de mort.

... és política sanitària amb majúscula. I així ho feim. La
ciutadania sap que estam al seu costat.

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

Sra. Consellera, si la presidenta va tenir temps d’anar a Can
Botino a dinar, també ha de tenir temps d’anar a Can Misses.
Agafi-la d'una vegada, agafi-la si fa falta de l’orella, porti-la a
visitar els sanitaris i els pacients d'Eivissa, que estan
col·lapsats, estan esgotats, estan enfonsats. Augmenti el
complement de fidelització i residència, i aprovin-lo al Consell
de Govern aquesta mateixa setmana.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Sra. Marí. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, Sr. President. Veig que ens anima a fer tot allò que
vostès no fan quan governen. Està bé.
(Alguns aplaudiments)
Miri, nosaltres som un govern transparent, ho hem
demostrat durant la pandèmia, hem explicat cada una de les
decisions que hem pres, hem comparegut, ho hem explicat als
mitjans de comunicació, a la ciutadania. En el cas que aquest

Gràcies, Sra. Consellera.
I.4) Pregunta RGE núm. 2688/22, presentada pel
diputat Sr. José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pelotazos urbanísticos al nou Pla general
d'ordenació urbana de Palma.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la quarta pregunta, RGE núm. 2688/22, relativa
a pelotazos urbanísticos al nou Pla general d'ordenació urbana
de Palma, que formula el diputat José Javier Bonet i Díaz, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Bonet.
EL SR. BONET I DÍAZ:
Gràcies, president. Bon dia, senyors diputats, Sr. Conseller
Marí, usted es el máximo responsable legislativo en cuestión de
vivienda en las Islas Baleares; usted debe velar por la oferta y
por la demanda de vivienda en esta comunidad y en particular
en Palma, en su capital. Como ha reconocido, su conselleria ha
valorado muy negativamente este nuevo plan general de Palma
y, por lo tanto, no entendemos por qué usted está defendiendolo
hoy aquí.
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Como ha podido leer estos meses en diferentes medios de
comunicación desde la publicación de este plan general han
aparecido día sí día también diferentes pelotazos urbanísticos,
y eso como conseller debería preocuparle.
El primero de estos pelotazos fue en el barrio de Son
Espanyol, donde el nuevo plan general permitía la construcción
de 56 viviendas rodeadas únicamente de unifamiliares, una vez
destapado el pelotazo la Sra. Neus Truyols acusó al despacho
redactor; días más tarde salieron a la luz pelotazos urbanísticos
en Son Sardina con 418 pisos, La Bonanova que permite la
construcción de dos edificios de ocho alturas, ocho alturas
donde hasta la fecha solo se había permitido construir también
viviendas unifamiliares,...
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El pla general és una proposta pública, publicada, que està
en exposició pública, que està sotmesa a totes les al·legacions
que es vulguin fer, que està... amb informació, amb
transparència, amb claredat, amb criteris correctes, que
s'explica a tothom, i jo a no ser a les pàgines d’un especial
diari, d’OK Diario que ja ha estat esmentat altres vegades aquí
en aquesta sala, no sé on han trobat aquest tipus de pelotazos
urbanístics, perquè un pelotazo urbanístic és una altra cosa, un
tema de..., un nombre de plantes a un edifici que es redueix o
que s'augmenta per tenir més espai lliure i que llavors es
rectifica, al meu entendre, no és un pelotazo urbanístic.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

(Se sent una veu de fons que diu: “Uro!”)
EL SR. PRESIDENT:
..., y el último que ha parecido, si bien seguro que no va a ser
el último, es en la Playa de Palma, por lo que le pregunto, Sr.
Conseller: ¿qué opina de todos y cada uno de los pelotazos que
aparecen en el nuevo plan general de ordenación urbana de
Palma?
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Bonet. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Gràcies, Sr. President. A veure, em tenen una mica
despistat perquè no sé quin dels dos és el candidat que ens ha
de treure més vegades el tema de Palma en aquest parlament...

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula... Té la paraula el Sr.
Bonet.
EL SR. BONET I DÍAZ:
Gràcies, president. Sr. Marí, usted puede escurrir el bulto
como hace su compañero socialista el alcalde Sr. Hila, pero lo
que es cierto es que el PSOE de Palma pretende aprobar
deprisa y corriendo un plan general que ha recibido más de mil
enmiendas de cientos de entidades y además escondía cinco
pelotazos urbanísticos, cinco pelotazos urbanísticos que
sepamos hasta la fecha, porque ya le anticipo que hay más.
¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer su gobierno?, ¿girar la
cabeza hacia otro lado?
Me va a permitir que le haga una reflexión. ¿El alcalde de
Palma es un ignorante y no tiene ni la más remota idea de lo
que se aprueba en este plan general, seguramente el proyecto
más importante que se haga en estas dos legislaturas...
(Remor de veus)

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
... en aquest parlament de les Illes Balears, em tenen una mica
despistat, ho dic per començar a centrar una mica el tir.
El Parlament..., no ho sé, hem de fer una caixa de
ressonància de tots els problemes de Palma, l’hem de seguir
duent aquí per treure un protagonisme que no tenen a
l'ajuntament, perquè totes aquestes qüestions jo crec que és a
l'Ajuntament de Palma que s’han de substanciar...
(Remor de veus)
... Jo no tenc cap problema a contestar. Vostè em fa la pregunta
a mi, però jo no som el conseller...

... o el alcalde de Palma sí que conocía todos y cada uno de los
pelotazos urbanísticos antes de su publicación?, con razón es
el alcalde peor valorado de la democracia.
Muchas gracias.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Bonet. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)
... ni d'Ordenació del Territori ni d’Urbanisme, som
d’Habitatge i es ver que parla d'habitatge el pla general, però
no és el tema exclusiu.

A veure, Sr. Bonet, jo això... ara hauria de dir-li: això li ho
diu vostè a la cara?, digui-ho vostè al Sr. Hila. El que passa és
que, és clar, han de fer remor a una altra banda perquè no ho
aconsegueixen les seves propostes a l’ajuntament.
(Remor de veus)
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Un pelotazo urbanístic és vendre un solar en el centre de
Palma per fer-hi un hotel com va fer el 2013 el Sr. Mateu
Isern...

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

(Alguns aplaudiments)
... això és un pelotazo. Allò altre, el que vostè planteja aquí...
(Continuen els aplaudiments)
... no és així, no és així...
(Se sent una veu inintel·ligible de fons)
Deixin treballar en el plan general, es fan al·legacions, es fa
informació, els suggeriments s'atendran, es rectificaran, es
faran... llavors s’aprovarà inicialment, es faran al·legacions, es
tornarà a passar per tots els tràmits que s’hagin de passar. I
vostè ve aquí només a treure temes per embullar una feina molt
ben feta de l'Ajuntament de Palma,...
(Remor de veus)
...que segur que tendrà un llarg recorregut i que serà beneficiós
per al conjunt de la ciutadania.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Bon dia, Sra. Diputada, vostè ja ha
explicat el que és la patologia dual, jo diria que l’actuació més
important que es va fer l'any passat va ser reformar l'edifici
Lluerna del Parc Sanitari de Bons Aires, l’antic psiquiàtric -ara
ja el volem anomenar Parc Sanitari de Bons Aires- i tenia una
inversió, va tenir una inversió d’1.400.000 euros i va generar
15 places d'hospitalització, 20 places d'hospital de dia, s’han
atès 40 pacients, es reserven places per a Eivissa, Formentera
i Menorca en el cas que fos necessari també l'ingrés.
En el cas de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera es va
posar en marxa el 2019 la Unitat de Patologia Dual que va ser
la primera a la nostra comunitat autònoma, ja han atès cent
pacients.
El que pensam és que continuam treballant amb una aposta
molt ferma per garantir l'equitat. Hem treballat molt en equitat,
precisament per desenvolupar recursos a totes les àrees de salut
i a totes les illes, i l'accés -ja dic- equitatiu, dignificar també la
salut mental, lluitar contra l'estigma, i pensam que el nou pla de
salut mental serà una bona oportunitat per continuar fent feina
en aquest sentit.

Gràcies, Sr. Conseller.
Moltes gràcies.
I.5) Pregunta RGE núm. 2678/22, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a avanços en patologia dual.
Cinquena pregunta, RGE núm. 2678/22, relativa a avanços
en patologia dual, que formula la diputada Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, molt bon dia, avui parlam de salut mental. Abans
de formular-li la pregunta vull apostar i mostrar la solidaritat
d'aquest grup parlamentari amb el poble sahrauí que està vivint,
una vegada més, una injustícia sense mesura i sense cap
explicació que sapiguem.
Dit això, parlam de salut mental, crec que ja en vàrem
parlar a principi de legislatura. La setmana passada vaig fer una
pregunta, concretament en el Sr. Oriol Lafau, però el temps va
ser curt i no va poder contestar-me. Per tant..., de totes maneres
estava previst també que li demanàs a vostè: quins avanços
s'han fet per part de la conselleria i a la salut pública de la
nostra comunitat en patologia dual, és a dir, en el tractament
d'aquelles persones que tenen un trastorn i també tenen una
addicció, un tractament combinat crec que és el que fa falta,
però crec que estan en una mica abandonats de la mà de Déu.
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President. Diu el meu company Josep Melià
que ha costat arrencar i és ver, però almanco tenim aquest pla
de salut mental, i nosaltres confiam..., sap que, de fet, en les
esmenes als pressuposts hi havia molta cosa relativa a la salut
mental i per donar la importància a la patologia dual que creim
que ha de tenir a la nostra comunitat també.
Segons la Societat Espanyola de Patologia Dual, 6 de cada
10 drogodependents presenten una altra patologia mental, és a
dir que una cosa va relacionada amb l’altra. Són el 60% de
persones que tenen un trastorn mental i acaben amb addicció o
a l’inrevés, o que tenen una addicció i acaben desenvolupant
una malaltia mental.
A nosaltres el que ens preocupa..., estam contents que hi
hagi ja a Bons Aires, que ja no hem de dir Psiquiàtric, -estic
d'acord- aquestes places de dia, places de nit, però pensam que
són clarament insuficients. La queixa major que fan aquests
malalts de patologia dual és que quan tenen un brot els acullen,
els mediquen i els tornen treure fora, però són persones que en
molts de casos són impulsives, de vegades tenen brots de
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violència, a vegades són marginals, i per tant, tenen la queixa,
la sensació que no els volen enlloc, ni els volen a refugis, ni els
volen a llocs ni els volen a indrets on podrien viure o malviure.
Moltes de les persones que ens trobam dormint al carrer,
vostè ho sap perfectament, són persones que tenen una
patologia dual, que tenen una addicció, que una addicció pot
ser cocaïna, pot ser alcohol, pot ser fins i tot ludopatia, que
tenen un trastorn mental i que no els vol ningú.
I aquesta és la reflexió que jo vull fer aquí, primer demanant
a la consellera de Salut que posi tot el que pugui perquè són un
60% dels malalts mentals que també tenen una addicció, i
segon, per visibilitzar i llevar l'estigma d'aquestes persones que
veim en els carrers, que pateixen i que tenen un doble dolor a
les seves vides.
Per tant, la vull encoratjar...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
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I.6) Pregunta RGE núm. 2754/22, presentada per la
diputada Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a resposta a les peticions
dels pagesos i pescadors de Balears, per evitar el tancament
d'explotacions i el cessament de la seva activitat.
Sisena pregunta, RGE núm. 2754/22, presentada en
substitució de la RGE núm. 2687/22, relativa a resposta a les
peticions dels pagesos i pescadors de Balears, per evitar el
tancament d'explotacions i el cessament de la seva activitat, que
formula la diputada Maria Assumpció Pons i Fullana del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I FULLANA:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, pagesos
i pescadors insten la presidenta Armengol a actuar, o tancaran
i desapareixeran les explotacions. “Desolació a la ramaderia i
agricultura mallorquina”, “Menorca ha perdut el darrer any un
11% de vaques lleteres”, “El sector primari de Balears
s’afegeix a la marxa pel món rural a Madrid i demana solucions
per la pujada dels costs de producció”. Així ho recullen els
mitjans de comunicació. Quina resposta dóna el Govern a
aquestes reivindicacions?
EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Miri, la salut mental és una autèntica
prioritat per a aquest govern, ara només de Salut dedicam 38
milions d'euros, sense comptar la part estructural que
evidentment és molt més. Dimecres passat, és veritat que el
coordinador de salut mental va poder respondre moltíssimes
preguntes, va estar tres hores i mitja, tampoc no és que fos un
temps curt, pobre, però jo crec que ara ens hem de centrar en
la redacció d'aquest nou pla estratègic i fer moltíssima més
feina, si cal, amb la Conselleria de Serveis Socials que han fet
moltíssim per la integració, pels pisos tutelats, pels habitatges
d'acollida. I, per tant, jo crec que també hem de continuar
coordinant i treballant, perquè aquest pla sigui més transversal,
igual que amb la Conselleria d'Educació i la resta d’institucions
d'aquesta comunitat autònoma.
Requereix de recursos específics, ho sabem i volem -ja li
dic- fer una aposta molt ferma. Hem posat en marxa
l'Observatori del Suïcidi, que crec que està donant bons
resultats també. S'han reduït els ingressos al parc sanitari de
Bons Aires i es fa feina també de manera molt estreta amb totes
les entitats, perquè participin en tot el que estic...

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):
Bon dia president, moltes gràcies. Gràcies, Sra. Pons.
Usted conoce bien el sector y sabe que la situación en la que se
encuentran, aunque está agravada por las circunstancias
actuales, no es nueva y por eso desde que llegamos a la
conselleria estamos trabajando con ellos, codo con codo y
poniendo en marcha medidas estructurales, de cambio
estructural, que es lo que hará que sobreviva el sector primario
en las islas, cosa indispensable para todos nosotros, no sólo
para ellos.
Con el tema de la electricidad sabe que pusimos en marcha
el Plan PROVILAC. Con el tema de la sequía acabamos de
doblar las ayudas. Estamos aprovechando los fondos Next
Generation para un Plan de regadíos. Hemos fortalecido las
organizaciones agrarias devolviéndoles el patrimonio de las
cámaras agrarias, etc., en dos años y medio. Y esto es lo que
estamos haciendo por el sector.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
(Alguns aplaudiments)
Gràcies, Sra. Consellera.
EL SR. PRESIDENT:
(Alguns aplaudiments)
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I FULLANA:
Gràcies, Sr. President. Consellera, amb aquesta resposta
vostè es queda tan fresca. Miri, la flota pesquera està amarrada,
els pagesos es veuen obligats a retirar bestiar i abandonar
finques, li demanen solucions immediates. Aquí pagam el preu
del combustible més car d'Espanya i el règim especial no
compensa els sobrecostos d'insularitat que ofeguen tant a
pagesos com a pescadors. No poden produir en igualtat de
condicions que els de la península i el sector primari a Balears
s'enfonsa, perquè els preus que cobren no cobreixen els costos
de producció.
Però la seva resposta és que “hemos de apostar por la
soberanía alimentaria y energética”. Consellera, per favor, no
parli més de sobirania alimentària, sense pagesos i pescadors
no hi ha producte local i sense producte local, aquesta sobirania
és una fantasia seva.

Hemos tenido una reunión en el ministerio el miércoles 16,
como le anuncié la semana pasada, en la que me gustó tanto ver
a todas las comunidades autónomas, todas, también las suyas,
todas las comunidades autónomas, apoyando al ministro para
defender los intereses de los agricultores, de los ganaderos...
(Remor de veus)
... y de los pescadores en Europa, cosa que ha hecho y cosa que
ha dado un gran resultado. El día siguiente, el jueves, tuvimos
una reunión con la presidenta, donde todas las organizaciones
agrarias tuvieron ocasión de presentarles sus demandas, que la
presidenta escucho con gran atención, recogió y que estamos
trabajando en ello. El fin de semana estuve en la Feria del
Camp, donde tuve ocasión de hablar uno por uno, con
ganaderos que a muchos de ellos los conozco desde hace
cuarenta años,...
(Remor de veus)

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Ja està bé de promeses! Ja està bé! I no vengui aquí a
dir-nos que “hemos conseguido una PAC que va a
cuadruplicar los ingresos”. Avui no té res firmat, perquè
Brussel·les encara no ho ha aprovat. És que ja ningú no se la
creu. Exigeixin a Pedro Sánchez una reducció dels impostos
sobre els combustibles i si de veritat volen ajudar als pagesos,
faci com el Consell d'Eivissa, que ja ha aprovat ajudes directes
per al sector primari.
(Alguns aplaudiments)
Vostè viu instal·lada en el món de “yupi”, no accepta cap
crítica i quan li demanen explicacions, menteix i diu que
nosaltres volem perjudicar el sector. Vostè fa oposició de
l'oposició, no pot continuar enganant els pagesos amb una
política agrícola inexistent, ineficaç i incompetent. I açò no ho
diu el ...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Silenci per favor!
LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):
... que me transmitieron sus reivindicaciones. Y estoy muy
emocionada de ver con qué seriedad, con qué respeto, aquella
gente bajo a la arena donde se estaban calificando las vacas con
sus niños, con sus nietos, con los abuelos. Allí lo que es la
Menorca de raíz, diciendo necesitamos que nos apoyéis todos,
no solamente el Govern, también la población, el consumo
local.
(Remor de veus)
Tenemos un montón de medidas aprobadas en Bruselas, que
nos trae el ministro ...

EL SR. PRESIDENT:

(Continua la remor de veus)

Gràcies, Sra. Pons.

EL SR. PRESIDENT:

(Alguns aplaudiments)

Silenci per favor!

EL SR. PRESIDENT:
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, Sr. Presidente. Sra. Pons, eso por supuesto que lo
dice el Partido Popular y no el sector con quienes me reúno
constantemente...

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):
Aquí por supuesto, porque formamos parte de la
Comunidad Europea, señora, no sé si se da usted cuenta. Y el
ministro ha conseguido 64,5 millones de euros activando la
reserva de crisis para la agricultura, el segundo país que ha
conseguido más fondos. Pero a ustedes eso no les interesa,
porque están utilizando vergonzosamente una crisis para sus
intereses...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

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

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. RIBAS I MARINO:

I.7) Pregunta RGE núm. 2693/22, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a campanya feminista a
l'estació intermodal.
Setena pregunta, RGE núm. 2693/22, relativa a campanya
feminista a l'estació intermodal, 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. Señoras y señores diputados, buenos
días. Sra. Garrido, en estos días la estación intermodal de
Palma exhibe una serie de carteles, que además de desprestigiar
al 50% de la población, desprestigian también a la Justicia. Se
trata de viñetas en las que salen hombres con actitudes
violentas hacia las mujeres, en un intento de generalizarlo y
presentar estos hechos como algo normalizado. Y entre toda
esa cantidad de despropósitos, encontramos al juez que le dice
a una mujer: “¿cómo voy a creer que su marido la maltrata, si
usted está viva?”
Sra. Garrido, ¿considera adecuado desprestigiar a la Justicia
y ya de paso al 50% de la humanidad, mediante esta campaña
infame, desplegada en la estación intermodal de Palma y que ha
patrocinado el Instituto Balear de la Mujer que usted preside?
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Sra. Garrido, no todo vale para ganar votos. La mayoría de
las mujeres, a las que ustedes pretenden ganarse con su
particular visión del mundo cargada de odio hacia los hombres,
son también hijas de hombres, hermanas de hombres y madres
de hombres que, como yo, nos horrorizamos ante la
criminalización injustificada y visceral que están haciendo de
nuestros padres, de nuestros hermanos y de nuestros hijos.
Ustedes se aprovechan del sufrimiento de aquellas mujeres
que, al igual que ocurre con niños, hombres o ancianos, están
sufriendo violencia en sus domicilios por parte de algún
desaprensivo o de alguna desaprensiva. Ustedes generalizan la
violencia sexual que sufren algunas mujeres para hacer bandera
de ello y crear una corriente de opinión que nos colectivice, a
base de generar un sentimiento de odio hacia los hombres, pero
¿sabe qué pasa, Sra. Garrido?, que la particular lucha de sexos
en la que pretende meternos la izquierda con la aquiescencia
del resto de partidos políticos, es tan ridícula que lo que causa
es bochorno e indignación al ver cómo dilapidan el dinero
público, con la que está cayendo, en sus delirios ideológicos.
Porque, ¿sabe cuál es la realidad, Sra. Garrido? Se lo voy
a decir alto y claro. La realidad es que el hombre no viola: viola
un violador; el hombre no mata: mata un asesino; el hombre no
maltrata: maltrata un maltratador; y el hombre no humilla:
humilla un cobarde. Porque la violencia no tiene género, la
violencia es violencia venga de donde venga, la ejerza quien la
ejerza.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la 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, el primer que li he
de dir és que m'ha sorprès que vostè hagi visitat aquesta
exposició. Nunca es tarde, si la dicha es buena. A veure si li
ensenya qualque cosa.
(Alguns aplaudiments)
Es tracta de dues exposicions que el que fan és intentar
conscienciar sobre la igualtat, sobre el masclisme, sobre les
agressions sexuals, sobre la pornografia i, sobretot, el que
intenta és conscienciar la població, a vostè també la intenta
conscienciar, veig que no ho aconseguim, però conscienciar la
població de les actituds masclistes que es donen a tots els
àmbits; dins l'àmbit de Justícia, també. Per això, aquest cartell.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Y esta campaña infame, que criminaliza al varón, esta
campaña infame no hace más que confirmar la necesidad de
cerrar cuanto antes el Instituto Balear de la Mujer y el resto de
chiringuitos ideológicos que nos cuestan miles de millones de
euros a los españoles, millones de euros, despilfarrados en su
repugnante...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
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):
Sra. Ribas, és la seva actitud la que causa bochorno e
indignación, a mi me’n causa, i com a dona me’n causa més
que sigui vostè qui ho fa d'aquesta manera. És la seva actitud la
que tot el temps demostra deliris ideològics, perquè no és res
més que un deliri ideològic el que vostè planteja; a les dones,
des que el temps és temps se’ns mata perquè som dones, se’ns
viola perquè som dones, se’ns maltracta perquè som dones.
Perquè hi ha homes que es pensen que les dones són de la seva
propietat i poden fer amb elles tot el que volen.
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I aquesta campanya intenta arribar als joves sobretot, per
això és a l'estació intermodal. Intenta arribar a tots els joves i
mostrar als joves quina és la realitat del consum de pornografia,
quina és la realitat que vivim les dones dia a dia i que vostè per un deliri ideològic- fa que no entén. I jo vull creure que, en
realitat, sí ho entén, perquè si no, estam perdudes amb gent com
vostès; estam perdudes amb els deliris de VOX plantejant que
no existeix la violència de gènere.
La violència de gènere existeix. La violència intrafamiliar
no és el que vostès diuen, existeix la violència dins els
habitatges. I el Consell General del Poder Judicial, que vostè
aquí ha intentat defensar amb la seva pregunta avui, és el
primer que el gener d'enguany, amb el seu observatori, va fer
una passa endavant i va demanar la modificació de la llei,
precisament perquè s'adapti al Conveni d'Istanbul i perquè, com
a violència de gènere, s'entenguin les violències sobre la dona,
no únicament dins l'àmbit de la parella o exparella, sinó també
la de fora i s'entenguin les violències sexuals, que és el que
estam patint.
El que han de fer vostès és posar-se al costat de la dona i no
posar-se al costat dels agressors, dels violadors..., i de posar-se
al costat dels agressors i violadors, que és el que fan en el
moment en què neguen aquest tipus de violència. Perquè el que
fan vostès és apologia del masclisme.
Res més.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

haurà sectors discriminats, pensem en el sector agrícola o en el
sector pesquer.
Però, a més a més, en el cas del transport de les Illes
Balears, aquestes mesures no basten, són insuficients, i la
Plataforma del transport manté la vaga indefinida.
Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge: quines mesures
planteja el Govern per alleujar els problemes ocasionats per
l'increment del cost dels carburants en el sector del transport de
les Illes Balears?
Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Moltes gràcies, president. Sr. Pérez-Ribas, gràcies per la
pregunta, també, que em permet explicar, d’alguna manera, el
que hem fet com a Govern balear i el que seguirem fent en
aquest conflicte que tant afecta les nostres illes. El sector del
transport -crec que no fa falta dir-ho- a unes illes com aquestes,
on depenem en bona part del transport exterior, està molt
afectats i una pujada dels carburants, que és el que ha passat, no
ara, últimament, sinó ja ve arrossegant-se des de fa un temps,
afecta d'una manera especial el sector del transport. Sé que hi
ha altres sectors també -sectors primaris, bàsicament- però el
sector del transport, d'una manera molt especial.

Gràcies, Sra. Consellera.
I.8) Pregunta RGE núm. 2679/22, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures per alleujar
els problemes ocasionats per l'increment del cost dels
carburants al sector del transport.
Vuitena pregunta, RGE núm. 2679/22, relativa a mesures
per alleujar els problemes ocasionats per l'increment del cost
dels carburants al sector del transport, 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, el sector del transport a
les Illes Balears està tocat: dos anys de pandèmia, amb
restriccions que han afectat la sostenibilitat econòmica del
transport discrecional, del transport de mercaderies, del
transport en general, que ha afectat empreses i, sobretot,
autònoms.
Ahir, després de la reunió dels ministeris amb la
Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies, es van
anunciar mesures per pal·liar l'increment del cost dels
carburants. Es van anunciar bonificacions en el gasoil
professional, que es concretaran en Consell de Ministres el
proper 28, 29, de març; bonificacions que o són per a tots o hi

Aquest govern, el que va fer ja a partir del primer moment
a la Conferència de Presidents que va haver-hi a les illes
Canàries -ara fa poc-, ja es va demanar un control sobre els
preus dels carburants, o posar-li un màxim a aquesta qüestió,
dins aquest pla de xoc que s’està preparant a nivell estatal. És
veritat que s'ha anunciat una primera mesura de 500 milions
d'euros, que no s'ha contractat i que no ha satisfet del tot les
principals entitats, però també és veritat que està subjecte a
consells i aprovacions europeus que segurament es concretaran
en els pròxims dies.
Els pos l'exemple de França, que ha anunciat un determinat
descompte, també l’ha ajornat a dia 1 d'abril. Per tant, no
podem comparar una cosa com que uns fan coses i altres no per
en realitat és bàsicament el mateix, i tots estan sotmesos a això.
Nosaltres aquí hem fet reunions amb el sector, distintes
reunions, el Consell Balear de Transports, Mesa de diàleg..., i
intentam arbitrar algunes ajudes, pròpies d'aquí, també per
intentar que aquesta vaga anunciada per a dia 28 no es
produeixi d'una manera total.
Per tant, fem feina de totes les maneres possibles per ajudar
al sector en tot el que puguem.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
A veure, això és tot? Poques ajudes a nivell autonòmic,
quan hem vist que en uns dies de vaga d'un percentatge reduït
del sector, ja hem tingut desabastiments significatius. Podrà
garantir que es retornarà a la normalitat en breu? Pensi que ara
ve Setmana Santa i l'activitat turística ens posarà a prova.
A tot això, el conseller Negueruela ahir va anunciar ajusts
fiscals, quins?, perquè vostès són molt ràpids creant imposts,
però també seran igual de ràpids a abaixar-los? Li ho repeteixo,
el sector del transport està tocat i s'ha d'evitar que s'enfonsi, i,
vostè ho ha dit, s'ha assegut amb el sector a escoltar les seves
necessitats i no pot quedar de mans plegades, donant per bones
únicament les suposades ajudes que ha anunciat la ministra
Raquel Sánchez, i pensi que som quatre illes.
Per cert, demà -com a càrrec del PSIB- quan vagi a la
manifestació contra Pedro Sánchez que han convocat els
sindicats i a què el PSIB s'ha adherit, on esperam que demanarà
la dimissió de Pedro Sánchez, no deixi de reivindicar un millor
tracte, una millor empatia amb el sector del transport per part
del Govern Sánchez.
Gràcies, president.

6945

I.9) Pregunta RGE núm. 2680/22, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a professionals
fisioterapeutes al Servei de Salut, àmbit sanitari i
sociosanitari.
Novena pregunta, RGE núm. 2680/22, relativa a
professionals fisioterapeutes al Servei de Salut, àmbit sanitari
i sociosanitari, que formula el diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el
Sr. Gómez.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Els
fisioterapeutes són professionals sanitaris, dels quals gairebé no
es fa referència des del Servei de Salut, malgrat han estat en
primera línia de la lluita enfront la pandèmia juntament amb els
seus companys d'infermeria, tècnics sanitaris i facultatius i, per
tant, com ho hem fet amb la resta de col·lectius i de serveis, li
demanam si vostè considera, consellera, que es presta una
atenció eficaç a la fisioteràpia dins el Servei de Salut i
sociosanitari a la nostra comunitat autònoma.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Sr. Gómez. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Sr. Pérez-Ribas, molt ràpid. Més mesures. Hem demanat la
modificació del Decret 1034/99 per ajustar al 65% els residus
i al cent per cent les mercaderies perilloses en el descompte de
nolis; hem demanat un fons específic d'insularitat que permeti
arreglar això; i hem demanat també o demanarem la
modificació de les taxes aeroportuàries i portuàries. I, a més a
més, crec que hem fet una altra qüestió, donar suport al sector
del transport en el sentit de l'aplicació del Decret 3/2022, que
està aprovat de dia 1 de març, que reivindica i dóna legalitat a
totes les reivindicacions històriques dels transportistes quant a
càrrega i descàrrega, temps d'espera i tema de la revisió dels
mateixos preus que, en funció de la fórmula de pujada del 5%,
poden aplicar a les factures. Tot...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Bon dia, Sr. Diputat, gràcies per la seva
pregunta. Crec que l'atenció que es presta és eficaç perquè,
efectivament, els professionals que tenim són excel·lents, d’una
altíssima preparació.
Què ha fet el Govern o què hem fet? Evidentment,
augmentar el nombre de professionals. Només en un any, des
de 2021 a data d'avui, tenim 39 professionals més que el 2021;
un total de 261 fisioterapeutes a temps complet. Amb noves
prestacions, perquè hem de cercar l'equitat, i s'han creat noves
unitats de sòl pèlvic, unitats de linfedema, rehabilitació
cardiorespiratòria, és a dir, noves prestacions. Nous protocols,
per exemple, en relació amb intervencions quirúrgiques.
Aquesta rehabilitació postquirúrgica, doncs, també amb nous
protocols per a nous pacients. A atenció primària es fan tallers
o s'han fet tallers també per a pacients postCOVID. A l'Hospital
General i Joan March, pel que fa referència a l'atenció a la
cronicitat, no només s'han incrementat el nombre de
professionals sinó que també es dóna aquesta atenció més
equitativa quant a la rehabilitació cognitiva funcional de
llenguatge per als pacients geriàtrics hospitalitzats i
ambulatoris.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.

Per tant, hi ha un increment de serveis, de prestacions, nous
protocols, més professionals. Queda camí per fer? Per suposat,
però jo li dic, Sr. Gómez, que només un govern d'esquerres,
com aquest, lluita per la sanitat pública i té el pressupost més
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alt de la història d'aquesta comunitat autònoma. No tothom pot
dir el mateix. Gràcies.

(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Gómez.

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, president. Consellera, sense cap dubte el meu grup
parlamentari subscriu la qualitat, sobretot, dels treballadors
públics a l'àmbit de la fisioteràpia, sens dubte.
L'eficàcia ara veurà que la qüestionarem i li donarem
propostes perquè així sigui eficaç. Els fisioterapeutes són i
seran imprescindibles per a la recuperació de les conseqüències
i les seqüeles de la pandèmia a molts de pacients. Si el Govern
diu que es compromet i aposta realment per l’atenció primària,
no pot deixar al marge el reforçament d'aquests serveis. Tenim
un dèficit crònic, vostè ho sap, i estructural de professionals a
tot l'àmbit de la salut, i no és aliè el tema dels fisioterapeutes
especialment als centres de salut, on molts són inexistents.

Gràcies, Sr. President. Estic d'acord, Sr. Diputat, amb el que
vostè planteja, perquè sabem que si no emmalaltim, doncs, hi
haurà més salut i, per tant, l'assistència sanitària també se’n
veurà beneficiada. Una recuperació funcional precoç és
positiva sempre. Per tant, jo crec que hem de treballar, com ha
estat treballant fins ara, incrementant les plantilles,
pràcticament a totes les àrees de salut, tant a Eivissa com a
Menorca a Son Espases a l'Hospital de Inca, des de l'any 2015
s'han incorporat nous professionals. Aquesta és la voluntat,
continuar millorant la sanitat pública, atenent també la
prevenció i la promoció de la salut, en la qual treballen molt els
fisioterapeutes, i atendre les llistes d'espera també; és un
compromís -ho sap- d’aquest govern després de la pandèmia.
Moltíssimes gràcies, president.

L’OMS, i vostè ho sap, estableix una ràtio per aquesta
qualitat i aquesta eficàcia d'un fisioterapeuta amb una població
de 1.000-1.200 habitants. Nosaltres la tenim amb una mitjana
de 6.000 a 7.000. La manca de fisioterapeutes fa que aquests
hagin de suportar una sobrecàrrega de feina, com la resta de
professionals també, i hagin d'esperar amb una llista d'espera
elevada també per part dels pacients. No en parlaré avui de
llistes d'espera, o sí, perquè vostè sap que encara és un repte
gros per al servei públic de salut.
Una adequada dotació de fisioterapeutes dóna rendibilitat
a nivell sanitari, estalvi farmacològic i eficàcia davant la
cronicitat, aquesta que vostè ha mencionat, i rendibilitat a
l'àmbit socioeconòmic, tant del cost de salut pública com dels
mateixos centres de treball, per tant, per a les empreses.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.10) Pregunta RGE núm. 2684/22, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cobertura de les
necessitats de les persones refugiades procedents d'Ucraïna.
Desena pregunta, RGE núm. 2684/22, relativa a cobertura
de les necessitats de les persones refugiades procedents
d'Ucraïna, que formula la diputada Margalida Durán i Cladera,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Durán.
LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Davant els anuncis que vostè fa d'aquest nou pla estratègic
d'atenció primària, que uneix l'equitat, la qualitat, l'eficàcia al
servei sociosanitari, nosaltres li demanam des de Ciutadans curt
termini és que incorpori el 2022 i asseguri un fisioterapeuta,
com a mínim, a cadascun dels centres de salut de la nostra
comunitat autònoma, i a mitjà termini, un augment progressiu
de les places a tots i cadascun d'aquests centres de salut,
hospitals i també de la xarxa concertada, per arribar el més a
prop possible a la ràtio recomanada amb qualitat i amb eficàcia
per a la salut.
Volem també mostrar el nostre suport, i aprofitar, la lluita
que fan contra l'intrusisme professional tant els col·legis
professionals com els sindicats i demanam que vostès s'esforci
més.
I aprofit per expressar, com a diputat del meu grup
parlamentari i membre de l'Intergrup que som, el nostre suport
a la causa del Sàhara i sobretot per la seva independència.
Gràcies.

Moltes gràcies, president. Molt bon dia, diputades i
diputats. Setmanes després de les primeres arribades de
persones refugiades procedents d'Ucraïna, quin és el
plantejament del Govern quant a la cobertura de les necessitats
d'aquestes persones?
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera d'Afers
Socials i Esports.
LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):
Gràcies, president. Bon dia a tots i totes. En primer lloc, i
si parlam d'Ucraïna, la nostra solidaritat amb el poble d'Ucraïna
que està sotmès a una guerra absolutament cruel i criminal.
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Com ja he explicat a dues preguntes parlamentàries
anteriors, el Govern d'Espanya va demanar a les comunitats
autònomes col·laboració en dos punts essencials per a
l’acolliment de les persones que fugen d'aquesta guerra; per una
banda, espais per poder tenir acollides aquestes persones uns
dies, una setmana, perquè després es redistribueixin a la Xarxa
Europea de Refugiats; i, en segon lloc, espais, per a una
assistència permanent, que es considera d'un any, perquè
Espanya pugui participar dins la Xarxa Europea d’aquesta
atenció als refugiats. Això fem, l'hotel COVID és un exemple
d'aquesta estada temporal. I ara, conjuntament amb els consells
insulars, amb la Delegació de Govern, ens coordinam cada dia
per resoldre els problemes quotidians que surten d'aquesta
atenció que es realitza.
Això es fa des del Pla nacional, que és el pla del Govern
d'Espanya, que té la responsabilitat i té les competències en
temes de refugiats. Les comunitats autònomes hi participen i hi
col·laboren, i la coordinació de tota aquesta xarxa es fa des de
Delegació de Govern, que ens reuneix cada dia per coordinar
i resoldre els problemes quotidians.

acaba de dir que està ple. En aquest moment vostè ha de dir que
l’hotel COVID està ple, que a més l’hotel COVID acaba la
concessió dia 30 març i no tenen espai per a totes aquestes
persones.
Per tant, aquí va ser quan va començar el patiment,
l’angoixa i la frustració de les persones que ho havien
organitzat. El Sr. Raúl López es va posar en contacte amb tots
els grups parlamentaris i ens va demanar ajuda. Jo vaig parlar
amb vostè, Delegació de Govern varen parlar amb ells i al final
vaig parlar ahir vespre amb ells, a hores d’ara, que ahir eren a
un poliesportiu de Nuremberg, a hores d’ara no saben si podran
deixar 50 persones a Barcelona o 40 persones, perquè la
realitat, Sra. Consellera, i vostè ho ha de dir, és que aquí a les
Illes Balears no hi ha espai i totes i cada una de les persones
que han vengut, ho han fet gràcies als voluntaris, gràcies a
l’ajuda de les famílies i gràcies a les entitats. Però el Govern a
dia d’avui no ha posat cap solució i avui segurament, tant de bo
no, hauran de quedar moltes persones al centre de Barcelona,
perquè ni Delegació de Govern, ni el Govern de les Illes
Balears els ha donat espai.

Gràcies.

Som al seu costat...

(Alguns aplaudiments)

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

(Alguns aplaudiments)

Gràcies. Des de l'inici de la guerra a Ucraïna, provocada per
la invasió de Rússia, han estat milers els ciutadans de Balears
que han comprat aliments, tot tipus d'estris i tot tipus de
material de rescat i han fet també donacions econòmiques per
ajudar. Deia l’Asociación Familia Ucraniana, que havia estat
un allau de solidaritat des del primer dia. També hi ha hagut
moltes persones que s’han ofert de manera altruista, i nosaltres
diríem que lloable, demanant les seves pròpies vacances per
recórrer més de 6.000 quilòmetres per fer arribar aquesta ajuda,
com ahir ho va fer un nombrós grup amb Inca Solidaria.
El passat divendres, dia 18, un grup de voluntaris partien
cap a una població a 13 quilòmetres de la frontera dins Polònia,
a la frontera d'Ucraïna, i ho vàrem fer amb una gestió que
havien fet les entitats, l’Associació per Ells i la Fundació Junts
per la Vida. Amb furgonetes, amb un autocar se’n varen anar
carregats -com deia abans- d'aliments, de material sanitari i de
tot tipus d'estris, i ho varen fer també carregats d'il·lusió,
carregats il·lusió perquè havien de dur en un principi 85
persones, però ja sé que ara són 97 aquestes persones que
havien de dur. Ja tenien en aquell moment, quan preparaven tot
aquest comboi, més de 35 famílies, perquè l’associació Per a
ells s’encarregava de cercar aquestes famílies i els havia dit,
perquè això també s’havia fet en col·laboració i gestió amb la
Creu Roja, que no hi havia cap problema, si no arribaven en
total a totes les famílies que ho duen, perquè anirien a l’hotel
COVID. Això era així que els ho va dir Creu Roja.
Dos dies abans de partir, la setmana passada, els varen dir
que no hi havia espai a l’hotel COVID, vostè ho acaba de dir,
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Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera d'Afers
Socials i Esports.
LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):
Gràcies, Sr. President. Sra. Durán, 3,5 milions de persones
s'han desplaçat del seu país, tres vegades la nostra comunitat
autònoma desplaçada fora del seu país. Això és la realitat que
pateix Europa, això és realitat que pateix Ucraïna, això és la
realitat. 3 milions de persones a què hem de donar sortida
ràpida, senyora. I per això Europa ha actuat de forma unificada,
de forma conjunta, Europa, totes les comunitats autònomes, tots
els països d'Europa, totes les regions, tots els ciutadans, totes
les entitats entenen les dificultats que tenim en aquest moment.
Hi haurà problemes logístics, Sra. Durán, hi haurà problemes
d'ubicació, hi haurà programes d'atenció, 3,5 milions de
persones es desplacen, Sra. Durán.
I vostè fa una pregunta que pareix que està més mirant i
criticant, que ajudant i fent feina, Sra. Durán. Això és la
pregunta, per posar en evidència...
(Remor de veus)
La seva pregunta és per posar en evidència les dificultats,
no és per col·laborar a resoldre problemes. Això és el que ha
manifestat vostè avui.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, senyors diputats.
I.11) Pregunta RGE núm. 2682/22, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a coordinació entre la
conselleria i el FOGAIBA per a ajudes a la pesca.
Respecte de l’onzena pregunta, RGE núm. 2682/22, relativa
a coordinació entre conselleria i el FOGAIBA per a ajudes a la
pesca, formulada per la diputada Virginia Marí, donada una
circumstància sobtada que afecta la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació, si ningú no hi està en contra, demanaria
l’ajornament per a la propera sessió.
Si tothom hi està d'acord, queda ajornada per a la propera
sessió.
I.12) Pregunta RGE núm. 2683/22, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a protesta dels
transportistes.
I passam a la dotzena pregunta, RGE núm. 2683/22, relativa
a protesta dels transportistes, que formula el diputat Sebastià
Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Sagreras.
EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:
Gràcies president. Bon dia, diputats. Una de les valoracions
que hauria de fer la presidenta Armengol sobre les
mobilitzacions espontànies dels transportistes de la setmana
passada, és que la suposada pau social que intenta vendre i que
s'esforça a vendre el Sr. Negueruela més d'un dimarts, és
realment una farsa. Tots sabem que el carrer bull.
És veritat que el Govern té el garrot i té la repartidora de
Sugus, per forçar, per intentar forçar a la pau qualcun dels
representants dels diversos sectors, restauradors, hotelers,
transportistes o sindicats, que són un de cada, però també és
veritat que tots sabem que els representats d'aquests sectors,
que són milers de cada sector i són els que es juguen el
patrimoni i són els que s’aixequen a les 5 per anar a fer feina
cada matí, ja no poden pus. Abans ha tocat a altres sectors i ara
toca als transportistes i als camions.
Quina valoració fa el Govern de les mobilitzacions
espontànies de la setmana passada i també de les
mobilitzacions que han de venir? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

és la preocupació i l’ocupació d'aquest govern amb aquesta
situació, que està motivada per un sobtat encariment del
combustible. Efectivament, ha afectat moltes empreses, i el
sector del transport és molt important per a nosaltres, per a
aquestes illes i ja ha expressat una mica l’opinió de
preocupació. Les empreses de les Illes Balears, a més a més,
són empreses petites, empreses que tenen dificultats de vegades
de capacitat de negociació també amb la resta dels seus clients.
Nosaltres, des del Govern, el que hem fet ha estat estar en
contacte, està predisposats a estudiar les seves demandes. Hem
proposat una línia d'ajudes extra per ajudar a pal·liar, no serà
suficient, les dificultats que tenen ara. Ens hem posat a
disposició, en aplicació del Decret 3/22, que també els ajuda
moltíssim en tota la seva reivindicació de no estar obligats a
càrrega i descàrrega, algunes coses que havien d'estar fent.
Reclamam al Govern central les mesures que també són
necessàries perquè s'apliquin dins el marc de la Unió Europea,
dins aquest Pla nacional de resposta al tema de la guerra.
La dificultat que tenguérem la setmana passada, va ser una
molèstia important per tot el que es va suposar això, però
s'havia de fer veure aquesta reivindicació. Es va fer així, crec
que no beneficia ningú, però sí que és cert que fem feina perquè
es pugui solucionar aquest problema com més aviat millor i no
vagi a més l’aturada que tenen anunciada d'aquí uns dies.
Per tant, seguirem fent feina en aquesta línia.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Sagreras.
EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:
Sr. Marí, el veig molt desganat en les seves respostes i
també en la seva acció i això té tres conseqüències. La primera
és que la seva conselleria fa aigua de totes bandes i si no, vostè
plantegi’s per què té tantes preguntes a la sessió de control i
això és perquè les seves àrees no funcionen. La segona és que
davant la seva inoperància, els camioners, els transportistes
s'estan arruïnant i no poden més. I la tercera conseqüència és
que, davant la seva inoperància, la població de les Illes Balears
ja està sofrint desabastiment per culpa de la seva inoperància.
Nosaltres li venim advertint des del primer dia i estam
posant solucions damunt la taula i vostès no ens escolten i no
els fa ganes fer-les. Primer, rebaixes d'impost comuns per als
transportistes, rebaixes d’IRPF i un IVA súper reduït al 4%
dels hidrocarburs. I què fa el Govern d'aquí i el Govern de
Madrid, més que apujar els imposts?
Una altra proposta és reduir l'impost dels hidrocarburs. Tots
sabem que quan anam a posar gasoil i quan els transportistes hi
van, un 50% del preu que paguen són imposts i la meitat
d’aquests imposts va a la comunitat autònoma. La presidenta
Armengol i el Govern de les Illes Balears s’estan folrant amb
les pujades de preus dels transportistes.
(Aldarull)

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Sagreras, crec que he
contestat una pregunta d'un anterior diputat, expressant quina
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Quan un transportista va a posar gasoil, paga imposts, la
presidenta s’està folrant amb aquests imposts i més de 200
milions d'euros vendran per gastar el Govern de les Illes
Balears de les butxaques dels transportistes.
I la tercera proposta que nosaltres no ens cansam de dir-los,
lluitin i donin suport al règim fiscal que s'està tramitant al
Congrés dels Diputats, que impulsa la presidenta del Partit
Popular, Marga Prohens, i que la presidenta Armengol i Pedro
Sánchez tenen bloquejat, perquè si no, a les Illes Balears
tendrem problemes de proveïment. I, Sr. Marí, amb les coses
del menjar no s'hi juga i jo ja estic cansat de dir-li-ho.
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EL SR. CAMPS I PONS:
Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Conseller, considera que
la línia 343 ha resolt les necessitats dels veïns de Santa Eugènia
i de Santa Maria que vostès varen crear?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sagreras.
(Alguns aplaudiments)
Té la paraula el conseller de Mobilitat i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Sr. Sagreras, els veig molt animats i amb les dificultats que
tenim en aquests moments, amb la situació que tenim aquests
moments, haurien de ser més cauts, més tranquil·lets i donar
suport a les mesures que bonament es poden fer i no aprofitar
aquesta situació per, una vegada més, fotre destralada, perquè
vostè em diu a mi que estic desganat i desanimat. No és veritat,
estic fent feina cada dia, el que passa és que no hi ha molts de
motius d’alegria en aquests moments, efectivament, però per
culpa d'unes circumstàncies extraordinàries. I vostè ve aquí a
parlar de repartidora de Sugus i no passa res. I a mi em diu tot
això. Per tant, poca broma amb aquest tema.
Fem feina per arreglar les dificultats que tenim, fem feina
aquí i també amb la capacitat que tenim de demanar a
l’exterior, perquè, com sap, és un problema que va molt més
enllà de la línia d'aquestes illes i fem feina per solucionar-ho.
Jo no sé molt bé què fa el Partit Popular, més enllà de
aprofitar-se d'aquesta situació.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, crec que la línia 343 és
una molt bona notícia per als taujans i les taujanes que puguin
connectar amb Santa Maria i completar els serveis de
comunicació que tenen tant Santa Maria com Santa Eugènia
amb Palma i Inca. És una línia de proximitat, és una línia
demanada per a la comunicació entre aquestes dues poblacions,
que té una sèrie de parades i que crec que obeeix -com dic- a
una demanda, però una demanda perquè hi ha necessitat real de
connectar... bé, en tema dels joves amb l’institut, les
connexions amb el tren, etc.
Hi ha cinc anades i cinc tornades, s'ha fet amb un vehicle
que no s'ha hagut d'adquirir nou, sinó que ja estava dins les
línies que teníem, un minibús que feia aquest servei a la zona
del Raiguer. Hi ha una considerable demanda sobre això, i
estam contents amb aquesta línia.
Si ha solucionat tots els problemes de comunicació, no ho
sé, però segur que ajuda a fer-ho.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Camps.
EL SR. CAMPS I PONS:
Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, fins al gener de 2017
els veïns de Santa Eugènia disposaven d'una línia de bus que
connectava amb l'estació de Santa Maria. Aquesta pèrdua de
connexió amb la població veïna i amb l'estació de tren per
arribar fins a Palma va ser un pas enrere per la aposta ferma pel
transport públic per cobrir les necessitats dels veïns d'aquestes
poblacions.

Gràcies, Sr. Conseller.
I.13) Pregunta RGE núm. 2685/22, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a transport públic en els municipis de
Santa Eugènia i Santa Maria.
Tretzena pregunta, RGE núm. 2685/22, relativa a transport
públic en els municipis de Santa Eugènia i Santa Maria, que
formula el diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Camps.

Són molts els veïns de Santa Eugènia durant aquests anys
que han tramès escrits a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
en què sol·licitaven que no se suprimís aquest servei. Molts de
veïns quan han d'assistir a l'atenció mèdica com a pacients de
Santa Eugènia que es presta al PAC de Santa Maria..., per açò
és imprescindible que hi hagi una línia directa entre els dos
nuclis urbans. També els alumnes de Santa Eugènia d'educació
secundària obligatòria i de batxillerat han d'assistir a l'institut
de Santa Maria i un cop es va suprimir aquest servei es varen
dificultar els desplaçaments dels alumnes i es varen incrementar
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els desplaçaments en vehicles privats. Tot el que tots nosaltres
no volem.

la línia és prou important com per superar aquesta petita
dificultat que tampoc no és que sigui un problema molt greu.

Sr. Conseller, cinc anys més tard i segueixen sense encertar
amb les reivindicacions i necessitats dels veïns en la línia 343,
ja que et deixa gairebé a les afores del municipi de Santa
Maria, més lluny del centre del municipi que l’anterior línia.

En qualsevol cas acceptam i entenem les seves
reivindicacions. Prenem nota i mirarem de... prendrem nota de
tot aquest assumpte que m’ha explicat aquí.
Moltes gràcies.

