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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputades. 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. 2682/22, ajornada a la sessió
anterior, presentada per la diputada Sra. Virgínia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coordinació entre la conselleria i el FOGAIBA sobre les
ajudes a pesca.

Primera pregunta, RGE núm. 2682/22, ajornada a la sessió
anterior, relativa a coordinació entre la conselleria i el
FOGAIBA sobre les ajudes a pesca, que formula la diputada
Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats, diputades, públic
assistent. Sra. De la Concha, ¿está usted de acuerdo con la
coordinación que hay entre la conselleria suya y el FOGAIBA
en relación a las ayudas de pesca, sobre todo las que van
dirigidas a la única asociación de productores que existe en
Baleares?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació.

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

Gracias, president. Gracias, Sra. Marí. Pues me consta que
hay la mejor coordinación entre la Dirección General de Pesca
y FOGAIBA, respecto a todas las ayudas, incluidas estas que
usted menciona. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, primero, Sra. De La
Concha, se me ha olvidado preguntarle y desearle que espero
que esté bastante mejor de lo que estaba el otro día.

Mire, Sra. De la Concha, la realidad de esta coordinación es
muy diferente, como siempre, a lo que usted nos pinta, la
realidad es que las islas Baleares cuentan con una sola
asociación de productores y es la de Mallorca, lo que más nos
choca son las dificultades que tiene esta asociación para poder
recibir alguna de las ayudas que le corresponden.

Resulta que, hasta la fecha, se les han ido exigiendo e
imponiendo una serie de impedimentos para poder cobrar las
ayudas. Estamos hablando de las ayudas del fondo FEMP,
2014-2020. Entonces, OPERMAR Mallorca, solicita una

ayuda, concretamente para el proyecto de preparación y
aplicación de los planes de producción y comercialización de
los años 2016, 2017 y 2018.

Después de varios años de batallar con el FOGAIBA, en la
presentación de facturas y documentos solicitados, el resultado
final es que se les concede la ayuda de los 3 años por un
importe solo de 22.947,57 euros, aunque finalmente creo que
tuvieron la modestia de subirlo a 38.000 euros, para 3 años, y
había un montante de 400.000 euros.

Lo increíble de todo esto es que prácticamente no se les ha
admitido nada de lo que han ido presentando como
documentos, incluso sobre las visitas de los niños que hacen a
la lonja, los escolares, que se llevan allí a cabo, no les admiten
las fotografías, sencillamente, de que eso ha ocurrido. Y, la
verdad, es que yo, lo que les pregunto es ¿qué pasa, qué
pretenden, que cada niño firme cómo ha ido y cómo ha asistido
a esta visita? Es que no se entienden las cosas de lo que está
pasando en el FOGAIBA.

Viendo el informe redactado por el FOGAIBA, la verdad es
que uno no entiende las dificultades que se les han puesto a esta
organización de productores para poder acceder a una ayuda
oficial de la Unión Europea. Además, sabiendo que la mayoría
de las organizaciones, de las asociaciones de productores de
toda España no tienen casi ningún problema en poder cobrar
estas ayudas.

Así que me gustaría, Sra. De la Concha, que me explique
por qué esta falta de coordinación entre su conselleria y el
FOGAIBA, pues estoy segura que, en caso de que fueran
agricultores o ganaderos, usted habría hecho un mayor esfuerzo
para que cobraran.

Muchas gra...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Te la paraula la consellera d'Agricultura.

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

Gracias, president. Gracias por sus buenos deseos, Sra.
Marí. Bueno, usted conoce bien los reglamentos europeos, Sra.
Marí, y sabe que se establece que las organizaciones de
productores, en este caso tenemos una aquí en Baleares, tienen
que presentar un plan de producción y comercialización, lo que
se llama un PPC, además de un informe anual de las
actividades desarrolladas. Esto lo tiene que presentar en la
Dirección General de Pesca -que lo ha presentado, obviamente-
y de ahí luego es FOGAIBA quien es el responsable de hacer
los pagos.

Para realizar estos pagos, cualquier petición de fondos tiene
que estar debidamente justificada -como no puede ser de otra
manera- y se ha estimado que no era así, no estaba justificado.
Las cantidades que usted menciona no son exactamente las que
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son, puesto que la resolución de concesión fue de 38.000, casi
38.200 euros, sobre 200.000 que solicitaba. Nosotros
consideramos que esas peticiones no están debidamente
justificadas.