Els estudiants que acudeixen a l'institut de Santa Maria no
fan servir aquest servei, ja que l'institut és només fins a 4t
d'ESO i, per tant, tenen transport escolar i en cas de necessitar
fer servir el tren per anar a l'institut per cursar una FP o
batxiller no arriben ni a la primera ni la segona classe, ja que el
primer bus arriba a les 8.55 h a l’aparcament de Son Gulla.
Amb el mateix problema es troben les persones que
necessiten fer un ús de tren per anar a treballar. A dia d'avui en
cas de voler fer servir el transport públic han d’usar la línia 304
i des de l'Estació Intermodal dirigir-se a la destinació, que açò
és sinònim d'incrementar l'ús del transport particular.
Sr. Conseller, la nova línia 343 implantada des del mes
passat no soluciona les reivindicacions veïnals.
Li propòs que recuperi l’enllaç Costitx-Sencelles-BinialiSes Alqueries-Santa Eugènia- Ses Coves per carretera i Santa
Maria-Sa Pobla-Estació de tren, si realment volem apostar pel
transport públic.
Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.14) Pregunta RGE núm. 2739/22, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a adjudicació en un sol lot
de les obres de nous centres de salut.
Catorzena pregunta, RGE núm. 2739/22, presentada en
substitució de la RGE núm. 2689/22, relativa a adjudicació en
un sol lot de les obres de nous centres de salut, 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. Sra. Consellera, el tribunal administratiu
ha anul·lat la seva decisió de licitar conjuntament nou centres
de salut i ha donat la raó a la patronal PIMEM.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

El tribunal considera que vostès han estat desconsiderats i
qüestionables, desconsiderats perquè establien requisits que
deixaven fora el cent per cent de les empreses locals, i
qüestionables jurídicament perquè les seves decisions no
s'ajusten a dret, incompleixen directives europees, vulneren els
articles 1 i 99 de la Llei de contractes, infringeixen els principis
de lliure competència i de no-discriminació de la igualtat...
EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, vostè ve aquí a llegir-me tot un seguit de..., el
Pla insular de serveis de transport regular de viatgers de
Mallorca ja estableix que la xarxa d'autobús interurbà ha de ser
dissenyada amb un criteri de seguretat i d’equitat territorial dels
serveis, i això és el que fem amb aquesta línia en poblacions
que tenen un grau important de gent i que han de tenir un nivell
d’oferta de transport públic que... que necessita aquestes
connexions.
En els casos de Santa Maria i Santa Eugènia, els veïnats de
Santa Maria tenen connexió directa amb Palma i Inca
mitjançant el tren; els de Santa Eugènia tenen connexió directa
amb Palma i Inca amb la línia 304 del TIB, i amb aquesta
connexió el que fan els veïnats tant de Santa Maria com de
Santa Eugènia... que tenen arribades a Palma en transport
públic abans de les 8 i abans de les 9, i això és un avantatge que
crec que va en la línia de millora del transport públic que volem
fer i que estam implementant.
Llavors em diu que si han de recórrer un tram de deu o
quinze minuts amb aquesta línia i això no pot ser, jo pens que

Silenci, per favor.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
... entre licitadors. A la vegada el tribunal rebutja radicalment
la seva posició en dir que no hi ha cap justificació per a aquesta
licitació global més que decisions polítiques.
Li ho vàrem advertir els grups parlamentaris, els empresaris
han guanyat el recurs, pensa el Govern, en conseqüència,
demanar disculpes i rectificar?
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Bon dia, Sra. Diputada, gràcies per la
seva pregunta que em permet explicar que efectivament aquest
govern el que vol és millorar l'assistència sanitària que afecta
100.000 persones en aquesta comunitat autònoma, construir el
més aviat possible els centres de salut previstos a Bons Aires,
Son Ferriol a Palma; a Santa Margalida, Consell, Sant Joan,
Montuïri, la resta de centres de salut i unitats bàsiques que
estaven prevists, perquè -com li dic- afecten 100.000 persones.
La decisió del TACRC s'està estudiant i, bé, s'ha estudiat ja,
i jo crec que també hi ha un tema molt important i és que el
TACRC no entra en si la divisió per lots és viable o no és
viable econòmicament i aquí és una qüestió fonamental, perquè
pensam que aquest model de concessió, que ha estat molt
positiu en aquesta comunitat autònoma a anteriors legislatures,
era una opció vàlida i possible per fer les obres el més ràpid
possible, en el menor temps i poder-les pagar amb més temps,
no?, que no... no hi ha tant de compromís econòmic a curt
termini. Per tant, seguirem cercant les solucions possibles per
fer-ho, per fer aquests centres.
Jo el que vull recordar també és que la inversió de cada
milió d'euros en infraestructures sanitàries genera fins a catorze
llocs de feina, 84 milions suposen més de mil llocs de feina
directes o indirectes en aquesta comunitat autònoma.

6951

doblers a causa de les seves decisions, hi ha persones,
empresaris i persones que necessiten fer feina, que han perdut
dos anys pels sacrificis de la pandèmia, persones que es veuran
perjudicades pel retard d'aquestes obres, perquè vostès han
creat un conflicte polític i un conflicte públic, i amb això l'únic
que fan és retardar la millora dels centres de salut que
necessiten una bona reforma estructural i de manteniment.
I darrere aquesta decisió política també hi ha persones
menyspreades, les persones que representam els diputats
d'aquesta cambra que, una vegada més, vostès, de forma
arbitrària i sectària, menyspreen amb les seves decisions
polítiques.
Miri, la decisió del Tribunal Administratiu és una resolució
que constata el seu fracàs i, com diu el president de la PIMEM,
constata la victòria no només de la patronal PIMEM, sinó la
victòria de tots: dels empresaris, de les petites empreses i dels
ciutadans que es mereixen un govern que gestioni eficaçment
en aquests moments tan difícils.
I, a més, li diré una altra cosa, és una constatació del canvi
de cicle polític que s’està produint, que ja ho vàrem dir...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Per tant, la voluntat és construir els centres i ajudar a la
recuperació econòmica d'aquesta terra.

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

Gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, consellera. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Efectivament, quan es gestiona, es
poden decidir moltes coses. Es pot decidir no fer centres de
salut, com va fer el Partit Popular quan va governar, a
diferència d’aquest govern, que vol fer centres;..

LA SRA. RIERA I MARTOS:
(Alguns aplaudiments)
Sra. Gómez, no només no demana disculpes ni rectifica,
sinó que cerca excuses injustificables de caire econòmic...
(Alguns aplaudiments)
... quan el tribunal li està dient que són decisions purament
polítiques, decisions polítiques injustificables. Els tribunals,
una vegada més, els tomben aquestes decisions i els donen un
bany de realitat, igual que els varen tombar les decisions durant
la pandèmia dels requisits que establien als ciutadans, igual que
els han tombat nomenaments a dit, igual que els han tombat el
decret del català, igual que ara...

... es poden acomiadar 1.400 professionals o es poden
recuperar 3.000 professionals, com fa aquest govern; es poden
tancar -o intentar tancar- l'Hospital General i Joan March, com
va intentar el Partit Popular o recuperar-los, transformar-los,
millorar-los, rehabilitar-los, com fa aquest govern; es poden
retirar 25.000 targetes sanitàries, com va fer el Partit Popular,
o recuperar drets, com està fent i ha fet aquest govern.
Aquestes són les decisions, Sra. Diputada, els fets ens
avalen en totes les decisions que hem pres, perquè volem una
sanitat pública forta, mai la que vol el Partit Popular, i així ho
hem demostrat al llarg del temps.

(La intervinent pica amb l'artell damunt el faristol)
Gràcies, president.
... els tomben decisions de contractar obres de forma sospitosa
global.
Vostès, que parlen tant de les persones, idò darrere aquestes
empreses, Sra. Consellera, que han perdut temps i han perdut

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.15) Pregunta RGE núm. 2691/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a cobertura de l'atenció
oncològica a l'Hospital de Formentera.
Quinzena pregunta, RGE núm. 2691/22, relativa a cobertura
de l'atenció oncològica a l'Hospital de Formentera, que formula
el diputat Antonio Jesús Sanz i Igual del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula el Sr. Sanz.

L'any 2020 es varen atendre a Formentera 492 consultes
d'oncologia; el 2021 va augmentar un 5,2%, ja varen ser 521;
l'any 2021 es varen fer 81 oncològiques a Formentera, i durant
el mateix període d'enguany, el 2022, 85. És a dir, el que veim
és que any rere any s’incrementen aquestes patologies. I, per
tant, per això també tenim la voluntat d'ampliar la plantilla a
l'àrea de salut d'Eivissa perquè doni millor atenció també a
Formentera.
Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputades i diputats. Sra.
Consellera, les darreres setmanes la transició ecològica a les
Pitiüses ha estat d'actualitat, avui també li ho han comentat,
però jo trob que ho hem de fer en un altre to, perquè el que em
preocupen són els pacients.
A les baixes mèdiques de diversos facultatius, juntament
amb la reducció de jornada d'un altre, s’hi suma el canvi de
centre de treball de l’oncòleg que, a més, donava el servei
habitualment a Formentera.
Vostè ja ha afirmat, i també avui a premsa surt, que es
desplacen des de Mallorca oncòlegs per tal de cobrir aquesta
atenció i, segons ens ha comentat l'Associació Espanyola
Contra el Càncer, són tres especialistes que vénen de l'Hospital
de Son Espases i un que ve de Son Llàtzer.
Llavors, Sra. Consellera, en seu parlamentària, li pregunte:
en quin estat es troba l’atenció oncològica a l'Hospital de
Formentera?
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. La veritat és que donam suport des dels
hospitals de Mallorca perquè és necessària aquesta contractació
de dos professionals més, però sí que és cert que des de fa vuit
anys l'atenció s'ha incrementat i ha millorat a l'Hospital de
Formentera.
Quan es va posar en marxa l'atenció oncològica a l'illa de
Formentera es desplaçaven una vegada al mes, ara es desplacen
una vegada a la setmana; es tractaven allà només pacients
oncohematològics, ara s'estan tractant ja altres especialitats,
com per exemple, urològiques; i en els darrers cinc anys jo crec
que també hi ha hagut aquesta diferència amb l’increment de
teràpies i nous protocols, no?

Gràcies, Sra. Consellera. Sí, des de Formentera, a més,
perquè per sort o desgràcia a molts dels pacients -per sort, els
que hi són, i per desgràcia, els que ja no hi són- els conec
personalment- sabem d'aquest increment que hi ha hagut de
l'atenció oncològica a Formentera, també, que es fa molt
d'esforç, tant amb la base del 061, hemodiàlisi o aquest hospital
de dia, que servirà també per als pacients oncològics, és una
demanda que també ens han fet les associacions contra el
càncer, l’Associació Espanyola Contra el Càncer ens ha
demanat que aquesta zona d'hemodiàlisi també sigui per als
pacients d'oncologia, perquè tinguin una bon tractament; i des
de 2014 s’està donant, s’ha fet un esforç, es va posar en marxa
la quimioteràpia, perquè justament avui, si avui no hi hagués
quimioteràpia, segurament els pacients ho passarien molt
malament, jo no sé si podré tornar a Formentera, justament,
perquè el port té avui problemes de connectivitat.
Però el que és cert és que, ara mateix, i (...) també es tracta,
es parla de xifres, es parla de consultes que es donen; però en
l'atenció sanitària vostè com a infermera ho sap ben bé, la
continuïtat assistencial, la relació metge-pacient, és
importantíssima i que el mateix oncòleg hi hagi estat els darrers
anys, és molt important. Llavors, la demanda que es fa i el que
ens preocupa i és al que estarem alerta, perquè consideren que
és molt important, tant des de Formentera com crec que també
vostè estarà d'acord, que el mateix oncòleg sigui el que visiti
els pacients de Formentera. És molt important que els pacients
de Formentera tinguin sempre el mateix referent, com ha estat
fins ara, l’oncòleg que ja no hi és sí que ens consta que era el
mateix totes les setmanes, sí que és cert que al principi venia
una vegada al mes, després venia quinzenalment, després tres
vegades al mes, i ara sí que venen una vegada la setmana, fins
i tot hi ha hagut setmanes que han hagut de venir més vegades.
Llavors, el que li demanam és que, primer, que es compleixi
també aquesta esmena, que es va aprovar al pressupost del
cinquè oncòleg, i també que estiguin cobertes pel mateix
oncòleg totes les consultes.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula, la consellera de Salut i
Consum.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 113 / 22 de març de 2022

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. La veritat és que m'agradaria també
agrair a tots els oncòlegs de l'Àrea de Salut, perquè han passat
uns temps difícils amb la manca de professionals en els darrers
mesos. Afortunadament, es varen poder reincorporar dues
persones que estaven de baixa, i ara tenim aquest buit d’una
plaça, i, efectivament, s'ha hagut de reforçar des de l'illa de
Mallorca: es desplacen tres oncòlegs des de Son Espases, un
des de Son Llàtzer i es continuarà donant suport fins que
trobem els professionals adients.
Estic d'acord amb vostè, la continuïtat de cures, de
tractament en aquest procés és fonamental i, per tant, esperem
que la persona que es trasllada cada setmana sigui sempre la
mateixa; que sigui així, si no és possible immediatament, idò en
el més curt termini possible. Continuar amb les millores -jo
crec- de tota l'Àrea de Salut és una prioritat, i per a nosaltres
també una necessitat que volem cobrir.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
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què podem fer des de les Illes Balears per continuar fent, com
hem fet tradicionalment, de donar suport al poble sahrauí.
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 i per dur a debat aquí un tema que és absolutament
transcendental, com sempre ha estat per a aquesta comunitat
autònoma.
Aquest cap de setmana ja vaig expressar la meva opinió,
que és prou coneguda per tothom, i la que puc representar del
Govern de les Illes Balears, i estic convençuda que de la
immensa majoria de la ciutadania d'aquesta comunitat
autònoma. Crec que tots i totes som conscients que vivim uns
temps molt convulsos, uns temps molt complicats, uns temps
que vénen d'una pandèmia sanitària, que ara tenim una guerra
en plena Europa que descol·loca moltes qüestions i que els
governs recol·loquen posicions a nivell internacional.

Gràcies, Sra. Consellera.
I.16) Pregunta RGE núm. 2756/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a suport des de les Illes Balears al poble
sahrauí.
Setzena pregunta, RGE núm. 2756/22, presentada en
substitució de la RGE núm. 2681/22, relativa a suport des de
les Illes Balears al poble sahrauí, 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. Crec que no m'equivoc si li dic que pens que
vostè està disgustada, contrariada..., igual que ho estic jo, igual
que ho estan tants ciutadans de les Illes Balears, amb la decisió
del president del Govern d’avalar el pla del Marroc en el
Sàhara.
És realment molt lamentable que estiguem vivint en directe
com els països occidentals s'omplen la boca del dret
internacional, del dret d'autodeterminació, dels drets humans en
el cas d'Ucraïna, però que, en canvi, en el cas del Sàhara facin
tot el contrari, de manera que estem legitimant les solucions a
partir de l’ús de la força, del fet consumat i, per tant,
allunyant-nos del punt al que pensàvem que havíem arribat en
aquest moment de la història, en què la justícia i el dret
prevaldrien sobre de la força i de la violència.
Evidentment, com a comunitat autònoma tenim les
competències que tenim, i poca decisió podem fer en aquest
àmbit internacional, però crec que sí que escau preguntar-se

Com vostè deia, la posició i la política internacional depèn
del Govern d'Espanya. Demà hi ha compareixença del ministre
Albares, que escoltarem atentament, i quant a la competència
del Govern de les Illes Balears, com sempre ha fet aquest
govern, tirarà endavant a seguir ajudant al poble sahrauí, com
crec que no pot ser d'altra manera, des de l'esperit de
col·laboració, de cooperació, d'estima activa, i d’entendre que
és un poble que fa 40 anys que pateix a un camp de refugiats i
que té una vinculació, sens dubte, amb Espanya, perquè n'hi ha
molts d'ells que encara ara tenen nacionalitat espanyola.
Per tant, defensant els drets humans, defensant els drets
universals, és on estarà i es posicionarà sempre el Govern de
les Illes.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, presidenta. Té la paraula el Sr. Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Presidenta, per la seva
resposta. Crec que evidentment hem de continuar donant el
suport humanitari que hem donat sempre, redoblar-lo, tal
vegada fins i tot orientar la nostra política de cooperació d'una
forma més insistent per donar suport al poble que està en
aquests moments als camps de refugiats. Crec també que
hauríem d'estudiar mesures de caràcter més polític per
manifestar aquest suport de l'Estat balear no només respecte del
cas concret del Sàhara sinó aquesta prevalença del dret
internacional per a tots els casos i en tots els casos.
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Jo no li faré cap proposta concreta per un motiu, perquè
crec que fins ara hem observat una unitat d'acció a través de
l'Intergrup d’aquest parlament amb el Sàhara i nosaltres no
volem rompre amb aquesta tradició. Per tant, totes les
propostes que haguem de fer les farem dins aquest intergrup.
Jo el que li voldria demanar és mantenir-se ferma amb
l’actitud i que, per tant, els grups del Govern també, doncs,
siguin el màxim d’agosarats possibles, dintre, evidentment, de
les nostres competències, però que el poble de les Illes Balears
se senti representat pel seu govern, per la majoria de grups
parlamentaris d'aquest parlament per donar aquest escalf,
aquest suport continuat, permanent, que és una qüestió de
justícia històrica, com vostè ha dit, per les responsabilitats que
Espanya té en aquesta qüestió i que, per tant, continuarem sent
fidels a aquesta tradició.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
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. Al primer torn
de la pregunta m'he fixat més en el que seguirà fent el Govern
de les Illes Balears, però jo crec que des de fa molts d'anys,
aquestes illes al seu parlament, a l’intergrup parlamentari, que
funciona molt bé i que sempre ha estat un espai de convivència,
de debat i de presa de decisions conjuntes; avui hi ha una
reunió de l’intergrup parlamentari, que estic convençuda que,
excepte un grup parlamentari que ha decidit no participar-hi,
tots els altres farem feina per seguir defensant els drets dels
pobles sahrauí, com s'ha fet sempre, a aquesta comunitat
autònoma.
Agraesc també aquesta oportunitat que vostè em dóna, la
feina immensa que fan les dues associacions aquí, a les Illes
Balears, els Amics dels Poble Sahrauí de les Illes Balears i
Escola en Pau, també del delegat del Front Polisari a la nostra
comunitat autònoma i de tantíssimes famílies que fa molts
d'anys que acullen, que ajuden, que estimen, que tenen una
vinculació emocional. I quan es tracta de qüestions emocionals,
crec que sobrepassa al que jo pugui dir políticament des
d'aquesta tribuna.
Demà -repetesc- hi ha la compareixença del ministre
Albares i, tal com han afirmat des del Govern d'Espanya, crec,
esper que quedin amb el paraigües de l’ONU i que l'acord que
es pugui fer al final sigui per aconseguir això que es demana
des de fa molts d'anys, Sàhara lliure, que crec que és el just per
a aquest poble.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, presidenta.
I.17) Pregunta RGE núm. 2737/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a resolució en
contra de la licitació en bloc dels nou centres de salut.
Dissetena pregunta, RGE núm. 2737/22, presentada en
substitució de la RGE núm. 2677/22, relativa a resolució en
contra de la licitació en bloc dels nou centres de salut, que
formula el diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades.
Sra. Presidenta, com sap, la contractació pública és un
instrument de política econòmica de primera magnitud, i ho és
encara més en temps de crisi i en temps de fons europeus. Per
això, fa escassos mesos el Grup Parlamentari El Pi va presentar
una iniciativa, que es va aprovar a aquest parlament, per instar
el Govern de les Illes Balears que les contractacions es fessin
a través de lots i així beneficiar, al màxim, els empresaris i els
treballadors de les Illes Balears i aconseguir un repartiment més
equitatiu i més just dels recursos invertits.
Però vostès no varen escoltar els caps dels centres de salut.
Vostès s'han tancat en banda i han volgut mantenir una licitació
en bloc, i ha hagut de venir el Tribunal de recursos
administratius i fer-los tocar amb els morros en terra i dir-los
que això és incorrecte i que això no s'ajusta a dret i que, a més
a més, això no és just per als empresaris i els treballadors de les
Illes Balears. Per això li demanam, què li sembla aquesta
resolució?
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, per aquesta
pregunta que vostè i jo hem tengut debat en diferents ocasions
d'aquesta qüestió. La prioritat d'aquest govern és i ha estat
sempre, és millorar l'atenció sanitària de la ciutadania i, per
tant, accelerar al màxim aquests nou centres de salut, que són
absolutament necessaris per a la nostra comunitat autònoma, i,
en aquest cas, per a l'illa de Mallorca.
L’element de la contractació pública també ajuda molt en
temps de crisi. Aquest govern ho ha demostrat més que ningú,
i més que ningú en la història de la democràcia d'aquestes illes.
Li he de corregir una qüestió, Sr. Melià. El Tribunal Central
Administratiu de Recursos Contractuals, efectivament, estima
parcialment el recurs que ha interposat PIME per aturar aquesta
construcció d'aquests nou centres de salut, ara, no entra en la
valoració del tema dels lots perquè no n'és competent. Crec que
també hem de parlar des del rigor que mereix cada una de les
qüestions.
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Ahir mateix jo estava reunida amb l'Associació de
Constructors de les Illes Balears, de CAEB, pel tema de la
situació que tenen en aquests moments de la pujada de preus,
i ells, que no han posat cap recurs, ens donaven l'enhorabona al
Govern de les Illes Balears perquè respecte de l'any 2019 s'ha
augmentat un 135% la contractació pública de les Illes Balears,
perquè no hi havia hagut mai cap govern, ni en temps de crisi
ni sense temps de crisi, que fes tanta inversió en cicle de
l'aigua, en centres de salut, en places residencials, en escoles,
en obres de tot tipus. La setmana passada es varen adjudicar
l'Hospital de Manacor i Verge del Toro per 100 milions
d’euros.
Crec que l'important, Sr. Melià, és garantir els drets de la
ciutadania i cercarem les fórmules perquè aquests nou centres
de salut puguin ser una realitat per als ciutadans de Mallorca.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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anell per dir, no, no tot ho feim bé i en alguna cosa ens
equivocam, sense cap mena de dubte. Ara, nosaltres, la
contractació que fa aquest govern -li dic- és extraordinàriament
alta, que aquesta contractació sempre es fa de forma
individualitzada, que s'han emprat aquest sistema de concessió
única per fer aquests nou centres de salut per la pressa que hi
havia, cosa que ja havia succeït, li vaig explicar, en temps d'un
govern presidit per Francesc Antich, que vostès en aquell
moment com Unió Mallorquina, en formaven part.
Sr. Melià, nosaltres què hem prioritzat? que Bons Aires,
que S'Arenal de Llucmajor, que Pollença, que Artà, que
Consell, que Montuïri, que Santa Margalida i que Sant Joan
tenguin el centre de salut el més aviat possible, i crec que se’l
mereixen i cercarem la fórmula adient per fer-ho. Contractar de
forma individual no és garantia que ho guanyin les empreses
d’aquí. Vostè fa un discurs només per a les empreses d'aquí i és
enganar també, Sr. Melià, perquè no és cert, si no miri-ho una
darrere l'altra, però no ens discutírem per això. Allò important
és accelerar la possible construcció d'aquests centres que és en
el que està pensant el Govern.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies.
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Melià.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. MELIÀ I QUES:
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, ho fan tot bé,
però resulta que la patronal de la petita i mitjana empresa els
posa un recurs i resulta que li donen la raó al Tribunal
contractual. Alguna cosa haurien de rectificar, i un poc més
humilitat seria necessària. Perquè, a més, no podem acceptar el
seu discurs, el seu discurs és pervers, pareix que o vol l'atenció
sanitària o vols lots. No, és absolutament compatible, volem
una atenció sanitària de primera, volem que s'accelerin els
processos de construcció i posada en marxa d'aquests centres
de salut i això és possible per lots. I això és possible per lots i
no fa falta fer una contractació en bloc i excloure les empreses
de les Illes Balears. Aquest és el quid de la qüestió.
I la resolució el que diu és que vostès no han justificat el
que marca la normativa de contractes, que és que només es
poden fer en blocs de manera clarament justificada. Vostès han
volgut forçar la màquina i en lloc d'intentar, també, a part de
prioritzar la sanitat, ajudar les empreses i els treballadors de la
construcció de les Illes Balears, els han volgut excloure. Per
això els han estirat les orelles. El que haurien de fer és rectificar
i treure una licitació individualitzada per a cadascun d'aquest
centre de salut.
Moltíssimes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.
I.18) Pregunta RGE núm. 2692/22, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a treball a l'Obra Cultural
Balear.
Divuitena pregunta, RGE núm. 2692/22, relativa a treball
a l'Obra Cultural Balear, que formula el diputat Jorge Campos
i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la
paraula el Sr. Campos.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, usted se ha reunido
hace pocos días con los representantes de la Obra Cultural
Balear. ¿Es cierto que va a trabajar conjuntamente con esta
entidad separatista?
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 Socías):

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. Miri, només qui fa feina, s'equivoca,
i aquest govern feina en fa molta. Jo no he dit que ho facem tot
bé, no ho he dit mai ni molt manco, i no m'ha caigut mai cap

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, a veure, des
que vàrem entrar a governar a l'any 2015 les portes del
Consolat de la Mar, precisament, són un espai on ens trobam
amb tota la gent que sol·licita reunions i on poder parlar i
treballar amb el conjunt de la ciutadania d'aquesta comunitat
autònoma.
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He rebut l'Obra Cultural Balear, ahir vaig estar amb
l'Associació de Constructors, l’altre dia vaig estar amb el sector
primari, com recordava la Sra. Mae de la Concha, en fi, amb
tots els sectors i totes les empreses, entitats i institucions que
volen participar a prendre decisions i ajudar a tirar endavant
aquesta comunitat autònoma.
L'Obra Cultural Balear és una entitat que té seixanta anys
d’història gairebé, molt abans que vostè començàs a caminar,
i que fa seixanta anys que fa feina en benefici d'aquesta terra,
molt abans que vostè començàs a cobrar un sou públic sense fer
feina per aquesta terra.

inspiración ideológica, con esto se reúne usted y con esto... es
lo que financia.
Usted, Sra. Armengol es una presidenta ultra y extremista
liada a todos aquellos que quieren destruir nuestra libertad y
nuestra democracia, y precisamente el sábado salieron a las
calles de nuestras islas cientos de personas pidiendo su
dimisión.
Por todo esto, Sra. Armengol, mire, ya falta menos para que
se lo digan las urnas.
EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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 Socías):

Gràcies, presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Sra. Armengol, esta entidad no trabaja en beneficio de esta
tierra, lo que demuestra es que usted va de la mano de todos los
que quieren acabar con Baleares y los que quieren destruir a
España, no solo lo hace con sus socios de gobierno, sino
también -como acaba de afirmar- con esta entidad, con la Obra
Cultural Balear, que es una sucursal de las entidades
separatistas catalanas Omnium Cultural i Asamblea Nacional
Catalana, investigadas por cierto por la Fiscalía por incitación
a la violencia y vinculada a organizaciones proterroristas como
Arran.
Esta entidad que usted defiende trabaja para sustituir la
lengua y cultura balear por la catalana; meternos en la
entelequia de los países catalanes y separarnos del resto de
España como objetivo final, lo dicen ellos mismos, Sra.
Armengol, que es, por cierto, lo que usted está enseñando en
las escuelas de Baleares, esto mismo.
Mire, usted ha puesto el gobierno de todos los ciudadanos
de Baleares al servicio de una entidad abiertamente
anticonstitucional, que se ha movilizado en Cataluña y en
Baleares en favor de los golpistas catalanes separatistas para
que aquí se siguiera su ejemplo y, por si esto fuera poco, usted
y su gobierno les están subvencionando con millones de euros,
al igual que hace el gobierno golpista catalán, y lo hace ahora
cuando más ayudas necesitan los trabajadores, los autónomos,
los agricultores, los pescadores, los transportistas, las familias
en general que están en las calles manifestando por la ruina que
usted y el Sr. Sánchez generan.
Y mientras ¿ qué hace usted?, pues usted se reúne y
considera a la Obra Cultural Balear un gran interlocutor, se
reúne, trabaja con ellos, les financia, a los que participan y
convocan en marchas separatistas con antorchas de clara
inspiración fascista, fascista y nazi.
Mire, fíjese -fíjese-, marcha nazi con antorchas defendiendo
el pangermanismo y aquí, fíjese, marcha de la Obra Cultural
Balear defendiendo el pancatalanismo, misma estética, misma

Gràcies, Sr. President. Senyors del Partit Popular,
l’escoltau? Aquesta és la seva esperança per poder governar
aquesta comunitat autònoma? A mi em faria vergonya.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
(Remor de veus)
S’ha de tenir...
(Continua la remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Silenci per favor.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
S'ha de tenir molt poca empatia amb la ciutadania
d'aquestes illes per utilitzar...
(Remor de veus)
...el torn de control al Govern amb el que està caient per
aquesta dèria ideològica seva, que només està en el seu capet
i en el capet de la gent de VOX, que no als seus votants, al seu
capet, Sr. Campos.
En aquests moments, quen hi ha una guerra a Europa, que
la ciutadania està preocupadíssima pel tema dels preus, per la
situació dels refugiats, per la situació de les morts, a vostè el
preocupa la meva reunió amb l'Obra Cultural Balear. El sou
que cobra vostè, que és més elevat que el que cobra la majoria
de la ciutadania d'aquestes illes, no es mereix que l’hi paguem,
Sr. Campos, no es mereix que l’hi paguem, perquè la feina que
fa és de víscera, és de crispació, és de divisió, és
d'enfrontament, quan en aquests moments més que mai es
necessita altesa de mires que vostè no podrà tenir mai, Sr.
Campos, ni vostè ni l'extrema dreta que representen en aquesta
terra i per tota Espanya.
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Quant a l'Obra Cultural Balear, és una entitat de reconegut
prestigi en aquestes illes, que fa feina intensa en qüestions de
les quals no ens avergonyim cap dels que estimam la nostra
terra. Tenim la immensa sort de viure a unes illes que tenen un
patrimoni, una història, una cultura pròpies, que tenen una
llengua pròpia que segons marca el nostre Estatut, d'Autonomia
llengua pròpia és català, llengua cooficial amb el castellà i s’ha
de fer feina en la normalització lingüística i som...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
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que s'hi hagin volgut afegir, que vulguin treballar en positiu per
a aquestes illes.
Jo li agraesc que el seu grup mai no s’hagi posat de perfil i
sempre estigui en la proposta i en la part activa de la política
d'intentar solucionar les problemàtiques i que... la solució, com
li dic, és europea, és estatal i per això, ahir a la
videoconferència que tenguérem amb el ministeri, amb la
vicepresidenta econòmica se li varen poder traslladar aquestes
propostes que hem anat treballant amb els sectors econòmics de
les nostres illes.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies.
Gràcies, Sra. Presidenta.
(Alguns aplaudiments)
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
I.19) Pregunta RGE núm. 2694/22, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures econòmiques
per alleujar la pujada de preus que afronten les famílies,
empreses, autònoms i treballadors.
Dinovena pregunta, RGE núm. 2694/22, relativa a mesures
econòmiques per alleujar la pujada de preus que afronten les
famílies, empreses, autònoms i treballadors, 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, ¿cree que se están
tomando las medidas suficientes para paliar la subida de
precios que afrontan las familias, los autónomos, los
pescadores, los autónomos, el sector agrario de nuestras islas?
Gracias.

Gràcies, presidenta. Té la paraula la Sra. Guasp.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Sra. Presidenta, ¿cuánto tenemos que esperar más para ver
cómo alivian los bolsillos de los ciudadanos?
Mire, no podemos tolerar su sumisión, su conformismo ante
las vagas e inconcretas promesas de Sánchez. Nos engañan día
tras día esperando al comodín de la Unión Europea y tenemos
que esperar hasta el 29 de marzo para que Sánchez vuelva de
su gira europea.
El Gobierno pide paciencia, pero, mire, la paciencia es lo
que se le está acabando a los ganaderos, a los agricultores, a los
pescadores que están al borde del colapso y no hay paciencia
que valga para las familias, los autónomos. Ustedes no se han
enterado aun de que están con el agua al cuello y no, no tienen
tiempo, ese tiempo ya llevan bastante sacrificando durante dos
años.

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 Socías):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, tornam una
mica al debat que teníem la setmana passada. Efectivament,
s'està vivint un moment transcendental a tot Europa, hem
explicat des del Govern de les Illes Balears que la solució ha de
ser europea, una de les principals causes o la principal causa de
la pujada de preus és el tema de l'energia. S'està treballant
intensament en aquest tema, és a dir, aquest cap de setmana hi
ha el Consell d'Europa on s'han de prendre decisions conjuntes
i esperam que vagi en aquest tema de la regulació de l'energia
que pugui fer que hi hagi aquesta possibilitat de la baixada de
preus.
Mentre al Govern de les Illes Balears -li ho vaig explicaren la defensa que vàrem fer a la Conferència de Presidents en
el tema de governança estam treballant amb totes les entitats,
amb agents socials, demà tenim el Pacte de reactivació
evidentment per escoltar les propostes també de tots aquells

Y hay muchas medidas que puede hacer el Gobierno sin
esperar a Bruselas, se lo vuelvo a repetir, pueden y deben
hacerlo, suspendan de manera temporal los impuestos de la luz,
el gas y los carburantes.
Desde Ciudadanos exigimos, primero, un plan urgente de
choque que alivie los bolsillos, y segundo, un plan a medio
plazo con reformas estructurales para el nuevo escenario
energético.
Soluciones inmediatas que rebajen la presión fiscal, como
han hecho otros países de la Unión Europea, Francia, Holanda,
Italia, Portugal, Suecia, han bajado más de 15 céntimos por
litro el impuesto de los carburantes, en España cero, cero, Sra.
Armengol.
Pero no, el Gobierno de Sánchez y compañía va y anuncia,
ayer, que descarta reducir la factura fiscal de la energía y que
apuestan por seguir recaudando, y luego dar ayudas para paliar
la crisis, es que esa es su verdadera esencia, seguir cobrando
impuestos para luego dar ayudas a algunos, claro, ¡es que no
han aprendido nada! Pero, claro, con un partido, como
Podemos, con recetas trasnochadas, no se puede aliviar ni carga
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fiscal a las clases medias, ni tampoco apostar por un futuro
energético de certidumbre.
Y yo les digo que los ciudadanos no aguantan más y que el
Gobierno está dormido en su burbuja, actúe a nivel
autonómico, corresponsabilícese junto a Sánchez.
(Alguns aplaudiments)

I.20) Pregunta RGE núm. 2690/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a efectes de la invasió russa a Ucraïna
sobre el sector turístic de les Illes Balears.
Vintena pregunta, RGE núm. 2690/22, relativa a efectes de
la invasió russa a Ucraïna sobre el sector turístic de les Illes
Balears, que formula el diputat Antonio Costa i Costa, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. COSTA I COSTA:
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. Es deu fiar poc
de la Sra. Arrimadas, perquè em ve a fer aquí el discurs que
haurien de fer en el Congrés dels Diputats, perquè, és clar, em
parla de tot el que ha de fer el Govern d'Espanya. Jo li dic el
que hem fet aquesta comunitat autònoma i el que fa el Govern.
I el Govern s'ha reunit, s'està reunint, no em digui que no
sabem res, no, no, jo he estat reunida amb el sector primari,
amb el sector del transport, ahir estava amb els constructors,
hem estat a la Mesa de Diàleg Social, hem treballat
conjuntament les propostes que creiem que ha de tirar endavant
el Govern d'Espanya i les hem presentades ahir i les treballam
amb els ministeris.
En aquest moment, el Ministeri de Transports ofereix un
acord als transportistes, com vostè sap, d’injectar 500 milions
d'euros, que no són poca cosa, a nivell espanyol, per a la
baixada del combustible professional, que en aquest moment
estudia el sector del transport.

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bon dia,
Sra. Armengol. Crec que estam d'acord que el pitjor efecte de
la invasió russa a Ucraïna és el drama humà que pateixen
milions de famílies que es veuen abocades a fugir d’una guerra.
Per això ja li manifest el suport total del Partit Popular per
atendre les persones refugiades a les Illes Balears.
No obstant, també té conseqüències econòmiques per als
ciutadans i les empreses de les Illes Balears. La pujada
generalitzada de preus provoca una pèrdua enorme de poder
adquisitiu de les famílies de les Illes Balears i un brutal
increment de costs per a les empreses, moltes PIME i
autònoms, que les pot abocar al tancament definitiu,
transportistes, agricultors, ramaders, pescadors, etc.
Però també pot afectar el sector turístic, per això li
preguntam: quin impacte creu que tendrà la invasió russa a
Ucraïna en el sector turístic?
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la presidenta del Govern.

Però, Sra. Guasp, hem de dir les coses com són, les
propostes que ha fet Alemanya i que ha fet França entren en
vigor dia 1 d'abril, i el combustible, després de la proposta de
rebaixa, seguirà essent més car que a Espanya, perquè Espanya
és el que el té més barat. Aquesta també és la realitat, no
enganem la població, perquè la gent sap de què va, i sap que hi
ha una guerra a Ucraïna, sap la situació energètica, sap el que
paga la ciutadania d'aquestes illes, la ciutadania a Espanya i la
ciutadania europea, i en aquest moment de dificultats
necessitam altesa de mires, necessitam prendre decisions de
forma conjunta, la solució o és europea on no serà.
I el president del Govern d'Espanya fa el que ha de fer, que
és convèncer altres països europeus per canviar el marc
regulador energètic europeu, que és el problema de fons que
tenim per la pujada de preus.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa. Compartim, sense
cap mena de dubte, que el primer i el prioritari són les persones
que són assassinades, en aquest moment que som en aquest
parlament hi ha molta gent que mor assassinada a Ucraïna per
part de Putin i per part d'aquesta bogeria absoluta d'aquesta
guerra absolutament injusta, i l'acolliment dels refugiats, com
vostè plantejava.
I és cert, ja ho vaig explicar i ho he explicat durant tota
aquesta setmana cada dia, que això té unes repercussions
econòmiques que afecta també la ciutadania de les Illes
Balears, afecten, òbviament, tota Europa i d’això en parla
tothom, i per això és molt important, com deia ara la Sra.
Guasp, el Consell Europeu que es fa aquests dies i després
l'aprovació que pugui fer el Consell de Ministres, dia 29, amb
les mesures nacionals.
I alhora també, evidentment, el Govern de les Illes Balears
treballa en mesures complementàries que puguin ajudar, com
sempre hem fet en crisis econòmiques, nosaltres no ens hem
posat de perfil, sempre hem estat devora les famílies, devora els
treballadors, devora els empresaris i devora els autònoms.
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Quant a la situació turística que vostè em demana, en aquest
moment hem de donar tranquil·litat, en aquest moment no es
veu una situació de perill a la temporada turística, ni molt
manco, sinó que les dades són que les línies aèries alemanyes
i britàniques augmenten la seva capacitat per Setmana Santa,
per l'alta demanda de les Illes Balears; que les principals
plataformes de comptabilització de recerca han augmentat un
46% respecte del 2021; que els hotels, per exemple, a l'illa de
Mallorca, en aquest moment tenen obert un 42% i preveuen el
mes d'abril arribar al 84,3%.
Per tant, segueix havent-hi confiança en la temporada
turística, malgrat, òbviament, ens trobam a un moment de
guerra i d'incertesa, com vostè també apuntava. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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(Remor de veus)
... derogui el decret llei, el “decretazo” que varen aprovar el Sr.
Negueruela i vostè; si no ho fa, ho farà el Partit Popular, si
tenim la confiança dels ciutadans de les Illes Balears el mes de
juny del 2023.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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):

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, presidenta Té la paraula el Sr. Costa.
EL SR. COSTA I COSTA:
Gràcies, president. Abans que vostè ho digui, Sra.
Armengol, el Partit Popular ni està ni estarà en el Pacte de
reactivació, vostè ens ha citat a una reunió demà...
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
... i, per responsabilitat, el Partit Popular hi serà. Ho dic perquè
és el que em dirà ara, a continuació.
El passat dia 9 de març, vostè intervenia on line a l’ITB de
Berlín i deia que tot anava molt bé, ara ens acaba de confirmar
que, efectivament, tot anirà molt bé.
El mateix dia, el sector turístic anunciava un 40% de
caiguda de les reserves a les Illes Balears, com a conseqüència,
evidentment, de la incertesa que suposa la invasió russa a
Ucraïna.
Per altra banda, és molt probable que hi hagi un increment
substancial de preus del transport entre els països emissors i les
Illes Balears, una caiguda brutal del poder adquisitiu també
dels ciutadans dels països emissors i un increment molt
rellevant de costs a les empreses turístiques de les Illes Balears
com a conseqüència de l'increment de preus.

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa. A veure, si
apostam perquè volem ser una destinació turística de qualitat,
s'han de fer coses per poder mantenir aquesta destinació
turística de qualitat, que és el que fa el decret llei que hem
aprovat i la llei que es tramita en aquests moments a les Illes
Balears, una llei que, per cert, durà molta més inversió pública
i privada que mai i és el que es necessita en aquests moments,
en què necessitam aquesta expansió per part de tots i de totes.
Que venguin molts de turistes o no a aquestes illes durant
aquesta temporada d'estiu, com vostè apuntava, depèn de la
capacitat adquisitiva dels turistes potencials que han de venir a
les Illes Balears, això depèn de la situació europea, per això el
marc de la solució que necessitam en aquest moment és un
marc de solució europea.
I li vull agrair, Sr. Costa, que demà assisteixin al Pacte de
reactivació. I li diré una cosa més, durant dos anys vostès s'han
posat de perfil i intentar que com pitjor millor, pensant en els
seus interessos electorals i en els seus interessos de partit, crec
que és hora que comencin a pensar en la ciutadania d'aquestes
illes, és bo que demà venguin al Pacte de reactivació, és bo que
escoltin les propostes de tothom, és bo que entenguin que hi ha
consensos per sobre dels interessos de partit i és bo que
comencin a treballar de veritat en
en benefici d'aquestes illes.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Avui mateix no arriben subministres i hi ha dificultats per
obrir els establiments turístics. I davant aquest entorn d’enorme
incertesa, és clar, vostè diu que tot va molt bé, la qual cosa
demostra que vostè viu una realitat paral·lela,
Sra. Armengol, deixi d’aportar més incertesa allà on ja n’hi
ha moltíssima i, per això, li demanam: no a les imposicions, no
les prohibicions, no a l’intervencionisme, no a les moratòries,
no al decreixement -després de dos anys d'enorme crisi
econòmica, vostè encara està amb el decreixement-; diem sí al
creixement sostenible i sí a la llibertat.
Sra. Armengol,...

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
II. Interpel·lació RGE núm. 2491/22, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de família.
Passam al segon punt de l'ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 2491/22, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
matèria de família.
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Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Durán.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. DURÁN I CLADERA:
Gràcies. Molt bon dia, consellera. La família és un dels
pilars sobre el quals pivota la nostra societat i en moments tan
complexos com els que hem viscut els darrers dos anys, ha estat
el refugi davant la incertesa i la preocupació que estan sofrint
les famílies, a conseqüència de la crisi sanitària, social i
econòmica derivada de la pandèmia. Des del Partit Popular
entenem la família des de la llibertat individual de cada
persona, per decidir a qui, com i on vol viure. La llibertat de les
famílies de decidir quants de fills volen tenir, si en volen tenir.
La llibertat dels joves de voler quedar-se a la seva terra i tenir
l'oportunitat de fer feina aquí, a les Balears i també la llibertat
de les persones majors per decidir com, on i amb qui volen
passar la resta de la seva vida.
Les administracions no han de dirigir la vida dels ciutadans,
sinó que el que han de fer és escoltar-los i posar tots els
recursos necessaris per facilitar l'elecció del projecte de vida
que ells hagin triat, sigui quina sigui la seva edat, sigui quina
sigui la seva circumstància. Parlar de la família és, entre
d'altres, fer-ho d’igualtat primer de tot, fer-ho de maternitat,
d'infància i adolescència, de conciliació, d'envelliment i també
és fer-ho de vulnerabilitat. Les administracions han de treballar
per la conciliació i facilitar que les famílies puguin tenir fills
quan els vulguin tenir. Han de facilitar horaris més racionals,
oportunitats per als joves i per fer feina allà on ells considerin
i oportunitats per fer feina de cara a un envelliment actiu i amb
la prevenció de la dependència. Però no només s'han de limitar
a això, sinó que cada família té circumstàncies distintes i, per
tant, necessitats distintes i per això a totes elles, a totes les
famílies, se'ls han de donar respostes distintes.
El juliol de l’any 2008 es va aprovar aquí en aquest
Parlament la Llei 8/2018, Llei de suport a les famílies. Des del
nostre grup hi vàrem donar suport i des del nostre grup estam
pendents del seu compliment, com aquí a vegades hem dit. El
que he pogut constatar aquests dies, quan estava preparant
aquesta intervenció, és que encara queda per desenvolupar gran
part d'aquesta llei i que, sobretot, encara ens queda molt de
camí per arribar als 13 objectius que marcava aquesta llei.
Aquesta llei, al seu article 3, marca 13 objectius, entre d’altres,
jo ara n'hi parlaré de dos, però n’hi podria parlar de molts
d'altres. Un, el de la lletra e) és promoure la natalitat donant
suport i protecció a les dones gestants i a les famílies amb fills
o filles menors. L’altra, lletra l), és fomentar la maternitat lliure
i decidida i la paternitat responsable.
Tenim un repte demogràfic i parlar de repte demogràfic no
és antic i, per suposat, no és fatxa, com de vegades pareix ser
que des de l'esquerra es vol dir. Aquesta llei, la llei de què jo he
començat parlant, parlava de la natalitat i del dret a la natalitat.
Però també ho diu i moltes vegades el president Sánchez,
sobretot quan parla del futur de les necessitats del nostre país
i sempre mirant a l'Agenda 2030. Jo li demanaria, Sra.
Consellera, perquè a la meva primera intervenció vostè veurà

que jo li faré moltes preguntes. Per tant, m'agradaria que a la
seva intervenció me les contestàs.
M’agradaria saber quines són les mesures que ha posat en
marxa el Govern de les Illes Balears en aquest sentit, per
complir aquests dos objectius que jo li acab d'anomenar.
Quines són les ajudes econòmiques que reben les dones
gestants i les famílies de les Balears per haver tengut el primer
fill, el segon fill o, diríem, ja el tercer fill, que és com una
utopia? Quines són les deduccions fiscals per fills que dóna la
nostra comunitat autònoma? Quines són aquelles deduccions
fiscals que reben les nostres famílies per primer, segon i ja el
tercer fill, que també és una utopia? Quines són les deduccions
fiscals per a les famílies nombroses? Quines són les deduccions
fiscals o ajudes a les famílies monoparentals?
Per cert, parlant de famílies monoparentals, a mi
m'agradaria demanar-li, perquè ho he cercant i ahir vaig fer
molta feina cercant una sèrie de coses i a més, m'he posat en
contacte amb totes les entitats que representen tantes famílies
nombroses, com a tot tipus de famílies, com les famílies
monoparentals, i es va posar en marxa un carnet, el carnet de
família monoparental, per al reconeixement de ser una família
monoparental, que aquest carnet havia d’anar associat a tot
tipus d'ajudes i deduccions fiscals i de subvencions i d’altres.
M’agradaria saber com està, perquè jo per la pàgina web no ho
he pogut trobar i amb les persones que jo vaig parlar ahir, en
concret una mare d'una nina de dos anys, que si no fos perquè
des del primer moment, quan ella es va plantejar tenir una filla
per inseminació in vitro, va comptar amb la seva família, a
hores d'ara estaria abandonada per les administracions, a hores
d'ara no té cap tipus d'ajuda. Per tant, estic contenta que vostè
en lloc de girar els ulls en blanc, doni les explicacions
pertinents. Vostè veu el meu to, vostè veu el meu to. Estic
convençuda que seran moltes, estic convençuda que seran
moltes i li podré dir avui a aquesta persona, que m'ho deia ahir,
que no farà falta que el seu pare i la seva mare l’ajudin a partir
d'ara, que amb les ajudes del Govern en tendrà suficient. Tant
de bo sigui així.
Bé, hem de parlar d’un concepte que és la universalització
de l'educació infantil. N’ha parlat el Sr. Sánchez, se n’ha parlat
aquí per part del PSOE moltes vegades, ho ha comentat també
vostè qualque vegada, ho ha comentat la presidenta Armengol,
i jo no ho he trobat enlloc, no ho he trobat enlloc. Hauria estat
un bon moment incloure aquesta universalització de l'educació
infantil dins la Llei d’educació, però tampoc no hi és, de
manera progressiva, ja ho veurem. Però escoltin, ens queda un
any de legislatura, quan posaran places suficients per a
escoletes de 0-3?, quan donarem subvencions suficients perquè
no hi hagi cap llista d'espera a cap escoleta municipal?, quan
arribarem a concertar d'una manera adequada, perquè realment
no quedi cap escola de la xarxa ja concertada d'escoletes,
perquè no quedi cap escoleta sense places, perquè no s'han
donat les ajudes suficients, perquè aquestes persones hi puguin
arribar?
No hem d'esperar que el Tribunal Superior de Justícia doni
la raó a les demandes de les escoletes, perquè quan vostès
treuen subvencions per vulnerabilitat, deixen fora les escoles
concertades. Vostès ja les haurien d’haver incloses. Ara varen
haver de fer, a través d'una esmena vàrem haver de modificar
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la Llei d'educació, perquè ni tan sols això es contemplava. Però
mentre, són milers -repetesc-, milers, les famílies que estan
esperant una escoleta. Per tant, són milers les famílies que o bé
l’home o bé la dona no poden conciliar la seva vida laboral
amb la seva vida professional.
Sobre conciliació familiar. El mes d'octubre de 2020 ens
varen dir que era imminent tenir un Pla de conciliació familiar,
amb recursos econòmics i mesures realment efectives. Aquest
pla va tenir un retard d'un any. Finalment, es va aprovar l'any
passat, a finals de l'any passat. I la Sra. Mercedes Garrido -que
ara avui m'hauria agradat que fos aquí i no hi és- estava molt
contenta. Hem de dir que es va haver d'esperar que a nivell
nacional es donàs una aportació econòmica i, si no vaig errada,
vendran a aquesta comunitat autònoma 4 milions d'euros. A mi
m’agradaria saber de totes aquestes ajudes, de totes aquestes
mesures que es varen anunciar, que es varen dir que arribarien
a les famílies, a quantes famílies hem arribat? Quin ha estat el
desenvolupament d'aquest Pla de conciliació?, a quantes
famílies hem arribat?, i amb quines mesures concretes s'ha
materialitzat? És a dir, si una dona demà es planteja tornar a fer
feina, després d'un temps sense haver fet feina, perquè té un fill
o una filla, o l’home o el pare de família es planteja trobar
feina, després d'haver demanat una excedència, perquè tant pot
ser l’home com la dona, quines són les mesures de conciliació
que podrà demanar demà? No li deman dins una empresa
pública, li deman dins una empresa privada, quines són
aquestes mesures? Quines són les ajudes econòmiques que
rebrà directament del Govern, que no hagi de passar per quatre
finestretes, que sigui de manera directa, que només sigui
demanar-ho a una finestra i li donin automàticament una ajuda
a aquesta persona. M'agradaria que vostè m’ho plantegés. A
altres comunitats hi són, per això deman a veure si en aquesta
comunitat hi és. També estaré molt atenta al que vostè ens
digui. Quines són les ajudes per a la redacció de la reducció de
jornada i altres coses que s'haurien de plantejar d'una manera
molt efectiva i molt ràpida i que, a més s'haurien de publicitar,
perquè és molt difícil trobar-les.
Hem de donar -com deia abans- una solució urgent a la
necessitat de places suficients per als infants de l'etapa 0-3.
Hem de revisar i rebaixar a la baixa els requisits per a
l’obtenció de les beques menjador.
Sra. Consellera, abans parlava de famílies nombroses. Hi ha
requisits que per atendre una beca menjador a les famílies
nombroses els penalitza, no els ajuda, els penalitza. Els ho vaig
dir una altra vegada, també ho he dit al conseller d'Educació,
solucionin aquest tipus de requisits, però sobretot han de posar
requisits a la baixa perquè en aquest moment, després d'una
gran crisi que hem tengut -com jo deia- derivada de la
pandèmia, hem d'arribar a les famílies, no pot ser que la
primera ajuda de beques menjador, esper que vostè no em
tregui els darrers governs del Partit Popular de fa quasi vuit
anys, perquè ja no té solució...
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hi ha 2.000 famílies de les Illes Balears que tenen beques
concedides i encara no les han cobrades. Em varen dir que les
cobrarien el primer trimestre. Bé, queda una setmana del primer
trimestre, això és com el senyor..., quan parlam
d'infraestructures, ja siguin educatives, ja siguin de residències
o ja siguin de centres de dia. Primer trimestre de 2020, primer
trimestre de 2021, primer trimestre de 2023, bé, ja serà a la
pròxima legislatura. Això és el que vostès fan sempre.
Jo li deman, quan cobraran les ajudes de menjador les 2.000
famílies que estan pendents? Famílies que ho necessiten, i quan
tenen previst rebaixar els tipus de requisits com li hem demanat
tantes vegades? Quan faran programes realment d'atenció
lúdica als infants, les subvencions?, no només per a tots els
infants i accessible a tots els infants sinó també accessible a tots
aquells nins que tenen una discapacitat i que les seves famílies
no es poden permetre una escola d'estiu els mesos d'estiu per
pagar una escola d'estiu adaptada a un centre d'aquests
d'educació especial.
Li he plantejat altres vegades, varen dir que el consell
insular...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Durán, vagi acabant.
LA SRA. DURÁN I CLADERA:
... la trauria; encara esperam. Són moltes coses que m'han
quedat, li he fet moltes preguntes, esper que me les contesti.
Després, més.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Durán. Ara donam la paraula a la consellera
d’Afers Socials i Esports.
LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):
Bon dia a tots i a totes una altra vegada. Sra. Durán,
intentaré contestar la majoria de preguntes, d’algunes no tenc
la dada concreta, però sí esper que amb aquesta interpel·lació
es vegin les diferències entre una política progressista i una
política conservadora.
Vostè em diu, m’avisa que jo no parli del que vostès varen
executar, i jo, necessàriament, he de parlar del que vostès varen
executar, perquè des de l’oposició exigir és molt senzill, però
el que és important és veure les polítiques quan un té la
capacitat d'executar-les. I vostès varen estar quatre anys, els
darrers quatre anys, i veurem, compararem quines polítiques
s'han fet.