Ahora ellos han presentado un recurso de alzada y veremos
a ver en qué acaba todo esto.

Yo entiendo que ustedes no tienen esta costumbre, a lo
mejor, de que las cosas estén debidamente justificadas, que se
sepa exactamente qué se hace con el dinero público.

(Remor de veus)

Tenemos casos ahora muy recientes en Madrid,
precisamente, y tenemos casos también en Alicante.

(Remor de veus)

Yo, en este sentido, creo que tenemos que ser
extremadamente escrupulosos y, desde luego, sus insinuaciones
de que tenemos algo contra la organización de productores, con
la que siempre estamos coordinados también y a la que
apoyamos sin lugar a dudas, pues no puedo atribuirlos más que
a este interés que tiene usted constante, -y va en contra del
conjunto del sector- de alborotar, de crear esta sensación de van
a por vosotros, no os van a ayudar, cuando es absolutamente
diferente la realidad, y creo que usted -además- la conoce.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 2791/22, presentada per la
diputada Sra. Maria Tània Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a complement de
fidelització per a la categoria professional d’infermeria a
Eivissa.

Segona pregunta, RGE núm. 2791/22, relativa a
complement de fidelització per a la categoria professional
d'infermeria a Eivissa, que formula la diputada Maria Tania
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors diputats.
El 4 de març, SATSE Eivissa va enviar una proposta a la
Conselleria de Salut per atreure més personal d'infermeria.
Davant un greu problema de falta de professionals, una solució
contundent: sol·liciten ampliar urgentment el complement de
fidelització per a Eivissa.

Sra. Consellera, té previst acceptar la proposta que li fan les
seves companyes de professió?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president, bon dia, diputats i diputades i persones
que ens acompanyen avui. Miri, les mesures de fidelització són
moltes les que treballa aquest govern, no sé si ha vist que fa
cinc dies vàrem presentar el Pla per a Eivissa i Formentera, que
suposa una inversió de 50 milions d'euros per a l'Àrea de Salut,
amb 40 places noves i, d'aquestes, 10 són per a infermeres. 

Per una altra banda, hi ha el projecte d'estabilització de la
plantilla i passar d’eventuals a interins, de 105 professionals,
quasi la meitat 45, són infermeres.

S'han consolidat 160 llocs de feina que es varen contractar
per a la COVID, li dic mesures de fidelització, no passa així a
totes les autonomies ni a totes les comunitats autònomes, vostè
sap que hi ha comunitats on vostès governen, com Andalusia o
Madrid, que s'han tret fora aquests professionals; aquí es
mantenen, es consoliden i es continuen contractant per fer front
a l'activitat ordinària.

A més, es fan oposicions, malgrat la pandèmia, 105, 108
infermeres tenen plaça fixa, 23 comares han superat la
oposició.

Així que es prenen mesures de fidelització quan es
contracta. Evidentment, quan s'acomiada, com fan vostès quan
governen, és impossible fidelitzar. 

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, dimarts passat vostè
va donar esperances a la sanitat pitiüsa, va anunciar que vendria
a Eivissa per explicar el Pla estratègic de salut que ara ens ha
comentat. Dijous es va plantar Can Misses, això sí, sense la
Sra. Armengol, perquè  Eivissa li queda molt esquerra mà.

Va presentar...

(Remor de veus)

... un pla de salut extraordinari, però la realitat és que en dos
anys vol incrementar la plantilla...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.
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LA SRA. MARÍ I MARÍ:

... en 4 places d’infermeria hospitalària i 6 places d'Atenció
Primària. En dos anys 10 infermeres, quan el Sindicat
d'Infermeria va denunciar que l'any passat en un mes vàrem
perdre 50 infermeres en un mes. No en va venir cap, se’n varen
anar 50 en un mes, i vostè n’incrementa 10 en dos anys.

Segueix amb el Pla mesures de fidelització, els eivissencs
varen pensar: ara ve la mesura bona, i ens diu que pretén
atreure professionals amb vacances, amb formació, que està
molt bé, però, Sra. Consellera, faci el favor d'equiparar la
indemnització per residència amb Canàries; que, per cert, a
Canàries és on es trasllada el cap d'Oncologia que teníem a Can
Misses. Deixen Eivissa per anar-se'n a altres illes amb millors
condicions. 

Seguim amb el pla, 600.000 euros per un TAC d'alta
resolució. Molt bé, ja tenim TAC. Ara, expliqui’m quants TAC
podrà fer si no tenim personal?