(Remor de veus)
... sap per què?, sap per què?..., no, és perquè jo ja..., són molt
previsibles, però és que justament, Sra. Consellera, de les
famílies que varen començar a cobrar les beques menjador el
novembre i el desembre i -torn a repetir- som el mes de març,

Miri, hi ha dues formes de fer política amb relació al que a
vostè li preocupa, que és la natalitat. Una, basada en la
protecció de l'embaràs i el naixement, que són les polítiques
que caracteritzen la dreta; de fet, moltes d'aquestes preguntes
que m’ha fet estan relacionades amb temes de quin pagament
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se li fa quan neix un nin o quin pagament se li fa quant a
protecció de l'embaràs, i això és la política clàssica de la dreta,
la natalitat basada en la protecció de l'embaràs i el naixement;
i polítiques de protecció a les famílies, que ja estic contenta que
vostès comencin a parlar de polítiques en famílies en plural,
que són les que gestiona una mica l'esquerra; és a dir, protegim,
donem suport a les famílies durant tot el cicle de vida de la
persona, durant tot el cicle de vida dels diferents membres de
família. Això són dues polítiques que ens diferencia.
Per exemple, l'esquerra es demana, és important per a les
famílies tenir sou dignes? Sí, doncs, vostès estan en contra de
la pujada de l’interprofessional. Com és possible? És possible
tenir protecció familiar o protecció al món laboral? Per suposat,
perquè si no, com podem garantir aquest treball digne i que les
famílies tenguin garantia de feina, si no, ni la maternitat ni la
paternitat es pot produir. Idò bé, vostès varen fer una reforma
laboral... escolti, Sra. Durán, és que si no, després dirà que no
li contest.
(Se sent una veu de fons que diu: “no escolta, no”)
No, no, esperaré, perquè després dirà que no li contest. No,
clar...
(Remor de veus)
... vostè, no, clar, clar, clar, perquè no li agrada escoltar el que
li dic. Això és el que li passa, no li agrada escolar el que li dic.
(Alguns aplaudiments)
Per exemple, Sra. Durán, vostè creu o no creu ..., sou digne.
El PP en contra de les pujades de l’interprofessional. Protecció
al treball, especialment a la dona. Proposta de la reforma
laboral del Partit Popular, les hores de lactància després de la
baixa per maternitat sols podran ser gaudides per un dels pares.
I per què no pels dos com ha fet la reforma laboral actual?
Una altra proposta de protecció a la família des del món
laboral, la reducció de jornada per tenir cura d’un menor de
vuit anys s'aplicarà de forma diària, quan abans era permesa en
relació amb les necessitats de la família. Amb la reforma
laboral de l'any 2013 vostès varen modificar això.
Una altra de les coses que varen fer, se suprimeix la
bonificació que es donava a les empreses per contractar les
mares que varen deixar la seva feina per tenir fills i que volien
tornar a la feina. La pregunta que vostè m’ha fet, el Partit
Popular la va derogar. La pregunta que vostè m'ha fet. Ha estat
un govern progressista que l’ha tornada a posar, Sra. Durán,
que pareix que no tenim memòria.

Sra. Durán? Hi està d'acord? Per parlar d'igualtat, està d'acord
que les dones lesbianes...? Sí? Sí o no? Perquè la Sra. Mato va
dir: “la falta de varón no és un problema médico”. Això és el
que vostès promocionen de la pluralitat de les famílies, la falta
de varón no és un problema médico, està d'acord o no està
d'acord que les dones lesbianes es puguin inseminar
artificialment?
Per tant, sous dignes per a les famílies, no. Reforma laboral
que permeten, l’ha votat en contra.
Vostè què creu que a una comunitat autònoma una dona que
tengui dubtes de si ha de quedar embarassada o no ha de quedar
embarassada, què pensa vostè que pot ser l’animi a quedar-se
embarassades si té dubtes?, una ajuda econòmica de 1.100
euros, com fa la Sra. Ayuso, o una renda social que garanteixi
que cada mes si té un fill cobrarà uns 700 euros per poder
cobrir les seves necessitats bàsiques?
Creu que això no és protegir les famílies, Sra. Durán?, o és
més fàcil donar una ajuda econòmica per naixement, que vostè
em proposava des d'aquesta tribuna? Idò, nosaltres hem creat
una renda social i el Govern d'Espanya un ingrés mínim.
Hem creat escoletes durant aquests set anys, clar que hem
creat escoletes, i hem donat suport a tots els ajuntaments perquè
aquestes escoletes es mantenguin. Hem incrementat les places
de noves escoletes i hem donat aquest suport de més de 6.000
euros per unitat. Tenim una projecció de crear 1.749 places fins
a l'any 24 noves, més 669 que serien de reconversió; en total,
2.418 places. Estam construint habitatges per a les famílies,
perquè la nostra política és de donar suport a tot el cicle vital.
Clar que hem donat suport econòmic a totes les escoles
d'estiu pel tema de la conciliació de la vida laboral i familiar.
Fiscalitat, que a vostès els preocupa moltíssim. Miri, vostè
que es preocupa tant d’aquesta llei, es vegi, informe d'avaluació
d’implementació de la Llei 8/18, de 31 de juliol, de suport a les
famílies, que està lliurat al Parlament i que té 30 i escaig de
pàgines. Llegeixi’l i veurà el desenvolupament... no, em diu
que no, doncs això està registrat al Parlament, aquest informe
està registrat al Parlament, i així veurà el desenvolupament de
la Llei de famílies a què vostè fa menció.

(Se sent una veu de fons que diu: “quin respecte, quin
respecte!”)

Miri, fiscalitat. Estalvi que s'han fet a les famílies l'any 20,
que és el darrer informe, 2,7 milions d’imposts de patrimoni;
18,6 per impost sobre successions; 4 milions sobre donacions;
37,9 milions per transmissió patrimonial i actes jurídics
documentals; 15,58 milions per imposts a rendes de persones
físiques al tram autonòmic; noves deduccions posades aquest
any a les taxes de conservatori professional, a les taxes
acadèmiques i als diplomes, a les taxes de l'Escola Oficial
d'Idiomes, a les taxes per accedir a la selectivitat de d'estudis,
a les taxes d'estudis superiors i Formació Professional, a les
taxes d'obtenció de títols, deducció d’IRPF per fills acollits a
menors de sis anys per motius de conciliació, una nova, fins un
40% fins a 600 euros. Tot això ha fet la Llei de famílies de
l'any 2018.

És brutal. Vostè està d'acord, està el Partit Popular d'acord
que les dones lesbianes puguin utilitzar la fecundació in vitro,

Vostès saben quina llei tenien per protegir les famílies? La
Llei de maternitat. Se'n recorda vostè de la Llei de maternitat?

Vostès em parlen d'igualtat. Em diu, les famílies han de ser
iguals. Vostès hi estan d'acord, Sra. Durán? Veig que li han de
contar...
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La Llei de maternitat és de l'any 2014, la proposta del text que
va presentar el Partit Popular, 2014, maternitat. Quin dret
donava a les famílies aquesta llei? Cap, un telèfon
d’informació. Això és el que donava aquesta llei, un telèfon
d’informació. Era el moment 2014, 2015, ja s’estava recuperant
una mica l'economia, de dir, per exemple, que es posaria en
marxa una ajuda econòmica a les famílies. Cap! S'hagués pogut
dir que s’ajudaria puntualment els menors quan hi hagués un
naixement a les famílies. Cap!
Aquesta és la darrera llei del Partit Popular registrada en el
Parlament, un telèfon! I vostè ens ve aquí avui a exigir-nos
aquestes respostes. Vostè, Sra. Durán, es disfressa de
socialdemòcrata quan és a l'oposició, però quan governa el seu
partit és un govern de dretes en el sentit més clàssic de la
paraula: que no fa redistribució de la riquesa, que
promociona..., la maternitat per a ells és naixement i embaràs,
no és suport a les famílies; perquè si no, de què les beques del
menjador escolar es varen reduir en 900.000 euros, és el
pressupost que vostès tenen, 900.000 euros; en aquest moment
estam a 7 milions i escaig.
Dependència, es va paralitzar la dependència! Sra. Durán,
es va paralitzar la dependència. 1.400 persones es varen
incorporar a la dependència en els seus quatre anys. A la
legislatura passada, 10.000 persones. Aquesta legislatura ja
anam per 8.000. Hem creat places de centre de dia, hem creat
places de residència, hem augmentat les ajudes econòmiques,
Sra. Durán. Aquesta és la política que fa canviar les vides:
ajuda permanent a les famílies.
Que hi ha coses a millorar? Si vostè em ve aquí a dir que
hem de millorar, que a la gestió s’ha de ser més àgil, jo li diré
que sí; però vostè, Sra. Durán, ha de comparar la seva política
amb la que feim nosaltres i d'aquesta tregui conclusions.
La conclusió que jo trec és que quan governen els partits
progressistes -els d'aquesta comunitat autònoma- es reparteix
millor la riquesa i es genera més qualitat de vida, i això és una
constància en tots els indicadors.
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vostè no ens ha d’amollar un míting, això ho faci en els mítings
de MÉS...
(Alguns aplaudiments)
...Vostè no ens ha de fer un míting... Vostè no ens ha de fer un
míting... Vostè té l’obligació de contestar aquesta
interpel·lació, perquè després d’aquesta interpel·lació, amb
molt bona voluntat, sortirà una moció amb punts constructius,
que esper que vostès i tots els grups polítics, puguin votar a
favor. Per tant, per això nosaltres li demanam aquestes dades.
Després d’aquest míting he pogut treure en clar que vostè
no ha tret ni una sola mesura que puguin treure les dones per
tema de conciliació, ni una; conciliació, ni una.
(Remor de veus)
... jo també hauré de fer el mateix que fa la consellera, de fer
aquestes interrupcions. Si el Sr. Conseller ens deixa continuar.
Bé, ajudes directes a les dones. Vostè m’ha tret la reforma
laboral. Sap què va fer la reforma laboral? Jo li diré: la reforma
laboral va fer que es creassin a Espanya 500.000 llocs de feina
cada any, 2 milions de llocs de feina.
Sap quan augmenta -i li puc treure, que ara no he tengut
temps, les estadístiques-, quan augmenta l’atur femení a
Espanya? Quan governa l'esquerra, quan governen vostès. És
així!, és que, a més, és estadística pura i dura, i vostè m’està
traient aquestes mesures. Però jo no me’n vull anar del temps
que tenc per defensar les mesures que nosaltres creim que vostè
hauria d'haver defensat, que el Govern no fa, només ho duen en
els seus mítings i només ho duen en els seus programes
electorals, però que després no posen en marxa...
Quan posaran de manera gratuïta l'escoleta de 0-3? Quan ho
faran? No, no, no..., quan ho faran? Duen set anys governant,
els queda un any, ho veurem?, serà una realitat abans de 2023?
Vostès ho duien en els seus programes electorals, tots els partits
d'esquerres ho duien, quan serà una realitat?

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la paraula la
Sra. Durán.
LA SRA. DURÁN I CLADERA:
Gràcies. Bé, Sra. Consellera, vostè a cada intervenció se
supera. Treu ... aquella diputada, que jo la recordava a
l’oposició, que demanava i defensava la part ideològica,
aquella part que vostè està com a frustrada, que potser no li
deixen treure al seu partit, i la’ns vol treure aquí, quan vostè ha
de pensar que ens ha de representar tots.

La presidenta del Partit Popular, Margalida Prohens, ha dit
que serà una realitat si ella governa. Ho ha dit. Ho ha
quantificat: 30 milions d'euros, 10.000 places, ho ha
quantificat; serà una realitat, com és una realitat a comunitats
autònomes on governa el Partit Popular, perquè aquesta... A
això no ho diu..., va ben alerta. A Galícia es fa, a Galícia es fa
des de fa molt de temps, ja hi ha moltes famílies que tenen
gratuïtat absoluta de 0-3, independentment d'allà on vagi el seu
fill, i ara ja es farà per a tothom a partir del mes de setembre.
Es farà a les Balears? Ho veurem.
Vostè m'ha dit: vostès són partidaris de la inseminació de
les dones lesbianes? Em sap molt de greu que vostè es perdés
un directe que va fer la nostra presidenta, fa una setmana,
perquè hagués escoltat...
(Algunes rialles)

I quan aquest Partit Popular, quan el Partit Popular -aquesta
diputada- li fa una interpel·lació, li fa unes preguntes concretes,

A vostè li fa gràcia... Jo crec que no fa cap gràcia ni una.
Vostè hagués escoltat a una dona lesbiana que havia tengut una
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nina per inseminació, i la presidenta Margalida Prohens li va
dir, com després va anunciar una mesura, que dins tot el tema
d’inseminació in vitro, independentment del tipus de família,
com deia abans i amb llibertat... -Margalida Prohens, jo li dic
el que va dir, vostè no sé què em treu sempre- va dir que hi
hauria, també, el decret de demora per a totes aquelles famílies
que estan un any i mig o dos anys, perquè, en concret, aquesta
parella que jo li dic de lesbianes, s’ho va haver de pagar de la
seva butxaca, amb un govern d'esquerres... Per tant, no sé què
em conta...
(Alguns aplaudiments)
... no sé què em conta, no sé de què treu pit, després de dos
d'anys ho varen haver de pagar de la seva butxaca, ho hagués
vist... Tal vegada, si ens veiés més, al Partit Popular, aprendria
més, sobretot a gestionar.

EL SR. PRESIDENT:
Sra. Durán, vagi acabant, per favor...
LA SRA. DURÁN I CLADERA:
Sí. Per pagar el meu habitatge, per pagar la compra dels
meus fills, per anar a fer feina, que no puc anar a fer feina
perquè no puc pagar una escoleta, quines solucions m'ha
donat?, quines solucions m'ha donat? Cap ni una...
I, per cert, a persones majors, m'agradaria que vostè em
digués, a totes aquelles famílies que tenen persones dependents
a ca seva, quan implantarà programes de Respir, tant per a
persones dependents -de famílies que tenen persones
dependents-...
EL SR. PRESIDENT:

Escolti’m, mesures que són importants, com he dit abans:
30 milions d'euros per a la concertació de 10.000 places
d'escoletes públiques i privades. I això sí que és una mesura a
la conciliació real.
Li he demanat quines mesures de conciliació, cap ni una,
quina mesura..., demà, un senyor que vol començar a fer feina,
després de sis mesos de no haver fet feina, tendrà reducció de
jornada, tendrà una ajuda econòmica, tendrà uns doblers per
poder dur el seu al·lot a la guarderia...?
Vostè diu: sou digne. D’acord. I inflació que no estigui al
7,5% !, perquè vostès augmentaran 10 euros i els depòsits de
benzina, cada vegada que l’omplen, costa 20 euros més. Per
tant, baixin els imposts, baixin la cistella de la compra, baixin
mil coses, perquè els doblers també han de retre. No basta pujar
cèntims, hem de fer que..., hem de fer que tots els
combustibles... La llum!, perquè a mi em fan molta gràcia,
vostès. Vostès feien, vaja, treien tota una gentada al carrer pel
tema d'una simple pujada de llum de 60 euros el quilowatt; ara
l’hem arribat a tenir a 700 i no els he vist en el carrer... Però és
que tampoc..., si una persona no pot connectar un calefactor el
vespre, de llum, tampoc no pot pagar una bombona de butà,
que ja la tenim a 18,63! Per tant, això sí que afecta les famílies.
Vostè deia sou digne, bé idò nosaltres parlarem d'habitatge.
Ajudes al lloguer. Les ajudes al lloguer de l'any 2021 encara no
han sortides. Ajudes al lloguer de 2021 encara no han sortides.
Quantes persones tenim pendents de cobrament de les ajudes de
lloguer del 2020?, som el març de 2022, quantes? El Sr.
Conseller li passarà el llistat: més de 3.000, més de 3.000.
(Alguns aplaudiments)
Això és ajudar les famílies? I les 2.000 famílies que vostès
tenen pendents de cobrar les ajudes de menjador? Vostè ens
treu cada vegada a nosaltres... Vostè sap com de decebuda es
trobarà una família -m’és igual: monoparental..., qualsevol
tipus de família-, després d'haver-la escoltada a vostè? Diran
aquesta gent..., no, no parlen per mi, no parlen per mi; l’únic
que els interessa és treure diferències ideològiques entre partits,
però jo a ca meva, que tenc un problema d'arribar a final de
mes,...

Acabi, Sra. Durán.
LA SRA. DURÁN I CLADERA:
... com famílies que tenen persones amb discapacitat.
Moltes gràcies. Esper que ara sí que em contesti.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Durán. En torn de contrarèplica, 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. Sra. Durán, estic contenta que la política
de desigualtat que va practicar el Partit Popular del Sr. Rajoy,
amb la Sra. Prohens s'hagi modificat, i vostès no excloguin les
persones, les dones lesbianes de la inseminació artificial; igual
que esper que tampoc no s’oposin, o si fins ara s'hi han oposat,
m’ho pot dir després a fora, a veure si... que, per exemple, les
parelles homosexuals d'homes puguin adoptar perquè tal
vegada també han canviat, però és que vostès quan hi ha un
avanç social en principi és que no, i això és la història del seu
partit, però és que podem anar a la Llei del divorci que és de
l'any 1980, que vostès s’hi oposaven. El que li vull explicar,
Sra. Durán, és que el Partit Popular sempre s’oposa al que són
avanços, i això no és fer un míting, vostè no m’ha vist a mi als
míting de MÉS, jo som diferent als míting de MÉS.
Aquí el que intent defensar, Sra. Durán, són les polítiques
d'esquerra enfront de les polítiques conservadores. I vostè, Sra.
Durán, és una especialista a agafar les polítiques progressistes
que fem nosaltres i si nosaltres arribam a mil, exigir 1.500, i si
nosaltres gestionam en tres mesos, vostè vol que gestionem en
un mes, però després el seu partit i on governen no les
practiquen, Sra. Durán... Exacte, no... no, no, no, és així, no,
no, no.
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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No les practiquen, per tant jo el que li venc a demanar vostè
és honestedat en la seva exposició ideològica, honestedat en la
seva exposició ideològica, perquè fa anys que és aquí de
parlamentària amb un govern d'esquerres i aquesta honestedat
ideològica no la manifesta.
Vostè defensi aquí el que realment creu i aquí hi podrà
haver una confrontació, perquè vostè el que fa és que les
polítiques progressistes vol que les facem més i millor, i jo
també, però és que vostè no s’ho creu o no ha de militar al
partit que faci...
No li he contestat, li he dit tota la millora d’atenció a la
dependència, li he dit la renda social. Vol casos de renda
social?, en podem tenir, una persona, Emilia, que diu que la
renda social l’agraeix perquè ha evitat cercar menjar als
contenidors. Això és política de família directa, pura i dura, i
no una ajuda econòmica que és el dret, que sempre insistesc, de
quan neix una persona, hem augmentat les beques de menjador,
que duim retard en la gestió?, segurament, però hem augmentat
les beques de menjador.
Vostè creu que les famílies ara no estan millor que quan hi
havien 900.000 euros que ara que n’hi ha pràcticament 4 (...).
La pujada de sou, es varen oposar a la pujada de sou per a
les famílies, a l’interprofessional, i vostè em diu: “en un 7% ara
de carestia de vida”, idò imagini-s’ho amb el sou de fa dos
mesos el que hagués suposat per a aquestes famílies. Per què
s’oposen..., per què s’oposen a la pujada de sou
interprofessional? Perquè s’hi oposen. Expliquin-ho aquí d'una
vegada, per què s’hi oposen, perquè això és per a totes les
famílies.
Vostè em diu: “estadístiques...”, no les podrà treure,
aquestes estadístiques, perquè no existeixen.
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(Alguns aplaudiments)
No ho veuen? No s’adonen que és impossible?
Després, el decret de famílies, efectivament, hem fet un
decret de famílies i hem fet el decret de famílies monoparentals
que a la nostra comunitat autònoma... un adult amb dos fills es
considera família nombrosa, i nosaltres, com a govern, hem fet,
hem reduït un munt de taxes a aquests col·lectius. Animin els
seus ajuntaments -i aquí hi ha el president del Consell
d'Eivissa- que apliquin totes les taxes, deduccions de les taxes
del Consell d'Eivissa i dels ajuntaments on governa el Partit
Popular. Comencin a posar exemples, de totes les famílies
nombroses... equiparar-les a les famílies nombrosos, a totes les
famílies nombroses monoparentals de la nostra comunitat
autònoma apliquin-los totes les taxes municipals i tots els
impostos i totes les taxes del Consell d'Eivissa. Comencin a
practicar amb l’exemple.
La feina, el Govern l'ha feta, la feina del Govern era fer un
decret i caracteritzar aquestes famílies. Nosaltres, com a
govern, totes les taxes que aplicam a les famílies nombroses de
l'Estat les aplicam a les famílies nombroses monoparentals de
la nostra comunitat autònoma. Facin-ho als seus ajuntaments i
faci-ho al consell insular i practiquin amb l’exemple.
Sra. Durán -insistesc-, si vostès miren la feina que fa el
Partit Popular quan gestiona o les que està gestionant amb la
que fan els governs progressistes hi una diferència substancial:
per a vostès protegir la família és protegir l'embaràs i el
naixement, i per a les polítiques progressistes és donar suport
a tot el cicle vital de la família, redistribuint la riquesa i creant
més igualtat entre els seus ciutadans.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Ajudes de lloguer, és que les hem augmentat també les
ajudes del lloguer. És que si hi ha un problema de gestió, ho
podem explicar, però aquí som a una interpel·lació, hi havia
ajudes de lloguer, ara hi ha ajudes de lloguer que abans no hi
eren.
Escoletes, hem augmentat totes les partides a escoletes,
tenim un pla per a l'any 2024 d’arribar al 40% de la demanda.
Vostè em demana: quan aconseguirem el cent per cent? Idò jo
no li ho puc dir. El que li puc dir, el que li puc explicar són les
pujades de l'any 2015 fins a l’any 2022 el que ha passat, cosa
que vostè... quan gestiona el Partit Popular aquesta progressió
no existeix. Això és el que li vull comentar.
Després, vostè em demana les deduccions fiscals, ja no me
les ha demanat perquè li he contestat i en detall -aquestes sí que
les tenia preparada perquè sabia que me les demanaria, les
deduccions fiscals-, però cregui’m, les deduccions fiscals tenen
un límit, perquè, si no, com podem posar la universalització del
0-3?, perquè si deduïm, deduïm, deduïm després no podrem
desenvolupar serveis, perquè avui parlen del 0-3, però demà
parlaran d’un altre tipus de servei.
Si vostès volen reduir impostos, també s'atreveixin a dir
quins serveis llevaran, perquè és que si no és impossible...

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
III. Moció RGE núm. 2618/22, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria d'habitatge, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 900/22.
A continuació passam al tercer punt de l'ordre del dia que
correspon al debat i la votació de la moció RGE núm. 2618/22,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria d'habitatge, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 900/22. Començam amb la
intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Camps.
EL SR. CAMPS I PONS:
Bon dia, senyores i senyors diputats, de nou, Estam davant
una moció intensa i combinada d'accions necessàries per poder
millorar les necessitats dels ciutadans, del que és ja des de fa
molts de mesos a Balears un greu i urgent problema social
bàsic dels ciutadans, que és l'habitatge.
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I tots nosaltres som aquí per intentar solucionar aquest dret
i aquestes necessitats que pateixen els ciutadans de les Balears.
Tots hem de fer esforços i cessions de les nostres posicions
ideològiques per a l’interès general. Avui tenim tots una
oportunitat, no la deixem perdre.
Des del Partit Popular proposam aquests vint punts que a
continuació, per blocs, els resumiré.
Els punts 1, 2, 3 i 4 pretenen, d'una vegada per totes,
apostar per una efectiva agilitació administrativa, una seguretat
jurídica real, augmentar l'índex d'intensitat. Aquesta opció no
afecta consum de territori i ajudaria molt la gran demanda
actual. Per cert, aquesta proposta d'augmentar d’índex
d’intensitat, l'any 2019, 17 associacions que pertanyen a la
CAEB els ho van demanar en el llibre blanc, i vostès no n’han
fet cas. El punt 4, els “okupes”, per a una real protecció de les
propietats privades, per protegir la inviolabilitat de la propietat
privada. De quina part estaran vostès?
Als punts 5 i 6, vostès que sempre ens parlen de
transparència, de consens, d'acords, de col·laboració entenc que
no serà un problema donar suport a aquests punts perquè en
molts de temes les administracions comparteixen arxius. I pel
que fa al punt cinquè, vostès que es fan anomenar obert a la
gent, donar suport clarament que les famílies nombroses de les
diferents tipologies puguin disposar d'una opció habitacional no
serà un problema. Esperem que hi donin suport.
Als punts 7, 8 i 9, quant de temps els veïns... anunciant,
reclamant, exigint que estiguin a l'alçada de les necessitats reals
dels ciutadans, que baixin els imposts, que deixin de posar-se
de perfil, que ja arriben molt tard. Baixin d'una vegada algun
impost, ajudin d'una vegada les persones i les famílies amb un
tipus reduït del 4% a l'impost sobre transmissions patrimonials
i actes jurídics; incrementar l'impost i els límits de la deducció
d’arrendament d'habitatge a l'impost sobre la renda de les
persones físiques; crear un sistema d’hipoteca compra fàcil;
mesures adreçades als joves fins als 35 anys per poder comprar,
construir o reformar un habitatge, què estan esperant?
El punt desè, que la Sra. Armengol a hores d'ara i amb la
que està caient... no hagi pagat i tancat l'expedient dels ajuts de
lloguer de l'IBAVI de l'any 2020. Ja li ho ha mencionat fa un
moment, la nostra companya la Sra. Durán, què esperen a
treure les ajudes del 2021, Sr. Conseller?
Els punts 11 i 12, seran capaços avui de donar suport a una
cosa tan evident, tan senzilla, tan racional perquè d'una vegada
per totes es gestionin en condicions i transparència els béns
públics perquè els ciutadans en tenguin coneixement? Si tan
difícil els resulta, per a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge,
privatitzin-ho i segur que amb aquesta gestió hi sortirem
guanyant tots, els ciutadans que necessitin aquests bens,
l'administració, el Govern recaptarà uns diners que podrà
després destinar a altres necessitats socials.
En els punts 13 i 14, s'hauria d'implicar i liderar una
iniciativa amb tots aquells municipis que disposin de locals
comercials, reconeguin l’ús d’habitatge de locals comercials;
acompanyin aquests municipis que disposen d’aquests locals,

que podrien ser perfectament reconeguts com a habitatge per
donar sortida a la gran demanda social que tenen.
Els punts 15, 16 i 17 afecten directament Eivissa, la
necessitat d'habitatge que pateixen totes les illes i
principalment, en aquest cas, Eivissa; vostès van ser molt
ràpids van tenir molta facilitat per signar protocols, però a dia
d'avui ja no se’n recorden d’aquests protocols, deu ser que no
s'atraquen encara prou les eleccions.
El punt 18, insistir al Govern d'Espanya que acompleixi i
revisi a l'alça les indemnitzacions per residència al personal
actiu del sector públic estatal destinat a Balears.
I el punt 19, que avui el Govern no hagi resolt i rehabilitat
tots els pisos recuperats de Camp Redó i posats a disposició
dels ciutadans, diu, una vegada més, la manca de gestió i
prioritat que fan, realment només els importa anunciar fotos i
vendre fum. Utilitzin alguns dels milions de la compravenda
d’aquests estrangers que ara volen perseguir, aquests 340
milions d'euros que han ingressat de forma extraordinària, els
reinverteixin per poder aclarir i treure aquesta habitatge públic
tan necessari.
O en el darrer punt 20, aquests 340 milions, recaptats a base
de pujar imposts, els destinin a tancar l’operació amb els
ministeris també per a Son Busquets, els podrien destinar també
per agilitar la tramitació de Can Escandell a Eivissa, facin un
bon ús d'aquests recursos públics, senyors del Govern.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Camps. Intervenció dels grups parlamentaris que
han presentat esmenes, intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos, que ha presentat les esmenes RGE núm. 2761 i
2762/22, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies, president. Bé, debatem avui una moció presentada
pel Grup Parlamentari Popular sobre política general del
Govern en matèria d'habitatge, un dels assumptes cabdals i que,
a més, afecta la societat de les Illes Balears, afecta
principalment les persones vulnerables, les persones joves i
considerem que és un fre per a l’atracció i retenció del talent.
Per tant, nosaltres sí que, Sr. Camps, debatrem i intentarem
entre tots cercar solucions per evitar que aquest problema creixi
i sigui cada pic més difícil de solucionar.
Vostè presenta 20 punts, són molts, i, bé, vull manifestar-li
que, en principi, votarem pràcticament a tots que sí i ens
abstendrem en el punt 5 i el punt 6.
A la seva intervenció ha dit, en parlar del punt 3, que
l'Associació de Promotors va presentar un llibre blanc al
Govern, on demanava que es rebaixés l'índex d'intensitat i que
el Govern no n’ha fet cas. Bé, això no és del tot cert, el Govern
sí que en va fer cas i sí que ha rebaixat l'índex d'intensitat, però
només a les obres que promociona l'IBAVI, a les obres d’HPO
de l'IBAVI, això amb el Decret Llei 3/2020, d'habitatge. Per
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tant, crea l’IBAVI una competència deslleial amb la resta de
promotors privats.
Dit això, bé, explicaré les esmenes que hem proposat des
del nostre grup parlamentari, n’hem proposades dues: una és
aprofitar... tots recordam que va passar amb el barri de Sa
Gerreria de Palma, es va fer una intervenció important i va
passar de ser un barri degradat a un barri que va permetre que
la gent pogués incrementar el nombre d'habitatges de Palma i
amb condicions òptimes; allò es va fer també amb ajuda de
fons europeus, i ara, que ens trobem amb una possibilitat de
poder accedir a fons europeus per a la rehabilitació, que, a més
a més, estan directament orientats a la rehabilitació, a la millora
de l'eficiència energètica, trobem que el Govern no planteja la
rehabilitació integral de barris, sí que arriben a acords amb
determinades organitzacions per a rehabilitació de pisos de
manera puntual, però no una rehabilitació integral de barris que
poden generar efecte tractor de riquesa en aquells barris que,
principalment, es troben en situació problemàtica.
Per això demanem que es faci una proposta clara per a
barris de qualsevol ciutat de les Illes Balears que es considerin
degradats, fer una aposta per una reforma integral d'aquell barri
i adaptar el que demana Europa per poder accedir a aquests
fons europeus de rehabilitació, i així millorar la situació
d’aquella població i d'aquell barri.
La segona esmena que proposam és un clàssic en aquest
parlament, però intenta reduir al mínim, al final, aquell Decret
Llei 8/2020, que va esdevenir la Llei 2/2020, sobre impuls de
l'activitat econòmica, oferia la possibilitat de canvi d'ús
d'edificis obsolets a habitatge, però ja vam manifestar diferents
grups parlamentaris de l'oposició que els requisits que es
demanaven eren tan encotillats que va passar el període en què
estava previst la seva aplicació i no es va presentar cap
proposta, de fet, no es va crear ni el comitè que havia de
gestionar i donar el vistiplau de les propostes que s'havien de
presentar.
Per tant, resumim molt tot el que hem plantejat durant
aquests mesos, és resumir-ho a la mínima expressió, que és que
“el Govern de les Illes Balears afavoreixi, permeti, el canvi d'ús
d'edificis turístics obsolets per facilitar l'accés a l'habitatge dels
joves”, independentment de quin procediment o quines eines
s'utilitzin, però considerem que aquesta proposta és
beneficiosa, que és una proposta consensuada per la població,
i que donaria sortida a dos problemes: el programa dels edificis
turístics obsolets i el problema de l'accés a l'habitatge i
emancipació dels joves de les nostres illes.
Gràcies, vicepresident.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Intervenció del Grup P
arlamentari VOX-Actua Baleares, que ha presentat les esmenes
RGE núm. 2767 i 2768/22, té la paraula el Sr. Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Gracias, Sr. Presidente. Hemos presentado dos enmiendas
de modificación para clarificar que la intervención de la
administración, que se recoge en los puntos 11 i 12, hace
referencia a locales y aparcamientos públicos, ya que, de no ser
así, caeríamos en el habitual intervencionismo de la izquierda
y su habitual rechazó la propiedad privada. Y es que en el tema
de la vivienda el socialismo rechaza que la propiedad privada
sea un elemento esencial en la libertad de los ciudadanos,
siempre que la propiedad no sea de alguno de sus dirigentes,
eso sí.
El acceso a una vivienda en España hoy en día se ha
convertido en un camino de obstáculos: subida de impuestos,
exceso de regulación, falta de vivienda social, aumento de
precios por la falta de oferta, especulación, complicidad con los
movimientos de ocupación ilegal de viviendas, etc. Todos los
españoles deben tener acceso a un hogar en el que puedan
desarrollar su proyecto de vida y formar una familia, algo que
cada vez es más difícil, gracias a la legislación sobre la
vivienda que aprueba y promueve la izquierda. Ejemplo de ello
han sido las mal llamadas “expropiaciones a grandes
tenedores”, lo que hacen es: buscan un chivo expiatorio en los
grandes propietarios privados de inmuebles, los señala como
culpables de que las familias necesitadas no tengan acceso a
una vivienda digna, para, a continuación, negociar con los
grandes bancos esa falsa expropiación, que acaba resultando
una ayuda para esos bancos con el dinero de todos los
ciudadanos, es fantástico.
Si falta vivienda social, no es porque las empresas
inmobiliarias o los fondos de inversión tengan inmuebles
vacíos, sino porque la administración autonómica no es capaz
de desarrollar una política de suelo y promoción urbanística
eficaz. Es precisamente el intervencionismo del Gobierno
balear el factor distorsionador en la vivienda, es la
Administración pública la que dificulta el acceso a la misma y
es el gobierno de la Sra. Armengol el que es incapaz, incluso de
gestionar su propio parque de viviendas públicas y es que antes
de que comenzara la pandemia, sus viviendas públicas en
alquiler acumulaban una morosidad de 7,5 millones de euros.
Y el año pasado la Consejería de Movilidad y de Vivienda
tenía casi 100 viviendas sociales ocupadas ilegalmente.
La política de vivienda de la izquierda ha empeorado aún
más el problema de acceso a la misma por parte de los
ciudadanos, que no se pueden pagar los alquileres o
propiedades porque sus precios están muy por encima de lo que
es aceptable en proporción a los salarios que perciben la
mayoría de los trabajadores. Su intervencionismo, ahora
incluso proponiendo limitar por ley el precio del alquiler,
medida que por cierto ya ha fracasado en otros países, va a
provocar que el propietario que no esté de acuerdo con ese
precio, un precio impuesto, venda la propiedad. ¿Y quién la va
a comprar?, los extranjeros que tienen mejores salarios que
nosotros, que son los que compran, que ya está pasando. De
hecho, los precios de los inmuebles de Baleares subieron el año
pasado un 9,6%, lo que supone la tasa más elevada de España.
La izquierda y los separatistas llevan siete años gobernando
Baleares y este es el resultado, cada vez más difícil para los que
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menos tienen. Nosotros, desde VOX, llevamos tres años
presentando medidas en esta cámara, que creemos que sí
podrían facilitar el acceso a la vivienda y que podríamos
resumir en cuatro bloques.
Primero, liberar todo el suelo que no esté o deba estar
especialmente protegido por motivos de interés ambiental,
paisajístico, productivo, o para la defensa nacional, entre otros.
Su regulación y control por los partidos provoca una escasez
artificial de suelo edificable, que eleva los precios y ha sido el
principal foco de corrupción política.
Segundo, en vez de entrometerse de forma escandalosa en
el derecho de propiedad, creando inseguridad jurídica y
ahuyentando a los inversores, el Gobierno debe construir
viviendas sociales públicas en régimen de propiedad o
arrendamiento, con opción a compra para garantizar que los
jóvenes y las familias puedan adquirir un hogar, especialmente
aquellos con menos recursos.
Tercero, revisión y rebaja masiva de tributos y cargas en el
proceso edificatorio. Todo el proceso constructivo, desde la
adquisición de la parcela, hasta la venta o alquiler de la
vivienda se ha convertido en un modo de obtención de ingresos
fiscales para el Estado, las comunidades autónomas y los
municipios, que produce un forzado incremento de precios.
Y cuarto, reforma tanto del Código Penal como de las leyes
de enjuiciamiento criminal y civil, para proteger real y
efectivamente a los propietarios que sufren las mafias de
“okupas” o la entrada ilegal de intrusos en sus viviendas. Todo
español debe tener la capacidad de defenderse a sí mismo y a
los suyos ante una agresión en su propio hogar. Es indignante,
por ejemplo, lo que le ha sucedido a ese anciano de 82 años en
Porreres, en Mallorca, al que cuatro delincuentes asaltan su
casa para robar, agreden a su mujer, a él le fracturan una
vertebra y le rompen la nariz, defiende su casa, su vida y la de
su mujer como puede...
(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Campos, hauria d’anar acabant.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
... -voy terminando-, defiende su casa, su vida y la de su mujer
como puede, y ahora la fiscalía le pide cuatro años de cárcel. Al
ladrón agresor le piden seis años. Han convertido España en un
paraíso de delincuentes.
En definitiva, mientras la izquierda hace cada vez más
difícil el acceso a la vivienda, desde VOX apostamos por
facilitarla, especialmente a los más necesitados. Esta es la
realidad.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Campos. Intervenció dels Grups Socialista,
MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, que han presentat
conjuntament les esmenes RGE núm. 2769 a 2772/22.
Intervenció per part del Grup Socialista, té la paraula el Sr.
Ferrer.
EL SR. FERRER I RIPOLL:
Gràcies, Sr. Vicepresident i bon dia a tothom. En aquesta
moció que el Partit Popular ens porta avui novament, hi ha una
sèrie de ja clàssics que hem debatut, no una ni dues, ni tres,
sinó en alguns casos en més de quatre ocasions. Mateix text,
mateixa intenció, economia circular en diuen, copia y pega de
tota la vida. Entendran doncs, que no m’aturi en excés en allò
que ja s'ha plantejat amb anterioritat i sobre el qual ja ha rebut
el judici d'aquest Grup Parlamentari Socialista, al qual
represent.
Sí que m'agradaria aturar-me en una afirmació del diputat
autor de la moció durant la interpel·lació i que servirà per lligar
alguns dels aspectes que poden considerar-se com el fil
conductor de gran part de la iniciativa. El diputat en qüestió
reclamava al conseller que l'IBAVI, cit textualment “preferia
fer habitatges per guanyar premis i de cara a la galeria i que
som poc resolutius, quan el que cal és que siguin d'una
construcció resistent, però que els arquitectes públics opten sols
per materials que després seran incapaços de mantenir”, això
deia el diputat. Es referia, sens dubte, al Premi Ciutat de Palma
d’Arquitectura Guillem Sagrera, atorgat a equip d'arquitectes
de l'IBAVI, del qual el mateix va destacar l'originalitat de
l'edifici per fer una aposta radical per a la recuperació de
l'eficàcia i dels valors constructius tradicionals, per l'ús de
materials locals i també pel reciclatge com a mitjans per
aconseguir una arquitectura amb un alt nivell de sostenibilitat.
El jurat que donava el premi, format per destacades
personalitats del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears i
d'Aparelladors, gens sospitós de premiar només obres fetes en
català -com sol ser la crítica habitual del Partit Popular-,
felicitava els autors pels habitatges socials del carrer Salvador
Espriu, del barri de l’Amanecer de Palma, una aposta no sols en
la innovació i l'aplicació dels materials, que no innovadors, sinó
perquè també suposa fer una aposta ferma, com una construcció
preparada per combatre l'emergència climàtica i la pobresa
energètica, a més d'una notable integració del projecte en el seu
entorn.
Al Partit Popular potser no li agrada la innovació, potser no
li agrada el disseny o senzillament potser no suporta, dins el
classisme més ranci que forma part intrínseca del seu ADN, que
els habitatges protegits comptin amb un disseny a l'alçada de
les cases dels rics, les destinades a l'especulació, les úniques
per les quals clamen quan pugen a aquesta tribuna.
Gener de l'any 1919, Walter Gropius, fundador de Weimar,
del moviment de la Bauhaus, suprimit pels nazis, que calia
construir un nou gremi d’artesans, sense distinció de classes,
que aixeca un mur d’arrogància entre artesans i artistes. Calia
desitjar, concebre i crear un nou edifici del futur, que combinàs
en una forma única arquitectura i altres arts. Propugnava
Gropius una nova arquitectura, que donàs resposta al nou estil

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 113 / 22 de març de 2022

de vida dels ciutadans i que fos assequible, però que no
renunciés al disseny i als nous materials, a la dignitat en
definitiva. Una dignitat que nega el Partit Popular a la
ciutadania, cases barates per als pobres, centrant-se únicament
en la consideració de l'habitatge com un bé especulatiu i que
resumeix a grans trets la nostra negativa dels punts 1 al 14,
ambdós inclosos d’aquesta moció, llevat del punt 10, que també
rebutjam, però sobretot perquè vostès encara no han sabut
diferenciar el que suposa gestionar només 700.000 euros de
subvencions i gestionar-ne gairebé 9,5 milions de subvencions
per al lloguer d'habitatge.
Després del parèntesi històric i tornant a les poques novetats
que ens formulen a la seva moció, en els punts 15 i 17 nosaltres
veim que el Partit Popular el que vol és fugir d'estudi i
indissimuladament, eludir el paper del Consell d'Eivissa en el
protocol per tal de promoure habitatges en el solar de la
comissaria de policia d'Eivissa. Si están por la labor,
acceptaran l'esmena que els fem en el punt 17è, que empeny les
tres administracions implicades, Ministeri d'Interior, Govern
balear i Consell d'Eivissa, a formalitzar un conveni on tots tres
posin damunt la taula esforços i pressuposts per a la inversió.
Si l'accepten, entendríem també que no calen als punts 15 i 16,
dels quals demanam la supressió.
En el punt 19 presentam una esmena en el sentit que si
realment estam d'acord en impulsar un canvi en la barriada del
Camp Redó i incorporar nous habitatges al parc municipal de
Palma, entenguem quines són les errades de la problemàtica i
deixem ambdues institucions, autonòmica i municipal, treballar
per l'assoliment dels objectius marcats en el conveni que regula
l'ús d'aquests pisos. Entenem que era aquest el seu objectiu, del
Partit Popular, en aquesta moció i creim que l'esmena millora
l'original, per tal de que nosaltres el podem acceptar.
En el darrer punt, el 20è, entendran que no tornem incidir
sobre el mateix. La negociació ara mateix és a les taules del
Ministeri de Defensa i Habitatge, per concloure amb una cessió
al SEPES que urbanitzi i s'encarregui de la construcció. El
redactat original invocava un altre horitzó, en un altre moment
històric, però no ens hi oposarem perquè ja coneixen la nostra
postura favorable a una resolució que redundi en positiu per als
habitants de la ciutat de Palma.
També donarem suport al punt 18.
De les esmenes de Ciudadanos, vull recordar que els fons
europeus fan referència a actuacions a nivell de barri de
rehabilitació per deficiència energètica, en cap cas, per obrir la
possibilitat que ens plantegen a l'esmena. I, sincerament, senyor
diputat de Ciudadanos, ha triat un mal exemple amb Sa
Gerreria, justament és un exemple d'especulació i de destrucció
d'un barri de la ciutat de Palma, per donar-ho íntegrament a
l'especulació urbanística que es va fer en aquell moment
l'ajuntament del Partit Popular.
I, finalment, VOX veiem que recull les particularíssimes
obsessions del Partit Popular pel que fa a locals comercials i a
pàrquings i, a veure, actualment només hi ha...
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EL SR. PRESIDENT:
Sr. Ferrer, hauria d’acabar.
EL SR. FERRER I RIPOLL:
... -vaig acabant-, actualment només tenim 4 locals de l'IBAVI
disponibles, no “decenas”, com es posa a l'esmena, jo crec que
la grandària sí que importa, i en aquest cas no estan acabats
perquè el que es fa és permetre una major adaptació als futurs
arrendadors, que, quan entrin, i d'acord amb la seva activitat,
podran adaptar el local i deduir-se aquest import de les quotes
de lloguer.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Ferrer. Intervenció del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula la Sra. Campomar.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Gràcies. Bé, la crisi d’habitatge que patim ja ve de molt
abans de la pandèmia a les nostres illes i l’increment de
població no podem negar que també és un element essencial
d'aquesta qüestió. Des de la legislatura passada s'han posat en
marxa mesures per pal·liar aquesta necessitat i urgència per fer
front a aquesta emergència d’habitatge, i ara, agreujada per la
pandèmia, i novament també per aquesta guerra d'Ucraïna: la
Llei d'habitatge, mesures d'increment d'habitatge públic, ajudes
al lloguer, com mai no s'havien vist, perquè realment no se
n'havien vistes d’iguals, el Decret Llei 3/2020, d'habitatge,
increment d’imposts d'un 0,5% a l'impost de transmissions per
a compravenda d'habitatges de més d’1 milió d'euros, i
regulació del lloguer de vacances, del lloguer turístic, etc.
I tot això acompanyat també de mesures per fer front a la
pandèmia, a famílies, a empreses, etc., però hem de dir que
quan aquí parlen del tema dels fons europeus, hem de dir que
no són per a nova construcció, sinó que són precisament per a
reformes d'eficiència energètica. Per tant, no podem donar-hi
suport.
Aquesta nova crisi sanitària crec que ha fet palesa, més que
mai, la necessitat de tenir habitatges dignes, perquè per a la
gent ha estat una qüestió vital, un lloc on ens podíem refugiar,
allà on teníem.., diguem que ho necessitàvem, per això, des de
MÉS per Mallorca hi seguim insistint, que la normativa
necessari també és la regulació dels preus del lloguer a zones
tensionades, i nosaltres seguim insistint que aquesta és una
mesura essencial, i instam el Govern estatal, les autonomies, el
Poder Judicial a no posar traves amb excuses competencials,
perquè aquí hi ha una brega d’excuses competencials, sembla,
per negar la possibilitat que aquesta normativa es faci efectiva,
i necessitam que hi hagi un impuls ferm a posar límits a zones,
i les nostres illes tot és una zona intencionada, i nosaltres
insistim que és una mesura que ajudaria aquesta qüestió.
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El Decret Llei 3/2020, també va fer una passa endavant en
totes aquestes qüestions de possibilitar el dret de tanteig i
retracte del Govern a l'hora de comprar habitatge protegit a
grans tenidors, a petits, és a dir, s'han desenvolupat moltes
altres qüestions actives necessàries. Però no és suficient i, com
dic, nosaltres creiem que hi ha d'haver aquestes altres mesures
de regulació de lloguers, perquè realment és vera que a
Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera el preu de
compra-venda creix i creix cada dia, però també creix el preu
del lloguer i molta gent no té possibilitats de comprar.

Defensa subhastés aquests terrenys, que segurament aquí
s'haguessin fet habitatges de luxe. I aquest és el nostre
problema.
Per tant, nosaltres, insistim en què realment es faci aquest
acord...
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:

I vostès aquí ens fan una majoria de mesures per a
compravenda d'habitatges, quan la necessitat majoritària de la
gent és poder pagar el lloguer cada dia, és poder pagar un
lloguer. Per tant, hem d'insistir amb aquesta mesura.

Sra. Campomar, termine, por favor.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

I no ens sorprèn que el Partit Popular no hagi entrat en
aquesta qüestió, ni ens hagi posat cap mesura damunt la taula
que realment faci front a aquesta qüestió.

... -ja acab-, i que realment després aquí l'ajuntament ja pugui
fer el pla especial perquè la construcció d'aquests habitatges es
pugui fer realitat.

En canvi, ens ha posat mesures reiteratives del que vostès...,
que són de regulació urbanística, baixada d'imposts
generalitzada, com he dit, com ens tenen acostumats i que hem
debatut moltes vegades. A nosaltres ens fa vergonya que ens
digui que proposen un 4% generalitzat de l'impost de
transmissions i actes jurídics; vostè considera igual un senyor
que es compra, una persona que es compra un habitatge d’1
milió d'euros ha de pagar el mateix que un que compra un
habitatge de 100.000 euros, això no li sembla una vergonya, Sr.
Camps? A mi sí, a nosaltres sí, perquè la majoria de gent no es
pot pagar un habitatge d’1 milió d'euros. I vostès són aquí dient
que tothom ha de pagar el mateix, doncs no, des de MÉS per
Mallorca defensam que no tothom ha de pagar els mateixos
imposts, i ho diem clar.

Bé, esperam que acceptin les esmenes que també hem
signat, votarem en contra de tots, menys dels punts 18 i 20.

També proposen mesures que nosaltres creiem que són
competències urbanístiques dels consells insulars i dels
ajuntaments: canvis d’ús de locals i que depenen precisament
de la planificació.
I després no tenen en compte ja moltes bonificacions que hi
ha per a un lloguer d'habitatge habitual, que fins i tot aquestes
bonificacions poden arribar a un 90%, fins i tot en la compra
d'habitatge habitual, actualment a la nostra comunitat
autònoma, per compra d'habitatge habitual de menys de
200.000 euros, està posat un 5%, perquè..., és a dir, nosaltres
volem que precisament la gent que compra habitatges de menys
de 200.000, que és la majoria de gent que es pot pagar un
habitatge d’aquesta quantitat, Sr. Camps, perquè l'altra gent no
és la majoria.
I, bé, en les mesures de joves també evidentment nosaltres
creiem que s'han fet moltes qüestions, i moltes ajudes i,
evidentment, crec que encara se n'han de posar més.
En relació amb Son Busquets, nosaltres insistim a l'Estat
que realment siguin d'una vegada l'acord del Ministeri de
Defensa amb el Ministeri d'Habitatge perquè aquí es puguin fer
habitatges de preus assequibles, i del que estam contents és que
la lluita que nosaltres, de MÉS per Mallorca, també hem fet,
que s'hagi evitat aquesta subhasta, que vostès d'això no varen
dir ni mu, ni mu, a vostès ja els anava bé que el Ministeri de

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Campomar. Per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. Jiménez.
EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:
Sra. Vicepresidenta, muchas gracias, señoras diputadas,
señores diputados, bon dia. Nueva moción del Partido Popular
sobre política general de vivienda, con 20 puntos, algunos de
ellos ya planteados en otras iniciativas sobre el mismo tema.
La línea general de estos puntos incide en lo que ya estamos
acostumbrados: bajada de impuestos, traspaso de dinero
público a potenciales arrendadores, modificaciones
urbanísticas, generalización argumental sobre la ocupación
ilegal, fomento de la compra de vivienda mediante avales
públicos, reconversión de locales comerciales en vivienda,
entre otras medidas. En fin, las respuestas que ya dimos en
anteriores sesiones pues serán las que demos hoy día otra vez.
No obstante, repasaremos brevemente los puntos expuestos.
En el punto 1, no hay que pagar con dinero público seguros
privados, desde Unidas Podemos entendemos que un
propietario debe asegurar sus bienes como mejor le parezca,
pero la administración no tiene responsabilidad alguna.
No sabemos en el punto 2 a qué modificaciones urbanísticas
se refieren, pero no creemos que se deban modificar
continuamente las normas urbanísticas, además la conselleria
ya está construyendo promociones por todas las islas con la
oferta pública de suelo que hacen los ayuntamientos.
En el 3, el índice de intensidad de uso residencial, este
crecimiento residencial entraña muchos peligros, tal vez no se
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consuma más territorio, pero cabe la posibilidad de que los
tamaños habitacionales se reduzcan con la consiguiente pérdida
de calidad de vida.

Las plazas del IBAVI de aparcamiento, en el punto 11, ya
se está estudiando la viabilidad jurídica de separar vivienda de
aparcamientos, si bien se recuerda que esto no es legal.

En el punto 4, de nuevo, como en otras iniciativas, se
mezclan dos problemas diferentes: la ocupación irregular y las
actuaciones de las mafias, ambas con soluciones distintas, la
última es policial y judicial. Le voy a repetir un dato: en España
hay más de 25 millones de viviendas de las cuales en torno a 3
millones están vacías. Por este lado, deberíamos hacernos las
preguntas, a nuestro entender, ¿por qué están vacías?, ¿a quién
pertenecen?, ¿qué intereses defienden sus propietarios?, ¿qué
grupos inmobiliarios están detrás?, ¿quién se beneficia del
negocio inmobiliario? Éstas son las preguntas que debemos
hacernos, éstas y muchas más en esta línea para desenmascarar
el inmenso negocio que están haciendo determinados grupos
inmobiliarios y fondos de inversión en detrimento del conjunto
de la población. En Baleares y en España nunca ha habido
interés en facilitar el acceso a la vivienda sino en construir un
mercado inmobiliario que consiguiera, con el beneplácito de la
ayuda de las administraciones, un rápido rédito en su cuenta de
beneficios. Y ahora reitera nuevamente la demanda sobre la
ocupación irregular que representa -ya lo he dicho muchas
veces- en torno al 3% del total de viviendas. No sé cuántas
veces hemos de repetir estas cifras, y de estas cifras sólo el
10% es realmente preocupante; es decir, 0,3%.

La salida de comercios..., locales comerciales, hay pocas
que no tengan ya esa salida.

El tema 5, ya lo hemos comentado en mociones anteriores,
las familias numerosas. Ya hay promociones de vivienda que
pueden tener en cuenta esta cuestión, ya que se construye en
pisos de tres habitaciones.
En el punto 6 ya comentamos también en la anterior moción
que el registro es público y se puede solicitar desde las distintas
administraciones. El registro no es público, quiero decir, pero
se puede registrar desde otras administraciones.
En cuanto a reducciones, del punto 7, del impuesto de
transmisiones patrimoniales para la compra de viviendas, no
creemos que se deba favorecer desde las administraciones la
compra de vivienda, sino la promoción de vivienda de alquiler
social.

El 13, trasformación en viviendas de locales comerciales, ya
lo hemos comentado también; en relación con la normativa del
Código Técnico de Edificación que hay que tener en cuenta
muchas cosas para ello, como el estatuto de la comunidad de
propietarios, entre otras cosas.
El punto 14, partida para finalización de obras de locales.
Entendemos que se están haciendo los casos que aún quedan
pendientes.
En los puntos 15, 16 y 17 en la enmienda que se ha
presentado ya se ha comentado esta cuestión, por lo que no me
voy a repetir. Si ustedes aceptan esta enmienda, votaremos a
favor de la unificación de estas tres propuestas en una sola con
la enmienda nuestra.
El 18, aquí sí que votaremos a favor del incremento de
indemnizaciones por residencia a trabajadores.
En cuanto al tema de Can Redó tenemos también planteada
una enmienda en el sentido de que el problema entendemos que
no es político, es un tema más bien de la administración, del
Ayuntamiento de Palma, por lo tanto, es un problema de orden
interno.
Y de Son Busquets ya hemos visto, ya hemos comentado
anteriormente, que el proceso de tramitaciones está ya abierto
entre los distintos actores sobre esta cuestión. No obstante,
votaremos a favor de este punto entendiendo que estamos
porque se solucione éste cuanto antes.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:

La deducción del IRPF, pues lo mismo. No compartimos las
deducciones de impuestos que pueden beneficiar a distintos
poseedores en función de su riqueza de igual manera, lo cual no
nos parece lo más justo.
Alquiler y compra de vivienda para jóvenes. Aquí se
exponen distintas medidas que tienen en común la reducción de
impuestos en la compra de vivienda, políticas que no
compartimos. Además, ya hay medidas en ese sentido que
indican destinar un paquete diferenciado sobre el total de
viviendas públicas disponibles y hay deducciones fiscales para
el alquiler.
Punto 10, ayudas pendiente al alquiler. Esto ya hay algunas
que están..., que se van a..., que ya se han pagado antes de
finalizar el 2021 y se están gestionando todas las solicitudes
posteriores.

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Obrim ara el torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, té la paraula la Sra. Sureda.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputades. Sr.
Camps, com li han dit els diferents portaveus que m'han
precedit, es presenta aquesta iniciativa que a molts dels punts
es repeteix perquè l'hem debatuda en altres ocasions. Crec que
és important parlar-ne perquè les solucions no han arribat. És
veritat que des del Govern, la legislatura passada es varen posar
en marxa iniciatives, però també és cert que no basten. Que és
un problema complex? Ho és, però s'han de posar, com sempre
hem dit, diferents ventalls damunt la taula per poder aprofitar
i ampliar l'habitatge públic de la nostra comunitat o ampliar a
través de la col·laboració publicoprivada l'habitatge de la
nostra comunitat.
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Aquí ha parlat el portaveu del Partit Socialista que només
són quatre els locals que hi ha -crec- buits. És igual, a aquests
quatre se’ls ha de trobar solució. Bé, si són quatre, si són vint,
si són trenta s’ha de trobar solució. També el Sr. Jiménez ha
parlat que és un tant per cent molt baix el tema de l’intrusisme
a les cases. És igual, s'ha de trobar solució a aquest intrusisme.

Al 17 no, més que res perquè consideram que l'esmena que
presenten els grups que donen suport al Govern és millor,
perquè nosaltres consideram que no és el Ministeri d'Interior
que ha d’executar les obres de construcció d'habitatges sinó que
és feina del Govern i s’ha de firmar aquest conveni perquè el
Govern ho pugui tirar endavant.

Per tant, crec que es plantegen diferents punts per poder
donar solució. Nosaltres, a la majoria dels punts, com hem fet
en altres ocasions, els donarem suport. És una moció llarga, de
vint punts, on s'afegeixen una sèrie d'esmenes que encara
l’allarguen més. Com dic, a la majoria els donarem suport, però
ens abstendrem al punt 2, al punt 5, al punt 17, i ja està, a
aquests tres punts ens abstendrem, i explicaré el perquè.

I en el tema d'habitatges de Palma també, com dic, és molt
necessari.

Però, primerament, ja li vaig dir o ja vaig comentar el tema
de les assegurances, que el Govern no ha de fer assegurances
privades a tots aquests habitatges, a tots aquests propietaris. Ja
en vàrem parlar la darrera vegada. Nosaltres, des del nostre
grup parlamentari, hem entès que el que s’ha de fer és donar
facilitats a aquests propietaris privats per poder fer una sèrie
d'assegurances, i, en tot cas, en segons quins casos puntuals, si
el Govern les hauria de posar en marxa, ja s’hi posarien.
També al punt 3, que parla d’incrementar l’índex
d'intensitat sense incrementar ni sense consumir més territori,
és una reivindicació o una petició que també hem fet des del
Grup Parlamentari El Pi i hi estam totalment d'acord.

Donarem suport a les esmenes del Grup Ciutadans.
Donarem suport a les esmenes, malgrat especifiquin només els
espais públics, que ha fet VOX, i a la que he dit del punt 17 que
també fan els grups que donen suport al Govern també hi
donarem suport.
I, per acabar -com dic- ens abstindrem als punts 2 i 5
perquè, per un costat, el fet que el sòl urbà, no només als
municipis, s'hi pot fer habitatge social i ja li ho vaig dir un dia,
els municipis necessiten escoles, necessiten punts verds,
necessiten poliesportius, etc., i és cada ajuntament el que ha de
decidir que s'hi farà.
I, per acabar, ens abstindrem també en el punt 5, perquè a
les noves promocions, i també li ho vaig dir, que no totes tenen
possibilitats per ventura de tenir uns habitatges per a famílies
nombroses perquè podríem considerar-se...
LA SRA. PRESIDENTA:

Combatre l'ocupació il·legal, com dic, si el tant per cent
d'habitatges buits i allà on hi ha ocupació il·legal és poc, s'hi ha
de donar solució, perquè hi ha una indefensió per part del
propietari privat als seus habitatges i crec que és de justícia que
el Govern doni una solució a aquest problema.
També donarem suport al registre dels pisos desocupats
perquè sigui transparent i perquè s’hi pugui accedir de manera
directa.
Als punts 7, 8 i 9, que contemplen les millores, les mesures
fiscals, hi donam suport. Al punt 9 m’alegr que hagi eliminat un
dels paràgrafs que hi havia a una moció anterior, que era que es
rebaixàs l’IBI per part dels ajuntaments. Jo li vaig demanar que
ho eliminàs de la moció perquè això és una potestat dels
ajuntaments i pensam que són ells que han de poder permetre
les rebaixes que considerin per als joves.
També el tema del lloguer tant de places d'aparcaments
buits com dels locals comercials, posar-los a disposició de la
ciutadania consideram que és bo i sobretot el tema dels
aparcaments que en moltes ocasions hi ha molts de problemes
als municipis per poder aparcar. I, per tant, també hi estam
d'acord.
Les modificacions de normes i lleis en aquells edificis o en
aquells locals comercials que no estan acabats s'haurien
d'adaptar, i no hi tenim cap inconvenient.
Al tema de la cessió dels terrenys d'Eivissa, li donarem
suport.

Sra. Sureda, tiene que terminar.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ;
... -vaig acabat, presidenta-.., les monoparentals, els
discapacitats, etc., i en aquest donarem ens abstindrem.
Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sra. Sureda. Por parte del Grupo
Parlamentario Mixt, té la paraula la paraula la Sra. Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. He de
reconèixer la constància del Sr. Camps, tornam a debatre una
altra iniciativa d'habitatge, aquesta de vint punts, i jo pensava
que la meva moció havia estat llarga, dels quals tots són repetits
per quarta, cinquena o sisena vegada en alguns casos.
He de dir que em planteja seriosos dubtes que aquesta
insistència es pugui traduir com a eficient i eficaç, perquè
moltes de les qüestions les hem debatudes manta vegades en el
sentit de vot en contra. I no sé si el Sr. Camps pensa que a base
d'insistir canviarem el sentit del nostre vot o simplement vol
omplir quota i desgastar com una gota malaia.
Mai no m'ha agradat el joc del “i tu més”, però és que avui
he de treure aquesta carta perquè, Sr. Camps, vostès han
governat, vostès han tingut l'oportunitat, i ara el citaré
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literalment, d'implantar una veritable política d'habitatge per als
joves, i no ho van fer, perquè si aquest petit país, que és el
nostre, hagués treballat per una matèria tan sensible com és
l'habitatge, potser i només dic “potser”, no caldria que cada dos
per tres ens presentés iniciatives que es repeteixen una vegada
i una altra.
Amb açò que acab de dir no pos en dubte la seva llibertat de
presentar allò que vulgui, que quedi clar, però sí que cal
qüestionar l'objectiu real d'aquesta insistència.
Votarem a favor del punt 20, i si les esmenes del Govern
són acceptades també les votarem a favor. Les altres esmenes
les votarem en contra, i la resta de punts, en coherència amb el
vot fet... la tercera, quarta, cinquena, segona i primera vegada,
serà en contra.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Camps, del Grup
Parlamentari Popular.
EL SR. CAMPS I PONS:
Gràcies, Sr. President. Començaré per la Sra. Font. Vostè,
Sra. Font, hauria de tenir present que de les cinc darreres
legislatures només a la d'enmig ha governat el Partit Popular i
com van deixar la comunitat autònoma de fallida, el primer
pacte de progrés!
Senyors de Ciutadans, agrair perquè donaran suport..., així
com a VOX i a El Pi i a algun altre grup als punts concrets als
quals donaran suport, però sí que vull fer una reflexió quant als
punts 5 i 6, i no només va per vostè, Sr. Pérez-Ribas, perquè el
que pretén el Partit Popular és aquesta simplificació
administrativa, aquesta opció, aquesta oportunitat que els
ajuntaments o els consells insulars puguin disposar d'aquesta
informació pública, encara que ens oposem al que va ser el
decret d'habitatge, però hi ha aspectes que una vegada estan
aprovats el que hem de fer és treure el millor d'ells, no?, i
aquesta informació pública ajudaria que els ajuntaments
poguessin treure ordenances o treure reglaments perquè
poguessin posar a disposició dels ciutadans habitatges que
estan tancats. Per aquí va aquesta voluntat.
I quant a les famílies nombroses, ens sorprèn que hi hagi
partits que s'hi oposin, que les promocions d'habitatge públic de
l'IBAVI quan tenguin la possibilitat de poder destinar 1, 2, els
que siguin, pisos per a aquest tipus de persones de famílies
nombroses que vostès diguin que s’hi oposaran.
Sr. Ferrer, una sèrie d'irregularitats en la seva intervenció,
no són quatre només els locals que hi ha buits a l'IBAVI, n’hi
ha bastant més, hauria de repassar vostè que té facilitats per
poder... li contesti el Sr. Marí, el Sr. Conseller.
Quant a la sostenibilitat, a veure si li ho deix clar d’una
vegada als senyors socialistes. La sostenibilitat que pretén el
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Partit Popular són per a aquells materials que amb el temps
tenguin una durabilitat, que amb el temps es mantenguin. En
cap moment nosaltres no deim i fem classes de ciutadans com
vostès pretenen fer o intenten desvirtuar la realitat del Partit
Popular. Vostès... el que no és normal en el dia d'avui, que
tenen les promocions de l'IBAVI a la majoria dels municipis de
Balears que cauen, que es pretenguin fer 300 finestres com
estan fent a una promoció de Maó de fusta, que després ja
sabran el que passarà d'aquí a uns anys, Sr. Marí, aquesta fusta
s’ha de mantenir, necessitam molts de recursos públics per fer
moltes altres coses i no haver d’estar canviant finestres perquè
es podreixen.
Quant a Podemos, Sr. Jiménez, vostè quant al tema dels
“ocupes”, jo sé que vostè..., vostè i jo no ens posam d'acord,
vostè rallava de... en l’àmbit nacional, però jo li dic aquí, la
realitat que tenim a Balears. A Balears va sortir una informació
pública que hi ha dues ocupacions cada dia a les Balears. Per
tant, açò s’ha d’aturar d'una vegada i el Govern té la
responsabilitat d'aturar-ho.
Quan als pàrquings, ja sé que els molesta que els repetim les
iniciatives, però és que vostès pretenen que estan millors els
pàrquings buits, vostès que tenen aquestes prioritats de
sostenibilitat, de tancar i “peatonitzar” diferents carrers del
centre dels municipis, però si tenen aparcaments públics i no
són capaços de posar-los a disposició... Va haver-hi una
iniciativa el mes de novembre que tant el Sr. Mas de MÉS per
Mallorca com el Sr. Jiménez trobaven que eren molt poc temps
dos mesos i els vaig brindar quatre mesos, han passat els quatre
mesos i estam igual. Per tant, vostès, la seva paraula no té
credibilitat.
I quant als locals i aparcaments, Sr. Jiménez, vostè rallava
de no vendre, nosaltres vàrem rectificar. M'agradaria que avui,
si fossin coherents amb el seu discurs, tot el que és públic, que
costa posar un cartell a les entrades d'aparcaments: l'IBAVI
disposa d'aparcaments públics, els ciutadans interessats posins’hi en contacte. Només demanam açò.
Ja sé que a la Sra. Santiago no... no li agrada, però, és clar,
així van els recursos que fan vostès públics.
Per anar acabant -per anar acabant- vostès, senyors del
Govern, el govern de la prohibició, des dels resultats de la Llei
5/2018, quins beneficis treuen els ciutadans reals a dia d'avui?
Hi ha més cases per llogar? No. S’han reduït les llistes
d'espera? No. Han baixat els preus de lloguers? No. Han baixat
els preus de l’habitatge? No. Existeix més oferta? No. Paguen
les ajudes al lloguer a temps? No. Compleixen algun termini
(...) previst? No.
(Remor de veus)
Els joves es poden emancipar? No. Compleixen algun
termini previst dins els terminis? No. Han generat seguretat
jurídica? No, tot el contrari. Han resolt Can Escandell? No. Son
Busquets?, tampoc.
Per tant, senyors del Govern, tenen molts de no, tenen molts
de no...

6974

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 113 / 22 de març de 2022

(Alguns aplaudiments)
Després varen prometre més habitatge públic a partir
d'edificacions inadequades, els de la llicència caduca. Ha
funcionat? No...
(Se senten veus de fons que diuen: “No”)
Reconversió dels hotels obsolets i habitatges, han
funcionat? No, zero peticions.

Votam el punt número 7. Votam.
25 sí, 31 no, cap abstenció.
Votam el punt número 8. votam.
25 sí, 31 no, cap abstenció.
Votam el punt número 9. Votam.
25 sí, 31 no, cap abstenció.

Quant a les esmenes, passarem a les esmenes abans
d'acabar. Les de Ciutadans i VOX les acceptarem; les del
Govern no les acceptarem, perquè vostès -vostès- a l’hora de
fer fotos i anunciar són molt atrevits, són molt àgils, però, en
canvi, a l’hora de complir els compromisos de protocols o
signar convenis i tirar endavant la feina no són tan àgils.
Per tant, els ciutadans de Balears que no es preocupin, que
ara el Govern diu que crearà un grup de treball per analitzar les
normes que impedeixen limitar la compra dels propietaris dels
immobles per part dels estrangers. Ho arranjaran tot, s'acabaran
les llistes d'espera, els joves es podran emancipar, baixaran els
preus dels lloguers, però s'obliden d'una cosa molt important:
sap el que els diuen els ciutadans de les Balears? Ja no podem
més!

Votam el punt número 10. Votam.
25 sí, 31 no, cap abstenció.
Ara votam el punt número 11, amb l'esmena 2767
incorporada, Votam.
25 sí, 31 no i cap abstenció.
Ara votam el punt número 12, amb l'esmena 2768
incorporada. Votam.
25 sí, 31 no, cap abstenció.
Votam el punt número 13. Votam.

Moltes gràcies, Sr. President.
25 sí, 30 no i 1 abstenció.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Votam el punt número 14. Votam.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
25 sí, 31 no, cap abstenció.
EL SR. PRESIDENT:
Votam el punt número 15. Votam.
Gràcies. Un cop finalitzat el debat, procedirem a la votació
separada del seus punts.

24 sí, 31 no i cap abstenció.

Començam i votam el punt 1. Votam.

Votam el punt número 16. Votam.

25 sí, 31 no, cap abstenció.

25 sí, 31 no, cap abstenció.

Votam el punt número 2. Votam.

Votam el punt número 17. Votam.

22 sí, 31 no, 3 abstencions.

22 sí, 31 no, 3 abstencions.

Votam el punt número 3. Votam.

Ara votam el punt número 18. Votam.

25 sí, 31 no, cap abstenció.

55 sí, 1 no i cap abstenció.

Ara votam el punt número 4. Votam.

Votam el punt número 19. Votam.

25 sí, 31 no, cap abstenció.

25 sí, 31 no i cap abstenció.

Votam el punt número 5. Votam.

Votam el punt número 20. Votam.

18 sí, 31 no, 7 abstencions.

56 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 6. Votam.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

21 sí, 32 no, 3 abstencions.

Ara votam l'esmena 2761.Votam.
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24 sí, 30 no i cap abstenció.
Ara votam l'esmena 2762. Votam.
25 sí, 31 no i cap abstenció.
A continuació passam al quart punt de l'ordre del dia que
correspon a les proposicions no de llei.
IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 7581/21,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a impost autonòmic de la llum.
En primer lloc, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
7581/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a impost autonòmic de la llum.
Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari VOXActua Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gracias, Sr. Presidente. Esta iniciativa, presentada en el
anterior período de sesiones, concretamente el día 16 de
septiembre, coincidió con la entrada en vigor de una rebaja del
impuesto especial sobre la electricidad, que pasó del 5,11% al
0,5%. Pero esa rebaja del tipo impositivo no es sine die, esa
rebaja tiene carácter temporal, se decretó hasta el 31 de
diciembre de 2021, y después se ha prorrogado hasta el 30 de
abril.
Lo determinante y el motivo por el que traemos a este
parlamento esta iniciativa, sobre un impost estatal, que no és
competencia de esta comunidad autónoma, es porque se trata
de un impuesto cedido a las comunidades autónomas, y esto
implica que todo lo recaudado por el Estado se entrega luego
a las comunidades autónomas.
De hecho, el real decreto ley que establece la rebaja del
impuesto sobre el recibo de la luz, establece también que se
analizarían los efectos de esa rebaja fiscal a nivel de
financiación autonómica y se adoptarían medidas de
compensación en relación con la aplicación del principio de
lealtad institucional. Y es por ello que nosotros presentamos
esta iniciativa, para instar al Gobierno autonómico de Baleares
a renunciar a los ingresos procedentes del impuesto especial
sobre la electricidad.
Y eso, esa renuncia debería ser ya en los presupuestos del
año 2022, porque así es como nosotros entendemos que debe
ejercerse ese principio de lealtad institucional.
Teniendo en cuenta que cualquier alteración que se realice
en la recaudación de ese impuesto debe ser negociada con las
comunidades autónomas y debe acompañarse de alguna
compensación sobre los ingresos para las autonomías, nosotros
proponemos que el Gobierno de Baleares renuncie a esos
ingresos procedentes del impuesto especial sobre la
electricidad, independientemente de que el Gobierno de España
lo reduzca o no, y sin exigir por ello contraprestación alguna al
Estado, puesto que el deber de lealtad de las comunidades
autónomas, también el de Baleares, es apoyar esa medida, justa
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y necesaria para los ciudadanos de nuestro país, incluyendo a
los ciudadanos de Baleares. El gobierno autonómico puede y
debe apoyar esa medida de rebaja fiscal en el recibo de la luz
liberando al Gobierno de la nación de exigirle por ello
contraprestación alguna.
El gobierno de la Sra. Armengol, en aplicación
precisamente de ese principio de lealtad institucional, lo que
debe hacer es asegurar el equilibrio presupuestario mediante
una reducción de gasto equivalente al ingreso previsto por ese
impuesto. En concreto, en 2022 Baleares prevé ingresar 36
millones de euros procedentes del impuesto de la electricidad,
y en 2021 recibió 38 millones de euros por ese concepto.
Si de verdad queremos ayudar a las familias y a los
autónomos y a las PYME, que son quienes mayoritariamente
impulsan la economía de nuestras islas, debemos llevar a cabo
actuaciones concretas, no solo políticas de gestos y buenas
intenciones, que al final se quedan en nada.
No basta con criticar desde las comunidades autónomas lo
que recauda el Estado, porque lo cierto es que precisamente
todo lo que se recauda a costa de la elevadísima factura de luz
que pagamos todos los españoles, al final se destina al pago de
la fiesta autonómica. Y lo cierto es que en Baleares cualquiera
de nosotros, cuando paga las facturas de la luz, resulta que está
pagando un impuesto que mes a mes, gota a gota, lo que hace
es engordar el presupuesto de la comunidad autónoma hasta la
friolera cantidad de 36 millones de euros. A costa del
sufrimiento de las familias que tienen que renunciar a muchas
cosas para poder calentarse este invierno, aquí los políticos
autonómicos pueden pagarse su fiesta autonómica.
Es hora de dar la cara, dar un paso al frente y ser coherentes
con el discurso. El govern de la gent, el gobierno de la gente,
ése que no dejaría a nadie atrás, tiene ahora la oportunidad de
demostrar si realmente está con la gente o con sus intereses
partidistas, que benefician sólo a alguna gente, a sus amiguetes
y enchufados.
Es hora de apretarse el cinturón y dar ejemplo, al igual que
lo hacen las familias y las empresas, reduzcan el presupuesto en
esos 36 millones de euros y renuncien a su compensación. Lo
harán por los ciudadanos de Baleares y de paso también por los
de toda España. Tienen mucho gasto superfluo sobre el que
elegir para ahorrarse, para ahorrarle a los ciudadanos de
Baleares y a los del resto de España esos 36 millones de euros;
una televisión autonómica que no ve nadie y que cuesta 33,5
millones, 202 asesores de la Sra. Armengol que nos cuestan 17
millones de euros; una oficina anticorrupción que no ejerce
ninguna competencia que no ejerzan ya otros organismos
públicos como la Fiscalía Anticorrupción o la Sindicatura de
Cuentas; por no hablar de la cantidad de institutos, empresas
públicas, consorcios, fundaciones y demás chiringuitos que no
son necesarios y que lo único que hacen es dilapidar el dinero
que previamente este gobierno autonómico ha obtenido a base
de saquear los bolsillos de los españoles.
Es la hora de la verdad. Ustedes deciden con quienes están,
con la gente o con la casta política que habla mucho, pero a la
hora de la verdad no hace nada que pueda perjudicar los
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intereses particulares de esa propia casta política y que haga
peligrar sus poltronas autonómicas.
Gracias, presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ribas. Intervenció dels grups parlamentaris
que han presentat esmenes. Intervenció del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears que ha presentat les
esmenes RGE núm. 2744 a 2746/22. Té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Bé, el Grup Parlamentari El Pi no està d'acord amb la
proposició no de llei de VOX en el sentit que consideram que
té un plantejament fals, i aquest plantejament fals és que entenc- pensen que si la comunitat autònoma renuncia -si és
que ho pogués fer, que això seria una altra qüestió, però bé,
seguint el seu fil argumental-, si la comunitat autònoma
renuncia als ingressos provinents de l'impost especial de
l'electricitat, això tendria qualque efecte sobre els consumidors
de les Illes Balears o sobre els consumidors espanyols en
general. I això és fals. Perquè, clar, jo aquest apriorisme no el
puc compartir. Encara que la comunitat autònoma hi pogués
renunciar, i ho fes, això no tendria cap conseqüència pràctica
a nivell de pagament per part dels transportistes, dels usuaris,
dels consumidors en general.
Per tant, entenem que l'enfocament fins i tot, ja dic, donant
per bo el seu plantejament, no tendria les conseqüències que es
volen obtenir o que entenem que es volen obtenir. Com que el
plantejament ens pareix incorrecte i com que entenem que del
que es tracta en aquest moment és sobretot de fer front al tema
de l’encariment del combustible, hem presentat tres esmenes
que van en aquesta línia d’intentar combatre aquesta pujada
absolutament desproporcionada que s’està produint en els preus
del combustible.
La primera esmena, que seria la substitució dels punts de la
proposició no de llei del grup que ha fet aquesta iniciativa, seria
instar el Govern de l'Estat a reduir els imposts d'hidrocarburs
per alleujar la pujada tan gran que hi ha hagut dels preus dels
combustibles i preveure, en aquesta llei d'hidrocarburs, un
tractament específic per al cas de les Illes Balears. Perquè, com
saben perfectament vostès, aquest impost d'hidrocarburs no
s'aplica ni a Canàries ni a Ceuta ni a Melilla, però si s'aplica a
les Illes Balears; amb la qual cosa, evidentment, tot i ser un
arxipèlag, no són com l’altre arxipèlag, perquè sí que estam
subjectes a aquest impost d'hidrocarburs. Per tant, nosaltres,
des d'aquest punt de vista, entenem que s'ha de reduir l’impost
i que, a més, hi ha d'haver un tractament específic per a les Illes
Balears.
La segona proposta, que ja seria una esmena d'addició a la
proposició no de llei, seria adoptar mesures extraordinàries per
compensar el sobrecost dels combustibles amb una aplicació,
en aquest cas, d'una reducció de l'IVA, d’aplicar un IVA súper
reduït als combustibles encara que només fos a les Illes
Balears, perquè, com també vostès saben, a les Illes Canàries
no hi ha IVA, per tant, també, des d'aquest punt de vista, el

combustible és molt més barat a les Illes Canàries que a les
Illes Balears perquè tenen aquest règim especial que els dóna
cobertura, règim especial fiscal que evidentment a les Illes
Balears no tenim i que per ara, pel que sabem, és que està
aparcat en el Congrés dels Diputats dormint el sueño de los
justos, que es diria.
I la tercera iniciativa que presentam, també una esmena
d'addició, seria que s'insti el Govern de les Illes Balears a
aprovar i convocar ajudes extraordinàries per als sectors
econòmics directament afectats pel preu del combustible, com
són els transportistes, els taxistes i els pagesos, a fi i efecte,
també evidentment aquí volem incloure els pescadors, per fer
front, ja dic, a aquesta situació de pujada absolutament brutal
del preu del combustible.
Aquestes serien les esmenes que nosaltres fem i que pensam
que tendria més sentit que aprovàs aquest parlament i que li
donàssim tots cobertura per fer un clam amb relació a la sortida
d'aquesta situació extraordinària que s'ha produït o que s'ha
accentuat, perquè no s'ha produït, però s'ha accentuat, sobretot
com a conseqüència del conflicte bèl·lic a Ucraïna.
Ja dic que, en cas que no s'acceptin les esmenes per part del
grup proposant, evidentment, nosaltres votarem en contra de la
iniciativa perquè, ja li deim, no acabam de veure l'enfocament
que ens pareix equivocat en aquest sentit que, encara que hi
renunciàssim, no hi hauria reducció per al consumidor, i,
evidentment, això no tendria cap sentit. Perquè encara que al
grup proposant no li agraden les comunitats autònomes i es
pensa que només pagam coses absolutament supèrflues, la
realitat de la situació a Espanya és que la immensa majoria de
la despesa social, educativa, sanitària i d'assumptes socials les
fan les comunitats autònomes. Per tant, l'existència de les
comunitats autònomes permet a la gent tenir escoles, tenir
sanitat i tenir una cobertura de benestar social. Una altra cosa
seria canviar aquest sistema, però mentre això sigui així,
continuarem apostant per les màximes quotes d'autogovern per
a les Illes Balears.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Intervenció del Grup Parlamentari
Popular que ha presentat l'esmena RGE núm. 2766/22. Té la
paraula el Sr. Sagreras.
EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:
Sí, moltes gràcies, president. Sra. Ribas, així com jo ja li he
comentat abans d'intervenir, em pareix que amb aquesta
proposta no ens entendrem i jo crec que el Sr. Melià s’ha
explicat perfectament. El resum d'aquesta proposta és que no
només és que sigui innòcua per a les Illes Balears, sinó que
empitjora la qualitat de vida de les Illes Balears. Als ciutadans
no els ajuda en res a la factura de llum, que és un dels pitjors
problemes, i a les arques de la comunitat autònoma ens
perjudica. No ens entendrem, no perquè ja m'escolti el que
demana la presidenta Armengol cada vegada que parla, que en
lloc de preocupar-li que puja el preu del llum o el preu de la
corrent, el que li preocupa és que nosaltres ens entenguem, no
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perquè ens entenguem, sinó perquè això significaria que ella
perdria la cadira, però és que realment aquesta proposta,
realment és perjudicial per als interessos de les Illes Balears.
Primer de tot, l'exposició de motius i la proposta es
contradiuen. Si la llegim bé, és que diuen exactament el
contrari. Vostès diuen a l'exposició de motius que “cualquier
transformación del impuesto sobre la electricidad deberá ir
acompanyada de alguna compensación sobre los ingressos de
las comunidades autónomas”. En canvi, a la proposta deis que
“el Gobierno de Baleares renuncia a los ingresos del impuesto
sobre la electricidad sin exigir contraprestación alguna por
parte del Estado”. Una cosa diu exactament el contrari de
l'altra, dins la vostra mateixa redacció. I el que és pitjor i el que
crec que és el bessó i el que fa que nosaltres ens oposem a
aquesta proposta, aquesta proposta pretén que Madrid cobri als
nostres ciutadans el mateix per la factura de llum amb imposts,
però en canvi el que pretén és que després Balears no cobri de
Madrid el que sí que ens tocaria.
Per tant, jo em deman, primer de tot, què hi guanyen els
ciutadans de les Illes Balears?, els ciutadans de les Illes Balears
no hi guanyen res; i què hi guanya la comunitat autònoma de
les Illes Balears en ingressos?, ja no és que no hi guanyi res, és
que hi perd. Per tant, jo no la puc entendre, no entenc aquesta
proposta. He mirat si l'havia llegida primer malament, si estava
mal redactada, però la veritat és que no som capaç d'entendrela. I jo voldria explicar-me.
Si fos que Balears renunciàs als ingressos de l'impost de
l'electricitat, si això suposàs que el Govern de Madrid no
cobràs aquest impost als ciutadans de les Illes Balears,
nosaltres hi votaríem a favor, evidentment, si hi hagués una
fórmula perquè això fos possible. Però és que la redacció de la
seva proposta no diu això, fins i tot sobre la darrera part de la
seva proposta, el darrer de tot que deis, que el Govern redueixi
la despesa equivalent a aquest ingrés, hi votaríem a favor sense
cap dubte. Aquest ingrés suposa més o manco per a la
comunitat, 36 milions d'euros, i és ver que el Govern en té de
despeses i males despeses innecessàries ja només en polítics i
“enxufats”, que suposen més de 36 milions d'euros, però la
connexió d'una proposta amb l'altra no va en aquest sentit. Per
tant, nosaltres la veim totalment innòcua. Renunciar als
ingressos de Madrid cap a Balears, perquè sí, ens pareix que no
té cap sentit ni un.
Nosaltres feim comptes governar d'aquí un any o d'aquí un
any i mig. I, per tant, volem que les nostres propostes i els
nostres vots siguin sensats i siguin realistes. Per tant, nosaltres
no podem votar aquesta proposta. Jo tenia l'esperança que fos
un problema de redacció i que al final, durant aquest debat,
vostès millorassin aquesta redacció, però quan he escoltat la
seva intervenció me n’he dut una decepció. Per tant, nosaltres
el que els proposam és que renunciïn a la seva proposta,
venguin a bé a la nostra esmena, que el que diu és demanar al
Govern de l'Estat que suspengui l'impost especial sobre
l'electricitat l'any 2022 o fins que baixi el preu de la corrent.
Creim que això sí que realment ajudaria als ciutadans de les
Illes Balears i que això s'afegeixi a les altres propostes que
nosaltres ja hem defensat altres vegades, des de la tribuna i que
algunes han sortit aprovades, per exemple, un IVA súper reduït

6977

del 4% o també traspassar els costos extrapeninsulars als
pressuposts generals de l'Estat.
Per tant, jo crec que això són les propostes serioses que
s'haurien de votar i aprovar. No podem donar suport a la seva.
Si acceptassin les esmenes que ha fet Proposta per les Illes, tant
per al preu del llum, com per al preu del carburant, també hi
estaríem a favor. Durant la sessió de control, nosaltres hem
vengut defensant aquestes propostes i, per tant, creim que sí
que aquestes podrien sortir endavant. Ara, la seva proposta tal
com està redactada, tenim una estoneta, crec que se l'haurien de
mirar, perquè la veritat és que és una proposta perjudicial per
a les arques de les Illes Balears -ja ho he dit- i sobretot no ajuda
en res els ciutadans davant la factura de llum, que és un dels
principals problemes que tenen en aquests moments.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sagreras. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. López.
EL SR. LÓPEZ I SORIA:
Gracias, presidente. Nos encontramos ante una PNL
propuesta por VOX algo curiosa, por llamarlo de alguna forma
educada. Pide que el Govern de les Illes Balears renuncie al
ingreso procedente de los impuestos especiales sobre
electricidad para el 2022 que, como se ha explicado, además
está reducido de forma temporal, independientemente de que el
Gobierno de España lo reduzca o no, y además sin exigir
compensación alguna, por lo que supondría esa merma de
ingresos. El debate es el siguiente, lo han comentado ya tanto
el diputado del Pi, como el del Partido Popular, pero lo vuelvo
a remarcar, para simplificarlo.
Somos una comunidad autónoma que todos sabemos que
estamos infrafinanciados, es algo histórico, no es nuevo.
Llevamos muchos años hablándolo, como he comentado, no
viene de nuevo, pero resulta que lo que pretende VOX es que
el Govern renuncie a parte de lo recaudado y que el Gobierno
del Estado nos ingresa, sin nada a cambio, y además apuntando
ya un recorte presupuestario. Se han citado varias cosas, como
siempre, el abecé que aplica VOX de los chiringuitos y no sé
qué. Yo, de esa lista que se ha dicho, en realidad ¿de dónde
quiere recortar VOX?, ¿en políticas de igualdad, como parece
que se ha comentado en la sesión de control, en sanidad, en
educación, en entes claves, como podría ser el Instituto Balear
de la Energía para luchar contra la pobreza energética? Creo
que se lo han dicho, las comunidades autónomas básicamente
lo hacen es reforzar el Estado de bienestar. Si ustedes piden
recortes a cambio de nada o que haya una merma de ingresos,
que tengan claro de dónde hay que recortar.
Además todo esto que ustedes pretenden que el Govern
renuncie, no reflejaría absolutamente reducción alguna en la
factura de la luz, tal y como ustedes lo proponen. O sea, nada.
En realidad, esa parte mínima, incluso a la que están aludiendo
que se ha comentado, incluso la cantidad, se ha quedado así, de
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forma temporal, pero porque es que es lo mínimo que exige la
Unión Europea. Por lo tanto, digo yo, ya que estamos, ustedes
lo que hacen es acostumbran a criticar las políticas de la Unión
Europea y las rechazan. Es un posicionamiento legítimo por
vuestra parte, pero llama la atención que lo que quieran hacer
es atacar justamente la capacidad presupuestaria de la
comunidad autónoma -que puedo llegar a entenderlo, porque es
verdad que quieren cambiar, o directamente eliminar el título
VIII de la Constitución Española-, pero ya que ustedes (...) algo
que viene fijado por la Unión Europea y que quieren discrepar,
no lo sé, puestos a discrepar a lo mejor habría que hacer, o
criticar lo que estamos criticando nosotros, que ese sistema de
precios que fija la Unión Europea, que además es un sistema de
precios que castiga muchísimo los bolsillos de la gente y prima
las multinacionales energéticas. Puestos a discrepar, igual
podrían sumarse y criticar esa parte.

como una forma de democratizar la energía y recuperar así
nuestra soberanía energética, que recuerdo que la energía es un
sector estratégico o debería de serlo para un país y tenerlo por
completo en manos de multinacionales extranjeras no creo que
sea lo más sensato.
Como es obvio, votaremos que no a su propuesta. Lo que
sí quiero ya -y acabo- es remarcar que cuando ha dicho el Sr.
Sagreras... creía que se había equivocado VOX, pero han
ratificado su intención, me sabe mal, Sr. Sagreras, su intención
es muy clara, la vemos cada semana y tenga cuidado de no
gobernar con ellos, porque al final lo que pretenden es
precisamente ir en contra de todo por lo que hemos luchado los
españoles y las españolas durante más de cuarenta años en esta
democracia.
Muchas gracias.

Pero en realidad más que atacar a los presupuestos de un
gobierno autonómico, pretender debilitar aún más a los
distintos gobiernos, ¿por qué no se atreven a proponer una
limitación de precios a la energía? Eso sí que beneficiaría
directamente al bolsillo de la gente de forma directa. Nosotros
lo hacemos, lo estamos proponiendo y queremos que lo
apliquen. No se atreven, supongo ¿no? O sea, que enfrentarse
a las grandes multinacionales, supongo que es distinto que
señalar y criminalizar a ciertos colectivos vulnerables de la
población. Supongo, no sé si es que no se atreven por miedo y
por eso señalan una medida de impuestos, que realmente lo
único que hace es castigar a las comunidades autónomas y, por
ende, castiga del Estado del bienestar, no sé si no se atreven
por miedo o por la esperanza de acabar sentados en algun
consejo de administración o por qué es. Realmente los que
están obteniendo muchos beneficios con esta crisis son las
empresas energéticas. Digo solo un dato, ya que les gustan
mucho los datos, las hidroeléctricas, el megavatio no les salen
ni a 20 euros producirlo, lo están cobrando a más de 700.
En serio, ¿no podemos criticar que realmente ese es el
problema? ¿Tenemos que criticar un impuesto que hasta ahora
mismo estaba, de forma temporal, reducido a mínimos y que
encima se propone no cobrarlo, eso sí, que no nos compense el
Estado y que se queden con el dinero?, porque vamos a
Baleares le sobra financiación parece ser, según VOX. Bueno,
en realidad no. Lo que pasa es que, como no creen en el título
VIII de la Constitución, lo quieren eliminar y, por ende, se
quieren cargar todo lo que sería la distribución se oiga la
distribución territorial. Eso es lo que ocurre.
(Alguns aplaudiments)
Vuelvo a recordarlo, en nuestra democracia el estado del
bienestar se sustenta precisamente en las comunidades
autónomas, en el título VIII. Es una de las cosas en la que se
sustenta y la descentralización del Estado.
Yo ahí..., cada uno tiene su postulado, pero creo que esta
iniciativa es muy poco certera con la realidad de la financiación
de Baleares, y lo digo muy claro, frente a ese miedo que parece
que tienen ustedes de enfrentarse a las eléctricas o de cambiar
el modelo energético que hay tanto en España como en
Baleares, nosotros desde Unidas Podemos lo que estamos
haciendo es potenciar las energías renovables, el autoconsumo