Seguim amb el pla. Aquest punt segurament ha fascinat els
seus socis de Podem i de MÉS, els ultra defensors de la sanitat
pública desvien 13 milions d'euros a la sanitat privada, 13
milions d'euros en dos anys. Vostè se'n pot riure de jo, vostè
pot acusar-me de fer demagògia, però el que no li permetrem
que segueixi prenent el pèl als eivissencs. 

Sra. Gómez, pot presumir d'haver contractat milers de
professionals, però la trista realitat és que la recordarem com la
consellera del “trilerisme sanitari”. Gràcies. 

(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, president. Mai no em riure de vostè, Sra. Diputada,
i ho sap perfectament, que la respect a aquest parlament i fora
d'aquest parlament.

 Per una altra banda, vull dir-li que la realitat és molt
tossuda, i si nosaltres miram  l'increment de plantilla,
l'increment que hi ha hagut any rere any des de l'any 2015 a
l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, tant a primària com a
l'hospital, hi ha 133 infermeres més, places noves, no he dit
gent contractada, que n’hi ha molta més, noves places
d'infermeres, 133 en relació amb el 2015. Aquesta és la realitat.

Es pot fidelitzar i es poden millorar les condicions quan es
contracte. Quan s'acomiada, com fan vostès quan governen, és
impossible fidelitzar.

Hem recuperat durant tots aquests anys a tota la sanitat
balear hem arribat a tenir 3.000 persones més contractades que
el 2015, vostès n’acomiadaren 1.400, aquest govern ha
augmentat en 3.000 persones més, aquesta és la realitat.

(Remor de veus)

Els agradi..., no els agrada, ja sé que no els agrada, però en
matèria de salut tenen el debat totalment perdut.

Nosaltres continuarem treballant per als treballadors i per
als professionals sanitaris, per millorar, per fidelitzar i per tenir
més gent i invertir en salut.

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 2783/22, presentada per la
diputada Sra. Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a comunicacions
telemàtiques segures al Servei de Salut.

Tercera pregunta, RGE núm. 2793/22, relativa a
comunicacions telemàtiques segures al Servei de Salut, que
formula la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ: 

Gràcies, president, bon dia, diputats, diputades i
acompanyants. Consellera, quan té previst restablir les
comunicacions telemàtiques segures al Servei de Salut?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Borrás. 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, Sra. Diputada. No sé
exactament a què es refereix, perquè en aquest moment podem
dir que la xarxa informàtica assistencial està oberta i és
pràcticament segura. L'accés a internet té en compte, això sí,
només aquelles pàgines web segures, els professionals, si han
d'accedir a un altre lloc i no poden des del seu lloc de feina, fan
una petició extraordinària, que es valora i que habitualment
se'ls concedeix perquè puguin accedir-hi.

Cal tenir moltíssima precaució. Sap que de cada vegada més
a Europa augmenta la ciberdelinqüència.

Sap també que el 30 de desembre vàrem patir un atac
informàtic de ciberdelinqüència sense precedents molt greu i
que, gràcies a la ràpida actuació de la Direcció del Servei de
Salut, de la Sots-direcció de sistemes d’informació i del Centre
Nacional de Criptologia, es va poder aturar i no hi va haver
pràcticament afectació de la història clínica.
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Evidentment, els professionals han patit una sèrie de
molèsties i en aquests moments està, ja li dic, pràcticament
recuperada la xarxa. Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula la Sra. Borrás. 

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Consellera, els fets són que el mes de desembre, a finals del
mes de desembre, hi va haver un atac informàtic, hi va haver
una aturada de tots els serveis assistencials durant unes hores,
amb el que això comporta en cost econòmic i de salut. Hi va
haver 30.000 persones afectades, 30.000 persones, pacients i
professionals que varen veure les seves llibertats i els seus drets
aturats.

Es varen paralitzar totes les connexions dels hospitals i (...)
exterior, no es poden fer vídeoconsultes, no es pot accedir a
bibliografia ni accedir a cap base de dades, ni a cap base de
dades d'investigació, ni d’assajos clínics, no es pot assistir a cap
congrés virtual. 

No sabem si es varen afectar dades de recerca o de propietat
intel·lectual perquè ningú no ens ho ha explicat. No sabem en
quin estat es troben les investigacions, si ja han acabat o si s’ha
agafat qualque ciberdelinqüent. No sabem si hi ha hagut
sancions per part de l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades.