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. López. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Gràcies, president. Ya avanzarle, Sra. Ribas, que
Ciudadanos vamos a votar en contra porque los mismos
motivos que muy bien han explicado el Sr. Melià i el Sr.
Sagreras que me han precedido con anterioridad.
No quiero dudar de su voluntad o su objetivo, que era
aliviar los bolsillos de los ciudadanos, que en eso estamos mi
partido haciendo propuestas sensatas para aliviar los bolsillos
de los ciudadanos, pero esta iniciativa, tal como está redactada
-como ya lo han explicado los demás portavoces- no tiene ese
resultado, no obtiene el resultado de aliviar directamente la
factura y los bolsillos de los ciudadanos, y también le tengo que
decir que es un impuesto especial, un impuesto cedido a la
comunidad autónoma y ustedes, pues, cuando la escuchaba y
ahora mismo también escuchando al Sr. Sagreras me ha venido
a la mente cuando ustedes se negaron también a defender la
insularitat o a defender el REB. Es que ustedes son unos
negacionistas del régimen especial fiscal para Baleares y de
todo cuanto sea tener financiación, obtener financiación del
Estado.
Y, mire, este impuesto cedido legalmente no se puede
renunciar a él, la comunidad autónoma no puede renunciar a los
ingresos procedentes de este impuesto especial sobre la
electricidad presupuestado para el 2022.
Se debería pedir la suspensión si es que quisiéramos llegar
a ese objetivo que espero y supongo que es el que ustedes
pretenden, esa suspensión que el Partido Popular ha pedido en
su enmienda, y espero que tengan a bien aceptar esta enmienda
para que realmente sustituya completamente el punto de su
proposición no de ley, aunque nos gustan más las enmiendas de
El Pi, que ha explicado el Sr. Melià, que son justamente las
mismas propuestas que ha hecho Ciudadanos en su PNL de dia
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16 de marzo, que esperamos que se puede debatir en el pleno
en las próximas semanas.
Creemos que estas son las medidas necesarias, porque
tenemos que eliminar los impuestos especiales, pero sobre todo
bajar y reducir el IVA tanto de la factura de la luz, como del
gas y como de los carburantes.
Y volviendo a este tributo, este tributo especial sobre la
electricidad, está cedido y regulado en la Ley 28/2010, de 16
de julio, de régimen de cesión de tributos del Estado a la
comunidad autónoma, que queja el alcance y las condiciones de
dicha cesión a la comunidad autónoma.
Esto viene dispuesto en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre,
por la que se regula el sistema de financiación de las
comunidades autónomas en régimen común. En su artículo 8,
letra k) viene regulada la cesión del cien por cien de la
recaudación líquida por el impuesto sobre la electricidad, la
atribución a la comunidad autónoma del rendimiento del cien
por cien de la recaudación viene regulada en los siguientes
términos: “Se entiende por recaudación líquida al conjunto de
ingresos líquidos de la hacienda estatal antes de descontar la
participación de las comunidades autónomas de régimen común
con criterios de caja, por los conceptos que integran el
impuesto sobre la electricidad obtenidos una vez deducidas de
la recaudación bruta las devoluciones establecidas en la
normativa tributaria”.
Por tanto, espero que acepten esta enmienda ya que su
propuesta, su único punto de esta proposición no de ley no está
bien planteado y no se puede renegociar por parte de la
comunidad autónoma, igualmente esta medida sería
completamente insuficiente y no va al bolsillo de los
ciudadanos. Por eso las enmiendas de El Pi, que son
exactamente como he explicado los tres puntos de la propuesta,
de la proposición no de ley registrada el 16 de marzo.
También habría que exigir al Gobierno de España introducir
nuevos modelos tarifarios que reduzcan los costes energéticos
para agricultores y para ganaderos, un sector que ya no puede
más, un sector estratégico para Baleares, tanto que luego hablan
de diversificación y del producto local, pues ahora mismo
nuestros agricultores, nuestros pescadores y ganaderos están al
borde del colapso y necesitan estas medidas urgentes.
Otra propuesta de Ciudadanos es reducir al IVA
superreducido del 4% hasta final del 2022 tanto el gas, la luz
como los carburantes, pero el Gobierno está haciendo
exactamente todo lo contrario, aunque el ministro Bolaños el
16 de marzo sí que reconocía una bajada de impuestos
inmediata y sencilla, literalmente dijo el ministro. Ayer
veíamos como la Teresa Ribera ja también negaba la
posibilidad de limitar los precios que tanto el Govern de las
Illes Balears le pide y sostiene.
Miren, a los señores de VOX decirles que lo que tienen que
hacer es plantear propuestas sensatas y no como han hecho en
el Congreso de los Diputados, que han rechazado sentarse en
la ronda de contactos para facilitar propuestas que se pongan en
marcha y, como le dijo el ministro Bolaños, y a mí me ha
parecido muy acertado: “Uno es muy patriota, pero no tanto
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como para sentarse a solucionar los problemas de los
ciudadanos”.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca...
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
No intervindrem en aquesta proposta de VOX, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Campomar.
(Remor de veus)
Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sr. President. Bon dia de nou, diputades i diputats,
com ja han esmentat diversos grups la despesa en energia, no
només avui, sinó altres dies, ara mateix és un problema que
tenen moltes famílies, i la proposta que es fa, l’argument ja
utilitzat, reutilitzat -això pot ser economia sostenible o
circularitat perquè es reutilitzin els arguments una vegada i una
altra vegada, com ja li han dit avui- per abaratir el cost de la
llum és una rebaixa fiscal que, a més, sembla que seria
ineficient, com ja li han dit els grups que m'han precedit, però
també els han dit que no s'han posicionat en cap moment en
contra dels beneficis de les elèctriques o de regular amb un
sostre el preu de la llum.
D’aquest tema no en parlem, dels beneficis que creixen, no
en parlem. Això sí, parlem de llevar despeses no necessàries,
que en la seva proposició no de llei, amb una exposició de
motius molt poc extensa, diria d'una manera subtil, sí que ho
han expressat aquí avui, quins són els punts que no volen...
quines són les despeses no necessàries? Idò..., alguns dels
temes molt habituals en aquesta cambra, com han dit, polítiques
d'igualtat, reforçament de col·lectius més desfavorits, joves,
lluita contra la violència masclista -es diu així, eh?, violència
masclista, està així també al Codi Penal-, el col·lectiu LGTBI,
IB3..., els vocables més emprats avui també s’han emprat,
“xiringuitos”, “amiguetes”, fins i tot darrerament -els ho vaig
dir- avui no l’han dit, tanta sort, un vocable molt malsonant per
a les “xarles”, que ja no les xerrades, que hi ha per prevenir la
violència masclista -i sí, es diu així: “violència”, amb cognom
“masclista”. Sra. Ribas, el que ha dit avui, sincerament, a mi
m’ha avergonyit en una pregunta que ha fet avui relativa a la
violència -com li diu- “intrafamiliar”, li ho he de dir.
En aquesta proposta, l'esperit en teoria és abaratir el cost de
la llum; s'han oblidat d'un dels temes estrella que sempre
empren: l'Agenda 2030. Avui no han utilitzat l'Agenda 2030, i
segurament sí que seria la manera d'abaratir el cost de la llum.
Crec que s'estan impulsant mesures que poden fer-ho, i com?
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El preu de la llum ens està posant de manifest que és necessària
la transició energètica, que és necessari deixar la dependència
dels combustibles fòssils. Per què? Perquè hem vist que la
dependència dels combustibles fòssils ens fa tenir els preus que
tenim. És el problema real de l'encariment de les energies
consumides; l'autoabastiment mitjançant renovables queda clar,
ara mateix amb els preus que tenim, que es mostrarà com l'únic
camí per deixar de dependre d’aquest tipus d'energia i deixar
d’augmentar el canvi climàtic. També deixar de finançar -per
si no s'havia dit avui tampoc- una invasió que hi ha ara mateix
a Ucraïna, perquè hi ha un país, una economia, que s’està
nodrint injustament per tot el que s’està cobrant per aquesta
llum.
L'impost del 58%, que retorna a les comunitats autònomes,
aquest impost, que ara està reduït al 0'5% i, és més, queda
reduït perquè és el que marca Brussel·les; Brussel·les..., envien
comissions per investigar no sé quines coses, també diu
aquestes qüestions. Diu que no se pot abaixar del 0'5%. En
aquest cas no li volen fer cas a Brussel·les? Crec que ho
haurien de tenir clar.
Els territoris més petits com Formentera necessiten també
d’aquest finançament de l'economia; l'impacte que tendrien
aquests 36 milions d'euros a una illa com Formentera podria ser
molt gran. Sr. Sagreras, estic avui totalment d'acord amb vostè,
de veritat, amb l'exposició que ha fet; que no serveixi de
precedent, que no serveixi de precedent, a veure si estan
canviant de banda, a veure si canviaran a l’altra banda de
l’hemicicle i estaran parlant...
Però sí, aquest finançament que ve, aquestes “xarles”,
aquests -entre cometes, i ho dic així, perquè em sembla una
manera poc respectuosa de dir-ho- “xiringuitos”, són els que
s'encarreguen de lluitar, com li he dit, amb violència masclista,
agressions homòfobes, i també potser en pensar en una futura
gratuïtat de 0 a 3 anys, que a altres comunitats, a les quals per
desgràcia entraran a governar, i han promès que donaran
aquesta gratuïtat de 0 a 3 anys, no sé com ho faran en una
comunitat autònoma, ja li ho ha dit el Sr. López que l'article 8
de la Constitució, que és el que estableix que existeixen
comunitats autònomes, i van a governar allà... -perdó, sí, el títol
VIII, perdó, gràcies, Sr. Campos, veig que se’l coneix bé.
Les millores en sanitat, també, els imposts de les comunitats
autònomes són els que sustenten l'estat del benestar, i és molt
important que aquest finançament continuï. A zones com a
Formentera és, com els he dit, molt necessari.
La realitat és negar la major, és negar el canvi climàtic; no
ho han dit, però bé, ja els ho avanço jo, perquè segurament, si
no, vendrà després negar la transició energètica, que els
beneficis econòmics sempre siguin per als mateixos i, això sí,
obviar que hi ha científics, el panell internacional contra el
canvi climàtic, que diu que si continuam depenent d'aquestes
energies fòssils, potser en 20 anys, una de les Balears ja no són
quatre, sinó que serien tres, perquè pot ser una d'elles es
converteixi en una zona poc reduïda.
És per això que -sento dir-los- que no donaré suport a
aquesta proposta. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sanz. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Marí.
EL SR. MARÍ I TUR:
Gràcies, president. Bon dia, senyors i senyores diputats. Des
del Grup Socialista esperàvem amb bastant expectació també
les explicacions de la Sra. Diputada, perquè, clar, si un s’agafa
al literal del que està registrat veu simplement una proposta
amb una exposició de motius pràcticament inexistent i una
proposta d'acord difusa, incerta.
Diu: “el impuesto especial sobre la electricidad grava el
recibo de la luz con una tasa del 5,11%”. Per tant, ja
començam amb una afirmació que és falsa, és falsa i era falsa
en el moment de registrar la proposta. El juliol de 2021, el
Congrés dels Diputats aprova el Decret 17/2021, que el que
feia principalment era rebaixar l'IVA sobre la llum del 21 al
10% i suspendre l'impost de generació que paguen les
elèctriques; a més d'això, reduïa l'impost especial sobre
l'electricitat, que és al que vostès avui es refereixen, al límit
mínim que es podia rebaixar, que és al 0,5%. Per tant, l’impost
no està al 5,1, sinó que està a 0,5.
Aquest decret, també va incloure subministrament mínim
vital i va incloure el bo social elèctric. I això va beneficiar el
97% dels consumidors domèstics; va beneficiar 2,8 milions
d'empreses i autònoms; va beneficiar 612.000 llars vulnerables.
I què hi va votar VOX? VOX hi va votar en contra, i avui ens
ve a demanar mesures per abaratir el preu de la llum, i quan
això s’ha fet, les ha votat en contra. I després ens dirà que estan
molt preocupats per les famílies, pels treballadors, i després ens
voten en contra de les propostes que els faciliten i ens acusen,
als governs progressistes, d’arruïnar els petits empresaris, però
resulta que són els governs progressistes que aproven mesures
per abaratir el preu de la llum, i VOX hi vota en contra.
I estarem encantats que la dreta d'aquesta comunitat, per
primera vegada, formi part del Pacte de reactivació de les Illes,
i vengui a buscar-hi solucions.
I en el Partit Socialista treballam per a la reforma del mercat
elèctric, per establir, entre altres coses, un preu màxim, per
buscar-hi també mesures fiscals. I tot això s’ha de fer
principalment des del marc de la Unió Europea, perquè és qui
té les competències i ara mateix, des d'Espanya, ja hem abaixat
el límit d’aquest impost que vostès proposen.
Però aquesta proposta que fan vostès avui no va de pobresa
energètica, ni va de rebut de la llum, ni va de res d'això: va de
finançament autonòmic, perquè l'únic que demana és que la
comunitat renunciï a un ingrés i que no el compensi l'Estat a
través del fons de suficiència global, per tant, que no funcioni
el fons de suficiència global. És l'únic que demanen vostès. Ni
demanen la supressió de l’impost, ni demanen una afectació
sobre el rebut de la llum..., res. Vostès mateixos diuen,
“independientemente de que el Gobierno de España lo
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reduzca”. Per tant, els és igual l’impost, els és igual el rebut de
la llum.
I, estiguem o no d'acord, la veritat és que té més lògica fins
i tot el que demana el Partit Popular, que almenys tot i que li
falti una mica de rigor, perquè el que demana el Partit Popular
s’ha de demanar a Europa i no al Govern de l'Estat, idò té més
lògica. I a qui beneficia -com proposa VOX- que no s'activi el
fons de suficiència global i es compensi aquest finançament?,
a les famílies?, no; als petits i mitjans empresaris?, tampoc; als
consumidors elèctrics?, tampoc; al medi ambient?, tampoc. Per
tant, jo els demanaria, per favor, que ens expliquin a qui
beneficia tot això que vostès proposen.
A la comunitat autònoma vostès l’obliguen a reduir despesa,
però tampoc no ens diuen en el punt d'acord, tampoc no ens
diuen on l’ha de reduir, per això dèiem que era una proposta
difusa i incerta. A l'Estat li generen vostès un romanent de fons
disponibles, que d'aquí se n'extreu el seu caràcter centralista i
recentralitzador d'aquesta proposta que, clar, ja sabem que la
ultradreta és antiautonòmica, però la ultradreta també ve a
dir-se de constitucionalista. Per tant, com ja també li ha
recordat el company de Podemos, li recomanam llegir el títol
VIII, capítol III, i tal volta sabrà una mica com s'ha d'organitzar
l'Estat.
A les empreses elèctriques, tampoc vostès no les afecten en
res, seria l'altra part en comú, per tant, únicament debilitaria
serveis públics tan necessaris, això és educació, això és salut,
això són serveis socials. Proposaran vostès el mateix a Castella
i Lleó, ara que governen allà, amb el Partit Popular? Supòs que
vostès allà voldran fer coses, tal vegada voldran, també,
suprimir l’autonomia.
Notícia de fa tres dies: “VOX rechaza sentarse con el
Gobierno para buscar soluciones a la crisis económica, como
ya hizo en la pandemia”. Les dues majors dificultats de la
història recent: la pandèmia i la crisi, i no han tengut cap suport
de VOX i, per tant, ens preguntam: per què serveix VOX?, per
què serveix la ultradreta?
(Alguns aplaudiments)
...Si no és ni, almenys, no és capaç d'asseure's a una taula, i
aportar solucions quan fan falta?
Com diria Groucho Marx: ultradreta i solucions són dos
termes contradictoris. Per això, com que no beneficia ningú,
com que no beneficia ningú, ni des del punt de vista energètic,
ni des del punt de vista del finançament autonòmic,
evidentment, els votarem en contra.
Gràcies.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gracias, presidente. Bueno, a pesar de que hace más de
medio año que presentamos esta iniciativa y que la estamos
debatiendo seis meses después, lo cierto es que no puede estar
más de actualidad: la escalada de precios de los suministros
básicos y de los bienes de primera necesidad ha sido
vertiginosa desde entonces. Algunos dicen ahora que esto es
cosa del invasor Putin, pero lo cierto es que hace muchos meses
que los españoles padecemos una inflación insostenible para la
economía media de las familias y de las empresas.
Pero hay que hacer un análisis mucho más amplio para
explicar lo que realmente sucede. Desde finales de 2020 y
principios de 2021, el precio de la electricidad se ha
incrementado exponencialmente y no se ha adoptado ni una
sola medida eficaz para solucionar este problema. Lo único que
se ha hecho és una reducción temporal del impuesto sobre el
valor de la energía eléctrica y el IVA para los más vulnerables,
olvidando que en esa situación vulnerable estamos todos los
españoles.
La energía es un elemento estratégico para la seguridad
nacional, porque afecta no sólo a la industria sino también al
bienestar de la población. Y desde VOX llevamos años
hablando de la necesidad de avanzar en soberanía energética,
mientras que el resto de partidos no atacaban tachándonos de
antieuropeistas, pero al final se ha demostrado que los
antieuropeos son precisamente quienes han rendido nuestra
industria y nuestra capacidad productiva al gas ruso y a la secta
climática que es la Agenda 2020, capitaneada por las élites de
Bruselas. Ellos son los enemigos de Europa y los que están
destruyendo nuestra capacidad productiva, nosotros llevamos
meses reclamando una modificación en el sistema de fijación
de precios.
Antes los medios de comunicación consideraban que esto
era una idea demencial y ahora resulta que es una idea genial,
llevamos meses diciendo que es un sistema marginalista i
oligopolista; el aumento del precio de la luz va acompañado de
los derechos de emisión de CO2, unos derechos que en 2013
costaban 22 euros la tonelada y ahora cuestan 83. Todo esto
apoyado por las granes empresas del IBEX en una Ley de
cambio climático, a la que solo se opuso VOX.
Sr. López, de Podemos, no me venga con que nosotros
estamos con las eléctricas, cuando sus propias asesores,
después de firmar un manifiesto contra el gas, resulta que son
fichados por Enagas como consejeros, ¿le suena de algo el Sr.
Cristóbal Gallego, consejero de Enagas? Nosotros exigimos en
las instituciones que corresponde, y donde tenemos
representación, que el Gobierno utilice todos los medios a su
alcance para intervenir los precios que soportan los
consumidores y las microempresas.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Marí. Donam la paraula al grup parlamentari
proposant, té la paraula la Sra. Ribas.

Porque aquí todos hablan de que quieren que baje el precio
de la luz, pero lo cierto es que todos los que votaron a favor de
la Ley de cambio climático y los que se abstuvieron, porque les
parecía blanda, son los responsables de que en 2021, cuando
entró en vigor la ley, el precio de la luz estuviese en 79,19
euros el megavatio/hora y que, en menos de un año, haya
llegado a los 700 euros.
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No se confundan, nosotros exigimos la eliminación
completa, y no solo temporal, del impuesto sobre la luz, la
reducción al 4% del IVA para todos los consumidores, y sin
admitir distinciones, porque todos los españoles somos
vulnerables, y, además, pedimos la elaboración urgente de un
plan de energía nuclear, con la creación de plantas de energía
nuclear en cantidad suficiente para garantizar la soberanía
energética. Por supuesto que queremos eliminar impuestos
sobre la luz y los hidrocarburos, también, por supuesto, como
solicitan otros grupos en sus enmiendas, pero lo que no vale es
decir que el Estado se forra cuando saben que todo lo
recaudado acaba en las comunidades autónomas, o ¿no lo decía
así el Sr. Feijóo? “Feijóo censura que el Gobierno se está
forrando con la subida del precio de la luz y pide bajar los
impuestos”, pero es que el cien por cien de lo que recauda el
Estado se le envía su comunidad autónoma, a Galicia, igual que
aquí, a Baleares.
Y, en cuanto a los hidrocarburos, el 50%, Sr. Melià, usted
lo sabe perfectamente ¿verdad? Bueno, pues, yo puedo aceptar
sus enmiendas, pero siempre y cuando ustedes insten al
Gobierno autonómico a renunciar a esos ingresos, lo demás es
hipocresía y no querer renunciar a su fiesta autonómica.
Gracias, presidente.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Un cop finalitzat el debat i atès que no s’accepta cap
esmena, procedirem a la votació de l’únic punt.
Per tant, passam a votar. Votam.
3 sí, 51 no i cap abstenció.
IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 11943/21,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
racionalització d’infraestructures portuàries de Menorca.
Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
11943/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
racionalització d’infraestructures portuàries de Menorca.
Intervenció del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr.
Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats.
Jo crec que estarem d'acord que comença a haver-hi un consens
emergent amb la necessitat de posar límits, perquè, més o
menys tothom, cadascú amb el seu estil i amb la seva decisió
ideològica, tothom diu el mateix, el que passa és que n'hi ha
alguns que tenen una tradició ideològica que, és clar, els costa
molt portar aquest plantejament a la realitat, i a nosaltres, com
que venim d'una tradició que ja fa anys que alerta sobre aquesta
necessitat, doncs, ens és més senzill. Per tant, la proposició no
de llei que els duem avui a debat va sobre això, va sobre posar
límits, sobretot en l’ocupació del litoral.

I en quin context fem aquesta proposta, en un context que
coneixem tots, que és el context del canvi climàtic, el context
de la transició energètica, un context d'emergència a la que cal
donar respostes i respostes contundents. I quin tipus de
respostes cal donar? Doncs, cal donar respostes que vagin cap
al decreixement, o, per dir-ho amb el llenguatge políticament
correcte, cap a la circularitat, la racionalització dels recursos,
la disminució dels consums, la protecció del territori, que
també implica la mar, com a part del litoral, la protecció dels
recursos, perquè la mar també és una font de recursos. I tot
això, tot aquest replantejament orientat, evidentment, a
mantenir i conservar la qualitat de vida de la qual gaudim en
aquestes illes.
Perquè jo insisteixo molt que quan parlam de limitar, de no
créixer més, no diem, no parlam de ser més pobres, parlam de
ser més rics, de viure millor i de mantenir la qualitat de vida de
la qual gaudim en aquestes illes, i que una visió miop pot portar
que es deteriori aquesta qualitat de vida, com ja s'ha deteriorat
molt, però que es deteriori més.
Veuran que les propostes que fem als punts estan adreçades
a problemàtiques estrictament menorquines, però el Pla de
ports afecta totes les illes i, per tant, el que nosaltres plantejam
aquí per a Menorca és perfectament aplicable a la resta d'illes
i, de fet, els punts que no s'adrecen a problemàtiques concretes
del litoral de Menorca, dels ports de Menorca, són
perfectament aplicables a les altres illes, que em temo que
algunes estan encara en una situació més problemàtica o més
greu o més preocupant que la de Menorca.
La sensació que tenim és que davant d’aquesta necessitat de
reorientar el discurs, bé, sí, sobretot per part d'alguns partits hi
ha la visió que s’ha d'anar cap aquí, però a poc a poc, sense
córrer. I això és molt preocupant, perquè tenim una necessitat
urgent de reorientar aquestes polítiques i anam arrossegant una
inèrcia, el Pla de ports n’és un exemple, el Pla de ports que es
va començar a redactar fa uns anys i encara no se n'han adonat
els redactors d’aquest pla de ports que cal frenar en sec i que
cal reorientar absolutament aquests instruments de planificació.
Per tant, crec que està havent-hi un consens emergent. Crec
que, per exemple, el Govern ha fet gestos importants, com per
exemple el tema de la moratòria de places turístiques, però en
canvi hi ha altres instruments que van en una inèrcia i que
l’hem d'aturar perquè..., de fet, hem de rectificar. Hem de
rectificar perquè hem d'adaptar les previsions que fan aquests
instruments als temps que ens ha tocat viure i que van canviant
d’una forma molt accelerada.
D'aquesta manera, alguns instruments com el Pla de ports,
algunes actuacions com la reforma del port de Fornells, són
actuacions que han quedat desfasades, que han quedat
antiquades, que han quedat desajustades a les exigències
d’aquests temps que vivim. I, per tant, cal portar-ho aquí i cal
advertir el Govern que s'han de rectificar aquests instruments.
Dels diferents punts que hi ha la proposició no de llei
veuran que bàsicament els podem agrupar en tres grups. Hi ha
un primer punt o els primers punts, els primers quatre punts van
sobre qüestions, perdó, del punt 1 al 5 van sobre la crítica al
Pla de ports. Per tant, un primer punt genèric que és vàlid per
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a totes les Illes, s'ha de tenir en compte la capacitat de càrrega
nàutica de cada illa per continuar tramitant aquest pla de ports.
Després, uns punts concrets, uns punts concrets
d'infraestructures que estan en marxa, que l'únic que fan és
augmentar la pressió sobre el litoral: marines seques,
amarraments, rampes, perquè, clar, perquè estan fets des d'una
perspectiva purament del gestor del port, sense pensar en tots
els efectes i totes les afectacions que tenen totes aquestes
infraestructures en l’ocupació del litoral.
Després, dos punts més sobre regulació de activitats i sobre
la reserva d'amarraments per a embarcacions tradicionals.
Aquests són els temes, que són els set primers punts, els temes
que fan referència a Pla de ports.
Després hi ha tres temes relatius al port de Fornells. Primer,
en primer lloc, demanar la paralització d'unes obres rebutjades
pel poble de Fornells, i que no hi ha hagut manera d'aturar.
Quan es va canviar el conseller es va obrir una porta
d'esperança, però malauradament sembla que això no ha anat
per aquí.
Després, reformular el projecte, sobretot en tot el tema de
les cases del carrer Governador, que pensam que la conselleria
té una actitud una mica confusa i que no s'acaba de tenir clar
ben bé què vol fer amb aquestes cases, amb aquests habitatges.
Després també proposar que hi hagi un projecte d'imatge de
façana marítima.
I acaba la proposició no de llei demanant també, exigim
també a Ports IB, que sotmeti el projecte constructiu i de
millora del port de Son Blanc a l'estudi d'impacte ambiental,
com així s'ha demanat i com així sembla que no va fer.
En resum, una proposició no de llei per vetllar per la
qualitat de vida dels menorquins, però també de tots els illencs,
i no deteriorar més els nostres recursos.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps.
EL SR. CAMPS I PONS:
Gràcies, Sr. President. El Pla general de ports que s'està
tramitant és una moratòria portuària, no és un pla general de
ports. L'article 1 del mateix pla, el seu objectiu és constituir
l'ordenació i el planejament de ports competència de la CAIB.
Al pla no es dóna aquesta planificació ja que realment és una
prohibició de construcció de nous ports i també una prohibició
a la millora dels ja existents. És una gran contradicció amb els
conceptes d'ordenació i planificació, ja que difícilment es pot
planificar una cosa que es decideix que no existirà en forma
expressa, es prohibeix la construcció de nous ports i obres
marítimes millorant les infraestructures portuàries durant la
vigència d’aquest pla general, a excepció de les recollides al
mateix pla general.
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El Pla general de ports hauria d'establir que les ampliacions
i la construcció de ports nous s'adaptin a les previsions d'aquest
pla, però en cap cas no establir una moratòria, que no és més
que la plasmació d'una ideologia política, sobretot quan al
mateix estudi de demanda s’afirma, d'una part, que encara hi ha
marge de creixement i, per altra banda, reduir la llista d'espera
és de més de 6.000 amarraments i que el creixement previst de
la demanda a vint anys és de 100.000 sol·licituds d'amarratges
addicionals.
El Pla general de ports com a figura jurídica s'excedeix del
marc en què pot actuar. Entenem que aquesta disposició de
caràcter general, en absència de motivació total, no està
ajustada a dret. Es tracta d'un abús de les facultats discrecionals
de l'administració i es contradiu amb els establerts a l'article
6.c), f) i g), i que parla d'adequar la demanda a l'oferta.
El Pla general de ports té per objecte recollir la ubicació i
la classificació de les instal·lacions portuàries a les Illes amb
criteris de sostenibilitat ambiental i d'equilibri territorial tenint
cura de les interrelacions amb les zones costaneres, amb les
d’interior, coordinant aquestes instal·lacions amb les xarxes de
transport terrestre i donant resposta a les necessitats comercials
i industrials, pesqueres i esportives del sistema portuari
autonòmic; però la realitat és que el pla general es redueix a fer
un mer inventari de les instal·lacions ja existent, cosa que fa
l'estudi de demanda des de l'any 2015.
El pla general no detalla cap instrument de col·laboració de
com s’articularà amb els ajuntaments o les autoritats
urbanístiques insulars implicades en la gestió portuària dels
objectius que ens proposen la creació d'aquestes marines
seques, tenint en compte que la majoria de les existents estan en
terrenys rústics de manera totalment irregular. De fet, el pla
hauria de proposar la norma que permeti la legalització i la
creació d'aquestes marines seques en terrenys propers a les
instal·lacions, i no ho fa. No hi ha hagut cap reunió ni amb els
ajuntaments ni amb els consells insulars per treballar aquesta
línia.
No parla en cap moment del foment de la pràctica de
l'esport nàutic. Tampoc no parla de la defensa del patrimoni
històric material i immaterial que suposa la nàutica i deixa
vostè de banda el patrimoni històric de les embarcacions
tradicionals.
Desconeixen vostès que segons la normativa vigent, existeix
una gran exigència per als explotadors de les zones portuàries
d'obtenir certificats mediambientals, com ara EMAS, ISO,
banderes blaves, etc., que es compleixen pels ports
concessionals ja que ostenten certificacions de gestió
mediambiental que ho acrediten.
No parla de cap acció adreçada a l'adequació de d'oferta a
la demanda de manera sostenible i viable. No és compatible
amb la instal·lació de pantalans flotants ni polígons de fondeigs
per a l'època estival. Les rampes de varada només es podran fer
servir per a un determinat tipus d'embarcacions.
No parla de la capacitat de creixement econòmic ni de la
creació de llocs de treball ni de potenciar la creació de
varadors, drassanes o centres d’hivernatge i reparació
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d'embarcacions. Quan parlam de la capacitat de càrrega del
litoral comprovem que no s'han llegit l'estudi de demanda de
2015 que recull la possibilitat d'un creixement sostenible
mediambientalment.
Més que una PNL semblen les al·legacions d’una
determinada entitat que està radicalment en contra de la nàutica
esportiva al Pla general de ports. És cert que tenim un govern
que amb els diners que produeixen la Llei de ports, que va
redactar el Partit Popular, en lloc de fer el que hauria de ser,
crear ports moderns, sostenibles mediambientalment, es dedica
a fer mamotretos, es dedica a la construcció d'edificis a primera
línia de la mar sense cap tipus de consens de les associacions,
de les entitats, de l'Ajuntament d'Es Mercadal governat pel
socialista Sr. Ametller.
Amb els diners públics impedeixen fer el que tocaria,
amarratges de qualitat, i fan el que no és necessari, edificis de
nova línia a la vorera de la mar. De la mar en saben poc i de
restaurants en saben molt.
Senyors de MÉS per Menorca, votarem en contra al punt 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 i 11 per l'exposat anteriorment i donarem suport
als punts 8, 9 i 10, perquè des del Partit Popular sempre hem
estat en contra d'aquesta edificació davant la primera línia de la
mar. Estam a favor de les reivindicacions i el posicionament en
contra que fan les entitats i les associacions del poble de
Fornells, i, per tant, una vegada més, volem reiterar que el Sr.
Pons, l’exconseller Pons, ens va mentir en seu parlamentària,
i també ho va fer la Sra. Armengol, que va dir que faria el que
el poble de Fornells voldria, i fan tot el contrari del que volen.
Moltes gràcies, Sr. President.

afrontar los efectos de la subida del nivel del mar en el
horizonte 45, con un 91% de los puertos, en un escenario
optimista, y un 73%, en un escenario pesimista. Esta situación
se puede complicar bastante, ya a finales de este siglo, un poco
lejos en el tiempo, llegando a un 52% de los puertos, en el
máximo riesgo de inoperatividad en el escenario optimista, y
hasta un 88%, en el escenario pesimista.
Hasta aquí el marco teórico, pero si bajamos a las
decisiones que se desprenden de la lectura del plan podemos no
acabar de entender cuáles son las relaciones entre el plan y las
actuaciones previstas en él, no acabamos de entender la
necesidad de ampliar puertos y obras de defensa, que siempre
teóricamente pueden servir para proteger embarcaciones en
escenarios difíciles de cambio climático, pero que en este
momento pueden servir para ampliar aún más la ya excesiva
flota de embarcaciones de todo tipo, presentes en las Baleares.
También creemos que si hablamos de sostenibilidad hay
que tener en cuenta la biodiversidad marina o la dinámica del
litoral como elementos claves de la gestión ambiental de la
costa.
Otro elemento perjudicial que hay que considerar es la
proliferación de fondeos ilegales que suponen perjuicios
ambientales graves. Creemos que, en el caso de Menorca, se
plantean en esta PNL de MÉS per Menorca alguno de estos
elementos que pasamos a debatir.
Creemos, analizando ya esa parte propositiva, que es
importante lo reflejado en el punto 1, en el sentido de tener en
cuenta la capacidad de carga náutica de cada isla para absorber,
sin problemas ecológicos o territoriales, las actuaciones
previstas. Les votaremos, por tanto, que sí.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. Jiménez.
EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:
Sr. President. Las actuaciones previstas en el Plan General
de Puertos, de Ports IB, permitirán afrontar los efectos del
cambio climático en el horizonte 2045, este es el titular de este
Plan General de Puertos IB. Es probable que esta sea una de las
intenciones o uno de los objetivos planteados en su redacción,
no dudamos de ello, pero ¿realmente se llega a alguna
conclusión con el plan previsto? ¿Se consiguen dichos
objetivos o parte de ellos?
Es probable que si en el planteamiento teórico que se
desprende del estudio contemplado en el plan con respecto a
los efectos del cambio climático en los dos supuestos que se
comentan, en el 2045 el 2100, con escenarios diferentes en
relación con la pérdida de operatividad de los muelles debido
a la subida del nivel del mar.
Este mismo planteamiento, derivado de un estudio
encargado por la redacción de este plan, se desprende que los
puertos autonómicos están, en general, bien preparados para

También pensamos, en el punto 2, con respecto al Port
d’Addaia, que hay que ir pensando en el decrecimiento de
fondeos en muchos puntos de la isla de Menorca,
excesivamente saturada de los mismos. Habría que
reconsiderar, por tanto, esta decisión que entendemos que no
favorece las condiciones ecológicas de una zona próxima a un
parque natural. Decir que apoyamos esta opción.
En cuanto a las marinas secas de los puntos 3 y 4,
entendemos que estas soluciones liberan espacio ocupado de
las láminas de agua, tal como se indica en el Plan de puertos, y
pueden ser una solución temporal, pero sin perder de vista que
todas esas embarcaciones suponen mayor presión para un
litoral ya muy masificado desde el punto de vista náutico; es
decir que estamos un poco que entendemos lo que se dice, pero
también podemos entender lo contrario; es decir, aquí, en estos
dos puntos nos abstendremos.
En cuanto a la rampa de Fornells, contemplada en el punto
5, aunque estamos en contra de la remodelación del Port de
Fornells, creemos que sí beneficiaría al pueblo su cambio de
emplazamiento, fuera del núcleo urbano. Por lo tanto, no
apoyaremos este punto.
No están permitidas, en el punto 6, las actuaciones en los
puertos, independientemente de que la competencia sobre ellas
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ni siquiera son del Govern, por lo tanto, no podemos apoyar
este punto.
En cuanto, al punto 7, relativo a embarcaciones
tradicionales y al orden de prioridad para amarres que quedan
libres, creemos que es importante la demanda que se hace. Por
lo tanto, votaremos que sí.
En los puntos 8, 9 y 10, relativos al Puerto de Fornells,
nuestro grupo parlamentario o, bueno, digamos que estuvimos
en contra de este proyecto en líneas generales, que creemos que
no ha sido suficientemente consensuado entre todos los sectores
afectados; es verdad que ya se han iniciado obras y que
paralizarlas supondría una merma en la inversión realizada y
una demora de los tiempos de ejecución de las obras, pero
creemos que ha sido un proyecto que de alguna manera ha sido
impuesto y que habría que reconsiderar en sus planteamientos
actuales. Apoyaremos estos puntos con la intención de buscar
puntos de acuerdo en futuro que a todos satisfaga.
Tengamos en cuenta que los sectores afectados responden
a ámbitos muy diferentes, partidos políticos, restauradores,
comerciantes, vecinos, entre otros.
Con respecto al punto 11, nuestro grupo parlamentario ya
registró una PNL y hace meses que sigue pendiente de su
debate, en contra de la ampliación encubierta del Port de
Ciutadella, por lo que votaremos también que sí.
Muchas gracias.
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Ahora bien, el análisis jurídico de las tres leyes, la 10/2005,
de puertos de las Baleares, la 4/2014, de transportes terrestres
y movilidad sostenible, y lo que podríamos llamar su prima
hermana, por proximidad en el tiempo, la de modificación de
la Ley de puertos del 2014, también, la 6, las tres coinciden en
su voluntad de democratizar el acceso a la actividad, fomentar
la participación de los agentes económicos y sociales en la
toma de decisiones y resultar de utilidad como referente en las
capacidades turísticas en nuestras islas; es decir, aparte como
emblemática, como estandarte que tienen unos puertos como
referente turístico.
Estas que supusieron el fin de aquellos planes directores y
el establecimiento de un plan general, un plan que recogiese
todos los puertos autonómicos, sobre todo, como nos estuvo
explicando el Sr. Marí, este plan no pormenoriza, es un plan, al
contrario, genérico, de detección, digamos, y previsión de
necesidades y de requerimientos de los distintos sitios.
Así que estas alegaciones que plantea el Sr. Castells son
completamente lógicas, porque parece que son parte de la
previsión del plan.
Ahora el problema es las cuestiones ideológicas en que se
fundamenta esto, unos argumentos medioambientales que, lo
siento, no parecen creer en las soluciones, parecen creer en las
restricciones y en las limitaciones, porque los hechos
medioambientales tenemos dos formas, les recordamos
continuamente, de enfrentarlos: buscando soluciones o
limitando y restringiendo nuestra población. Y nosotros somos
mucho más partidarios de buscar soluciones. ¿Vale?

(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Méndez.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores diputados. A
ver, debatir este conjunto de alegaciones, este, por tanto,
alegato contra la realización de obras de infraestructuras en los
puertos de gestión autonómica en la isla de Menorca, requerirá
que lo sometamos a un triple examen, al jurídico, al políticoideológico, y al práctico.
Primero, de todas maneras, una valoración genérica,
conviene enmarcarlo en el criterio de esta política reduccionista
que estamos conociendo con el nombre de políticas de
decrecimiento. A ver, el decrecimiento tiene un problema, es
una irresponsabilidad política, es el invento del siglo para la
política: yo soy partidario de que las cosas decrezcan, es decir,
hago dejación de mi responsabilidad con respecto a la
prosperidad y al progreso de los pueblos, y digo: no, yo es que
soy partidario de que las cosas sean más pequeñas. Con lo que
si todo sale mal, diré: es justo lo que yo planteaba; y si todo
sale bien: dirán, qué bien, qué acertado lo de mis medidas.
Y esto no deja de recordar aquel chiste en la restauración de
“o nosotros o el caos, el caos, el caos, también somos
nosotros”, tiene un poco esa tentación.

Entonces, nosotros si es que incluso fuimos suficientemente
ingenuos como para preguntarle sobre un informe
mediambiental, claro, no nos dábamos cuenta, nosotros lo
pedíamos en nombre de que los particulares, que ya están
completamente fuera de toda posibilidad de actuar en esto, ¿por
qué no eran sometidos al mismo tratamiento que lo público? En
una propia pregunta llevamos la penitencia, porque ya nos
enteramos de que eran estos los informes.
Se realiza, Sr. Castells, se presenta una sorprendente nueva
medida, la carga náutica máxima del litoral. Lamentablemente,
a pesar de su sonido, no busquen información de recuerdos
porque no es que aquel día no fueran al cole, es que es nuevo
esto, es que no existía antes, y lo siento, pero, a pesar de su
nombre, no es un concepto científico, es un concepto
acientífico, porque viola dos de los principales principios del
método científico, tal como lo describieron Bacon y Descartes,
primero, la no intervención del observador, un observador que
mete el dedo en un experimento lo altera; y, segundo, la no
previsión de resultados, es decir, el observador debe ver lo que
sucede y decir: si tiro una piedra cae, pero no puede decir: la
piedra va a caer, entonces ya no está haciendo un experimento,
¿vale?
El resultado que se espera obtener de esto es la
masificación, y ¿saben ustedes cómo se combate la
masificación en el litoral marítimo? Pues precisamente a base
de rampas, de marinas secas, de campos de boyas disuasorios,
así se combate. Precisamente las obras que aquí se niegan son
la solución, estamos en la confusión de causa y efecto. ¿Qué
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viene demasiada gente con barcos? Encontremos otras
soluciones, pongámosles amarres, pongámosles marinas secas.
Una rampa implica que yo voy con mi barca, la saco, navego,
me la vuelvo a llevar y la guardo en una marina seca. No, no
hagamos marinas secas porque masificamos; pues me está usted
obligando a tener la barca en medio del mar, y fondeada,
posiblemente, sobre posidonia, sí.
A mi, personalmente, es la impresión que me da.
Entonces, frente a esta capacidad de carga del litoral, yo
diría que hay una medida mucho más mensurable, y yo creo
que mucho más científica, que es la capacidad de recepción de
nuestros puertos e instalaciones, eso sí que es mensurable,
tenemos tantos sitios, ¿vale?
Ahora, -veo que me voy a quedar sin tiempo-, le preguntaría
qué tiene contra el esquí náutico, porque a mí, aparte de un
poco ridículo, no lo veo tan molesto.
Y en los temas, sobre todo el tema de Fornells, donde
practicaremos una abstención, ya no tengo tiempo de
pormenorizar, y dos votos favorables, en todos los demás nos
opondremos.
Les agradezco su atención. Buenos días, señores.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Gràcies. La proposició que tenim avui aquí planteja un tema
important, un tema molt important que és considerar la
capacitat de càrrega nàutica, crec que és un tema important a
les Illes.
Jo no crec que diguem com hem de satisfer la demanda
infinita que promou el Sr. Camps i el Partit Popular, aquest
creixement desmesurat i infinit, nosaltres des de MÉS per
Mallorca, lluitam, precisament, per controlar fer un... no
controlar i regularitzar aquest creixement, fins i tot apostar pel
decreixement, i vostès aquí el que volen... sempre, el Sr.
Méndez, fins i tot, ens diu: sempre hi ha solucions; bé, vostè
practica el washing green, la imatge verda que practica l'IBEX
35, i ja està, vostè aquí ens ha explicat el que fan les empreses
de l'IBEX 35, que volen netejar la seva imatge amb coses
verdes, però això no vol dir que resolguin els temes ambientals,
és una cosa molt diferent, ni que realment els facin front.
Això..., vostès tenen una (...) que va en la seva línia política i
la seva ideologia, vull dir, i el Partit Popular també, qui ens diu,
bé, és que els ports poden créixer, podem ampliar ports, aquest
pla va en contra perquè podem ampliar ports i s’han d’ampliar
perquè hi ha molta demanda. Bé, idò, no podem satisfer una
demanda infinita, Sr. Camps, no la podem satisfer.
I jo amb això sí que estic d'acord amb el plantejament del
pla, això li hem de dir. Altres coses és vera que realment trob
que s'han de canviar, i ho dic sincerament, ho dic al conseller

i ho podem dir, però amb aquesta realment MÉS per Mallorca
hi està a favor.
També està a favor d'aquestes dues qüestions, sobretot amb
el primer punt i amb el punt setè, amb aquesta qüestió de
capacitat de càrrega nàutica. I després, un poc a aquells llocs on
s'ha superat aquesta càrrega que es doni prioritat a les
embarcacions que siguin, que aquí tothom ens omplim la boca,
més sostenibles, menys impactants, com siguin les
embarcacions de fusta, els velers que no necessiten energia,
vull dir, energia física, fòssil, per moure’s, i, bé, en darrer terme
seria per energia, que es mouen per energia.
Per tant, nosaltres, en aquest punt 1 i 7, evidentment, creiem
que, com he dit, des de MÉS Mallorca, crec que aborda un
tema molt important i nosaltres, en aquest sentit, hi votarem a
favor.
També creiem que en el punt 10, que és cert que és
interessant que es pugui fer aquest projecte d'imatge de la
façana marítima del port, conèixer un poc i al final fer aquest
projecte integral.
Ara bé, he de dir que, bé, nosaltres no votarem a favor la
resta de punts per diferents qüestions. Crec que també estan
redactats, com s'ha dit, d'una forma molt taxativa, nosaltres
creiem que sí que és necessari regular els fondeigs, en el punt
2 es parla d'aquest tema, fins i tot, jo som de Pollença, som
conscients que el tema de fondeigs és un tema molt complicat;
hi ha una certa sempre... i necessitam posar mesures, no dic que
les mesures que en aquest moment plantegi... es poden ajustar,
jo crec que potser el pla ho ha de fer, però sí que necessitam
regularitzar-ho i posar mesures.
El tema d'aquests punts 3, 4 i 5, que són marines seques,
rampes, bé, jo esper que també aquest pla, ara també es troba
en una fase que hi ha hagut del tema d'al·legacions, entenc que
s'han fet unes reconsideracions en base a les al·legacions, i ara
es troba a informe previ de la Comissió Balear de Medi
Ambient. Jo sí que esper que també els informes de la Comissió
Balear ajudin també a posar de relleu quines qüestions i quins
impactes es poden reduir.
En el tema d'activitats aquàtiques, és cert que no és una
competència de ports, vull dir, dins els ports no es poden
practicar activitats aquàtiques, estrictament dins el perímetre de
ports, si és enfora i és a una zona protegida hi podem posar
mesures perquè no facin malbé, si no ja és una qüestió, diguem,
de Marina Mercant de posar aquestes qüestions.
Després, hi ha altres qüestions de projectes en marxa ja en
execució i, bé, nosaltres aquí no hi entrarem i, per tant, no hi
votarem a favor, perquè creiem que així, com ja he dit, pel tema
de com estan redactades també la iniciativa.
Ara bé, jo sí que, Sr. Conseller, li deman, li deman que no
faci via a aprovar aquest pla, que ho pensin bé, és un pla
important; li deman que no tenguin pressa, que ho pensin,
aquest pla no ha de ser expansiu, ha de ser restrictiu. Nosaltres
li demanam això, ha de ser restrictiu, no expansiu, no només
s'han de mirar les qüestions econòmiques que donin beneficis
i donin ingressos, hem d'anar més a protegir que no a pensar en
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els ingressos que donen els ports, de vegades hi ha informes
que ens fan pensar sempre anar en aquest sentit, i jo li deman
que no hi vagin.
Que tenguin en compte el que aprovam avui, aquesta
capacitat nàutica, sí que li deman respecte si al final surten
aprovats aquests punts aquestes prioritats que diem.
I pensar en els impactes que es fan i reduir el màxim
possible. Jo reconec que tenc la darrera experiència de les
casetes del Port de Pollença, li he de dir, i realment en aquests
moments he de dir que jo de vegades els projectes que fa Ports
de les Illes Balears em deceben molt, i li he de dir aquí en
aquest faristol; nosaltres el cas ben clar d'aquestes casetes i per
això li deman, Sr. Conseller, li deman que s'ho pensin bé i que
reflexionin i que...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Campomar, hauria d’acabar, per favor.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
... realment reconsiderin tot aquest pla en aquest sentit.
Moltes gràcies.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Castells, desde el máximo
respeto que le tengo y a usted le consta, como parlamentario,
en esta Cámara, yo quiero que alguna vez me explique usted el
sustrato de la filosofía de lo que piensan que tiene que ser la
economía de estas islas, porque usted ha subido y en los
primeros segundos de intervención lo ha dejado muy claro:
nosotros estamos por el decrecimiento, aunque ahora le llamen
cosas como circularidad, lo ha dejado usted bien claro. Y en la
misma frase, posteriormente ha hilvanado que queremos
mantener la calidad de vida.
Y ¿cómo mantenemos la calidad de vida si no mantenemos
o decrecemos en los ingresos? De verdad que... ¿con un
Ingreso Mínimo Vital, nos van a dar a todos una paga? O sea,
¿cómo lo piensan hacer ustedes? Porque lo que se traduce de
toda la filosofía de lo que usted nos expone aquí es realmente
la filosofía que ustedes tienen con respecto al turismo, que
vengan menos turistas, que están masificadas nuestras costas,
están masificadas nuestras islas y no queremos tantos turistas;
no queremos un turismo de masas, queremos apostar por un
turismo de calidad. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo.
Y ¿qué tipo de turismo de calidad? ¿El que venga, llegue al
aeropuerto, pase la tarjeta, nos deje el dinero y se vuelva a su
casa? Porque algo hay que ofrecerle a ese turismo de calidad y,
precisamente, el turismo náutico es uno de esos turismos de
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calidad que pretenden ustedes, por lo visto, expulsar de nuestro
litoral. ¿Qué turismo de calidad, el de campos de golf? ¡No,
que hay regarlos, y el ciclo del agua y la sequía, y no sé qué
más!
Pues qué tipo de... aclárenme algún día cómo quieren crear
ustedes un turismo de calidad, ¿con la cultura? Y ¿cómo lo
hacemos? Pues, por ejemplo, el Consell Insular de Mallorca,
que tiene las competencias en materia de promoción turística,
cerrando el Teatro Principal el mes de agosto, que es un foco
de interés cultural. Y así todo, o sea ustedes hablan de palabras
que son muy bonitas, suena estupendo todo: circular,
sostenible, resiliencia, sostenimiento de la calidad de vida, pero
detrás es todo un decorado cartón piedra, porque cada vez que
traen ustedes una propuesta concreta a este Parlamento es para
cargarse el turismo, porque ustedes, en el fondo, son
turismofóbicos, y tienen esa idea de una Mallorca del siglo
XIX, empujando carretas y todos vestits d’ample, es una idea
bucólico-pastoril que tienen ustedes en su cabeza, pero es que
aquí viven 1.200.000 y pico de personas, y de ¿qué van a vivir?
Y encima vienen cada vez más, y ustedes hasta impulsan que
vengan ilegalmente y los acogen Wellcome Refugees.
Entonces ¿cómo vamos a dar de comer a todo el mundo que
vive en estas islas? ¿Cómo vamos a mantener esa calidad de
vida? No quieren turismo de calidad, porque el turismo de
calidad quiere una serie de contraprestaciones, el turista que
llega con un velero o con un yate tiene que poderlo amarrar.
No, estos que no vengan; que no vengan los de los campos de
golf; que no vengan...; y quién..., que no vengan los que nos
compran viviendas de lujo, porque, claro, eso hace subir el
precio de la vivienda. Pues ¿quién quiere usted que venga? Es
que, de verdad, yo es algo que me pregunto, y no es una
pregunta retórica, es que yo alguna vez quisiera saber cuál es
su modelo turístico, más allá de las palabras de sostenibilidad,
circularidad, que ya digo, todo eso queda precioso. ¿Cuál es su
modelo turístico, cómo quieren que vivan los ciudadanos de
estas islas, cómo quieren que mantengan su nivel de vida, cómo
quieren seguir recaudando impuestos para todos sus proyectos
sociales y de inversión pública, cómo quieren tener una
educación de calidad, cómo quieren tener una sanidad de
calidad, si nos vamos a quedar sin una fuente de ingresos?
Porque aquí no hay minas de oro, ¿eh?, hay petróleo, pero
no lo quieren buscar. O sea, ¿de dónde quieren que saquemos
los ingresos? Yo es algo que no dejo de preguntarme.
Ustedes siguen basados en esta religión climática, porque
ya casi es una religión, yo, que ya tengo muchos años, por
desgracia, o por suerte, me acuerdo de las crisis del petróleo,
porque si iba a acabar el petróleo, ahora resulta que el petróleo
no se acaba; las playas de Mallorca, creo que era este año, la
mitad iban a dejar de existir, ahí siguen las playas. Y siguen
ustedes con estas emergencias y profecías milenaristas que no
nos conducen a ningún sitio.
De verdad, Sr. Castells, algún día me gustaría saber cómo
piensan ustedes sostener la economía de las familias de esta
isla.
De todas maneras, y como nosotros no solemos estar en
contra de todo, si pensamos que en su proyecto hay tres puntos
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que votaremos a favor, que son los que hacen referencia a
Fornells, ahí sí tiene usted razón, y ahí le vamos a votar a favor.
En lo demás, lamentándolo mucho, nos es imposible seguir
apoyándoles.
Gracias.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
A veure, jo crec que en realitat, en el tema dels ports de
competència de la comunitat autònoma, no hi ha un gran debat
de model, perquè el model ja està un poc definit a grans trets a
la Llei de ports, la Llei de ports diu: es poden fer nous ports?
No, diu que no es poden fer nous ports. Per tant, això és el
model, en essència. Es poden fer grans ampliacions? No, això
ja hi és a la Llei de ports, no és el debat real. Ho dic perquè
aquí fem unes discussions, que jo dic: no sé de què parlam, no
és aquest el gran debat, perquè aquest debat està resolt. Pot no
agradar-te la resolució, evidentment, però, en general està
resolt.
Per tant, jo, Sr. Castells, discrep un poc del punt de partida
de la seva intervenció, que és que aquesta és una iniciativa de
posar límits. No, perquè límits, els límits nàutics quantitatius ja
hi són, ja els tenim establerts.
Aquí el que a vostès no els agrada són una sèrie
d'intervencions, molt més puntuals, no tant de model, molt més
puntuals, per millorar determinats ports o determinades
instal·lacions que es troben en el Pla general, o a l'esborrany de
Pla general de ports.
El Grup Parlamentari El Pi va demanar la compareixença
del conseller perquè parlàs del Pla general de ports, perquè és
evident que és un tema polèmic, de les actuacions concretes a
cada port que es volen fer. I jo crec que és bo que doni totes les
explicacions, i el mateix conseller i la mateixa conselleria ja
han dit que algunes de les propostes inicialment plantejades
seran modificades, seran canviades. Per tant, estam dins un
debat el qual s'ha de produir, que és bo que es produeixi, però
que, evidentment, no està tancat, no està tancat.
Ho dic perquè, és clar, el nostre sentit del vot als punts 2, 3,
4 i 5 serà en contra, amb el ben entès que això, bé, serà objecte
d'una discussió i d'una redefinició en aquest projecte del Pla
general de Ports.
I votarem a favor del punt 1, perquè nosaltres que el Pla de
ports tengui en compte la capacitat de càrrega, em sembla obvi
i em sembla evident i que és necessari, en aquest sentit li
podem donar suport.
Ara bé, que vostè digui que posar una rampa a un port
canvia el model, jo, la veritat, crec que exageram. Es pot estar

en contra de la rampa? Es pot estar en contra de la rampa, però,
home!, no és una qüestió que modifiqui molt el model nàutic
que tenen les Illes Balears.
I nosaltres, en general, pensam que les instal·lacions i els
ports de les Illes Balears necessiten millores, i que hi ha una
mancança d'espai, altres portaveus ho han dit en relació a tot el
tema de les marines seques, que és un tema capital; que es
troben d'una manera molt provisional, que ocupen espais que,
per ventura, no serien els més adequats per a aquest ús, i que,
per tant, necessiten un plantejament. I jo ja vaig recordar fa
molts pocs plens, a una pregunta que li vaig fer a la presidenta,
que fins i tot el Govern va aprovar en el Decret Llei 8/2020 una
possible solució a una part de la problemàtica que hi ha amb les
marines seques, que després va rectificar al cap de 15 dies amb
el Decret Llei 9/2020, però és evident que existeix una
problemàtica i que s'han de trobar solucions a aquesta qüestió.
Per tant, nosaltres, en aquest sentit pensam que moltes de
les actuacions puntuals que pot plantejar el Pla general, algunes
seran encertades i altres, evidentment, les rebutjarem, però el
que no podem és tancar-nos, constrènyer-nos i evitar qualsevol
actuació en els ports, que és un poc el to que dilueix aquesta
iniciativa i que nosaltres no compartim, des d’aquest punt de
vista.
En el punt 6è ja li han explicat que aquestes activitats a
priori estan prohibides i, per tant, tampoc no sembla que faci
falta una regulació, nosaltres ens abstendrem per deixar la porta
oberta a si fos necessari que hi hagués una regulació, doncs que
es produeixi, però, en general, pensam que això també està
resolt.
En el punt 7è també ens abstendrem, per aquesta ordre de
prioritats. En tot el tema del projecte del port de Fornells, ens
abstendrem al punt 8 i al punt 9, ja que és una inversió que està
en marxa, però, evidentment, sempre es pot millorar el seu
impacte ambiental.
En el punt 9è votarem a favor, ja que pensam que això és
elaborar un projecte d'imatge i pot ser positiu i li podem donar
suport.
I en el punt 11è votarem en contra, perquè és un tema
d'aplicació de la llei, si està subjecte a impacte ambiental ha de
superar aquest tràmit i s'ha de produir aquesta avaluació. I, si
no, no el podem subjectar, perquè no és una qüestió
voluntarista de què el Parlament un bon dia s'aixequi i digui:
com que el projecte no ens agrada, el sotmetrem a avaluació
ambiental, i si em..., això no funciona d'aquesta manera. Per
tant, no podem acceptar el plantejament. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Borràs.
EL SR. BORRÀS I BARBER:
Gràcies, Sr. President, bon dia. Estam d'acord, punt 1, que
s'hagi de prendre en consideració la capacitat de càrrega
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nàutica de cada illa per a la projecció de les actuacions
previstes al pla, així com demana la proposta.
I estaríem d'acord, punt 7, que en els ports hi hagi
amarraments reservats per a embarcacions tradicionals i els
velers. Açò ja s’ha incorporat a través, després, de l'exposició
pública al Pla i, per tant, tema resolt.
Addaia, punt 2, es tracta d'ordenar els fondeigs actuals
escampats, desordenats, amb pantalans flotants, reversibles. El
projecte es troba en tramitació des del 2015 i es troba pendent
de l'informe d'adscripció per part del Ministeri. Una part petita
de la badia que fins ara era administrativament ports, perdó,
costa, era administrativament costa, passa a ser port. Açò és la
modificació de la làmina d'aigua, però aquesta làmina d'aigua
abrigada real no creix, la capacitat efectiva no s'amplia,
simplement s'ordena i es ressituen coses.
Punts 3 i 4, supressió de la previsió de les dues marines
seques a Cala Molí i Cala En Busquets, es tracta d'evitar, ho
han dit molts portaveus, la proliferació d'emmagatzematges
irregulars de barques en sòl rústic i d'oferir un servei ordenat,
suficient i mesurat, mesurat a la necessitat, a ubicacions,
aquests dos casos, que estan consensuades amb els ajuntaments
respectius, amb totes les benediccions ambientals passades.
Açò no afegeix més barques a la mar, si de cas, en detreu, però
afegir-ne no n’afegeix.
Supressió, punt 5, d’una nova rampa, un llenegall, al port de
Fornells, es tracta de substituir l'actual, de dur el llenegall,
diguem, a les afores per treure els cotxes amb remolcs del
centre dels poble, en benefici de la vida cívica i comercial del
port, sense dur més barques a Fornells, simplement traiem la
rampa del poble.
Estam d'acord, punt 6, que es regulin les activitats nàutiques
amb criteris ambientals. En els ports no es pot esquiar, ho ha dit
també el Sr. Melià, però a Fornells i a molts de ports la major
part del port físic, no és administrativament port, i el Pla de
ports aquí no hi pot incidir. Ja ens agradaria poder incidir-hi,
però és competència de la Direcció General de la Marina
Mercant.
Estam d'acord també, punt 10, amb un projecte d'imatge de
façana marítima a Fornells.
Punt 8, es demana la paralització immediata de les obres al
port de Fornells, sigui quin sigui el seu estat d'execució. El seu
estat d'execució (...), carrers esbudellats i un edifici a mig
aixecar, amb una inversió més de 10 milions.
Si hi hagués, punt 9, si a més, si s'hagués de reformular el
projecte a partir d'un nou procés de participació i un nou pla
d'usos, açò significaria a la pràctica haver d'aturar obres i desdir
el contracte, rescindir. El perjudici per a Fornells seria enorme
i per a una pila d'anys. El projecte ha patit un mal que fer 17
modificacions fruit de la negociació; és cert que hi ha hagut
gent, que hi ha gent que segueix (...) l'edifici, tot i que s'ha
suprimit la cantina i s’ha reduït molt el volum edificat. Però la
proposta pretén aturar i tornar enrere tot el projecte, un projecte
que no afegeix ni una sola barca a la mar i que, ben al contrari
del que s’afirma a la iniciativa, representa una gran millora
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ambiental per a Fornells. I s’acompleix amb l’execució totes les
prescripcions de la Comissió Balear de Medi Ambient, el
projecte està licitat, adjudicat i es troba en execució; se’ns
proposa revertir una obra contractada legalment amb una part
dels pagaments efectuat i la resta compromès. Açò d'afegit de
tot el que he dit, podria tenir conseqüències greus econòmiques
i penals.
Estam d'acord, açò sí, amb la segona part del punt 9, amb
què les cases de Fornells que s'han recuperat tenguin un ús que
sigui fruit de l'acord.
Punt 11, port exterior de Ciutadella, el projecte està aprovat
i licitat és un requeriment de seguretat de Capitania Marítima,
ja que gairebé tots els correus són d'una eslora major del que
pot operar en el port. Ara ho fan amb autoritzacions
provisionals, gràcies al compromís executar aquest projecte,
compromís que l’ajuntament comparteix.
MÉS per Menorca sol insistir en la necessitat de potenciar
el transport marítim regular des del port de Ciutadella, però si
li féssim cas avui el port quedaria pràcticament inoperatiu per
molt de temps, ja que les autoritzacions provisionals es
perdrien amb tota seguretat. El projecte, a més, disposa de tots
els informes ambientals que corresponen, inclòs el de la
Comissió Balear de Medi Ambient, segons estipula la llei.
I no fa possible els creuers, només garanteix als vaixells de
línia com els que ara hi operen, amb seguretat.
El PP ha volgut fer un debat sobre el Pla de ports, el seu
concepte de capacitat de càrrega és carregar-se la capacitat de
les Illes de tenir futur. El PP de les rotondes de Menorca ens ha
tornat avui a donar lliçons de mal pagador, el paper de l’hágase
ha tornat a mostrar avui el seu oportunisme polític, congènit en
una enèsima i formidable exhibició de cinisme ideològic.
Senyores i senyors diputats, estam d'acord que hem d'evitar
l'estructuració de la mar i de la costa, però només una de les 11
propostes, la primera, va en aquest sentit, al nostre parer, i hi
votarem a favor. De fet, votarem a favor dels punts 1, 7 i 10, i
votaríem a favor la meitat del 9 si fos possible esmitjar-lo.
La massificació nàutica quan i on es produeix no és només
per mor dels ports, sinó que és causada, sobretot, per l'activitat
en zones costaneres i en els fondeigs irregulars. L'exposició de
motius sembla, dic, sembla, que està d'acord amb açò, esperem
que la transferència de Costes vagi endavant, perquè si no serà
molt complex poder resoldre la modificació sense poder actuar
a tot el conjunt del litoral. Esperem, per tant, que vagi bé.
Concretem, la capacitat de càrrega nàutica ha de ser
determinant per a qualsevol nova actuació en els ports, hi estam
d'acord. Tots els projectes de ports s'han de sotmetre a aquesta
anàlisi de capacitat de càrrega, hi estam d'acord, i s'han de
sotmetre a la tramitació ambiental sempre, la que correspongui
a cada cas, d'acord amb la llei, amb rigor.
Gràcies, president.
(Alguns aplaudimens)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Borràs. Donam la paraula al grup proposant, té
la paraula el Sr. Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Començaré responent algunes
consideracions generals que s'han fet i començaré pel Sr.
Méndez i per tot el comentari que ha fet, amb el seu estil tan
particular, sobre el tema del decreixement, fent una mica,
diríem, em surt la paraula befa, però ben intencionada. Escolti,
fins i tot la Sra. Botin està pel decreixement, fins i tot la Sra.
Botin ha abaixat la temperatura de casa seva; és a dir, tothom
veu que ens trobam en una situació en la que cal reduir el
consum.
(Remor de veus)
Per tant, llançam el missatge que hem d'estalviar, que hem
de reduir, doncs això ho hem de portar, això no pot quedar
només en un titular, això ho hem de portar a tots els àmbits que
siguin rellevants per a la nostra vida en comunitat. I és evident
que en el nostre cas és molt rellevant.
Com pot ser que vostè vulgui decréixer i mantenir la
qualitat de vida? És que les dades canten, com més hem crescut
els últims 30 anys més pobres hem estat. Per tant, els que han
de donar una explicació de com pensen continuar endavant amb
aquesta cursa cap al no-res són vostès; és a dir, amb 4 milions
de turistes érem més rics que amb 17 milions de turistes.
Escolti, vaja negoci! Per tant, està claríssim quin és el nostre
programa i perquè apostam i, a més a més, aquest argument el
faig servir moltes vegades.
La capacitat de càrrega nàutica, Sr. Méndez, no és una
categoria científica, és una categoria tècnica -tècnica-, perquè
es pot definir tècnicament quantes embarcacions caben
fondejades en el litoral d’un determinat espai, a partir d'uns
criteris, que vostè els pot discutir, però a partir d'uns criteris de
distància entre barques. I això s’ha fet, i això a l'exposició de
motius ho explic, això es va fer a l'any 2010, o el 2010 es va fer
el càlcul i a l'any 2020 es va calcular tècnicament quina era la
capacitat de càrrega, i resultava que el 2010 ja excedíem la
capacitat que s'havia establert el dos mils 2020. Per tant, les
consideracions sobre el mètode científic no escauen, el que
escau és comprovar que realment s'ha fet un càlcul amb criteris
tècnics i que aquests càlculs estan excedits.
Responent d'alguna manera als grups del govern, no tenen
exactament la mateixa postura, agraesc el suport de molts punts
per part del Grup d'Unides Podem, però sí que he de dir que la
postura del PSOE i també en bona mesura de MÉS per
Mallorca, em decep, em decep perquè resulta que estam d'acord
amb l’abstracte, però llavors no estam d'acord amb el concret.
I, és clar, les grans obres es fan a partir de petites obres, els
petits canvis són poderosos; és clar, si estam d'acord..., no,
estam d'acord amb calcular la capacitat de càrrega nàutica,
home!, però no estam d'acord que es deixin de fer
instal·lacions, infraestructures que augmenten la càrrega
nàutica.

Per tant, tinc la decepció que estam d'acord amb els
principis, però no estam d'acord, després, amb les concrecions
que fan realitat aquell principi.
I això es veu clarament en el Port d'Addaia, Sr. Borràs, del
port d’Addaia vostè en diu una part petita, una part petita no,
es duplica la làmina abrigada i, com diu el mateix pla, aquest
pla que... -vostè diu que no, Sr. Marí-, però és que el pla diu
perfectament, el que ja ha estat revisat després de les
al·legacions, que allò és per crear més amarraments. Per tant,
es duplica la làmina d'aigua abrigada per posar més
amarraments al port d'Addaia, i evidentment això implica posar
més embarcacions a l'aigua.
I les marines seques i les rampes, i aquí no facin trampes al
solitari, implica posar més barques de l'aigua; és clar, vostè no
em digui, escolti, la marina seca el que fa és treure-les de
l'aigua, home, és clar!, les treu de l'aigua, per a després
poder-les posar quan? Quan tothom les posa. Per tant, fer més
instal·lacions per mantenir embarcacions fora de l'aigua al final
el que implica és tenir a les èpoques punta més barques dintre
de l'aigua.
I respecte del Port de Fornells, doncs, nosaltres hem de
continuar insistint, perquè ens provoca la mateixa frustració, la
frustració de, sí, sí, d'una banda fem coses positives, com per
exemple el tema de la moratòria turística, però, per altra banda,
continuem amb la inèrcia de fer coses que van totalment en
contra d'aquest pla. I amb això, Sra. Presidenta, ja que la tinc
aquí, li dic que tenim un problema amb el tema dels ports i amb
el tema... és a dir, hi ha algunes coses que..., -ara que té el Sr.
Negueruela al costat, el Sr. Negueruela ho ha vist- que cal
aturar, i Ports IB encara no ho ha vist. Jo li crido l'atenció sobre
això perquè Ports IB continua amb la inèrcia de continuar
creixent, quan el que hem de fer, d'una vegada, és aturar per
repensar i per fer un tipus de desenvolupament més sostenible
i més harmònic.
Per tant, tot el que he dit, i també ho he de dir respecte d’El
Pi, no?, és a dir, ens voten a favor del punt 1, els ho agraeixo
molt, d'aquí sis mesos demanarem l’acompliment de la
proposició no de llei, a veure si s’ha incorporat al Pla de Ports
la capacitat de càrrega nàutica. I entenc, per la interpretació que
ha fet la Sra. Campomar, que ella també ho vigilarà, me n'alegr,
hi estarem a sobre, però insistesc, si estam d'acord amb els
principis, també hem d'estar d'acord amb les concrecions i hem
d'entendre -i hem d’entendre- que aquests grans objectius,
aquests grans programes de posar-nos en una via de
desenvolupament sostenible, evidentment implica també ser
molt vigilants amb les petites intervencions. I vostès em diuen
que estan d'acord amb els principis, però després no estan
d'acord amb aquestes concrecions
Per tant, els agraeixo el suport al punt 1, però els invito que
es treguin la bena dels ulls i que, com s’ha fet amb altres
aspectes, com per exemple la moratòria de places turístiques,
entenguin que la qualitat de vida, el manteniment de la qualitat,
qualitat de vida i la riquesa de les nostres illes en aquests
moments passa per aturar i per reduir.
Moltes gràcies, Sr. President.
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(Algun aplaudiment i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Un cop finalitzat el debat, procedirem a la votació separada
dels punts.
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Radiotelevisió de les Illes Balears, modificada per la Llei
9/2015, de 16 de novembre, i a les normes reguladores
d'aquesta elecció que foren aprovades per acord de la Mesa del
Parlament i de la Junta de Portaveus, en sessió de dia 26 de
gener del 2022.
Les candidatures presentades són les següents:

Votam, en primer lloc, el punt número 1. Votam.
33 sí, 23 no, cap abstenció.
Votam el punt número 2. Votam.
8 sí, 48 no i 1 abstenció.
Votam el punt número 3. Votam.
2 sí, 48 no i 7 abstencions.

Els Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS
per Mallorca han presentat la candidatura per a director general
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears del Sr.
Andreu Manresa Montserrat.
Els Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS
per Mallorca, per tal de procedir a la renovació parcial del
consell de direcció, han presentat una candidatura integrada per
les persones següents: el Sr. Jordi Bayona Llopis, la Sra.
Vicenta Tur Grivé, la Sra. Gina García Sansaloni i el Sr. Antoni
Mascaró Rotger.

Votam el punt número 4. Votam.
2 sí, 48 no, 7 abstencions.
Votam el punt número 5. Votam.
2 sí, 54 no, cap abstenció.
Ara votam el punt número 6. Votam.
2 sí, 52 no i 3 abstencions.
Votam el punt número 7. Votam.
31 sí, 23 no, 3 abstencions.
Votam el punt número 8. Votam.
22 sí, 27 no, 8 abstencions.
Votam el punt número 9. Votam.
26 sí, 27 no, 4 abstencions.

En tot cas, les votacions seran per candidatures completes,
es consideraran nul·les aquelles paperetes que no contenguin el
nom de tots els candidats o candidates que integren la
candidatura, en contenguin més o en contenguin de diferents.
Seran admeses i considerades vàlides les paperetes en blanc. En
resultaran elegides les candidatures que hagin obtingut el vot
favorable de les tres cinquenes parts dels diputats i de les
diputades.
Aquestes eleccions, per acord de la Junta de Portaveus del
proppassat dia 16 de març, seran secretes mitjançant papereta.
Per tal de facilitar-ne les votacions disposen al seu escó de les
paperetes que contenen el nom i llinatges dels integrants de les
diferents candidatures i també de paperetes en blanc. La
papereta de color blanc correspon a l'elecció del director
general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i
s'ha de dipositar a la urna destacada en color blanc. La papereta
de color verd correspon a la renovació parcial dels membres
del consell de direcció de l'ens i s'ha de dipositar a la urna
destacada en color verd.
La secretària primera nomenarà els diputats i les diputades
per tal de dipositar les paperetes a les urnes corresponents.

Votam el punt número 10. Votam.
LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:
57 sí, cap no, cap abstenció.
Finalment votam el punt número 11. Votam.
8 sí, 48 no i 1 abstenció.
V. Elecció del director general i renovació parcial dels
membres del Consell de Direcció de l’Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears.
A continuació, passam al cinquè punt de l'ordre del dia que
correspon a l'elecció del director general i renovació parcial
dels membres del Consell de Direcció de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. Procedirem a l'elecció del
director general de Radiotelevisió de les Illes Balears i dels
membres del consell de direcció d'aquest ens, d'acord amb el
previst a la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de

Sr. Maxo Benalal i Bendrihem.
Sra. Helena Benlloch i Bottini.
Sr. Carles Bona i Casas.
Sr. José Javier Bonet i Díaz.
Sr. Damià Borràs i Barber.
Sra. Isabel María Borrás i Roselló.
Sra. María Salomé Cabrera i Roselló.
Sr. Jorge Campos i Asensi.
Sr. José Luis Camps i Pons.
Sra. Sílvia Cano i Juan.
Sra. Maria Pilar Carbonero i Sánchez.
Sr. Enric Casanova i Peiró.
Sr. Josep Castells i Baró.
Sr. Antoni Costa i Costa.
Sr. Pilar Costa i Serra.
Sr. Juli Dalmau i de Mata.
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Sra. Margalida Durán i Cladera.
Sr. Miquel Ensenyat i Riutort.
Sr. Ares Fernández i Lombardo.
Sra. Irantzu Fernández i Prieto.
Sr. Josep Ferrà i Terrassa, absent.
Sr. Joan Ferrer i Ripoll.
Sr. Patrícia Font i Marbán.
Sr. Antoni Fuster i Zanoguera.
Sra. Beatriu Gamundí i Molina.
Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola.
Sra. Patricia Guasp i Barrero.
Sr. Pablo Jesús Jiménez i Fernández.
Sr. Mariano Juan i Guasch, absent.
Sr. Alejandro López i Soria.
Sra. María Tania Marí i Marí.
Sra. Virginia Marí i Rennesson.
Sr. Vicent Marí i Torres.
Sr. Jordi Marí i Tur.
Sra. Antònia Martín i Perdiz.
Sr. Joan Josep Mas i Tugores.
Sr. Joan Mascaró i Bosch.
Sra. Cristina Mayor i Abad.
Sr. Josep Melià i Ques.
Sr. Jesús Méndez i Baiges.
Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana.
Sra. Catalina Pons i Salom.
Sra. Idoia Ribas i Marino.
Sra. Maria Núria Riera i Martos.
Sr. Sergio Rodríguez i Farré.
Sr. Sebastià Sagreras i Ballester.
Sra. Maria Esperança Sans i Regis.
Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster.
Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual.
Sra. Maria Antònia Sureda i Martí.
Sra. Irene Triay i Fedelich.
Sra. Maria Antònia Truyols i Martí.
Sr. Miquel Vidal i Vidal.
Sra. Francina Armengol i Socias.
Sr. Vicenç Thomas i Mulet.
Sra. Gloria Pilar Santiago i Camacho.
Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir.
Sra. Joana Aina Campomar i Orell.
Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero.
EL SR. PRESIDENT:
El recompte de vots obtinguts en la votació del director o
directora general de l'ens, s'han emès 58 vots: a favor del Sr.
Manresa n’hi ha 31 i vots en blanc, 27. Per tant, el Sr. Andreu
Manresa i Montserrat ha obtingut 31 vots.
Del recompte corresponent a la renovació parcial dels
quatre membres del consell de direcció, a la candidatura
presentada, s'han emès 58 vots: n'hi ha 54 de favorables i 4 vots
en blanc. Per tant, la candidatura integrada pel Sr. Jordi Bayona
i Llopis, la Sra. Vicenta Tur i Grivé, la Sra. Gina García i
Sansaloni i el Sr. Antoni Mascaró i Rotger ha obtingut 54 vots.
D'aquesta manera, havent-se obtingut una majoria superior
a les tres cinquenes parts dels membres de la Cambra, aquesta
presidència proclama elegits membres del Consell de Direcció
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per a la

renovació parcial les persones següents: el Sr. Jordi Bayona
Llopis, la Sra. Vicenta Tur i Grivé, la Sra. Gina García i
Sansaloni i el Sr. Antonio Mascaró i Rotger.
Els nomenaments dels membres del Consell de Direcció de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears seran
publicats al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Els membres del Consell de Direcció prometran o juraran
els seus càrrecs davant de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears després d'haver-se publicat el seu nomenament al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
En segon lloc, atès que no s'ha obtingut en primera votació
la majoria de tres cinquenes parts dels diputats i les diputades,
tal i com estableixen les normes reguladores del procediment
per a l'elecció del director o la directora general de l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, es procedirà a una segona
votació en un termini mínim d’un mes en la qual la majoria
absoluta en serà suficient.
VI. Debat i votació de l’esmena a la totalitat, de
devolució, RGE núm. 1057/22, presentada pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, al Projecte de llei RGE
núm. 14371/21, de polítiques de joventut de les Illes
Balears.
Finalment, passam al sisè punt de l'ordre del dia, que
consisteix en el debat de l'esmena a la totalitat de devolució
RGE núm. 1057/22... -un poc de silenci, per favor-, l'esmena a
la totalitat de devolució RGE núm. 1057/22, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, al Projecte de llei RGE
núm. 14371/21, de polítiques de joventut de les Illes Balears.
Intervenció per defensar l'esmena, per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr.
Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente. Empezaré haciéndoles una
confesión, que seguro que les gustará, y es confesarles que soy
un ultra, un ultra del futuro de nuestros hijos, y por eso vamos
a votar en contra de esta ley de juventud, que yo más bien
denominaría ley de juventudes socialistas soviéticas por todo
el contenido que tiene.
¿Y cuál es el problema de esta ley de juventud? El
problema de base de esta ley de juventud es el espíritu propio
de la ley, por eso consideramos que ha de ser devuelta y por
eso consideramos que no tiene ningún sentido presentarle
enmiendas, porque no se puede enmendar.
¿Y cuál es el espíritu que subyace en el fondo de esta ley?
La colectivización, porque ustedes, la izquierda, tienen la
manía de colectivizarlo todo, ¿y por qué? Porque sirve para sus
intereses, que eso es algo que a veces los partidos de la
oposición no entienden: colectivizarnos a todos es una idea de
la izquierda, nosotros estamos a favor de la individualidad, de
la libertad individual. Y ¿por qué nos quieren colectivizar?
Porque así nos manejan. Por supuesto, ¿cómo nos colectivizan?
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Los trabajadores, en sindicatos, y solo los sindicatos están
legitimados para hablar en nombre de los trabajadores. Los
empresarios, en patronales, y solo las patronales pueden hablar
en nombre de los empresarios. Y, por supuesto, por el camino
les rogamos con 17 millones de euros de los presupuestos para
que, aparte de tomarse sus mariscadas, puedan hacer
exactamente lo que les mande el Gobierno y se puedan sentar
ustedes en una mesa de reconstrucción a decir que cuentan con
el consenso de todos los sectores.
Colectivizamos a las mujeres, y ojo de aquella mujer que se
salga del consenso de aquello que hemos colectivizado, de
nuestros grupos multisubvencionados de mujeres feministas,
porque ya son malas mujeres; hoy hemos tenido un clarísimo
ejemplo en la manera que se ha atacado a mi compañera Idoia,
como es una mujer de VOX, no es una buena mujer, es una
mujer pues sometida a los dictados de los hombres.
¿Qué colectivizamos? A los gays, y, también, por supuesto,
porque solo aquellas organizaciones multisubvencionadas, Ben
Amics y compañías, pueden hablar en nombre de los gays, y el
que no se sienta identificado con este lobby no es un buen gay,
ya está fuera del consenso progre que ustedes quieren imponer
una y otra y otra y otra y otra vez.
Nosotros vimos clarísimamente cuál es el sentir de la
sociedad, lo vimos este fin de semana, lo vimos en las
manifestaciones convocadas por el sindicato, no
subvencionado, Solidaridad y VOX, y la vimos también en las
manifestaciones del domingo, en Madrid, eso es la
representación de los no subvencionados, de los que realmente
salen a la calle a protestar, no como esta manifestación
esquizofrénica que han convocado los sindicatos del sistema,
a la que ustedes se han unido en un ejercicio de esquizofrenia,
que algún día me tendrán que explicar, para manifestarse contra
ustedes mismos. Basta que se pongan delante del espejo en su
casa y se manifiesten en contra de ustedes, n hacía falta todo lo
demás.
Esta ley, esta ley maravillosa que ustedes nos traen aquí,
sobre la juventud, habla de que la acotamos entre 16, parece, y
30 años, aunque, según en qué cosas, puede ser de 14 a 30 y en
según qué otras podría ser, por lo visto el Consejo de la
Juventud pedía de 12, y aquí tenemos chavales, dependiendo de
cuándo, de 16 años y de 14 opinando sobre aquellos temas que
tiene que opinar la juventud y que les importan mucho y que
impregnan toda su actividad. Y aquí tenemos a chavales en el
Consejo de la Juventud, que tendrían que tener una
autorización firmada de sus padres para salir de excursión con
el colegio, opinando de temas tan complejos como, no sé, la
guerra de Ucrania, que, seguramente, gracias a sus políticas
educativas, no sabrían colocar en un mapa; o los tenemos,
también, opinando sobre el recibo de la luz y la energía
sostenible, y todo lo verde y la Agenda 2030, chavales que en
su vida han pagado un recibo de la luz, porque lo tienen que
pagar sus padres, a lo mejor si les pidiéramos la opinión a sus
padres opinarían muy diferente que estos jóvenes sobre el tema
de la energía. Pero sí, les vamos a dar carta de naturaleza.
Y ¿por qué les vamos a dar carta de naturaleza? Ya se lo he
dicho antes, porque es la manera que tienen ustedes de decir: la
juventud opina lo que nosotros decimos; como hacen con las

6993

mujeres, como hacen con el colectivo LGTBI, como hacen con
los trabajadores, como hacen con las patronales, lo hemos
colectivizado, lo hemos subvencionado y, a partir de ahí, van
a hacer exactamente lo que nosotros pensemos y les digamos.
Ese derecho a ser considerados como un colectivo, que es
un nuevo derecho que ustedes inventan, al pleno ejercicio de
ciudadanía activa, que supongo que dependerá de la edad,
porque todavía el pleno ejercicio de la ciudadanía activa no lo
pueden hacer los menores de 18 años, pero si participaran en
este Consejo de la Juventud que ustedes han organizado. Y
para desarrollar las políticas de juventud lo vamos a hacer de
una manera muy sencilla, lo vamos a hacer mediante el Instituto
Balear de la Juventud, la Comisión Interdepartamental de
Políticas de Juventud, que tiene que poner de acuerdo a las
diferentes consellerias en todo aquello que tenga que ver con
políticas que afecten a los jóvenes, luego le añadimos la
Conferencia Interinsular en Materia de Juventud, para poner de
acuerdo a las diferentes islas en las políticas que afectan a los
jóvenes, y todo ello, la guinda del pastel, este Consejo de la
Juventud, que, a su vez, está formado, entre otros, por consejos
insulares, consejos locales y consejos supramunicipales, todo
ello muy sencillo y que seguro que le va a dar a los a los
jóvenes unas salidas estupendas en un futuro profesional.
Todo esto, al final, ¿para qué? Para crear un consejo de la
juventud con personalidad jurídica propia y que se financiará
con fondos de la comunidad autónoma; es decir, ¿de quién va
a depender este Consejo de la Juventud? Del gobierno de turno,
que es el que en los presupuestos le pondrá más o menos
dinero, en función de su docilidad.
Y ¿para qué sirve este Consejo de la Juventud? Pues para
que los jóvenes cachorros de las organizaciones de los partidos
políticos empiecen su carrera política, por cierto, vi creo que al
actual presidente de este Consejo de la Juventud la foto de la
convocatoria de la manifestación de los sindicatos, lo cual nos
da una idea de su maravillosa independencia, y ¿quién forma
este Consejo de la Juventud? Pues cualquier tipo de asociación
que esté debidamente registrada y que cumpla con los
requisitos. Y una cosa le he de reconocer a la izquierda, ustedes
tienen una capacidad de multiplicarse en el asociacionismo que
si la aplicarán en otros momentos de la vida, no tendríamos el
déficit de natalidad que tenemos en este país, porque ustedes se
reproducen una y otra vez en multitud de asociaciones de todo
tipo, que todas sirven a los mismos intereses.
Y, por supuesto, esta ley no se olvida en ningún momento
de potenciar la lengua catalana, que es la obsesión y mayor
preocupación de los jóvenes de esta comunidad autónoma, que,
curiosamente, son mayoritariamente castellano-parlantes, y a
todos los jóvenes mayoritariamente castellano-parlantes, que
ven conculcados sus derechos, que ven las dificultades en el
acceso a la educación o a los cargos de la función pública,
porque se les exige cierto nivel de catalán, la preocupación es
más catalán, más catalán y más catalán, que impregna, es como
una especie de mantra que impregna, junto con, naturalmente,
la ideología de género y todas estas cosas, toda esta ley que
ustedes nos traen aquí.
Y, evidentemente, no les vamos a presentar enmiendas
parciales. Ahora hablaba con mi compañero del Partido
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Popular, que me ha dicho que han presentado un total de 128
medidas parciales, ¡más enmiendas que artículos tiene la ley!
Una de dos, o se las aceptan ustedes todas, y cambia
completamente la ley, o hacen lo de siempre, aceptar una o dos,
que no cambian en nada el sustrato de la ley. Y si no
presentamos enmiendas parciales, ya digo, es porque pensamos
que esta ley no tiene arreglo, porque, en contra de lo que se nos
dice una y otra vez, nosotros -nosotros- de vagos no tenemos
nada, y nosotros -nosotros- sí que trabajamos por ese sueldo
público que cobramos, ese sueldo público que pronto habrá
cobrado durante 25 años la Sra. Armengol, que creo que le
traeré en una tartita, con velitas, para que cumpla sus bodas de
plata viviendo del erario público.

aquí paz y después gloria, esto es todo lo que ponen ustedes de
las obligaciones que tiene la juventud.
Esa es la juventud que ustedes están creando, ¿esa es la
juventud que ustedes quieren? Porque yo creo que no es la
juventud que quieren las familias españolas, desde luego no es
la juventud que quiere VOX y, desde luego, creo que no refleja
la verdadera juventud que está en la calle. Porque el otro día,
que tuvimos ocasión precisamente de hablar con el presidente
de este Consejo de la Juventud, le pregunté: ¿pero usted
realmente cree que representa y habla en nombre de los
jóvenes?. Y me dio un sí rotundo, o sea, lo vi como..., incluso
le molestó que yo pusiera en duda su representatividad para
hablar en nombre de los jóvenes.

(Algun aplaudiment)
Porque, además, es que yo creo que casi les conviene que
no trabajemos tanto, porque, si trabajáramos más creo que
incluso alguno de ustedes acabaría imputado, o sea, ya no
tenemos más capacidad de trabajo, porque nosotros -se lo he
dicho muchas veces- con quien sí trabajamos es en la calle, y
sí escuchamos a los jóvenes, a los jóvenes y sus problemas
reales, estos problemas que esta ley en nada solucionan, porque
la única medida realmente práctica que recoge esta ley, con
respecto a los jóvenes y a sus verdaderos problemas, que son
de educación, de paro, de emancipación, es reservar en un 15%
de la vivienda pública para los jóvenes en esta media de edad,
esta es la única medida, más o menos concreta, y aún así todo
discutible, que recoge este proyecto de ley.
Y ya leídos los 104 artículos, la exposición de motivos y las
disposiciones adicionales, uno dice: y la familia, ¿dónde está la
familia en un proyecto de ley que habla de juventud? ¿De
dónde han salido estos jóvenes? ¿Se han reproducido por
esporas, están clonados, los hemos adoptado, de dónde han
salido estos jóvenes? Estos jóvenes se desarrollan en el entorno
natural de la familia, esa familia que ustedes, no sé por qué, le
tienen tanto odio, sí, porque les impide su colectivización y su
adoctrinamiento, que es en el fondo lo que buscan con esta ley.
Y, como se lo impide, a la familia ni la citan, no está -no está-,
en toda esta ley la familia no está, desaparece, queda diluida,
creo que..., no sé si en toda la ley creo que aparece una vez la
palabra “familia”, y es para referirse a los nuevos modelos de
familia, creo que es la única vez que aparece un poco la
referencia familiar en toda esta ley.
La familia, que es el escudo y el colchón social de los
jóvenes, la que está padeciendo las consecuencias de esta crisis
y la que está llevando a su espalda esa juventud, esos no, esos
no, están para pagar impuestos y para decir: amén, amén; o sea,
las familias..., la implicación de la familia en todo el proceso
formativo de los jóvenes no se reconocen.
Lo único que se reconoce a los jóvenes es un montón de
derechos, eso sí, derechos, derechos, derechos, la cultura del
esfuerzo, la obligación, eso no aparece porque, claro, eso
molesta a los jóvenes, no les suena bien, somos “chupiguays”,
eh, y esto del esfuerzo y demás esto no nos gusta; nosotros,
derechos, derechos, derechos, derechos y, obligaciones, las
salvan ustedes con un parrafito que dice: “Los jóvenes se
atendrán a la legalidad vigente y a ser buenos ciudadanos”, y

¿Quieren que hagamos una prueba? Salimos a la calle y le
preguntamos a la gente, a la gente joven, entre 14 o 16 y 30
años: ¿quién es el presidente de la Juventud? ¿Qué es el
Consejo de la Juventud? No lo saben, ni lo saben ni les
importa, ¿por qué? Porque no representan a nadie, es eso: otro
chiringuito que van ustedes a crear y regar con dinero público
para que sus multisubvencionadas asociaciones formen parte de
él y para que, cuando sea conveniente, salgan a decir lo
maravillosas que son las políticas de juventud del gobierno de
progreso.
Ese es el único objetivo de toda esta ley, una ley que,
además, niega -ya digo- la capacidad y la constitucionalidad del
derecho de los padres a decidir sobre la educación de los hijos,
o sea, empezamos a considerar a los jóvenes como sujetos
completamente dependientes a partir del 14 o 16 años, depende
en unas cosas o en otras, de decidir por sí mismos, de...
Yo, de verdad, de verdad, me gustaría..., me gustaría, sobre
todo porque yo de ustedes no espero nada, porque su plan lo
veo claro, pero me gustaría que los grupos de la oposición
hicieran una reflexión: no podemos seguir entregando a esta
gente instrumentos legales para adoctrinar a nuestros hijos y no
podemos tampoco seguir entregándoles instrumentos legales
para poder decir quién habla en nombre de los jóvenes, quien
habla en nombre de las mujeres, quién habla en nombre del
colectivo LGTBI, etc., no podemos seguir haciéndolo, porque
si no pasará lo que pasa siempre, que saldrá el Sr. Negueruela
a decirles a ustedes cuando un día van a visitar a la Sra.
Armengol: bienvenidos al consenso del que parece que se
habían ustedes apartado. No vayan al consenso con esta gente,
con esta gente no vayan ustedes ni a cobrar una herencia.
Y, por último, y ya acabo, Sr. Presidente, a mí, de verdad,
me gustaría pensar que, como decía Víctor Hugo, los 40 son la
edad madura de la juventud y los 50 son la edad joven de la
madurez. Empecemos a enfocar los temas de la juventud con
madurez y con serenidad, no con ideologías trasnochadas del
siglo pasado.
Gracias, Sr. Presidente.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Sí, Sra. Consellera?
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):
Deman torn incidental, gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé, idò obrim un torn incidental, donam la paraula a
la consellera d’Afers Socials i Esports.
LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):
Bon dia un altre pic a tots i a totes. He demanat la paraula
per defensar que el Parlament no doni suport a aquesta esmena
a la totalitat que presenta el Grup Parlamentari VOX, però jo
crec que, sentint el Sr. Rodríguez, tal vegada em podria tornar
asseure perquè no seria absolutament necessari.
Vegem totes les coses que diu i la manera tan exagerada de
comentar aquesta llei. Diu que “no atiende a las verdaderas
necesidades de los jóvenes, establece un complejo entramado
de consejos, conferencias y empresas”, l’Institut Balear de la
Joventut, no en crea cap altra, i, a més, l'Institut Balear de la
Joventut ja hi és, simplement el que fa és donar-li l’autorització
i li dóna l’apoderament perquè sigui l'organisme que coordinarà
totes les polítiques públiques del Govern de les Illes Balears i
el que coordinarà les polítiques dels consells insulars de les
quatre illes, perquè existeix un Estatut, Sr. Rodríguez, que diu
que les polítiques de joventut, la majoria de polítiques de
joventut les tenen els consells i, per tant, no crea cap..., només
crea aquest.
A vostè el que li preocupa molt, es veu, és aquesta
participació dels ciutadans, siguin de 60 anys o en tenguin 16.
Qui vol que representi la joventut? Els senyors de 60 anys, els
de 50, qui pretén que representi la joventut? Se suposa que els
joves, idò, definim qui són joves a la nostra comunitat per
començar a ordenar-nos. Perquè vostè em fa molta gràcia, em
diu: als 16 anys, però vostès són els que defensen que als 12
anys, a un al·lot de 12 anys se’l pugui posar davant un jutge,
perquè hem de baixar l'edat penal.
(Alguns aplaudiments)
Això és el que vostès defensen. I, en canvi, amb 16 anys un
al·lot no podrà opinar, amb la seva opinió de 16 anys o de 18
o de 20 anys el que pensa sobre qualsevol altre tema polític, o
qualsevol... un tema que li preocupi, sobre l'educació o sobre
la salut, perquè són ciutadans que van a salut, són ciutadans que
van a escola, són ciutadans que van pel carrer, per tant, tenen
dret d’opinar.
Però... no els facin cas, no és vera que creem més instituts
i no és vera que creem més consells, cream un consell de la
participació.
“Toda la ley responde a una de las obsesiones de la
izquierda: agrupar y estancar”. ¿Agrupar y estancar? Si
nosaltres el que volem és visualitzar, visualitzar la diferència i
per això parlam d’LGTBI i per això parlam d'homosexualitat
i per això parlam de joves determinats. El que volem és
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visualitzar, vostès el que volen és unificar i el que és majoria
volen que sigui la totalitat. Això és el que volen vostès. I, en
canvi, nosaltres parlam i posam nom a la diversitat i l’explicam
a la llei; en canvi, vostès volen que la majoria, l’homosexual o
la majoria doncs que oculti la..., -perdoni- l’heterosexualitat de
la majoria doncs que oculti l’homosexualitat. Això és el que
vostès pretenen, que el normatiu, entre cometes, oculti el que
és diferent, el que és propi. Per tant, nosaltres, tot el contrari,
voler visualitzar i diferenciar.
“La totalidad del texto legislativo està impregnado de la
imposición del catalán”. Aquí els únics obsessionats amb el
català són vostès, que en parlen una vegada i una altra...
(Alguns aplaudiments)
..., parlem de joventut, parlem d'educació, parlem de pedres,
parlem de turisme, parlem del que sigui vostè el tema del català
el té present contínuament, absolutament contínuament.
Per què consideram que el català és important? Primer,
perquè tenim un Estatut que diu que l’hem de promocionar, i
qui promocionarà el català, Sr. Rodríguez, els de Polònia? No,
supòs que nosaltres, supòs que els que el parlam. Després,
perquè ens sentim orgullosos de la nostra llengua i pensam que
és una part del Patrimoni de la Humanitat la llengua catalana,
i, per tant, n’hem de tenir cura, l'hem de promocionar. Segon,
perquè tots els filòlegs ens diuen que alfabetitzam en català,
però que l’ús social de la llengua es perd i, per tant,
efectivament, a tots els espais socials, als de la joventut també,
s'ha de promocionar aquest català.
I jo estic com cansada d'escoltar el tema del català en aquest
sentit, perquè, quan un govern de Castella i Lleó o de
Castella-La Manxa o d'Andalusia promociona el castellà o
l'espanyol, segons en diguin, ningú no s'enfada, i, en canvi,
quan un govern amb un estatut que el defensa, promociona una
llengua pròpia com és el català, la dreta, especialment vostès,
es posen nerviosos. Jo, és que no he vist mai a cap parlament
haver de discutint temes que són de filologia.
Sap què passa, sap què passa? Que hi ha darrera això,
d’aquesta mentalitat seva en contra del català, la mentalitat de
la grande y libre, això és el que hi ha darrera aquest debat i
aquesta persecució que vostès fan del català, aquesta ideologia
de la grande y libre. Això és el que hi ha, perquè si no, no
s'entén aquesta persecució que vostès fan del català setmana
rere setmana, cada dimarts, es parli del tema que es parli. Per
tant, nosaltres sí que pensam que el català s’ha de promocionar
dins el món juvenil.
I després em diu que no parlam de famílies. Primer, que hi
ha una Llei de famílies a la nostra comunitat autònoma que
parla de famílies. Quin és l’eix vertebrador d'aquesta llei?
L’emancipació. Què és l'emancipació més que constituir nucli
familiar! Quan un al·lot o una al·lota de 24 o 25 anys
s'emancipa constitueix un nucli familiar diferent, per tant, l’eix
vertebrador d'aquesta llei és l'emancipació. Si se l'ha llegida
amb detall -perquè amb afecte sé que no-, però si se l'ha llegida
amb detall, l’eix vertebrador és l'emancipació, per tant, la
constitució de família. Miri vostè si està equivocat. Després hi
ha Llei de famílies, hi ha Llei d’educació, hi ha Llei d’infància
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i adolescència, però l’eix vertebrador és la constitució de la
família, de la unitat familiar nova, del jove, que pot ser d'un
membre o potser dels membres que vulguin. Per tant, no,
tampoc no estam d'acord amb vostès.
Després també diu que “los principales problemas de la
juventud, educación, trabajo, salud mental” no els dóna
importància, vostè mateix ho ha dit, tenim tot aquest..., l’eix
vertebrador és l'emancipació i hi ha un munt d’obligacions de
cada administració pública sectorial a complir amb els joves,
entre les quals el que vostè ha comentat d’aquest 15%.
I després, una vegada més el català i l’altre tema
absolutament obsessionat per part seva la violència de gènere,
negant la violència de gènere. Miri, Sr. Rodríguez, a les dones
les violen els homes, les dones no violam homes, entén que
això és violència de gènere? A les dones les assassinen els
homes perquè es volen separar d’elles o perquè no volen
constituir parelles amb elles, això és violència de gènere, és
això la violència de gènere! Això no es produeix a l’inrevés, les
dones no violam els homes, i les dones no matam els homes
perquè no vulguin conviure amb nosaltres. I això és la violència
de gènere que té aquesta característica pròpia, aquella cançó
tan castissa, La maté porque era mía, és l'explicació clara de la
violència de gènere: la negació de la dona, la cosificació de la
dona i la negació de la persona. I vostès això ho neguen!
Però és que, a més a més, si vostè se’n va a l’INE trobarà
violència de gènere i trobarà violència domèstica, que a vostès
els encanta, i la violència domèstica existeix: hi ha homes i hi
ha dones que practiquen la violència domèstica, i si vostè se’n
va a l’INE ,la diferencien. I, efectivament, hi ha dones que
poden maltractar homes i es puntua. Però si vostès van i sumam
la violència de gènere, que ha tengut 29.915 víctimes, la
violència domèstica 8.279, la majoria són dones, la gran
majoria són dones; però si vostè ja no vol anar a les denúncies,
perquè em dirà que les denúncies són més de dones, si anam a
les sentències fermes i si sumam la violència de gènere i la
violència domèstica, que són 30.606 víctimes a l'any 2020 de
la violència de gènere i la suma de la violència domèstica,
28.568 condemnats són homes i 2.045 són dones. Encara que
ajuntàssim la violència domèstica amb la violència de gènere
hi ha un component de gènere, hi ha un component de sexe, hi
ha un component entre homes i dones. Per tant, sí que hem de
seguir educant els joves en aquests termes d’homes i dones.
Per tant, jo els deman que no donin suport a aquesta esmena
a la totalitat, pensam que la llei de la joventut que presentam
avui és una bona llei, que canviarà el format: modifica una llei
actual, que és la de l'any 2006.

no és una època cap a la joventut i la joventut cap als adults i
els adults cap a la vellesa i la vellesa cap on? Què fem amb
això? Ahhh!, no, cada època de la seva vida té característiques
pròpies i hem de dissenyar polítiques i hem de dissenyar
pensaments per a aquestes situacions.
L’eix vertebrador ja els he dit que era l'emancipació. Posam
l'edat dels 16 anys, és vera que posam l’edat dels 16 anys, però
precisament perquè hi ha molta temptació per part de la dreta
per reduir l'edat dels joves o dels infants o dels adolescents
perquè s’hagin de posar davant la justícia. Ara la tenim a 14
anys i jo, personalment, hi estic en contra, i la conselleria
també, pensam que els 16 anys és l’edat laboral, és l’edat
d’estudis obligatoris, és l'edat d'emancipació voluntària davant
un jutge, és l'edat en què els joves demanen la reclamació del
vot. Per tant, no crec que haguem de baixar d’aquests 16 anys.
Reglamentam per primera vegada els serveis juvenils.
Tenim una cartera de serveis juvenils que ha de ser transversal,
que dóna drets als joves en qüestió de prestacions
econòmiques, en qüestió de prestacions socials.
Parlam per primera vegada dels col·lectius professionals,
perquè sempre parlam del col·lectiu de professionals de serveis
socials, d’educatius, del de sanitat, però del de joventut no s’ha
parlat, per tant, parlam també i caracteritzam quins són els
professionals d'aquesta vegada.
I per suposat, reforçam el Consell de la Joventut amb
autonomia política, que la té i l’ha de seguir tenint, i
l’administrativa.
I per últim, Sr. Rodríguez...
EL SR. PRESIDENT:
Hauria d’acabar, Sra. Consellera.
LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):
... -sí, dos segons-, vostè ens ha caracteritzat de soviètics. Miri,
jo aquí, en tribuna, denunciï el règim soviètic, crec que ha estat
un règim nefast, nefast per a la humanitat. Podrà dir vostè el
mateix del règim franquista?
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

D’aquesta llei que presentam vull agrair la feina que s’ha fet
des de la Direcció General d'Infància, Joventut i Família i de
l'Institut de la Joventut, s'ha treballat conjuntament amb els
consells insulars i amb aquest Consell de la Joventut, que al Sr.
Rodríguez li molesta tant, i té característiques pròpies. Separam
la joventut de la Llei de lleure, que era una cosa absolutament
necessària, i a la llei actual, que tenim en vigor, encara n’està
plena.
Definim la joventut no com una època transitòria, Sr.
Rodríguez, la joventut és una característica pròpia; la infància

Gràcies, Sra. Consellera. Intervenció del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente. Yo, a pesar de lo que usted dice, he
pasado muy por encima del tema en esta ley de juventud de la
violencia de género, porque no era el objeto de este debate, en
el que usted se ha centrado casi básicamente, y, entre otras
cosas, no lo quería hacer porque yo intento separar mucho en
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el debate político, procuro llevarlo al mundo de las ideas y de
la confrontación de opiniones y no a lo personal, pero, Sra.
Santiago, que usted me hable de quien viola a las mujeres, los
hombres, y, ¿a las menores tuteladas que hubieran sido su
responsabilidad quién las viola? Pues yo, ya digo...
(Algun aplaudiment)
... no quería entrar en este campo, y creo que he sido muy
prudente al respecto. Usted debería serlo también.
A ver, los jóvenes mayores de edad ya tienen vías de
participación, son ciudadanos de pleno derecho. O sea, cuando
yo me refiero que ustedes quieren separarlo en grupitos, porque
los grupitos les son fáciles de manipular, sobre todo cuando los
organizas en las maneras que los están organizando, lo digo
efectivamente por esto: un hombre o mujer de 18 años tiene
plenitud de derechos ciudadanos, del voto y todos los demás,
no necesita este complejo entramado y organigrama de
empresas públicas, organismos y ahora un consejo de la
juventud. Que el Consejo de la Juventud podría tener una razón
de ser si estuviera formado realmente por una agrupación de
asociaciones jóvenes con intereses legítimos, pero del momento
que ustedes lo convierten en una entidad privada, con
personalidad jurídica y con financiación pública, con mucha
opacidad en qué se gastan el dinero, porque son ellos los que
se autogestionarán estos dineros, veremos a quién contratarán
o qué se hará con este dinero, que, como es una entidad
privada, ya no dependerá de un control público de ese gasto, o
sea, les vamos a dar un dinero a este Consejo de la Juventud
para que se lo gasten como buenamente quieran o puedan,
simplemente decidiéndolo en sus órganos internos.
Con respecto al tema del catalán, a ver, no tenemos..., yo,
Sra. Santiago, me gustaría que ustedes entendieran que no
tenemos nada en contra de la promoción de las lenguas
regionales, ni de la de aquí ni de las del resto de España,
ninguna, en la promoción absolutamente ninguna. Cuando
traigan ustedes aquí propuestas para promocionar nuestra
riqueza cultural no vamos a tener ningún problema, pero es que
ustedes no promocionan, imponen. ¿Es usted capaz de captar
la sutil diferencia entre promover e imponer? Porque ese es el
problema que ustedes tienen, ustedes han llegado a un grado de
desesperación porque la realidad, usted misma lo ha dicho, se
está perdiendo el uso social de la lengua propia, porque la
realidad se impone con tozudez, la realidad social de estas
islas, esa que ustedes no quieren ver, se impone una y otra vez;
ustedes, como no quieren promocionar, ustedes quieren obligar
e imponer, porque exigir el catalán como requisito en unas
oposiciones no es promocionar, es imponer. Hacer inmersión
completa en las escuelas públicas en catalán, no es
promocionar, es imponer. Ustedes lo que tienen es un problema
con los conceptos.
Y centrándonos en la Ley de educación, usted dice: va toda
encaminada a la emancipación. ¿De qué manera se puede
emancipar un joven? Pues porque tiene trabajo y, fruto de su
trabajo y de su esfuerzo, podrá tener una vivienda digna, podrá
sostener esa vivienda y podrá crear ese núcleo familiar que
nosotros, por supuesto, amparamos y defendemos. Pero aquí,
propuestas concretas para esa emancipación ninguna, grandes
declaraciones de principio.
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Y con respecto a lo que me decía usted, “grande y libre”, el
lema completo era “una, grande y libre”. Yo, como ya no está
en el escudo de España ese lema, no me preocupa mucho, ya
digo, son ustedes los que se preocupan tanto del pasado, a mí
me preocupa lo que sigue estando en el escudo de España, que
son las palabras de esas columnas de Hércules “Plus Ultra”,
más allá; vayan ustedes un poquito más allá de sus mantras,
intenten ver la realidad de la sociedad y dejen de querer
uniformizar e imponernos a todos sus criterios dogmáticos.
Esas son las palabras que me gustan del escudo de España,
“Plus Ultra”, más allá.
Gracias, Sr. Presidente.
(Algun aplaudiment i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rodríguez. Per tancar la qüestió incidental, té
la paraula la consellera d’Afers Socials i Esports.
LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):
Gràcies, Sr. President. Sr. Rodríguez, veig que no ha
contestat al règim franquista, allò de “el que otorga, calla”,
diuen en castellà.
(Alguns aplaudiments)
Per tant, aquí ha quedat molt clar els que defensam la
democràcia, els que defensam la pluralitat, els que defensam la
diversitat i no ens molesta veure-la pel carrer i no ens molesta
identificar-la a les nostres lleis. Vostès, efectivament, una,
m'havia oblidat, “una grande y libre”, això és el que vostès
pretenen, i nosaltres la volem absolutament en el sentit més
plural possible, políticament parlant.
S'ha centrat en la seva intervenció en el Consell de la
Joventut, el Consell de la Joventut no es crea, Sr. Rodríguez, el
Consell de la Joventut du més de 20 anys crec jo, no es crea, és
que du molts d'anys el Consell de la Joventut. Molts dels
diputats que són aquí han passat pel Consell de la Joventut.
(Remor de veus)
No, no, que són gent, són ciutadans sensibles, són ciutadans
que els preocupa, que ho mostren des què són joves i que tenen
aquesta vocació pública. Li molesta? -ahhh, no, ho dic perquè
amb les capades que fa-, li molesta? Efectivament, el Consell
de Joventut té una tradició molt important a la nostra comunitat
autònoma.
És clar que hi ha control públic dels doblers, qui marcarà
els doblers? La Llei de pressuposts, a la Llei de pressuposts hi
ha una nominativa i és una llei que es podrà modificar, aprovar,
fer el que considerin. Per tant, no és opaca, és una llei, a la Llei
de pressuposts hi ha la nominativa que corresponen al Consell
de la Joventut.
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I el que modifica aquesta llei, en relació amb el que hi ha
actualment, és la facilitat de gestió administrativa, perquè per
comprar-se un bolígraf no s’hagin de fer tres factures,
bàsicament per això, per aquesta facilitat administrativa, perquè
han de ser molt més àgils, perquè tenen una feina de
promocionar, és una feina de sensibilitzar, una feina
d'organització com a grup, col·lectiu, o com a grup social que
és. Per tant, facilitar la seva gestió administrativa.

sortirà jo crec que una bona llei de joventut; sabem que hi ha
millores, una és la proposta que nosaltres fem, però crec que
amb el debat col·lectiu la millorarem també col·lectivament.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

El tema del català. Vostè ens critica, perquè no ha parlat de
joves, ha parlat dels temes que a vostè només li preocupen, un
dels quals el català, que els obsessiona, és riquesa cultural. A
què es refereix quan diu riquesa cultural? Perquè la riquesa
cultural és poder parlar català i castellà, perquè això és riquesa
cultural, i tant de bo poguéssim parlar francès, anglès,
portuguès, italià i tot el que fóssim capaços de parlar. Això no
és riquesa cultural? A què es refereix vostè com a riquesa
cultural? Al mallorquí, al menorquí, al formenterenc?