I vostès, com sempre, cap sorpresa ni una, feren les
primeres declaracions un mes després, perquè l’Última Hora ho
va treure, si no encara esperaríem...

(Alguns aplaudiments)

... no havia passat greu, mesuraven els danys, tot d'una havien
avisat el Centre de Criptologia Nacional, en una setmana estaria
arreglat, es posarien en contacte amb les víctimes.

Consellera, només havia de fer tres coses: prevenir, avaluar
riscos, com li diu el Reglament, protegir les dades que té
encomanades, protegir les dades de salut que té encomanades
i dels professionals sanitaris, i donar una resposta adequada en
temps i forma. Han passat més de tres mesos, els professionals
segueixen sense tenir ni internet ni accedir a cap base de dades.

La població, aquestes 30.000 persones que vostès havien
d'avisar tenen al servei de salut un bàner que dura cinc segons,
cinc segons, i per entrar-hi, per saber si estàs afectat o no, has
de tenir el DNI electrònic. El DNI electrònic el té el 10% de la
població, consellera, el 10%. 

Miri, si almenys a aquests congressos virtuals als quals han
anat vostè i el seu director general n'han après un poc, encara
ens donarem per satisfets, perquè han de ser més diligents i han
de pensar un poc més en la població, i més transparents.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

De moment, Sra. Diputada, crec que no he inventat jo la
ciberdelinqüència, és un fet greu a nivell internacional...

(Remor de veus)

... i evidentment s'ha de respondre i, evidentment, s'han de
seguir les indicacions. I si la Policia Nacional i el Centre
Nacional de Criptologia ens indiquen que no s'ha de fer públic,
pel risc que té que els ciberdelinqüents se n’adonin i facin
encara més mal als sistemes d'informació, evidentment no es fa
públic. I aquesta és l'actitud que s’ha tengut, una actitud de
respecte per les persones afectades, per aquests consentiments
informats afectats.

I vostè em deia, o sigui, s'ha habilitat un apartat perquè
aquestes persones o perquè qualsevol persona pugui saber si
s’ha accedit a aquests consentiments informats.

I, per una altra banda, es prenen mesures, es prenen mesures
serioses, s’han invertit més de 500.000 euros més en mesures
de seguretat i de protecció de dades. 

No es deixa d’invertir, mai no s’ha deixat d'invertir en
aquesta comunitat autònoma en sistemes de tecnologia de la
informació. I ara més que mai a nivell d’Espanya, a nivell
europeu i a nivell d’aquesta comunitat autònoma, aquesta és la
gran diferència de les crisis, quan uns governen en una època
de crisi, com vostès, que varen destrossar els sistemes
d'informació, a ara que s'està enfortint de cada dia més, amb
més inversió per donar un millor servei.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 2786/22, presentada per la
diputada Sra. María Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a conseqüències de l’aturada del sector pesquer balear.

Quarta pregunta RGE núm. 2786/22, relativa a
conseqüències de l'aturada del sector pesquer balear, que
formula la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
la Sra. Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, molt bon
dia. Sra. Consellera, avui ens toca parlar del nostre sector
pesquer, un sector que acumula dia rera dia injustícies que fan
que la seva productivitat i la seva durabilitat es vegin realment
afectades i en contínua crisi.

Per tot això, ens agradaria que ens explicàs quines han estat
les conseqüències de la seva aturada.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

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

Gracias, president. Gracias, Sra. Sureda, pues,
efectivamente el sector pesquero de Baleares lo que necesita
fundamentalmente es que se reconozca su peculiaridad, lo
diferente que es de otros sectores pesqueros del Mediterráneo,
incluso del Mediterráneo español, y en eso estamos trabajando. 

Muchas Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Em podria haver dit les conseqüències
puntuals d’aquests dies, no han tengut els jornals del dia; no hi
ha hagut peix i, per tant, no hi ha hagut el jornal a segons
quines peixateries; no hi ha hagut peix i, per tant, molts de
restaurants no han pogut servir segons quins plats; no hi ha
hagut peix i segons quins ciutadans als quals els agrada
consumir aquest producte no n'han tengut.

Però realment el que tenim és un atac continu a un sector,
i parl del nostre, del balear, que han fet en col·laboració amb el
Govern bona feina i han treballat perquè hi hagi un equilibri
entre pesca i protecció, entre economia i conservació, però no,
dia rere dia amb les mesures adoptades per Europa i de rebot
per l'Estat espanyol es disminueixen els dies de pesca, es posen
més zones de veda, els fan canvis de xarxes, es controlen tots
els moviments i ara una pujada de combustible de fins a 1,21
euros, quan de mitjana en solien pagar 0,60.

Per posar un exemple, que és el que ajuda a entendre la
situació, una barca de pesca pot consumir uns 700 litres/dia, és
a dir, 850 euros només de combustible, més manteniment
d’ormejos, més percentatge d'autònom, més aliment de la
jornada, un total de 1.000/1.200 euros, i si tenen un bon dia
poden haver empatat o guanyat una mica, però si el tenen
dolent tot és pèrdua. 

Sra. Consellera, avui el ministre Planas es torna a reunir
amb ells, perquè la setmana passada va pactar cinc mesures que
en teoria s'havien d'aprovar avui en el Consell de Ministres. En
sap res? Complirà el ministre? 

I aquí, a la nostra comunitat, de les ajudes del 5,5 milions,
quina serà la quantitat que anirà a pal·liar les pèrdues del
sector? Es complirà?

Sra. Consellera, ara ja es creen dubtes de si es vol mantenir
i potenciar i ajudar, que no subvencionar, el sector primari de
l'agricultura i la pesca, de si volem un sector primari de
jardiners i estampes fotogràfiques o si realment volem un sector
primari fort i rendible.

Nosaltres ho tenim clar, vostès m'agradaria que també li ho
tenguessin.

Gràcies, president.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D'AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía del a Concha
García-Mauriño):

Gràcies, president. Gracias, Sra. Sureda, estoy de acuerdo
con muchas de las cosas que he expuesto, con muchas de ellas
y estamos trabajando en ese sentido. 

El asunto de la rentabilidad es básico. También es básico el
asunto de los horarios, de que los pescadores no tengan que
pasar tantísimo tiempo en la mar para poder tener una
rentabilidad para sus barcas, y esto está muy relacionado
también con el relevo generacional, hacerlo más atractivo para
los jóvenes. 

Es cierto que han venido una serie de circunstancias
negativas, muchas de ellas al margen completamente de nuestra
competencia y de nuestra intención, por supuesto, y se están
dando soluciones, como sabe, a nivel europeo, a nivel nacional
y también aquí.

Hoy tendremos noticias, también como sabe, estamos a la
espera, pero ya se les trasladó, en la Conferencia de
Presidentes, en La Palma, ya trasladamos peticiones de bajada
del precio del gasóleo pesquero, aunque ya tiene ciertas
bonificaciones, como sabe; de ampliar las ayudas en mínimis,
de 30.000 hasta 120.000, hemos pedido, a ver si se obtiene por
lo menos una parte de que se les exoneren de las tasas que
pagan en los puertos del Estado; también de que las ayudas
FEMP y FEMPA se pudieran redirigir a los operadores por el
incremento que están teniendo de costes; también flexibilizar
el traspaso de los días autorizados y no utilizados para salir a
pescar.
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Como verá se están estudiando muchísimas medidas, pero
por mi parte, como consellera, al margen de la situación
puntual que tenemos en este momento, seguimos trabajando en
Madrid para que se reconozca la realidad balear en el aspecto
de pesca, como ya se ha reconocido en el agrícola y pesquero,
en el agrícola y ganadero, perdón.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 2789/22, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a manca de
seguretat a l’Estació Intermodal.

Cinquena pregunta, RGE núm. 2789/22, relativa a manca de
seguretat a l'estació intermodal, que formula el diputat Sergio
Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señoras y señores
diputados. Sr. Conseller, ¿qué hace su conselleria para
solucionar la falta de seguridad en la Estación Intermodal?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez, té la paraula. El conseller de
Mobilitat i Habitatge.

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

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sr. Rodríguez, li
he de ser clar i negar-li la major, nosaltres no entenem que
l'Estació Intermodal sigui un espai insegur...

(Remor de veus)

..., és un punt d'afluència de moltíssima gent i és un punt al qual
s’ha de prestar atenció, però hi ha sistemes de vigilància i
seguretat adequats, proporcionats i suficients.

Comptam amb gent 24 hores al dia, o almenys durant tota
la jornada, tant a la zona de les andanes dels autobusos, com a
la zona dels trens, circuits tancats on tenim vigilància
permanent a tots els espais, contactes amb la Policia Nacional
i amb la Policia Local per ajudar en els moments que es pugui
produir alguna cosa, però no falta seguretat.