Gràcies, Sra. Consellera. Ara correspon demanar als grups
parlamentaris qui vol intervenir en el torn a favor de l'esmena,
en el torn en contra o fixar posicions.
Grup Parlamentari Popular?
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Fixació de posicions. Gràcies.

Vostè veu qualque debat parlamentari, -em diu que sí amb
el cap-, vostè veu qualque debat parlamentari que digui, a
Andalusia, per exemple, que la riqueza del granadino, o la
riqueza del de Málaga, del malagueño?...
(Remor de veus)
... És que aquest debat només es fa en aquest parlament, només
es fa en aquest parlament. Vostè em vol dir, per favor, a quin
parlament, que es parli exclusivament castellà, a qualque
comunitat autònoma, es discuteix si és més castellà o més
espanyol a mi vera o a tu lado? Oi que no es discuteix? I aquí
es discuteix contínuament!

EL SR. PRESIDENT:
Ciudadanos?
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
En contra.
EL SR. PRESIDENT:
El Pi?
LA SRA. PONS I SALOM:

(Alguns aplaudiments)
En contra.
Què si és més català tassó que got! Idò que cada un utilitzi
el vocabulari que li doni la santíssima gana! Oi que vostè no
discuteix que jo puc dir “a mi lao” i un altre pot dir “a mi
lado”, però que quan s’escriu hem de posar “a mi lado”, perquè
això ho diuen els filòlegs. Vostès veuen els polítics d'Andalusia
discutint això? Idò aquí discutim això, en aquest Parlament,
gràcies a la dreta es discuteix això, que si “a mi lao”, o “a mi
lado”, o que si “a mi vera” o “a mi lado”! De debò! deixin
aquesta obsessió pel català, deixin aquesta obsessió pel català,
siguin oberts de mires! No passa res perquè hi hagi dues
llengües a un país, és riquesa cultural, és una flexibilitat mental,
que tal vegada hi ha explicacions per aquí, hi ha flexibilitat
mental, un infant com més llengües practica més facilitat
mental té, més plasticitat mental té, és sa, és bo, no s’espantin,
no es preocupin!

EL SR. PRESIDENT:
Grup Mixt?
EL SR. SANZ I IGUAL:
En contra.
EL SR. PRESIDENT:
Unidas Podemos?
LA SRA. MAYOR I ABAD:
En contra.

I després, és clar que el debat central és l'emancipació, hi ha
obligacions, on marcam obligacions? Marcam obligacions en
polítiques públiques de formació, en polítiques públiques
d'habitatge i en polítiques públiques de formació, d'habitatge i
de treball, perquè són els tres eixos perquè es puguin emancipar
les persones joves, que és l'objectiu central de tot això.
Per tant, els demanam, deman, en nom del Govern de les
Illes Balears, que no donin suport a aquesta esmena a la
totalitat, debatin-ho en comissió, debatin-ho en ponència i que
siguin molt encertats amb les seves propostes, perquè d'aquí

EL SR. PRESIDENT:
MÉS per Mallorca?
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
En contra.
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EL SR. PRESIDENT:
Grup Parlamentari Socialista?
EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:
En contra.
EL SR. PRESIDENT:
Començam les intervencions en contra de l’esmena i, en
primer lloc, ha d’intervenir el Grup Parlamentari Unidas
Podemos.
LA SRA. MAYOR I ABAD:
Bé, moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bé, des
d'Unides Podem, evidentment que votarem en contra d'aquesta
esmena a la totalitat al projecte de llei de polítiques de joventut.
Votarem en contra perquè pensem que a la nostra comunitat
autònoma fa falta una llei que abordi les problemàtiques reals,
actuals, específiques, que tenen les persones joves per poder
tenir una etapa de vida plena.
La Llei 10/2006, de 26 de juliol, la Llei integral de joventut,
requereix d'una actualització, com ja ha dit la consellera,
aquesta llei és de fa quasi bé 16 anys i la realitat de la població
jove actual aquí a les Illes Balears no és la mateixa, no és la
mateixa problemàtica la del 2022 que la del 2006. Cal fer
polítiques concretes destinades a les persones joves perquè
puguin desenvolupar el seu projecte de vida i garantir la
participació activa en igualtat de drets i deures en la vida social,
cultural, política i econòmica. Desenvolupar el seu projecte de
vida i garantir la participació és el que aborda principalment
aquesta llei. Com aborda aquesta llei que les persones joves
puguin desenvolupar el seu projecte de vida? Doncs dissenyant
un pla transversal per a l'emancipació de les persones joves,
principalment, en tres eixos: habitatge, formació i ocupació.
Com garanteix aquesta llei la participació activa en igualtat
de drets i deures de la vida social, cultural, política i
econòmica, de les persones joves? Apoderant-les, garantir el
foment de l'associacionisme i de la participació activa en la
nostra societat. Així com també crea una cartera -que ho ha
explicat bé la consellera-, crea una cartera de serveis que
disposen els joves de tots els seus serveis, de totes les
administracions que hi ha a la comunitat autònoma, això és el
que fa aquesta llei.
El 15% de la població de les Illes Balears són persones
joves, aquesta llei va destinada a més de 174.000 persones que
hi ha ara mateix a la nostra comunitat, 174.000 persones joves.
Una població que ha viscut dues crisis: la crisi del 2008 i,
lamentablement, la crisi que tenim ara, que és la crisi de la
COVID-19, la joventut no ha estat una prioritat en les
polítiques en dècades, i això ha fet que la problemàtica que
avui tenim estigui totalment agreujada i, per això, cal una llei
nova per abordar les noves problemàtiques.

la igualtat d'oportunitats. Per això votarem en contra d'aquesta
esmena a la totalitat, perquè la nostra població jove necessita
aquestes polítiques concretes.
Ara, el que més sorprèn és l’argument que el partit VOX en aquest cas- exposa aquí per no participar ni voler aquesta
llei, l'argument és bàsicament el mateix que té absolutament a
totes les lleis o proposicions o coses que es proposin aquí, que
bàsicament és a tot el debat que hi ha hagut anteriorment:
“xiringuitos”, català i ideologia del gènere. En aquestes tres
premisses és, des de sempre, en el que es basa per fer una
negació absolutament de totes les lleis o de tot el que es
proposa a aquest parlament i a d'altres, és molt fàcil estar
assegut en aquella cadira i sortir aquí al faristol a no dir
absolutament res, cap proposta en matèria de joventut, cap.
Vostès no han participat en l'elaboració de la llei ni han fet
cap proposta, no a les esmenes a la totalitat perquè diuen i es
basen en què la llei s'hauria d'esmenar tota sencera, no és
veritat, és que no han participat en tots els processos, que
també és el de l'elaboració, no sabem exactament quines són les
propostes o les polítiques concretes que vostès volen per a la
joventut. Quines són, aquestes? Sr. Campos, Sra. Ribas, Sr.
Rodríguez, quines són les propostes concretes, concretes,
concretes?
Els joves de Balears necessiten el 94% del seu sou per
poder adquirir un habitatge de propietat i un poc menys per a
lloguer. Això són els recents estudis que hi ha a l'Anuari de la
Joventut. Aquesta llei destina i garanteix que, com a mínim, el
15% de la construcció de l'habitatge públic aquí, a les Illes
Balears, sigui per a les persones joves, perquè puguin accedir
a un habitatge. I vostès hi voten en contra.
Si anem per parts, ens quedam amb l’habitatge: quines són
les polítiques que vosaltres proposeu perquè els joves tinguin
accés a l'habitatge, quines són, exactament, quines són?
Nosaltres volem regular el preu del lloguer, regular el preu
del lloguer perquè puguin accedir a un lloguer digne, amb un
preu assequible, que és la gran problemàtica que tenen els joves
i les persones avui en dia per poder accedir i poder
emancipar-se. Vosaltres hi votareu en contra. Des del nivell
estatal també treballam per reduir els terminis de temporalitat
de les regulacions que ja existeixen a la Llei dels habitatges,
perquè es puguin fer les polítiques ja i no haver d’esperar els
terminis que marquen. Vosaltres, suposo que hi votareu en
contra.
A Balears, en aquesta mateixa legislatura, hi ha dret al
tempteig i al retracte per a l'adquisició de l'habitatge públic,
tant amb fons voltors, amb entitats bancàries, l'accés el poden
tenir totes les administracions per poder adquirir aquests pisos,
s'ha fet la modificació aquest any, vosaltres hi vau votar en
contra. Quines són exactament les polítiques d'habitatge per
afavorir que la gent jove hi tingui accés? Quines? Una, dues...,
ens basta, ens basta, però, per favor, a veure si podeu contestar.
L'accés al món laboral, que també...

La nostra comunitat autònoma necessita donar a les
persones joves unes polítiques clares i específiques perquè
tinguin aquest desenvolupament de la vida vital plena i afavorir
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Voteu en contra, d'aquesta llei.
L'accés al món laboral, quines són les propostes que
vosaltres proposeu per a l'accés al món laboral, quines són?
Nosaltres ho tenim clar: apujada del salari mínim, perquè sense
un accés a un treball, no es pot desenvolupar cap tipus de vida
digna, cap! Ho diuen tots els estudis de pobresa, i afecta
principalment també els joves. I és l'accés... perquè hi ha treball
pobre, hi ha treballadors que són pobres, s’ha de regular.
Apujada del sou mínim interprofessional, quina és la vostra
proposta per als joves en salari mínim interprofessional?
Perquè heu votat en contra de les tres apujades del salari mínim
interprofessional, que actualment està en 936 euros. Què voleu,
que els joves cobrin els 728 del 2018? Perquè, si fos per
vosaltres, cobrarien ara mateix els 728 euros i no els 935 que
tenen actualment.
Què és el que ha..., de la reforma laboral, per acabar amb la
temporalitat de la feina i la Llei Rider, que afecta directament
també les persones joves? Perquè són els que tenen, en aquest
cas, més facilitat a l'hora d’optar a aquests llocs de feina,
temporalitat i precarietat. S'han fet unes legislacions per poder
regular, per intentar, que aquesta gent -jove o major, però
principalment és la gent jove que accedeix a aquests llocs de
feina-, tinguin una feina digna, no temporal ni precària.
Vosaltres hi heu votat en contra. Quin és exactament el vostre
model d'ocupació laboral per a les persones joves? Un, dos,
exemples, ens val, els demanam això només, per favor: quines
propostes són les que teniu en tema laboral?
Tema de la participació. Crec que la Sra. Consellera ja ho
ha dit prou clar. Vosaltres, bé... us baseu en els “xiringuitos”,
en totes les infraestructures de “xiringuitos”, de “xiringuitos”,
“xiringuitos”, el que no voleu és la participació. Heu negat, heu
presentat en el Congrés dels Diputats una proposició no de llei
per eliminar el Consell de la Joventut, al·legant que ja están los
grupos parlamentarios, que representan a los jóvenes. Amb
qui us heu reunit, vosaltres, d'associacions i de col·lectius
juvenils a les Balears, per poder treballar aquesta llei? A qui
representeu, vosaltres, ara mateix? A qui? A ningú, a ningú.

això us baseu. No és cert, no és cert, la Sra. Consellera ja li he
dit prou clar tot el tema de les infraestructures de per què
serveixen.
Si és una llei que és transversal en matèria de polítiques,
necessita una bona coordinació entre àrees, és normal que hi
hagi, i, a més, és necessari i fonamental que hi hagi aquesta
bona coordinació. Si això es registra per llei, que diu els
terminis en els quals també s’han de reunir i la feina que s’ha
de fer, això el que garanteix és que realment es facin polítiques
efectives de joventut a la nostra comunitat autònoma.
Més cosetes per als joves, vostè també ho ha esmentat, el
diumenge hi va haver aquesta manifestació per la gent del
camp, quines són les propostes que té VOX per als joves del
camp d'aquí, de les Illes Balears, per exemple? Per entrar dintre
del món laboral? Perquè nosaltres aquí, o sigui, no són
propostes que hi ha, diguem, enlaire, són fets reals, tot el que
li explic són fets reals que ja hem fet, que ja s’ha fet, que ja
s'implanten, i que d'aquí molt poc i anys es veuran els resultats
de tot això.
Els joves del camp en aquesta legislatura, el que portem
d’aquesta legislatura s'han incorporat el doble de joves al camp,
el doble que en el període del 2017 o 2015, el doble; en el 2021
el FOGAIBA va destinar més de 3,5 milions d'euros a la línia
d'ajuda per a la creació d'empreses a joves agricultors, en el
2030, 3 milions, i en el que portem d'any, en aquests tres mesos
que portem d'any, més de 22.000, amb la nova PAC, negociada
des de la conselleria. O sigui, es garanteix als joves agricultors
que s'incorporen al camp que rebran el doble de subvencions
per hectàrea els cinc primers anys, els cinc primers anys, el
doble quatre vegades, perdó, m'he equivocat, és quatre vegades
més.
Vostès han votat en contra de la Llei de la cadena
alimentària en el Congrés dels Diputats, una llei que
garanteix..., o sigui, que és la millor eina perquè els productors
puguin garantir els preus dels seus productes...
(Remor de veus)

Què és el que proposeu, de participació, perquè puguin els
joves dir la seva? Perquè si tenim aquesta problemàtica és per
l'oblit que hi ha hagut en polítiques de joventut, els joves
necessiten, en aquest cas, poder dir la seva de totes les
polítiques que els afecten: habitatge, ocupació, formació,
educació, necessitem escoltar la seva veu. O és que nosaltres
aquí, des de les cadires, tenguem l'edat que tenguem, sabem
absolutament de tot de tots els camps i de tot? No, cada
col·lectiu i cada cosa és especialista i sap totes les necessitats
que té. D’això s’ha de parlar i s’ha de tenir accés a ells, s’ha de
regular i poder fomentar aquesta participació per poder ser
escoltats i poder fer les seves reivindicacions i demandes. I
nosaltres, com a legislatiu, agafar-les, abordar-les i plasmar-les
en documents.

..., hi heu votat en contra, i això és la millor eina que tenen els
joves per poder animar-se i ser pagesos, perquè hi hagi un
relleu generacional, i vosaltres hi heu votat en contra.

Bé, vostè ha dit la paraula, “colectivizar”, ridiculitzar, és
que vosaltres, en el vostre discurs l'únic que feu és això,
ridiculitzar, tots els avanços que hi ha i totes les eines que es
poden fer, precisament, perquè ja així us escudeu, feu tot un
discurs de ridícul, absolutament buit de contingut, llavors, en

Per tant, com ja he dit abans, el nostre vot serà contrari a
aquesta esmena a la totalitat, perquè entenem que aquesta llei
és necessària per a la joventut de les Illes Balears.

Llavors, quines són exactament les seves polítiques que
voleu aquí, a les Illes Balears, sobre habitatge per a l'accés a
joves, concretes, per favor; sobre participació; sobre ocupació,
per accedir al món laboral; i sobre formació permanent. Només
els demano això, a veure si, per favor, ens poden contestar,
perquè estic segura que si pregunto a qualsevol diputat o
diputada que hi ha en aquesta cambra, a qualsevol mitjà de
comunicació o a qualsevol persona que ens vegi per streaming,
seran incapaços de donar-nos una sola proposta que proposeu
vosaltres aquí sobre matèria de joventut.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sra. Mayor. Por parte del Grupo
Parlamentario Ciudadanos intervendrá el Sr. Gómez.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, vicepresidenta, molt bon dia a tothom. Sr.
Rodríguez, desde el respeto que le tengo y que usted también
me tiene a mí, desde la confrontación política, que también
tenemos usted y yo, y mi grupo parlamentario con el suyo y
viceversa, ha sido usted muy generoso en frivolidad arrogante
cuando ha venido aquí a decir que toda la oposición no
entendíamos el por qué, ¿no?, y no entendíamos muchísimos
contenidos de esta ley y, por tanto, no entendía tampoco porque
daríamos apoyo algunos.
Mire, entendemos y comprendemos perfectamente, por
algunas cuestiones, una porque sabemos leer y comprender, y,
entre otras, porque algunos tenemos la oportunidad, el honor y
la capacitación, que nos ha permitido a algunos madurar en el
ámbito de la participación, que no solo de la política,
precisamente en gestionar o en participar en la gestión activa o
pasivamente de las políticas públicas destinadas a los jóvenes,
jóvenes que representan más de una cuarta parte de la
población en esta comunidad autónoma, entendiendo esos
jóvenes de 16 a 30, y que nosotros, como grupo parlamentario,
entendemos que todavía, pues, a través de esas enmiendas, ustedes han considerado que no se deben hacer, por esta
inutilidad que usted ha visto que ha dicho la ley-, pues pueden
mejorar una ley, que entendemos que es necesaria pero
entendemos que es muy mejorable y por eso hemos hecho
enmiendas. Y no vamos aquí a competir ahora en si son muchas
o pocas o no, sino las que hemos considerado, y que
consideraremos las aportaciones de cada uno de los grupos
parlamentarios, que también las han hecho.
Y que consideraremos muy bien, y se lo tengo que
adelantar, no sé si intervendrá el Sr. Fuster, creo, que también
nos estudiaremos las enmiendas, precisamente nuestro grupo
parlamentario y el diputado que les está hablando, a las que el
Partido Popular pueda aportar, y precisamente porque fue el
Partido Popular, en la legislatura del 2003-2007 el que impulsó
la primera ley de juventud de esta comunidad autónoma; que,
evidentemente, era muy mejorable, posiblemente para todos los
grupos y por eso se aceptaron las enmiendas de las que tuve en
parte durante la tramitación de participar.
Y vería mucha tranquilidad cuando esas enmiendas, cuando
ese proyecto ley nace de la participación, nosotros sí
entendemos qué es la participación y creemos en la
participación, pero no solo lo creemos ahora, es que lo creó la
Constitución del 78 cuando lo establece perfectamente, y no es
el modelo que ustedes, al menos hasta lo que ha defendido
aquí, que es el voto, al único..., aunque usted ha relegado a
chavales de 18, a personas de 18 en adelante, concretamente
hasta 30, que es el objeto de esta ley, el voto y punto. No, pero
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es que también entiendo que ustedes sean escépticos, ya
eurófobos, porque fue precisamente la Unión Europea, la que
sus instituciones promovió, con el Año Internacional de la
Juventud, y desarrolló que muchas comunidades autónomas
desplegásemos esos espacios de participación y leyes propias
de juventud, algunas mucho más tarde que otras, para hacer
efectivo lo que creían las instituciones democráticas europeas
y las comunidades autónomas la participación real y efectiva de
los jóvenes y con los jóvenes.
Y nosotros entendemos que esta ley es necesaria
precisamente por eso, porque lo que favorece es que los
jóvenes no queden relegados únicamente a políticas
establecidas verticalmente desde de las administraciones
públicas, en el ámbito competencial que hay, que es
precisamente la participación territorial, y que, por ejemplo, los
consejos insulares vayan en coordinación. Y un discurso que
usted sabe que nosotros hemos trasladado aquí, que vemos en
la ley y que mejoraremos con la ley, es que, subsidiariamente,
y lo hemos hecho a través de proposición no de ley y a través
de los presupuestos, cuando algún ámbito territorial, por cierto
ustedes les dan... quieren trasladar todas las competencias a los
consejos insulares, pues cuando haya en esas competencias que
afectan a los consejos insulares que un consell no establezca
esas políticas que favorezcan la igualdad de oportunidades,
incluso la equidad entre los jóvenes, pueda actuar
subsidiariamente la comunidad autónoma, como lo está
haciendo el Estado en otras políticas, donde tampoco llegan. Y
en eso estaremos de acuerdo.
En lo que no podemos estar de acuerdo es con su modelo de
participación, en lo que no podemos estar de acuerdo es con los
conceptos que usted ha manejado aquí, como argumenta en su
exposición de motivos, es que si se hubiesen quedado en la
primera parte, hasta lo entendería y lo compartiría, no atiende
las verdaderas necesidades de los jóvenes, y entonces le
plantearía, no le diré aquello de vagos, me parece también una
falta de respeto decirle que son vagos, lo que son ustedes es
frívolos, y lo ha hecho usted con la argumentación de los
puntos que hay más abajo. Porque, claro, se delatan en aquello
de no es nuestra ley, ¡hombre!, no es que no sea vuestra ley, es
que ustedes directamente tienen un desconocimiento importante
de la administración pública, y eso sí que es preocupante para
un partido, para cualquier partido, pero que está aspirando, que
va anunciando aquí en (...) que van a gobernar, conjuntamente
con otro partido, pero que van a gobernar, no será el nuestro,
evidentemente.
Y claro, cuando ustedes están planteando cuestiones como
no entender qué es una comisión interdepartamental de
coordinación interinstitucional, es decir, no es una empresa
pública, ni siquiera es un ente público, es que no lo es, es de
coordinación y es de estrategia. Y además nosotros
precisamente lo defendemos porque se lo hemos pedido a la
consellera y al Govern desde el inicio de la legislatura, que se
active una comisión interdepartamental, que no estaba activa en
ese momento, y que se establezca un plan estratégico de
juventud, y no esperásemos a la ley. Por lo tanto, es obvio que
cuando vemos la oportunidad de estar reflejado en esta ley,
nosotros le vayamos a dar apoyo.
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Y con las enmiendas vamos a hacer precisamente que el
debate de políticas de juventud, que, evidentemente, no solo es
el tema de emancipación, sino que son otros aspectos que
afectan al tema de salud, al tema de participación, sí establezca
como prioritarios los pilares de inquietud de los jóvenes, -usted
lo ha anunciado aquí- que son los problemas, los derechos a esa
emancipación con garantías y establecidos en el tema de
habitatge -és que faig la traducció-, en el tema de vivienda y
en el tema de formación
Pero mire, la Ley de apoyo a las familias, que se aprobó
aquí, no habla tampoco de cupo ni está estableciendo tampoco
presupuesto, lo que hace es un mandato a las administraciones
públicas para favorecer a las familias. Por cierto, una ley que
fue trabajada por un instituto de un colega de ustedes, que
además me pareció una buena apuesta y que la administración
recogió en gran medida, pero esa misma ley tiene el mismo
peso que pueda tener el borrador de la Ley de políticas de
juventud, que no una ley de juventud. Y me parece acertado
que no se llame en este momento integral, porque los conceptos
de integralidad y concierto de estrategia no se manejan hoy en
día, se manejan otros, con un contexto mucho más abierto.
Y por eso nosotros hemos trabajado enmiendas, y estoy
seguro que algunas no se aprobarán, como estoy seguro que no
se aprobarán otras, pero el debate que se genera en eso sí
permite que esta ley no sea una ley del Gobierno, sino que sea
una ley del Parlamento, como toca ser. Y precisamente ustedes
han perdido 115 oportunidades, que son 104 artículos más 11
disposiciones, para poder hacer esos planteamientos que
ustedes han encontrado aquí que no hay en la ley, entre ellos lo
de la familia. Por cierto, una de nuestras enmiendas a la que
usted supongo que le dará apoyo, si usted comparece en la
ponencia y en la comisión, es decir que haya una
representación, porque el organigrama del Gobierno es
discrecionalidad y prerrogativa del Gobierno, que haya una
representación en la comisión interdepartamental, a la hora de
la elaboración del plan, del responsable en políticas de familias.
Y la hemos metido, teníamos la oportunidad, nos dimos cuenta
también que nos hablaba de ese tema.
Y también ustedes saben el concepto que tenemos sobre el
tema de la lengua, y por eso hemos hecho enmiendas en la línea
que entendemos que la normalidad que tiene que representar a
todos los jóvenes de nuestra comunidad autónoma es, entre
otras cosas, el tema de incorporar las modalidades insulares
como un lenguaje habitual cómodo, y no de confrontación. Y
le digo esto, como le digo entre otras cosas.
El Consejo de la Juventud. El Consejo de la Juventud,
European Youth Forum, Europa. El Consejo de la Juventud de
España, 83; Consell de Joventut de les Illes Balears, 86. Antes
de haber una ley de juventud los consejos de la juventud ya
abordaban, yo he discutido con algunos compañeros, -aquí el
Sr. "Collet", el Sr. Joan Mas, no hi és-, pero yo he discutido de
jóvenes agrarios y de política de favorecer a los jóvenes
agricultores con el Sr. "Collet" en el Consejo de la Juventud. Y
el Consejo de la Juventud se ha sentado en la mesa con la
directora general de Juventud de esta comunidad autónoma, en
diferentes años, el diseño de las políticas estratégicas para la
promoción de la salud y la prevención de hábitos no saludables
en los jóvenes, y el Gobierno ha incorporado en el debate con

el Consejo de la Juventud precisamente el diseño de esas
políticas. Y ¿por qué? Porque las asociaciones representadas,
a las que usted ha llamado "todas subvencionadas", ¡vaya falta
de respeto que ha hecho usted a un largo tejido de asociaciones
que están en la plataforma del voluntariado, que están en la
mesa de la infancia y que están en el Consejo de la Juventud!,
eso me ha parecido muy frívolo, y muy irrespetuoso también.
Estoy seguro que usted reconsiderará lo que ha dicho sobre el
Consejo de la Juventud. Que usted tenga alguna opinión sobre
algunas entidades del Consejo de la Juventud pues es legítimo
y lo puedo entender, por la trayectoria que haya tenido una u
otra, pero no eso.
Y otra cosa, es dinero público, el dinero público se
fiscaliza, por oficio, desde este parlamento, por los técnicos de
Hacienda y de los servicios jurídicos de la comunidad
autónoma, es que usted tiene un desconocimiento importante de
la administración. La Sra. Ribas sabe qué es en parte la
administración y sabe los órganos que hay, entonces, cuando
usted tenga que hacer un discurso cuestionando todos esos
filtros que pueda haber para la gestión de dinero público, pues
tiene que aportarlo.
Mire nosotros entendemos, y volviendo al tema de la ley,
entendemos que ustedes han perdido esas oportunidades y que
desde luego si ustedes no las quieren canalizar a través de las
que han registrado, pues las trasladen de nuevo en el debate que
la vamos..., nosotros canalizaremos incluso alguna, incluso nos
podríamos poner hasta de acuerdo.
Nosotros no hemos estado de acuerdo, por ejemplo, cuando
el Govern considera, a diferencia de lo que recomienda el
Consejo de la Juventud, por ejemplo, con el que nosotros no
estamos de acuerdo, que sean 16 años la edad de inicio de las
políticas de juventud, y lo confrontaremos y los
argumentaremos y la discutiremos, y trataremos de convencer
a los proponentes de esta ley, que lógicamente sale de la
conselleria, pues que entendemos que no puede empezar a los
16 años a preparar esos canales, todos esos caminos de la
emancipación, sino que tiene que ser antes. Y éste es el espacio
para hacerlo, la ponencia y también la comisión.
Yo en el tema de..., sus argumentos que ponen más abajo,
el concepto de diversidad sexual o el concepto de políticas de
género, pues, no voy a entrar, porque es una cosa que reiteraría
cuestiones que ya hemos manifestado aquí, pero es que usted
no ha sustentado precisamente el argumento de votar en contra
de cuestiones que nosotros no sólo no vamos a compartir, sino
que no me parecen ni muchísimo menos justificables a lo que
ustedes plantean para la ley, porque lo que han hecho ha sido
un alegato ideológico, que ya tiene acostumbrado
transversalmente en cualquier iniciativa, en las comisiones los
hemos oído y hoy lo ha metido usted aquí; es un copiar-pegar
de lo que consideran.
Los principales problemas de los jóvenes, esta ley no
establece, evidentemente, la solución a todos los problemas de
los jóvenes, pero sí preceptúa a la administración cuáles son los
canales para solucionarlos y para resolverlos. Hace una cosa
muy importante que a nosotros nos parece y es blindar los
planes estratégicos y que no sólo sea la conselleria que lo
presente, sino que se elabore conjuntamente en una comisión
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interdepartamental, donde todos los departamentos de la
administración y de los órganos que tienen competencias, los
consejos insulares, puedan participar.
Y le da un espacio al Consejo de la Juventud que, de
momento, es el órgano que realmente es el interlocutor válido
con las administraciones, que no sólo con el Govern de las Illes
Balears, precisamente para que participe activamente en el
diseño y en la discusión de esas políticas de juventud, y nos
parece muy bien.
El Institut Balear de la Joventut, yo coincidiré con usted en
una cosa, creo que lo ha dicho o al menos yo lo he deducido,
nosotros entendemos que el Institut Balear de la Joventut no
debe ser el coordinador de las políticas de juventud, y lo hemos
planteado en algunas enmiendas, tiene que ser el ejecutor y
tiene que ser el copartícipe, pero el diseño de las políticas de
juventud tiene que nacer de la estructura de gobierno, que es
desde un consejo de gobierno, de un consejo de gobierno a esa
consellería, de esa conselleria a esa comisión impulsarlo, y el
órgano ejecutor tiene que ser el IBJove. Pero, ¿en qué estoy de
acuerdo que el IBJove se transforme? En una empresa pública,
que ya está funcionando y no lo puede hacer porque tiene que
pasar por filtros para ser ágil y efectiva, porque está
gestionando instalaciones, servicios públicos, el carnet jove y
otros servicios y prestaciones que sí son necesarios para que
cambie su personalidad jurídica, que no crearla, sino cambiar
la personalidad jurídica que tiene, para hacerla más efectiva.
Ustedes también hacen efectiva la efectividad y la eficiencia y
eficacia, pues eso es lo que hace la una empresa pública en el
sentido mercantil empresarial. Yo creo que si ustedes estudian
bien qué es una empresa mercantil, la figura más mercantil
como empresa pública, se darán cuenta de que en parte es
necesaria para lo que de momento está gestionando el IBJove.
Finalmente, yo creo, Sr. Rodríguez, que ustedes han perdido
esa oportunidad, pero además se han llevado..., han visto
ustedes juventud y han visto ahí la oportunidad para meter toda
esa ideología que tienen planteada en diferentes discursos, y
que es una lástima, porque realmente usted se ha dirigido a una
población..., a la cuarta parte de la población de esta
comunidad autónoma les ha cuestionado su propia madurez en
el tema de la participación, su libertad de manifestación
también en el tema, no de la diversidad sexual ni en el concepto
de las familias que quieren, sino en una oportunidad que tienen
aquí precisamente para exigir, insisto, para exigir, habla de
derechos, para exigir esa cartera de prestación de servicios,
esos servicios propios que gestionaran diferentes
administraciones y sobre todo exigir, y es una garantía, una ley
es una garantía, Sr. Rodríguez, una ley es una garantía, y sabe
usted que es un instrumento para poder alegar derechos y
obligaciones, y si había cosas que a ustedes no les gustaban
porque tienen miedo a toda esa instrumentalización que ustedes
consideran, hay dos vías: una, evidentemente es este control
parlamentario, y, dos, es la oportunidad perdida, ya no la
tendrán, para presentar enmiendas.
Como saben ustedes, no les vamos a dar apoyo, ya se lo he
comentado. Me ha sorprendido, lo tengo que decir, con toda la
legitimidad que tiene, solo faltaría, no seremos nosotros que les
digamos lo que tiene que votar ningún partido político ni tan
solo el Partido Popular, pero me ha sorprendido en la fijación
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de posiciones, que ha manifestado, espero que sea la
orientación a darle mayor apoyo a esa..., entre otras cosas
porque tienen muchísimas enmiendas planteadas que me
parecen muy interesantes, y seguro que vamos a discutir, como
otras enmiendas que ha planteado también El Pi en ese sentido.
Fíjese que Proposta per les Illes ha planteado una subida a
los 35 años, nosotros estamos en desacuerdo, pero es que la
vamos a..., yo quiero conocer el porqué de esos 30 a 35 años de
diferencia en el alcance de las políticas públicas, y el espacio
para hacerlo será la ponencia, el espacio para hacerlo será la
comisión y el espacio para hacerlo es precisamente este
legislativo.
Muchísimas gracias.
(Algun aplaudiment)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Sí, moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. La veritat és que
inicialment volia intervenir des de l'escó per anunciar que no
faríem ús del torn de paraula, però he decidit venir fins aquí,
almanco estir un poc les cames i si em duen un poc d'aigua
beuré un glop d'aigua -gràcies-, i ho he fet perquè vull
argumentar per què no farem ús del nostre torn, perquè jo,
enguany, vaig fer..., no, ja era l'any passat, enguany en faré 53,
en vaig fer 52, ja no em consider jove, evidentment, tampoc no
tenc al·lots, però trob que la vida passa molt aviat com per
perdre el temps a discutir conceptes que crec que ja haurien
d'haver quedat superats almanco, almanco a la segona meitat
del segle XX, i crec que hi estan, no?
Per tant, iniciar un debat que pot ser molt profund, molt
interessant, molt necessari des d'aquesta perspectiva,
evidentment crec que ens suposa en una posició d’haver de
recular cinquanta anys, i jo crec que no hi estic disposat, jo no
hi estic disposat, és a dir, perquè torn vell i perquè trob ja que
el temps que em queda, que esper que siguin molts d'anys,
l’hem de dedicar al que realment importa.
Jo, en tot cas..., vostès diuen que han fet una feinada, una
feinada, eh?, redactant aquesta esmena a la totalitat, jo els
aconsell llegir un poc més, llegir: Biel Mesquida, aquest gran
escriptor en llengua catalana, diu que llegir fa tornar guapos,
eh?, jo dic que no, miracles a Lourdes, jo, en tot cas, els
recoman dues qüestions: que llegeixin la llei, perquè he tengut
la impressió, escoltant-los, que no s'han llegit ni el títol, ni el
títol, tot i l'esforç pedagògic per part de la consellera, per part
d'altres companys que han pogut intervenir, que jo francament
crec que és estèril, perquè els ha entrat per aquí i els ha sortit
per aquí deçà, sense cap mania ni una. I després els aconsellaria
llegir un tractat d’Aristòtil, que parla precisament de l’home i
deia: “homo est animal politicum”, polític en el sentit de cívic,
de social, d’aquesta capacitat de viure en societat i d’aquesta
necessitat de viure en societat.
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Jo, en tot cas, sí que el que m'ha quedat clar és quin model
de joventut defensen vostès, que és aquest model d’un jove que
és un subjecte passiu i que s’empassola tot el que li arriba, i que
li diuen: no, escolta, és que t'has de qüestionar per què... els
imposts, per exemple, sobre els carburants o sobre l'energia
elèctrica; però no s'ha de qüestionar també els beneficis
multimilionaris de les nacionals, de les multinacionals? O per
ventura els seus amics propers a Putin s'enfadaran si ho fan
això, que a més de qüestionar tot el tema de com pagam l'estat
de benestar, com s'enriqueixen sobre l'esquena de tots els
ciutadans i ciutadanes aquestes multinacionals? I ho pos a
mode d’exemple i en podria posar evidentment molts més.
I a més vostè els ha dit, si repassa la seva intervenció, no ha
parlat, és a dir, ha desprestigiat tota la joventut que està
organitzada a través d'associacions i crec que això és una visió
totalment contraposada al que nosaltres defensam, sobretot en
aquesta llei, que és una joventut que és organitzada, que és
crítica, que és participativa i que s’implica en el món allà on
viu, que això és la joventut en la qual nosaltres creiem.
I res més fins aquí, esper i confiï que tenguem oportunitat
de treure molt de suc d'aquesta llei, és una bona proposta i és
un bon punt de partida que tenim damunt la taula.
Hi ha moltes esmenes i evidentment és un debat que
promet, com bé recordava abans el Sr. Gómez, tot i que veurem
quin serà després el resultat final, però evidentment aquest
debat també és important, i al que nosaltres no estam disposats
és a tornar cinquanta anys enrere, com deia des d'un principi.
Moltíssimes gràcies a totes i a tots.

Això és el que jo no acab d'entendre de vostès, és que
critiquen els decrets, però les lleis les tornen, no ho acabam
d'entendre, si m’ho vol explicar o si ens ho volen explicar
estarem molt contents.
Nosaltres vàrem presentar una trentena d'esmenes.
Explicaré al Sr. Gómez per què hem demanat que l'edat de
joves sigui fins als 35 anys. És evident que mon pare i ma mare
ja eren uns senyors grans quan tenien 35 anys, però és evident
també que els joves d'avui tenen una mala papereta. Jo sempre
ho dic aquí i ara avui ho tornaré a repetir i encara hi podré
afegir una sèrie de capítols més: molts d'aquests joves varen
haver d’empassolar-se la crisi del 2008; molts d'aquests joves
s'han empassolat la crisi de la pandèmia; molts d'aquests joves
s'empassolen la crisi de la guerra d'Ucraïna; molts d'aquests
joves s’empassolen la crisi del canvi climàtic; molts d'aquests
joves, i jove significa, va afegit a la seva motxilla, tenir un
projecte de vida, no tenen un projecte de vida.
Per això nosaltres consideram que s'ha d'ampliar, de
moment, estam disposats a rectificar en qualsevol moment, que
als 35 anys encara no tenen molts d’ells projecte de vida i per
això nosaltres pensam que les polítiques que s'han de fer en
aquesta comunitat autònoma s'han de poder fer fins a aquesta
edat. I per això també proposam que el parc públic d'habitatge
pugi al 20% i no al 15%, per matemàtica pura, com es diu en
aquest text.
Hem fet un munt de propostes. Nosaltres creiem en la
necessitat de fer polítiques amb els joves i per als joves, no pels
joves, com volen alguns, sinó amb els joves i per als joves, des
de les administracions públiques hem d'impulsar mesures que
facilitin aquest projecte de vida, torn a repetir.

(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sr. Ensenyat. Por parte del Grup
Parlamentario El Pi Proposta per les Illes Balears interviene la
Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors diputats.
Els torn a saludar en el dia d'avui, estic absolutament d'acord
amb el Sr. Ensenyat quan diu que aquest debat d'avui és estèril,
que els entra per una orella i els surt per l’altra tot el que
puguem pensar.
Jo hi ha una cosa que no entenc de VOX, hi ha una cosa que
no entenc, vostès, i amb això sí que hi estam d'acord, sempre es
queixen que el Govern governa per decret, hi estam d'acord, i
nosaltres sempre demanam que es tramitin els projectes de llei
i les lleis en aquesta cambra, però és que quan els presenten un
projecte de llei el tornen, una vegada i una altra vegada, me lo
devuelva, déme otro, no, això no es fa així. No és: vostè me’n
faci un altre; és: agaf aquesta llei, per raquítica que em sembli,
agaf aquesta llei per pobre que em sembli i present un milenar
d’esmenes si és necessari per fer-la perfecte i a la mesura del
que jo vull.

Volem que aquesta llei sigui, a més a més, d'aplicació
immediata una vegada que s'aprovi, i hem fet esmenes també
que tenen a veure amb els recursos econòmics, perquè si no
amb un paper no ens abasta, ens ha d’abastar amb aquests
recursos econòmics que acompanyin aquesta llei una vegada
que s'aprovi.
A més a més, nosaltres creiem que és vital que s'ha de
fomentar la conciliació entre la feina i l'estudi i la norma ha
d’acollir aquesta condició.
Per això nosaltres pensam que s'ha de considerar el factor
de vulnerabilitat entre el jovent, aquesta condició d'estudiant,
perquè si no tampoc no anirà bé, han d'estar formats, però han
de poder tenir aquest projecte de vida i pensam que aquesta
combinació és l'adient.
Amb tot això, nosaltres també creiem en reforços i per això
també ho hem plasmat amb força a les esmenes, amb altres,
com per exemple, per a salut mental, per a educació no formal,
per als problemes d'addicció, per a la formació laboral, són
propostes de millora que han quedat registrades en el
Parlament.
Nosaltres confiam que, des de la nostra intenció sempre de
sumar, es tenguin en compte aquestes esmenes.
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Passant a la proposta aquesta devolució de VOX, que amb
una qüestió de 12 línies ja han acabat la feina pel que fa a
aquesta llei, diuen: “No atiende las verdaderas necesidades de
los jóvenes ni sirve a los teóricos objetivos que se marca la
ley”, haguessin fet esmenes, és que vostès mateixos, són com
a propostes retòriques.
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I res més, només dir-los que nosaltres, miri, si pogués, ja és
que no es pot perquè seria absurd, però jo, si pogués, ara
mateix, des del nostre grup parlamentari, demanaríem per
reiterar el no, votació separada per votar que no a tots els punts
d'aquest refregit que han fet vostès de les seves ideologies.
Gràcies.

Estableix un complex “entramado de consejos,
conferencias y empresas con el objetivo de servir de acomodo
y plataforma a los jóvenes de los partidos y asociaciones
afines sin verdadera ni contrastada representatividad”, aquesta
llei quan s'aprovi també afectarà els joves de VOX, no és una
llei per a una gent, ni per al PSOE, ni per a El Pi, ni per al PP,
ni per a..., és per á tots, per als joves d'aquesta terra. Per tant,
tampoc no entenc aquest punt.

(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Mixt, en primer lloc,
la Sra. Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:

“La totalidad del texto legislativo está impregnado de la
imposición del catalán”. Li ho torn a repetir: si hi ha una llei
que està en desús, si hi ha una llei que té problemes de
pervivència, si hi ha una llei que té qualque tipus de problema,
per qüestions d’actitud intolerant i que lo diferente no me
interesa y vamos a pasar el rodillo de las mayorías españolas,
com bé se li ha dit en el dia aquí... no els va bé, idò res, aquí
som, no hi ha imposició del català, és supervivència, és
pervivència, una mica de respecte cap a la llengua de les
nostres mares!
Per altra banda, vostès parlen de: “la ley responde a
obsesiones de la izquierda, agrupar y estancar la sociedad en
diferentes grupos identitarios, feministas, LGTBI, jóvenes...”,
és que no entenem res; és a dir, als que han perseguit, als que
han mort, als que han marginat, als que han estigmatitzat, als
que els han provocat problemes d'autoestima, de salut mental,
de tot tipus, és precisament a aquests petits col·lectius, per què?
Perquè no es normalitzava ni es visibilitzava, per això s'han
creat aquests problemes.
(Alguns aplaudiments)
Vostès són els que volen agrupar, però els volen agrupar al
racó -al racó, eh?- perquè no existeixin, perquè no existeixin.
O no hi ha gais a VOX! Sí, no?... -uh! Així, sí, ho crec, això
també ho crec...
(Algunes rialles i remor de veus)
... perquè n'hi ha per tot, gràcies a Déu... ¡Viva la diferència!
Per altra banda, vostès parlen de la família, és clar, en
aquesta llei de joventut es parla de la família que han de fer
ells, de la família que ja tenen, que, per cert, no trien, no se'n
parla a la Llei de joventut, és clar, perquè ja la tenen, ja tenen
el papà, la mamà, el germanet, els padrins, ja ho tenen. Ho
comprenen vostès? Sí, bé.
Què més? “Los principales problemas de la juventud,
educación, trabajo...”, haguessin fet esmenes, els ho torn
repetir, si vostès creuen que això és important, haguessin fet
esmenes! Però no.
I la ideología de género. Bé, aquí ja no hi entraré, perquè
ja és de traca.

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo dubtava molt de quin tipus
d'intervenció havia de fer avui, i he pensat que filosofem una
mica. Una política de joventut a l'alçada del segle XXI ha de
comptar, necessàriament, amb la responsabilitat de la mateixa
joventut, perquè són subjecte actiu, agent de canvi, i no només
receptor passiu de determinades polítiques que fan les persones
adultes. La seva reducció a pur element passiu, activa encara
més, i no ho necessitam, la desafecció i el desinterès envers les
institucions polítiques. Com diuen veus expertes, enfront d'una
concepció de la joventut reduïda a un temps de transició, ara
volem afirmar que en realitat es tracta d'una nova etapa de la
vida, enfront de la vella aspiració emancipadora que tenia com
a fita, que els joves deixessin de ser-ho, ara el nostre objectiu
és donar-los el màxim d'autonomia personal i estendre els
beneficis de la nova condició a l'univers juvenil.
Enfront del discurs socialitzador tradicional, que volia
preparar els joves per a la vida adulta i transmetre’ls tot un
seguit de valors, ara el nostre propòsit és el reconeixement de
la plena ciutadania dels joves, com a constatació que l'espai
juvenil actua com a un potent camp d'innovació social i cultural
i que, per tant, les respostes que els joves plantegen als seus
problemes, serveixen també per a tota la societat.
Jove és un mot que fa referència a una franja d'edat
determinada, mentre que la condició juvenil és una etapa vital
que es caracteritza per la dependència residencial, financera i
familiar. La condició de juvenil, idò, es caracteritza per no tenir
un lloc de feina, que permeti l’autonomia econòmica pròpia de
l’adultesa, per no tenir un habitatge independent, com el que es
té a l'etapa adulta, o per no haver format un nucli familiar i
ocupar la posició de persona adulta de referència.
En efecte, la visió adultocràtica és una clara projecció de la
persona adulta sobre la jove, no es valora el seu potencial, ni
cap dels seus recursos intangibles que hi ha en ella, se la veu
essencialment com un problema i no com a part de la solució.
No se’ls reconeix ni veu, ni vot i, per consegüent, tampoc no és
tinguda en compte a l'hora de dissenyar polítiques que
l’afectaran decisivament.
Contra aquesta tendència, nosaltres defensam que la
joventut és una etapa de la vida en la qual l'ésser humà assoleix,
progressivament, espais d'autonomia; és a dir, la capacitat
efectiva d'exercici de determinats drets formalment reconeguts
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a partir de la majoria d'edat, que els permeten o faciliten una
aproximació successiva cap a la ciutadania plena.
“El paternalisme, -va escriure Immanuel Kant-, és el
despotisme més gran imaginable”. El risc, idò, d'una política de
joventut, és o bé caure en l’excés o bé en el dèficit, realitzant
una política adultocràtica de la joventut, o bé jovinalista. El
desafiament idò és assolir el punt mig, el lloc de la virtut,
segons Aristòtil, en el qual ambdues forces, joventut i adultesa,
s’equilibrin. Els i les joves no estan al marge del que passa al
seu voltant, ni de l’atur, ni de la precarietat laboral, ni del canvi
climàtic, ni de la pobresa, ni dels canvis educatius, ni del dolor
aliè, la crisi els ha obligat a preocupar-se per qüestions més
pròpies de l'edat adulta, i a responsabilitzar-se del seu nou
paper a la societat.
Què vol aquesta llei? Prioritzar les polítiques d'emancipació
i participació dels joves. En el context actual, caracteritzat per
la precarietat laboral, les dificultats d'accés a l'habitatge,
l’afebliment de la protecció social, etc., i una major diversitat
de trajectòries i al mateix temps majors dificultats per posar en
pràctica l'exercici de la plena ciutadania. Per tant, la qüestió de
fons no és tant aconseguir la independència, sinó poder accedir
també a recursos socials, polítics, econòmics i culturals,
necessaris per exercir la ciutadania.
Com passa amb tot, existeixen diferents models de
polítiques adreçades al jovent. I ara posaré un exemple que
dubt agradi al grup promotor d'aquesta esmena a la totalitat: al
nord d'Europa, la responsabilitat en el desenvolupament de les
polítiques de joventut correspon, en principi, a tots els
ciutadans i, en particular, a les ONG juvenils. Els òrgans
públics tenen com a funció la de donar-los suport financer i
només han intervenir-hi directament quan les organitzacions
socials no poden dur a terme les seves tasques.
El futur i el present és dels joves i els diré una cosa
impressionant, tenen veu i capacitat de pensar per si mateixos,
al·lucinant! I és evident que alguna cosa tenen a dir i a aportar
en aquesta societat i per al seu propi futur.
El nostre vot crec que queda clar, és en contra d'aquesta
esmena a la totalitat. Compartim els objectius i en allò que no
coincidim, hem fet tot un seguit d'esmenes, perquè la nostra
voluntat és contribuir i ser constructius, per açò som en aquest
Parlament.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sra. Font. Ahora el turno es para el Sr.
Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gracias, vicepresidenta, y bienvenido, president. Bé, Sr.
Rodríguez, estava un poc espantat, que havia sortit i dic a veure
si no puc interpel·lar amb vostè en aquest debat. Una tarda de
nou, debatem ara una esmena a la totalitat, que arriba al darrer

tràmit d’aquesta llei de la joventut de les Illes Balears, com a
actualització de la llei que teníem del 2006. I tenia la curiositat
o casualitat, potser mai no és casualitat, que l’any 2022 és
l’Any Europeu de la Joventut i la Comissió Europea, al seu
articulat, justament fonamenta que sigui l’Any Europeu de la
Joventut en la necessitat de l’apoderament dels joves, com a
eina per al seu desenvolupament, foment de polítiques actives
i especialment dels més desfavorits. Si vol, podem subratllar
desfavorits, per quan parla de què fem grups o no fem grups,
per tenir clar que són desfavorits.
Un dels principis en els quals fonamenten la seva esmena a
la totalitat, no sé quantes esmenes a al totalitat fan ja, mirin que
només duc set mesos aquí al Parlament, i vostès el que fan és
queixen dels decrets llei, com ja li han dit, o quan hi ha una llei
que ha fet tot el tràmit parlamentari, no, no, no la volem, li ho
ha dit la Sra. Pons, la diputada Pons, que, bé, llavors què
volen? Perquè propostes, com també li han dit, tot i ser quasi
el darrer, sobre aquesta qüestió no n’he sentida cap.
Una de les qüestions per les quals diuen que no estan
d’acord, és pel marcat accent de gènere, del col·lectiu LGTBI,
de catalanisme. Mirin, vostès ara mateix fan molt d’enrenou,
tant en xarxes socials, que potser en això és en el que treballin,
amb la Comissió Europea; hi ha una Comissió Europea, a part
de la que vostès treballen, que és la Comissió Europea Contra
el Racisme i la Intolerància i aquesta comissió europea resulta
que fa no-res, bé, fa no-res no, ja fa quasi dos anys, tres anys,
perdó, va fer una recomanació política per dir què podíem fer
en els delictes d’odi, què podíem fer? I li llegiré textualment,
tal i com figura al BOE. “Inicialmente se entiende como
discurso del odio el fomento, promoción o instigación en
cualquiera de sus formas del odio, humillación o el
menosprecio de una persona o grupo de personas, -subratllaré
“grupo”-, así como el acoso, descrédito, difusión de
estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con
respecto a dicha persona o grupo de personas y la justificación
de las manifestaciones, por razones de raza, color,
ascendencia, origen nacional, étnico, edad, discapacidad,
lengua, religión o creencias, sexo, género, identidad de
género, orientación sexual y otras características de condición
personales”.
També parla en aquesta disposició que la trivialització és
una de les qüestions i resulta que la trivialització es diu, -que li
digui bé, que no em vull equivocar, que després- “argumento
ad hominem”, això és una qüestió que fan molt aquí a la
Cambra, en aquesta cambra, que és desqualificar, llevar
importància a una cosa amb la qual no estan d’acord. I ho fan
habitualment, amb les polítiques de gènere desqualifiquen, amb
les polítiques per als col·lectius LGTBI desqualifiquen, amb les
polítiques de protecció de la llengua.
Vostè ha parlat, ha emprat molt bé una paraula “promoció”,
però és que aquí el que es fa és promocionar i protegir una
llengua i es protegeix perquè està en perill i és un dels valors
culturals que està emparat per l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears. Llavors, com ja ha dit el Sr. Gómez, potser sigui
un poc frívol el que diuen.
L'emancipació, per què és un problema, l'emancipació? Bé,
podem parlar de les xifres que teníem el 2006, tant d'atur
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juvenil com d'emancipació, el 2006 l’atur era la meitat que el
d’avui, i l'emancipació, el mateix però al contrari, el doble. Què
tenim, ara? Tenim un problema molt greu, i ho duré a la realitat
que tinc més a prop, la realitat de Formentera. Vostè ha parlat
avui aquí, a la Cambra, que un jove el que ha de fer és poder
tenir un habitatge; molt bé, parlem d'un jove de Formentera a
dia d'avui, dia 22 de març, ara decidesc, perfecte, vaig a triar
comprar una casa a Formentera, una de les promocions que hi
ha a una zona no turística, llavors, com que és de nova
construcció, aquesta casa mai no podrà ser turística, per la
normativa, el preu d'aquestes cases oscil·la entre 480.000 euros
i 840.000 euros, IVA exclòs, expliqui’m vostè quin jove amb
el seu primer treball pot accedir a aquest habitatge? Perquè jo
no sé quin, eh!, de veritat, no sé quin, no sé quin tipus de treball
ha de tenir per poder arribar a comprar-se això, o potser és que
no parlem de tots els joves, vostè parla d'uns joves determinats
que sí que tenen aquest poder adquisitiu.

competència, puguin formar part del desenvolupament
d'aquestes polítiques.