Vostès plantegen un debat sobre aquesta falta de seguretat,
caos i embulls i per això alimenten totes aquestes notícies. 

Nosaltres posam trens elèctrics, autobusos a gas, que no fan
fum, per tenir una Estació Intermodal neta, agradable i segura,

i ens agradaria que deixassin d'alarmar per justificar altres
qüestions que no vénen al cas.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, Sr. Conseller, la existencia
de Dios es una cuestión de fe, la inseguridad en la Estación
Intermodal no, es una realidad constatable, porque..., a ver,
hay, lo digo por si no lo sabe, sé que usted es de Eivissa y a lo
mejor no se ha pasado nunca, si quiere yo un día le acompaño,
pero hay niños del IMAS mendigando y prostituyéndose en los
baños, robos constantes, peleas con catanas, con machetes, con
otras armas blancas...

(Remor de veus)

..., tráfico de drogas, exhibicionismo delante de menores,
abusos sexuales a mujeres y menores. Ustedes, que tanto van en
contra de la violencia contra la mujer, a lo mejor menos
trípticos morados...

(Continua la remor de veus)

... y más poner seguridad.

Porque nosotros, Sr. Conseller, nos hemos reunido con los
sindicatos, con Alternativa Sindical, sindicatos de los de
verdad, no estos sindicatos taxistas-leninistas con los que
ustedes se reúnen, y digo “sindicatos taxistas-leninistas”
porque, visto su poder de convocatoria, caben todos en un taxi.

(Remor de veus, algunes rialles i algun aplaudiment)

Lo que piden estos vigilantes: aumentar el número de
vigilantes, por supuesto y dentro de sus reivindicaciones justas
y laborables, el plus de peligrosidad por atender una
infraestructura crítica en cumplimiento de la ley, pero, sobre
todo -sobre todo-, lo que piden es que hable usted con la
Delegación de Gobierno para que haya una comisaria
permanente de la Policía Nacional y que suceda lo mismo que
en el aeropuerto, que estos vigilantes puedan actuar bajo la
supervisión y dirección de la Policía Nacional y, por tanto,
tener la consideración de agentes de la autoridad. 

Se han intentado poner en contacto con Servicios
Ferroviarios, obtienen la callada por respuesta. Están valorando
ya convocar una huelga total y permanente, y si usted niega -
niega- de verdad, que la Estación Intermodal de Palma está
fuera de control y es el foco principal o uno de los focos
principales de la delincuencia de la capital de las Baleares, es
que ustedes, como el resto de su Gobierno, ya viven en una
realidad paralela, no entienden nada de lo que pasa.
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Y no me extraña, de verdad, no me extraña que cuando
convocan manifestaciones, no vayan ni siquiera los liberados
sindicales. 

Gracias, Sr. Presidente. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Rodríguez, per molt que
vostè cridi, que s’ha posat molt nerviós, per voler justificar
aquest discurs i perquè supòs que ara el farà servir per a altres
qüestions, no canviarà el que jo li he dit. Els informes, per molt
que vostè digui, els informes, tant de les empreses de seguretat,
com de la mateixa policia, no diuen tot això que vostè diu i els
tenim allà per això. És un lloc que passa molta gent i és veritat
que s’ha de tenir atenció, però no podem dir que l'estació sigui
un lloc insegur.

Tot això que vostè diu, nosaltres no ho hem trobat als
partes dels serveis de seguretat, com li dic, ni el tema de les
armes que vostè diu, ni de les catanes, on és tot això? No
existeix. Per tant, vostès alimenten un discurs per justificar tota
aquesta qüestió que diu, però, per descomptat, no coincideix
amb el que nosaltres tenim. 

És veritat que hem de prestar atenció, és veritat que fem
vigilància, és veritat que la vigilància que es fa és adequada per
a aquest lloc i no alimentarem més un discurs que vostès
voldrien que fos d'una altra manera. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 2788/22, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mesures necessàries per a l’activitat
del sector pesquer.

Sisena pregunta RGE núm. 2788, relativa a mesures
necessàries per a l'activitat del sector pesquer, que formula el
diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Méndez. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. President. Sra. Consellera, como ve a estas
alturas de la sesión, a la sexta pregunta, llevamos tres sobre
pesca, o sea, la semana pasada se nos creó una verdadera
alarma, como puede ver a los miembros de esta cámara sobre
la situación.