I si parlem del lloguer, resulta que no canvia la cosa, ja ho
he dit aquí en seu parlamentària, parlem que el lloguer mitjà
està entre 1.200 i 1.400 euros mensuals per a un pis per a tot
l’any, és que és molt complicat! Llavors, que hi hagi mesures
dins una llei de joventut que potenciïn que almenys el 15% del
parc públic sigui per als joves, és que és necessari, si volem que
els joves s'emancipin. Si volem, o, potser, com ja li han dit, el
que no volen és que s'emancipin, el que volen és la uniformitat.
La consellera li ha dit molt bé: tamisar, tot igual, tot en gris; tal
volta la barreja de colors que duu l’Arc de Sant Martí, si la
barregem tota, surt un gris o un negre, tal volta el que volem és
això.

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

Què més falta? Òbviament, aquesta llei no és l’única, fan
falta més qüestions, fa falta poder limitar el preu del lloguer, la
qüestió de l'emancipació, fan falta reformes laborals que
garanteixin que existeixin llocs de treball ferms que puguin, i
aquestes qüestions es fan també, potser ho hem de recordar. La
llei que es tramita, en llegir-la, el primer article, diu: “La
finalitat última de la llei és afavorir que les persones joves
puguin desenvolupar el seu propi projecte de vida i garantir la
participació activa en igualtat de drets i deures en la vida
social”. I vostè ha qüestionat que els joves no tenen qüestió de
decisió.
Bé, podríem anar també a la Llei d'autonomia del pacient,
que al seu article 9 hi diu “que els joves menors de 16 anys, que
estiguin emancipats, poden decidir el seu futur sanitari”. Ja hi
ha qüestions en les quals els joves menors i els joves majors de
16 anys ho poden decidir també, l’articles 9 de la Llei
d'autonomia del pacient. Ho dic perquè és una qüestió que hem
de tenir-la en compte, també, ells decideixen ja qüestions de la
seva vida. Ampliem el marc en el qual puguin decidir.
I després, ha parlat de “grup de la joventut”, sé que li
agrada molt, quan parlem de les disposicions legals i d’altres,
l'article 70.16 de l'Estatut d'Autonomia: joventut, disseny i
aplicació de polítiques, plans i programes destinats a la
joventut, és l’articulat de l’Estatut d'Autonomia i és una de les
competències pròpies dels consells insulars. I resulta que
aquesta nova llei el que fa és fer les comissions
interinstitucionals necessàries perquè la llei garanteixi el que
necessita la joventut, així com que els consells, que tenen la

Poc més a afegir, crec que queda clar que no podem donar
suport a aquesta proposta, perquè quan vostès diuen que hi ha
un marcat accent de gènere, un marcat accent dels col·lectius
més desfavorits, un marcat accent de llengua catalana, les
mateixes raons per les quals vostès volen esmenar la totalitat,
són per les quals avui jo votaré que no.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:
Gràcies, Sr. President, bona tarda a tots i a totes, senyors i
senyores diputats. Jo, sincerament, crec que avui qualque grup
parlamentari no tenia clar què és el que veníem a debatre de
fons, de fons. Fins i tot...
(Alguns aplaudiments)
..., i mirin que és irònic, per part del grup parlamentari que ens
ha fet ser avui en aquesta cambra, debatent una esmena a la
totalitat, perquè senzillament una llei de polítiques de joventut
-segons ells- no és necessària i no respon als interessos dels
joves de les Illes Balears. I ho poden vendre, Sr. Rodríguez,
com vulguin, ho poden vendre com vulguin, poden dir que el
que no volen és aquesta llei, poden fer els teatrillos als quals,
malauradament, estam acostumats a presenciar en aquesta
cambra parlamentària, però la realitat és que vostès només són
aquí per fer el que han fet durant aquests tres anys: dinamitar,
dinamitar, i no només això, com vostè diu, dinamitar y llevar a
cabo su ideología trasnochada del siglo pasado. Això és al que
vostès s’han dedicat a fer durant aquests tres anys. Perquè
vostès no són capaços fins i tot de dir que no a una llei que
l'únic que pretén i dedica els seus esforços és a millorar la vida
de gairebé 200.000 persones joves que viuen a les Illes Balears.
De què parlam, avui? El debat del qual parlam avui no el
podem enfocar de forma correcta si no som honestos i
contestam aquesta pregunta, avui parlam d'un dels majors
reptes que té la societat illenca, del país i del món, debatem
sobre el nostre present i sobre el nostre futur, perquè això és el
que volen les polítiques de joventut que es debaten en aquesta
cambra, les polítiques de joventut que desenvolupa el Govern
de les Illes Balears des de l'any 2015 i que el Govern
d'Espanya, des de fa més de tres anys, també, hi fa feina.
Les polítiques de joventut neixen d'una necessitat clara:
generar una vida digna i plena a una generació que
especialment s'ha vist castigada els darrers 15 anys.
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Mirin, al llarg de la història de la humanitat s'han viscut
moments molt durs i moltes generacions han hagut d'afrontar
circumstàncies que posaven en perill la seva supervivència,
però hem de ser conscients que el primer que hem de fer avui
és fer un exercici d'empatia, d'empatia amb els milers i milers
de joves que des de fa molt de temps ho passen molt malament;
empatia perquè la realitat de la meva generació -la que diuen
que és la més preparada de la història- és una generació que
fins fa molt poc encara patia les conseqüències de la crisi
econòmica de la darrera dècada; una generació que ha patit les
conseqüències personals, emocionals, socials i econòmiques de
la pandèmia de la COVID, i una generació que, a més, veu
novament en perill el seu futur amb el fantasma de la guerra
que assola novament Europa; una generació que té el perill de
convertir-se en una generació entre crisis. I és precisament
d'això del que tracta aquesta llei, tracta d'això, d'intentar
generar seguretat, estabilitat, oportunitats, dins un mar
d'incerteses.

La major part dels grups parlamentaris hem entès que això
era important, que era important tenir una norma actualitzada
16 anys després, una norma que s'actualitzés a la realitat que
vivim els joves d'avui en dia, que és una realitat molt complexa
i molt específica. I per què? Perquè el món ha canviat
moltíssim en 16 anys, un món absolutament globalitzat, que
canvia a un ritme frenètic, i nosaltres, com a responsables
públics, hem de ser aquí i donar resposta perquè aquest ritme
frenètic no deixi ningú enrera, perquè aquest ritme frenètic no
exclogui ningú i deixi sense futur, en definitiva, som aquí per
generar certeses al jovent.

Aquesta llei pretén establir el marc d'actuacions de les
polítiques de joventut de les Illes Balears amb una finalitat
clara: afavorir que les persones puguin desenvolupar el seu
projecte vital, millorar les seves condicions de vida i garantir
la seva emancipació personal i professional. I sí, també garantir
la integració i participació activa, efectiva i en igualtat de drets
i deures, en la vida social, cultural, econòmica i política. Això
és el que pretén aquesta llei i a això és al que vostès diuen que
no. És aconseguir una emancipació i una vida digna el que
vostès pretenen negar, fins i tot el debat parlamentari, perquè
el que es demana aquí avui -i no ho podem oblidar i ho hem
d'explicar- amb aquesta esmena a la totalitat, és rebutjar i
retornar aquest projecte de llei al Govern de les Illes Balears.
I crec honestament que vostès s'equivoquen, perquè fan això i
no tenen més feines a fer.

I, com deia el representant del Consell de la Joventut de les
Illes Balears que vostè avui ha esmentat en moltes ocasions, és
hora que comencem a parlar que les polítiques de joventut són
més que un casal de barri en el nostre municipi, parlar de
joventut és parlar de formació, la joventut és ocupació, la
joventut és habitatge, emancipació, salut mental, apoderament.

I com han fet alguns dels meus companys que m'han
precedit en l'ús de la paraula, el Grup Parlamentari Socialista,
naturalment, sí pensa que aquesta llei és necessària per donar
resposta als problemes de la joventut d'aquesta terra; pensam
que sí és una llei oportuna, pensam que sí és una llei
indispensable. I, en primer lloc, perquè arriba a un moment
clau, com li hem dit, és una generació que ha patit la crisi
econòmica i la pandèmia, una guerra i que, per tant, és hora de
posar-nos les ulleres generacionals, és hora de situar-nos i fer
més incidència en parlar sobre la diagnosi de la situació de tota
una generació; però sobretot de ser capaços de donar respostes
i capaços, també, de generar el màxim consens possible a una
qüestió que és de país. I aquesta llei, malgrat alguns insisteixen
en negar-ho, és una norma consensuada.
I vull insistir també en una qüestió que per ventura és
simbòlica, però que per a nosaltres és important i és el títol de
la mateixa norma, estam satisfets que aquest hagi canviat des de
l'avantprojecte fins avui, fins al projecte que avui debatem, i
que avui parlem de polítiques “de” joventut i no “per a” la
joventut; perquè el que primer hem de fer, també, quan
debatem sobre aquesta llei o quan parlam de polítiques de
joventut en sentit ampli, és entendre una qüestió senzilla,
bàsica: hem de tractar la joventut com a subjecte actiu, sense
paternalismes i amb una mica d'empatia, sense qüestionar la
seva maduresa, Sr. Rodríguez, sobretot, si de veres ens creiem
que volem generar ciutadania activa en un futur.

I també em sembla oportú, com ha dit la consellera, separar
aquesta llei d'una qüestió més concreta com és el lleure i el
temps d'oci. Compartim que era absolutament necessari
elaborar una llei de joventut amb entitat pròpia, que treballés,
entre d’altres, l'emancipació com la principal preocupació dels
joves d'aquestes illes.

(Alguns aplaudiments)
I també és una llei oportuna, Sr. Rodríguez, perquè parla de
la participació democràtica dels i les joves, això que a vostès
sembla que els espanta moltíssim, però és que això suposa
l'exercici de la ciutadania activa, perquè els joves prenguin
consciència de la capacitat que tenen per prendre les seves
pròpies decisions i que també són i seran agents
transformadors. Perquè si volem que els nins i les nines, els
adolescents d'aquesta terra, siguin part activa de la societat a un
futur i s’impliquin socialment i políticament han de començar
per participar en els seus entorns més propers.
Com dèiem, aquesta llei fomenta la participació en els
espais formals i no formals amb una qüestió essencial per a
nosaltres, com impulsar els consells de la joventut locals
insulars, i, si m’ho permeten, aborda l’element que per a mi és
primordial, és donar resposta a una reivindicació històrica del
Consell de la Joventut, de fa ja prou anys, i és dotar-lo de
personalitat jurídica pròpia, com a corporació pública sectorial
de base privada, per millorar el seu funcionament i la seva
autonomia; com deia, és una reivindicació, després que el Partit
Popular el fulminés a l'any 2012 i després que es recuperés a
l'any 2016, el consell demanava una figura jurídica més adient
per a la seva tasca i la seva naturalesa.
Per tant, vagi per endavant el reconeixement del Grup
Parlamentari Socialista a l'empenta al compromís altruista i la
tasca que ha fet, fa i farà el Consell de la Joventut de les Illes
Balears en benefici exclusiu del jovent d'aquestes illes,
reconeixement que és més necessari que mai, quan alguns, com
vostè, Sr. Rodríguez, demostren la por terrible, la por terrible
que tenen a qualsevol òrgan de participació, en particular al
Consell de la Joventut de les Illes Balears, que ja ho podrà
explicar, per què no he entès, no he acabat d'entendre quina por
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li genera, així com els sindicats patronals i qualsevol mitjà de
participació i decisió de la societat civil.
Hi ha una qüestió imprescindible, la més imprescindible,
que és l'objectiu principal de la llei, que és precisament afavorir
que les persones joves puguin desenvolupar el seu projecte
vital propi amb igualtat d'oportunitats, és a dir, l'emancipació
del jovent. I l’emancipació té un vessant material, però no
només té un vessant material, i també hem de parlar d'això, per
una banda, a la llei es plantejava l'emancipació juvenil des dels
tres vessants tradicionals: la formació, l'ocupació i l'habitatge.
Partim de la premissa que, malauradament, no totes les
persones partim del mateix punt, en moltes ocasions encara
avui el codi postal d'origen marca i determina el teu futur, i és
clar que importa l’origen socioeconòmic dels teus pares, és clar
que incideix en la capacitat de poder estudiar i fins i tot de triar
uns estudis o uns altres, i per això hi és la política, per arribar
allà i a aquells que no tenen al seu costat el poder dels diners.
De la mateixa forma, la llei contempla l’ocupació com el
segon pilar i millora l'ocupabilitat de les persones joves,
mitjançant polítiques d'ocupació que han de ser valentes;
millora les condicions del treball o impulsa l'emprenedoria.
Perquè, certament, i vostè ho ha dit: la taxa d'atur juvenil no és
acceptable quan se situa al voltant del 30%, ha baixat des de
l'any 2015, quan se situava en un 42, però és certament
insuficient. D’aquí neix la necessitat d'una llei com aquesta i
d’aquí neix la necessitat de polítiques com l'increment del salari
mínim interprofessional o de la reforma laboral del Govern
d'Espanya, que milloren les condicions de feina de milions de
treballadors i treballadores, especialment de la gent jove que
pateix la precarietat laboral de forma evident; l'increment de
quatre vegades més de contractes indefinits respecte de l'any
passat, i és Balears la comunitat autònoma que lidera la creació
d'ocupació indefinida, és una mostra clara i evident que la
precarietat no és, no ha de ser inherent al fet de ser jove.
Hi ha alternatives clares, i si posam les mesures necessàries
una ocupació digna és possible, perquè poques coses preocupen
més a un jove que tenir estabilitat laboral.
I si tenim un accés equitatiu a una formació, si tenim accés
a una feina que no sigui precària, serà possible materialitzar
l'emancipació amb l'accés a un habitatge digne, perquè el
percentatge d'emancipació, malauradament, en aquesta
comunitat autònoma només es troba al 16%, perquè és
indispensable que, juntament amb polítiques actives
d'ocupació, es continuïn desenvolupant mecanismes que
flexibilitzin i facilitin l'accés a un habitatge i lluitin també
contra l'especulació d'aquest dret.
Ara, com avançava abans, l'emancipació no és només
material, no és només econòmica, crec que en això podríem
fins i tot arribar, Sr. Rodríguez, a un punt d'enteniment, aquí no
es tracta de perpetuar un sistema basat en el viure per treballar,
diputats i diputades, viure no és sobreviure, es tracta de
treballar per poder viure, es tracta de tenir una vida plena, i
això implica tenir una jornada laboral que puguis
compatibilitzar amb una vida familiar, amb els amics, amb els
teus hobbies, tenir una vida implica accedir a la cultura en tots
els seus vessants, a l'esport, implica que puguis participar
també en la vida política i social de la comunitat autònoma, de
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la teva ciutat; és garantir que per a les persones amb origen
humil també sigui possible assolir un benestar emocional,
perquè també parlam de salut mental, quan parlam
d'emancipació i de joventut.
Hem de ser conscients que ens trobam a un moment que
començam a trencar l'estigmatització de la salut mental, perquè
per fi podem parlar-ne, i això va des de parlar del benestar
emocional d'una persona en el seu dia a dia, a parlar de tenir
accés a un professional, independentment dels doblers que es
tenguin en el compte corrent. I parlar de salut mental també es
parlar d'una realitat que és molt fosca, molt fosca, perquè és
parlar de la responsabilitat que tenim com a societat, que
fracassam com a societat, ja no com a polítics, com a societat,
en general, quan un jove, que té tota la seva vida per davant,
arriba a la terrible conclusió que la seva vida no val la pena,
això també és parlar de salut mental, també és parlar de
polítiques de joventut, perquè, malauradament el suïcidi juvenil
és la principal causa de mortalitat dels joves d'aquest país.
Hem de donar resposta a aquesta situació i és el que tractam
de fer, no ens podem quedar aturats, i aquí l'equidistància no és
possible ni permesa.
Per tant, així són les coses, una llei de polítiques de joventut
per a les Illes Balears que a uns els convenceran més i a uns els
convencerà manco, però almenys que de vuit grups
parlamentaris sis, veurem què fa el Partit Popular, han entès la
necessitat i l'oportunitat d'aquesta llei i, per tant, s’assumeix la
responsabilitat de la seva tramitació parlamentària, amb
esmenes, 265 que s'han presentat, per plantejar millores, per
introduir un criteri que pot ser legítim i que podem compartir
o no, però compartim un fet important, que aquest marc
normatiu és important per a la ciutadania de les Illes Balears.
I, com deia, hi ha un grup parlamentari, el seu, Sr.
Rodríguez, que tot això li és exactament igual, que pensa que
la llei, amb paraules seves, no és esmenable, veritat?, no té
esmena possible, i que, acompanyats, com deia, de les seves
dèries malaltisses, rebutja de front aquesta llei. Vostès deien:
“porque esta ley está plagada de chiringuitos, porque no
responde a las necesidades de los jóvenes, porque a lo que
responde es a las obsesiones de la izquierda, a las feministas
y al lobby LGTBI, -perquè ja sabem que a vostès tot el que
sigui plural i divers els fa una mica de por-, porqué volvemos
con el cuento de la imposición del catalán -això del cuento ho
afegesc jo-, porque no se habla del hecho familiar -perquè a
vostè el treuen d'un model de família i es veu que ja es perden-,
y, por descontado, es una ley plegada de la de la temible
ideología de género.”
Per cert, els ha mancat una qüestió a la seva motivació que
m'ha estranyat i que sempre diuen, i li fa moltíssima por:
l'Agenda 2030, que vostè l’ha dita abans, però no és a la
motivació, l'hauran de ficar també, perquè em sembla opció
essencial per a vostès.
Per tant, com és habitual, sembla que la llei del mínim
esforç impera en aquest grup parlamentari, vostès presenten
una esmena a la totalitat i ja tenen tota la feina feta, una gran
tasca parlamentària, Sr. Rodríguez.

7010

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 113 / 22 de març de 2022

De vegades pens -i acab amb això- que ens volen fer veure
que no sabem què proposen, ens volen fer veure que no sabem
quines són les seves propostes ni quines són les seves
intencions, però, senyors diputats, Sr. Rodríguez, el que
representen és el ressò d'una època molt fosca que aquest país,
afortunadament, va superar fa més de quaranta anys. Gràcies.

partido y verá todas las medidas y proposiciones que tenemos,
pero la básica, la básica, y aquí sacaré ese otro mantra que le
preocupaba tanto al Sr. Ares Fernández, pasar de la Agenda
2030, tener soberanía energética, soberanía industrial,
soberanía económica y crear un futuro lleno de expectativas
positivas para nuestros jóvenes. Eso es básicamente lo que se
puede hacer.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Fernández. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr.
Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ.
Gracias, Sr. Presidente. A ver, Sr. Fernández, yo creo que
usted, como diputado del PSIB, es la clara manifestación,
teniendo en cuenta que creo que más que le dobló la edad, de
que los jóvenes tienen todos los cauces necesarios para
participar en política, y no sólo usted, gran parte de la bancada
que le acompaña es gente muy joven, con lo cual está más que
demostrado que los jóvenes tienen plena capacidad de
participar en política sin necesidad de esta ley que se acaban de
inventar.
Y yo creo que esta ley se la sacan ustedes porque, claro,
como ustedes deben mirar las encuestas y les debe preocupar
que VOX es el partido preferido entre los jóvenes entre 18 y 24
años, y esto les debe aterrar, porque nosotros, me decía antes
-creo que era la Sra. Mayor-: ustedes representan a los
jóvenes..., yo sé a quien represento, represento a las decenas de
miles de ciudadanos que nos han votado de toda edad, sexo y
condición. Quien no sé a quién representa es este
fantasmagórico Consejo de la Juventud, que está formado por
asociaciones que no se sabe muy bien cuál es su
representatividad y que a ustedes les quieren elevar a categoría
de interlocutor válido para hacer políticas de juventud. Esos no
sé muy bien a quién representan.
Antes también me ha hecho un poco de befa la Sra.
Consellera, diciéndome que nos..., una discusión tan absurda
como ven a mi vera o ven a mi lado o mi lao, no sé qué. Mire,
a ver, Sra. Santiago, lo de las modalidades no es una discusión
filológica, está en el Estatuto, ese Estatuto que a ustedes tanto
les gusta y que sólo respetan en aquellas partes que les
conviene.
A ver, me decía la Sra. Mayor también: díganme ustedes
cuáles son las medidas que proponen; tengo cinco minutos y
esto se ha convertido en una especie de debate de política
general, entenderá que es muy complicado hablarle de todas
mis medidas, pero le voy a dar una respuesta corta y una un
poco más larga. La respuesta corta, ¿qué se puede hacer para
mejorar las expectativas de la juventud en esta comunidad y en
este país? Echarles a ustedes, respuesta corta.

Sr. Gómez, mire, yo entiendo que a veces estamos en
diferentes niveles de debate, yo entiendo que como es lo que a
usted le gusta, pues quiera hacer un debate de política
administrativista; yo he venido a la política a un debate
diferente, el debate de las ideas; ese debate que estaba
abandonado, ese debate que en algún momento del pasado
hasta su partido abanderaba, porque le recuerdo que su partido
quería derogar la Ley de violencia de género, ahora ya no, pero
en su momento lo quería hacer, en su momento lo quería hacer,
ahora se han unido al consenso progre. Y es precisamente
porque hacía falta ese debate de ideas por lo que está VOX
aquí, porque para discutir sólo de cuestiones técnicas y
administrativas, que son muy necesarias y que está muy bien,
ya había muchos partidos.
¿Por qué estamos en política? Porque se ha abandonado la
defensa de las ideas y de los valores frente a esa izquierda que
pretende entregarles a todos ustedes carnet de buen demócrata,
de buen feminista, de buen gay-friendly y de buen
ecosostenible, o sea, ellos son los que dicen cuándo ustedes son
buenos y entran en el consenso y les dan un carnet. Y eso es
precisamente todo lo que emana de esta ley. Y evidentemente
que hay leyes que no se pueden enmendar, ¿o ustedes hubieran
presentado enmiendas a las leyes raciales de Nuremberg?
Supongo que no, supongo que las hubieran devuelto, ¿verdad?
Pues en el fondo, en el fondo, eso es lo que sucede con alguna
de sus leyes ideológicas, no tienen enmienda posible, no se
pueden arreglar con parches, porque toda la esencia de esta ley
es precisamente eso, colectivizar, dominar y controlar a la
juventud.
Afortunadamente, como ya les he indicado, la juventud de
este país cada vez lo tiene más claro y la juventud de este país
cada vez respalda más a VOX.
Gracias, Sr. Presidente.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de contrarèplica, pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Mayor.
LA SRA. MAYOR I ABAD:
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Rodríguez, no nos
engañe, ¿que en cinco minutos no nos puede explicar
propuestas? ¡Si lleva veinticinco minutos de debate aquí en
cámara parlamentaria...

(Remor de veus)
(Alguns aplaudiments)
Respuesta larga, ¿qué se puede hacer en materia de política,
de juventud, etc.? Puede usted entrar en la web de nuestro
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... y ni una sola propuesta! Ahora, eso sí, le quedan los cinco
minutos de réplica al PP, a ver si tenemos suerte y una, una,
una sola propuesta, de verdad que se lo digo, creo que ya se lo
he dicho.
Es más, es más, para prepararme este debate fui a vuestra
página web, fui a todas vuestras redes sociales a ver si
encontraba alguna propuesta sobre juventud, y la encontré, no
en la página web, la encontré en la hoja de programa electoral
que presentaron ustedes en Castilla y León, y precisamente en
un punto único lo que pedían ustedes es "vivienda para jóvenes,
retorno para jóvenes y acceso al mundo laboral", precisamente
lo que dice esta ley. Por eso en toda mi intervención le he
interpelado diciéndole, por favor, dígannos qué son las medidas
exactas, porque yo entiendo que al menos en Castilla y León,
que han sido ahora las elecciones, se han preparada esta hoja de
programa electoral, es que a lo mejor quiere decir que alguna
medida sí que tienen.
Entonces, de verdad, se lo vuelvo a decir, ¿cuáles son sus
propuestas para la emancipación de los jóvenes? Propuestas,
corto, mediano y largo plazo para la emancipación, para el
acceso a la vivienda, para el acceso al mundo laboral y para el
acceso a la formación continuada, ¿cuáles, cuáles son?
Nosotros, ya le vuelvo a repetir, estamos de acuerdo con
esta ley, además, es que esta ley se ha hecho de forma
participativa y consensuada con entidades y con todas las
administraciones, esta forma que ustedes le tienen tanto miedo,
parece ser. Entonces, ante esto, nosotros evidentemente que
estamos a favor de esta ley.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Gómez.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, president. Sr. Rodríguez, estoy más preocupado
que antes, sí, y le voy a decir por qué, primero, porque siguen
demostrando reiterado y reafirmado, que desconoce la
administración, y me preocupa muchísimo, y espero que le
preocupe a los jóvenes, que dice usted que tanto se están
acercando a VOX, que ustedes, que dicen tener una opción de
gobierno y una alternativa, no conozcan la administración y el
ámbito competencial, no que cuestionen ya el ámbito
competencial, como sería cargarse todo el título VIII, sino
directamente que no lo conozcan. Y eso es importante.
Debate de ideas. Todo el rato ha habido aquí debate de
ideas, no me sustancie usted, no sea tan simplista de decirme,
aunque usted me quiera en ese caso pues desprestigiar, que yo
le he hablado de cuestiones sólo administrativas, no lo he
hecho, lo he hecho planteamientos, posiblemente no con el
relato que usted espera, pero le hecho planteamiento, le hecho
planteamiento de lo que entiendo yo dónde tienen que
participar los jóvenes; que una ley no se tiene que hacer para
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los jóvenes, sino con ellos. Hemos estado hablando de todo
esto, y además creo que con bastante contenido.
Mire, a mí me preocupa, ya le he dicho, el desconocimiento
de la administración y otra cosa importante que también me
preocupa, si ustedes hacen, y es una pregunta que le lanzo, no
es retórica, ¡eh!, o sí, si ustedes votan, o sea, hacen una
enmienda a la totalidad de la Ley de juventud, le voy a decir
dos preguntas: una, ¿harían una ley de juventud? Y, dos, si
harían una ley de juventud y recogiendo la intervención que
usted ha hecho, ¿la haría simplemente con el punto 1 que
dijese: remítanse a la ley de familia o de familias, y punto 2:
vayan ustedes jóvenes a votar, eso es todo el contenido de la
ley que ustedes redactarían, y la redactarían así porque ha sido
el argumento que ha dicho: el único espacio de participación de
los jóvenes es la urna.
Mire usted el nivel de participación y abstención de jóvenes
o del colectivo que no va a votar por algo, eso es una inquietud
que ustedes deberían tener. Y lo que facilita como entendemos
nosotros que ha de ser la participación son muchos ámbitos de
participación, y usted lo ha sustanciado simplemente con el
Consejo de la Juventud. No, evidentemente que no, pero el
tejido asociativo, como el tercer sector, como la plataforma del
voluntariado, como las asociaciones de familias, como las
asociaciones de vecinos, como todo el tejido social que hay,
tiene canales de interlocución con la administración y esa es la
vía de participación de jóvenes, estén o no, ¿vale?, una de ellas.
Y por lo tanto yo me reafirmo cada vez más en el tema de
no solo darle apoyo a esta..., o sea, no darles apoyo a ustedes
a su enmienda a la totalidad, sino confiar en que el trámite de
esta ley va a permitir muchísimo más en mejorarla, como le he
dicho, y hay cuestiones que confrontan. Le he dado algunos
ejemplos que creo que eran de ideas también, pero usted me lo
ha llevado a la parte simplemente orgánica de la
administración, no, no lo es, a lo mejor como administrativista
que soy también, porque conozco la administración pública,
pues a lo mejor le he dado algunos tipos de referencias muy
concretas.
Mire, lo que permite la figura del Consejo de la Juventud,
le voy a decir qué es: esa independencia, pero es que hay que
conocer la administración, hay que conocer el cuerpo
normativo que regula precisamente la personalidad jurídica
para entender que, precisamente para no depender
administrativamente de la administración como está haciendo
ahora, podrá precisamente dos cosas: una, tener esa autonomía
y esa independencia, y dos, esa fiscalización diferente, que no
solo será a través de la conselleria por la subvención que le da,
sino que será a través de este parlamento y a través de la
Sindicatura de Cuentas o de cualquier fiscalía si lo considera,
porque precisamente será un órgano definido con personalidad
jurídica propia.
Y eso, pues..., usted lo ha simplificado en simplemente,
pues creo que le ha llamado “chiringuito”, pero le ha mandado
otra cosa que a mí me preocupa más que le llame “chiringuito”
y es que es “plataforma de”, y sobre todo “instrumentalizado
por”, no, eso sí que no, que usted tenga esa idea le digo ya que
lo reafirma (...), yo se la rechazo y cuando quiera se lo podré
explicar, y no por mi trayectoria o experiencia que tengo de
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conocer el Consejo de Juventud, sino porque han compartido,
y ustedes han estado además apoyando a muchísimas entidades
en sus proyectos, la que han compartido muchísimas entidades
participando en ese consejo de la juventud.

callar la boca dient cuando seas padre comerás huevos, primer,
perquè tenen criteri; segon, perquè pensen tot sols; tercer,
perquè no poden ser pares, i quart, perquè no poden comprar
ous, i aquesta és la trista realitat que viuen els joves.

Y si ustedes consideran que ese consejo de la juventud ha
de ser un..., o consideraban, porque como no han presentado
enmiendas, que debería ser un órgano realmente que represente
a la juventud, que sea dinamizador del tejido asociativo para
que pueda interlocutar, participar en las políticas de juventud
y además incluso fiscalizar a la administración, insisto, el
Consejo de la Juventud con algunas enmiendas comparecerá
aquí a dar informe de su gestión durante un año y a través de
ese dinero público también que ha gestionado dentro de su
independencia y dentro de su autonomía, pero además
lanzarnos aquí propuestas a los grupos parlamentarios para
hacer esa acción de control y propositiva a las
administraciones. Esa es la oportunidad y esa es la filosofía del
Consejo de la Juventud.

Esperem que aquest text pugui arribar, amb les esmenes per
suposat del Grup Parlamentari El Pi, que aquests joves puguin
tenir un projecte de vida perquè al final d'això es tracta.
Gràcies.

Por cierto, un planteamiento del Consejo de la Juventud que
no viene detallado, nosotros entendíamos que se debería
detallar más, que no viene detallado aquí, que se detallarán más
su funciones por despliegue reglamentario, ya la veremos,
también tendremos esa oportunidad también para fiscalizarlo.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sr. President. Si m’ho permet intervindré des de
l'escó ja que seré molt breu. Sr. Rodríguez, només plantejar-li
una qüestió: ha fet una comparació entre la Llei de polítiques
de joventut i la Llei dels judicis de Nuremberg, la diferència,
sap quina és? Una dóna drets i l'altra llevava la vida de
persones. Aquesta és la diferència, i crec que s'hauria de fer
mirar aquestes comparacions (...)
(Alguns aplaudiments)

Gracias.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:
No en farem ús, president, gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President. Si m’ho permet intervindré des
d'aquí perquè seré molt breu.
Simplement vull agrair a Joves per les Illes la il·lusió que
han posat a col·laborar amb el Grup Parlamentari El Pi a l'hora
d'elaborar les esmenes que hem presentat a aquest projecte de
llei de joventut.
Simplement reiterar que no m'agrada quant al fons... o no
ens agrada a aquest grup parlamentari ni el fons ni les formes
ni les posades en escena, el que volen és destruir l’oponent i de
qualque manera adoctrinar els partits de l'oposició, com també
se’ns ha intentat fer així, aquí, avui, per veure com ens hem de
comportar, què és el que hem de fer i tot per tornar com un
bumerang malinterpretat allò que s'ha dit en aquesta tribuna.
I simplement dir que, gràcies a Déu i afortunadament, i
n’estam molt satisfets, que als joves d'avui ja no se'ls pugui

Gràcies, Sr. President. Jo ho he intentat, Sr. Rodríguez, però
ha estat impossible, vostè no m'ha sabut concretar què li fa
tanta por del Consells de la Joventut, concretament, i això que
alguns no han arribat a defensar mai de veritat els consells de
joventut i altres, com vostès, es limiten a qualificar-los de
“xiringuitos”, sense saber ben bé del que parlen perquè no en
tenen ni idea, perquè deu ser, com li deia, que això que la
ciutadania activa participi activament en òrgans, com vostè diu,
fantasmagòrics no els agrada gaire.
Jo no sé quin problema tenen amb tot allò que no controlen,
quin problema tenen amb tot allò que no controlen, amb tot allò
que sigui participatiu, que apoderi la ciutadania, quin problema
tenen? Perquè per a vostès tot allò que no els agrada són
“xiringuitos”...
(Alguns aplaudiments)
... ja siguin Consell de la Joventut, sindicats, patronals, tot el
que no sigui seu no els agrada, no els agrada.
Miri, vostè -com li deia-, és com allò de l'Agenda 2030 que,
per cert, ha hablado de soberanías, le faltaba la soberanía
alimentaria, si lo llega a decir me quedo en el escaño, ya
directamente, se lo digo sinceramente.
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Jo de vegades no sé de què ens sorprenem, quan l'altre dia
vostè em deia...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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Encara esperam -la Sra. Mayor li ho deia- quines són les
mesures concretes per als joves que el seu partit polític defensa;
tenia l’oportunitat aquí i no ho ha fet. Però, és clar, és molt més
fàcil no fer res.

... deien que l'increment del preu no era per la guerra a Ucraïna,
era per a l'aplicació de l'Agenda 2030, i es queden tan tranquils
i ho torn a repetir les vegades que faci falta, i qualque dia ens
ho haurien d'explicar, perquè és que, de veritat, som incapaços
de poder entendre-ho. Vostè deia, ho deia ara mateix, és que és
una agenda que estableix un pla d'acció a favor del planeta, de
les persones, de la justícia, de la pau, és el que vostè mateix ha
dit fa deu minuts, Sr. Rodríguez, quin problema té?

De fet, l'altre dia a la comissió, vostè ens deia a nosotros,
-alerta, eh!- a nosotros no nos corresponde legislar -la setmana
passada, eh?-, ya legislaremos cuando gobernemos! Sr.
Rodríguez, de veritat! Són poder legislatiu, com ho som jo,
com ho som els 59 diputats i diputades que formam part
d'aquesta cambra parlamentària, de veritat!

Jo ja sé que a vostès els costa molt això que tot el que faci
olor de progrés ja no els agrada, no?

Jo no li vull donar cap lliçó, però és que parafrasejant una
referent socialista, duim tres anys de legislatura, ens queda
encara un any, i jo crec que tenen temps suficient com per
entendre la separació de poders, saber què fa el poder executiu,
què fa el poder legislatiu...

Vostès diuen: “La ley no tiene enmienda posible,
deberíamos haber hecho cien artículos”, com li han dit, les
haurien d’haver presentades, presentin-les, no hi ha limitacions
d'esmenes, com si volen presentar 2000 esmenes, ho poden fer.
Si volien parlar de famílies, facin-ho, si li feia por que
col·lectivitzéssim la societat amb les dèries del lobby LGTBI
i amb la temible ideologia de gènere, haguessin presentat
esmenes, però és que la realitat, Sr. Rodríguez, és molt tossuda
i la realitat és aquesta.
La realitat són 265 esmenes, 264 esmenes que han presentat
els grups parlamentaris de l'oposició per fer la seva tasca
parlamentària. Aquesta és la realitat...

(Alguns aplaudiments)

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... i que el poder legislatiu el que fa és, a més de controlar
l'executiu, legisla, legisla, li he donat ara mateix més
atribucions, té un any per poder-les desenvolupar.
Podrien començar a fer una cosa que, pel que es veu, no
està gaire de moda en el seu partit i que no han fet en tres anys,
que és fer una mica més de feina. Vostès només volen el focus
i el que ens quedam d’avui és: què han fet avui i què aporten?
Que és un no-res.

(Alguns aplaudiments)
... la realitat... aquesta és la feina que vostès han fet, Sr.
Rodríguez. És aquesta, no cerquin excuses perquè no són
creïbles, no hi ha més enllà d'això. No volien presentar 50
esmenes, però el Grup Parlamentari Popular n’ha presentades
128, jo no defensaré la posició del Grup Parlamentari Popular,
ara ho faran ells, però ha fet la seva tasca parlamentària amb els
seus criteris i amb respecte a la ciutadania que els ha
encomanat la seva representació. Vostès, zero. El Grup
Parlamentari Popular, El Pi que ha presentat 30 esmenes,
Ciutadans 32, MÉS per Mallorca 62; Formentera 12. Vaja, que
els grups parlamentaris de l'oposició -com li deia- han fet la
seva feina i a partir d'avui tendrem el debat a ponència, a
comissió, després en aquest ple precisament perquè entenem entenem- que la política tracta d'això, d’arribar a enteniments,
Sr. Rodríguez.

I, mirin, vostès ja no és que representin la paràlisi per a
aquest país, vostès representen la regressió. I li ho dic molt
clar: aquell món, aquell país, aquelles illes fosques, grises, que
vostès s'imaginen amb tanta enyorança, fa temps que varen
deixar d’existir, Sr. Rodríguez. No ha contestat la pregunta que
li ha fet la consellera Santiago, per curiositat: vostès
condemnen la dictadura franquista?
Diputats i diputades -i acab-, amb aquesta llei, amb les
polítiques de joventut de les quals depenem tota una generació,
no hi ha equidistància possible: o s’està amb el benestar de la
ciutadania i, en particular, dels joves d'aquesta terra, o s’està
enfront. Triïn!
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

I jo ja li ho avanç, hi haurà moltes esmenes que han
presentat els grups parlamentaris de l'oposició amb les quals no
estaré d'acord, però intentarem precisament arribar a acords,
perquè és precisament això del que tracta la política, del
consens, del diàleg, de l’enteniment i per ventura és on rau el
problema amb vostès, per ventura és on tenen el problema i és
que, per ventura, vostès han arribat a les institucions a fer una
cosa molt distinta de la política, molt distinta, diguin-ho clar,
perquè vostès diuen no a absolutament tot, a tot el que sigui
beneficiós i que millori la vida de la ciutadania d'aquesta terra,
vostès hi estan en contra.

Gràcies, Sr. Fernández. En torn de fixació de posicions, té
la paraula pel Grup Parlamentari Popular el Sr. Fuster.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:
Moltes gràcies, Sr. President. Estic segur que tots
esperaven la meva intervenció,...
(Algunes rialles i remor de veus)
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... més que res, perquè és la darrera..., més que res perquè és
la darrera...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
... més que res, perquè és la darrera, y después nos vamos.
Bueno... Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Hoy debatimos una enmienda a la totalidad que ha
presentado el Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares y que
ha explicado el Sr. Rodríguez, una enmienda que lo que pide
básicamente es la devolución de esta ley por parte del Govern
y por los grupos que le dan apoyo.
El Partido Popular votará abstención a esta enmienda a la
totalidad, y en la parte final de mi intervención explicaré el
motivo de este posicionamiento. Me centraré ahora en el
recorrido que ha tenido esta ley, en su necesidad o no en estos
momentos y en cómo afrontamos desde el Grupo Parlamentario
Popular su trámite parlamentario.
Como todos sabemos, a finales del año pasado el Govern
entró en el Parlamento el Proyecto de ley de juventud y lo hizo
-según el Govern- después de haberlo consensuado con todos
los sectores implicados: Consell de la Joventut, técnicos,
asociaciones juveniles, consejos insulares, pues es una
competencia transferida a estas instituciones que después van
a tener que gestionar.
A principios de febrero se reunió la Comisión de Consejos,
donde los diferentes representantes de los consejos insulares de
Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, tanto de gobierno
como de la oposición, vinieron a este parlamento y pudieron
manifestar su opinión y su posicionamiento ante este proyecto
de ley. Como saben, el plazo de enmiendas ya ha acabado y los
diferentes grupos políticos hemos presentado las enmiendas,
todas las que hemos considerado oportunas, y en breve vamos
a empezar este debate en comisión, después de que acabe este
debate a la enmienda a la totalidad.
También, y para finalizar, tuvimos la ocasión la semana
pasada de escuchar a un representante del Consell de la
Joventut, que vino a explicarnos su posicionamiento político y
su opinión sobre este proyecto de ley.
Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos manifestado
en varias ocasiones, y lo vuelvo a manifestar, que consideramos
necesario y acertado que se tramite este proyecto de ley que,
sin duda, va a desembocar en una nueva ley de juventud. Lo
consideramos porque la actual Ley de juventud data del año
2006, han pasado pues 16 años desde su entrada en vigor y es
una realidad que los problemas que viven los jóvenes de hoy en
día no son los mismos problemas que tenían los jóvenes hace
16 años, aunque hay algunos aspectos que -créanme- creo que
son los mismos.
Desde entonces, hemos pasado dos crisis económicas y una
pandemia, se hace necesario pues actualizar una ley que fue
pionera en su momento, que dio una respuesta positiva en su
momento a los problemas y a las inquietudes que tenían los
jóvenes pero, como alguien ha dicho aquí, es verdad que la

vida pasa muy rápido para todos, pero de una forma vertiginosa
para todos los jóvenes.
No vengo a explicar las enmiendas que hemos presentado,
pero sí me gustaría hacer algunas consideraciones respecto de
las mismas y, sobre todo, también, de la misma ley. Primero de
todo, que nadie se crea que una vez que esta ley esté aprobada
se van a solucionar los problemas de los jóvenes, lo digo
porque después de escuchar ciertos discursos -y no me refiero
a los de hoy, pero alguno también- parece que cuando esta ley
esté aprobada se van a solucionar todos los problemas que
tienen los jóvenes de Baleares y los jóvenes de Baleares van a
ser inmensamente felices.
Las políticas de juventud son mucho más que una nueva
regularización al Consell de la Joventut o que acampallengües
o que intercambios culturales con Cataluña. Las políticas de
juventud se hacen en todas y cada una de las áreas de las
consellerias y no en una dirección general concreta. Lo digo
porque hablamos mucho del asociacionismo, del
asociacionismo juvenil, yo, cuando era joven, estaba en una
asociación juvenil -en este caso en una asociación juvenil
política- pero la inmensa mayoría de jóvenes de nuestra
comunidad autónoma no está en ningún tipo de asociación, y es
a esos jóvenes, a esa inmensa mayoría, a los que hay que darles
de verdad una respuesta. Sé que para algunos es difícil de
entender, pero créanme que esto es así.
No queremos que se apruebe una ley de juventud para que
se apruebe una ley de juventud, queremos que se apruebe una
ley de juventud que sea útil para los jóvenes de Baleares y que
se centre en lo importante, y para nosotros lo importante -y
creo que coincido con algunos- son los temas relacionados con
el trabajo: no olvidemos que éste es el principal problema de
los jóvenes, sin un trabajo no hay independencia económica y,
sin independencia económica no hay posibilidad de iniciar un
proyecto personal de vida, y es eso lo que realmente quiere y a
lo que aspiran los jóvenes de nuestra comunidad.
Temas de emprendimiento, esto es importantísimo y
fundamental para nosotros, queremos que esta ley aborde
facilitar el emprendimiento de nuestros jóvenes, que en
Baleares especialmente, siempre han demostrado que son
inquietos y decididos. No puede ser que el único futuro laboral
digno que se le plantea a un joven sea sacarse una oposición
pública.
Temas de vivienda, se pueden plasmar frases e intenciones
muy bonitas sobre vivienda en esta ley, pero más que frases e
intenciones bonitas lo que se necesita es una verdadera política
de vivienda en materia de juventud, que el Govern -este
govern-, desgraciadamente, ha demostrado que no tiene.
Queremos abordar los temas de salud mental con seriedad,
este es un problema silenciado que afecta, y mucho, a la
población juvenil y que sin duda hay que abordarlo.
Queremos abordar y vamos a abordar desde el Partido
Popular los temas del mundo rural, del medio ambiente, de la
formación, de la educación y, por supuesto, de la familia. Son
temas que se tienen que abordar y promover desde la
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Administración y por supuesto también desde esta ley, y todo
esto se tiene que abordar desde la perspectiva de libertad.
Queremos una ley que sobre todo respete la libertad de los
jóvenes de nuestra comunidad autónoma, que no les diga lo que
tienen que hacer o que pensar, sino que les dé la libertad de
pensar y hacer lo que quieran, y que lo puedan hacer en la
lengua que quieran, sin imposiciones, tal como dice nuestro
Estatuto de Autonomía y tal como dice nuestra Constitución.
Señores diputados, en breve empezaremos el debate de este
proyecto de ley en ponencia y en comisión, desde el Partido
Popular, y yo personalmente, que voy a ser la persona
encargada, lo afrontamos con ganas y con ilusión, de forma
constructiva, queremos llegar al máximo consenso posible con
todos ustedes, pero sin olvidar -para nosotros- lo que es
importante para los jóvenes. Ojalá esta ley pueda salir tan
consensuada como la que salió la del año 2006.
Señores diputados, nos vamos a abstener por dos motivos:
primero, porque no es la ley que hubiéramos presentado
nosotros, creemos que el texto inicial es francamente
mejorable, por eso hemos presentado 128 enmiendas a un texto
que tiene 104 artículos, enmiendas que provienen de la mayor
organización juvenil política que hay en Baleares, que es
Nuevas Generaciones, y que nosotros vamos a defender.
Si no quisiéramos, si no quisiéramos llegar a acuerdos con
ustedes o si no tuviéramos ninguna intención de mejorar la ley,
hoy votaríamos a favor de esta enmienda a la totalidad, pero
nuestra intención es otra, de ahí todo el trabajo realizado, de
ahí todas las enmiendas presentadas. Pero, sobre todo, nos
vamos a abstener por los precedentes que tenemos de este
govern, precedentes muy, pero que muy recientes, y, sí, me
estoy refiriendo a la Ley de educación.
(Alguns aplaudiments)
El Partido Popular asistió a la tramitación de esa ley con la
mejor de las actitudes y con la mejor de las voluntades,
aportando cosas y cediendo en otras, que es como se tienen que
hacer las cosas para que esa ley pudiese salir adelante, pero
como sin duda abordaremos ésta. Pero la traición en la
negociación y el poco decoro parlamentario y político que
tuvieron, no lo podemos olvidar. ¿Queremos llegar a acuerdos
con esta ley de juventud? Sí, queremos, Sra. Consellera, espero
que usted también, y que en el trámite de esta ley de juventud
no se produzca el lamentable papel que tuvieron con la Ley de
educación. Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Fuster. Un cop conclòs el debat,
procedirem a la votació. Passam a votar. Votam.
Vot presencial: 3 vots a favor, 36 en contra i 13
abstencions. Vot telemàtic; 1 abstenció. Resultat global: 3 vots
afirmatius, 36 en contra i 14 abstencions.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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