Nosotros nos planteábamos realizarle como pregunta,
¿cuáles de las medidas que se están tomando en nuestro
entorno, en los países de nuestro alrededor y en las
comunidades próximas, como la medida francesa de bonificar
el gasóleo con 0,35 euros, la medida italiana de crear unos
créditos super-blandos a 20 años, la medida portuguesa de
recuperar los cupos pesqueros que se utilizaban antes, la
medida andaluza de hacer desaparecer, de eliminar las tasas
portuarias durante tres meses, ¿cuáles de estas valoraba usted
como posibles y como necesarias para el momento?

Veo que ya ha ido respondiendo a las diversas cosas y nos
planteamos de todas maneras o nos sugiera un tema de
urgencia, tenemos que actuar ya.

Nosotros, como sabe de siempre, tenemos el problema de
que no creemos en la soberanía, creemos en la autonomía del
abastecimiento, creemos que hay un verdadero problema
cuando unas islas del Mediterráneo sólo consumen un 20% de
producto local, en un producto que tienen al alcance de la mano
y con una proximidad formidable.

Creemos que toda la política, no es una cuestión de ayudas
puntuales, que sí que son necesarias en este momento, por los
problemas de abastecimiento, transportes y tal, pero es una
cuestión, digamos, de filosofía, de planteamiento general,
deberíamos estar facilitando muchísimo las cosas al sector.
Tenemos un sector muy reducido, probablemente el más
reducido y el más consciente de todo el Mediterráneo
Occidental, y lo estamos sometiendo a la misma presión,
teniendo 30 y tantas barcas, que someten otros con 400 barcas,
comunidades muy próximas, lo estamos sometiendo a
demasiada presión porque parece que no estemos convencidos
de que el producto local nos es necesario para nuestro propio
abastecimiento.

Así que nos gustaría que se tomaran medidas de forma
urgente ya, y, como ve, es un clamor en esta cámara.

Gracias, Sra. Consellera. Gracias, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. CONSELLERA D'AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía del a Concha
García-Mauriño):

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Méndez. Por un lado, las
cuatro preguntas que tengo hoy en este parlamento, que las
cuatro son de pesca, me alegran porque parece que los
diputados piensan en el sector, se interesan por el sector. Por
otro lado, me sorprenden, porque el sector pesquero de hace un
mes a ahora su situación no ha cambiado. Es cierto que se ve
afectado, como el resto de la población, como el resto de las
industrias, como el resto del sector primario, por esta subida
brutal del precio de los combustibles, del precio de la
electricidad, pero en lo demás la situación es exactamente la
misma. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202788


7026 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 114 / 29 de març de 2022 

Es cierto que tenemos una flota pesquera pequeña, de 300
y pico embarcaciones, unas 33, las de arrastre son menos; es
cierto que hay que conservar un equilibrio entre la
conservación de nuestro mar, la conservación de las especies y
la actividad pesquera; es cierto que hace muchísimo tiempo,
muchísimos años, que la población de Baleares no tiene el cien
por cien de pescado de producción local, ni muchísimo menos,
y ahora parece que nos empieza a preocupar esto, visto lo
complicado que parece que va a ser a futuro traer alimentos de
fuera, con los precios de los combustibles.

La crisis del petróleo yo creo que no ha hecho más que
empezar y de repente nos estamos replanteando nuestros
hábitos de consumo, nuestros hábitos de apoyo también al
sector primario, lo cual me parece una buena noticia. Creo que
llega tarde, que el sector está muy debilitado, pero creo que es
una buena noticia. 

Por nuestra parte, como ya le explicaba a la Sra. Sureda,
estamos trabajando todas estas medidas que usted ha
mencionado y otras, también de capital circulante, con una
carencia del primer año y a buen precio, que es una cosa que
nos ha demandado muchísimo el sector.

Y en el aspecto del consumo y de los hábitos de consumo,
también estamos trabajando y cada vez que tengo oportunidad
les pido a todos ustedes que, a la hora de hacer su propia
compra, cuando ustedes van a comprar, procuren llevarse
siempre una buena porción de alimentos locales en la cesta.

Muchas Gracias, Sr. Méndez. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Consellera. Té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. President. Seré muy breve. Lo que sí que le
pediríamos es la supresión inmediata de las tasas portuarias en
los puertos de Baleares, eso, ya que no hay que consultarlo con
nadie, rogaríamos que se hiciese ya mismo.

Gracias. He terminado.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA D'AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía del a Concha
García-Mauriño):

Sí, es una de las medidas en las que se está trabajando, no
solamente en los puertos nacionales, sino también en los
puertos de Baleares. Gracias. Recuerdo que ya tienen
bonificaciones. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 2787/22, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a programa de
cribratge de detecció precoç de càncer de còlon a Menorca.

Setena pregunta RGE núm. 2787/22, relativa a programa de
cribratge de detecció precoç de càncer de còlon a Menorca, 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. Com vostè sap,
consellera, el proper dijous, dia 31 de març, és el Dia de la
lluita contra el càncer de còlon i, per tant, li deman en quin
termini assegura vostè que s'implementarà aquest programa de
cribratge de càncer de còlon a l'illa de Menorca?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Gómez. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum. 

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

Gràcies, president, gràcies, Sr. Diputat i bon dia. A
Menorca s'implantarà tan aviat com sigui possible. Una de les
prioritats per engegar el programa és poder contractar dos
digestòlegs més. En aquests moments es dona suport des de
l'illa de Mallorca per a l'activitat ordinària, però per a aquest
programa necessitam contractar dos digestòlegs més a l'illa de
Menorca. 

Fa temps que es treballa, jo esper que es puguin contractar
el més aviat possible. Com vostè diu, el dia 31, a més, es fa una
jornada amb molts de professionals per parlar del tema del
cribratge. S'engega el programa de cribratge de càncer de colon
als hospitals de Son Llàtzer, Son Espases i Manacor;
s’afegeixen a Inca..., o sigui a Inca ja funciona, i a l'àrea
d'Eivissa i Formentera també funciona. Això suposa arribar a
un 90% de la població de les Illes Balears. Parlam de més de
260.000 persones.

Per tant, pensam que és una bona notícia, que hi ha una
clara voluntat política i sobretot, que es pot veure el tassó quasi
ple, o un poc buit, però que continuam fent feina perquè això
sigui possible a totes les Illes.

Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula el Sr. Gómez.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Com vostè sap consellera, però cal
recordar-ho aquí, perquè de vegades s'oblida, el càncer de
còlon és un dels de major incidència a la nostra comunitat
autònoma, a les Illes 860 casos cada any, però a la vegada és
dels pocs càncer que es pot diagnosticar precoçment, prop d’un
90% d’aquests càncers de còlon podrien ser curats si es
detectessin a temps, fins i tot abans que la persona tengués
símptomes.

Els menorquins, juntament amb l'Associació Espanyola
Contra el Càncer han sortit al carrer, i duen des de dissabte dia
26, als municipis de l'illa de Menorca, recollint signatures per
reclamar al Govern la reactivació del Programa de cribratge de
càncer de còlon a l'illa de Menorca; demanen que
aproximadament 22.600 menorquins d’entre 50 i 69 anys,
considerats amb una edat de risc, tenguin dret a participar
d'aquest programa, en el qual es podrien diagnosticar 47
càncers i 198 pòlips d'alt risc a cada ronda que es faci i que es
pugui dur a terme.

És un programa que sí tenen assegurats, per exemple, els
veïnats mallorquins. Demanen posar fi a les desigualtats davant
el càncer i que el dret a l’equitat sanitària no depengui del codi
postal on resideixi un ciutadà de les Illes Balears.

El desigual desenvolupament de la implementació d’aquest
cribratge a la nostra pròpia comunitat autònoma provoca una
greu situació d'inequitat i d'injustícia social en l'accés de la
població a aquesta prestació sanitària, consellera. 

El nostre grup parlamentari, Ciutadans, davant aquesta
manca de previsió específica que han tengut en aquesta situació
del programa, a l'illa de Menorca, és evident, el febrer vàrem
enregistrar una proposició no de llei per la qual instàvem el
Govern que s’iniciï a Menorca aquest programa, però és
evident que no poden esperar els ciutadans, ni esperarem; i això
mateix també ho ha reflectit el diputat Castells i la diputada
Font, quan han presentat en la mateixa línia una proposició no
de llei per via d'urgència a debatre en aquest plenari,
consellera.

Per tant, des de Ciutadans li exigim que, de forma
immediata, iniciï el Programa de cribratge de detecció precoç
del càncer de còlon de forma contínua a totes les illes, i
asseguri així la no exclusió de les persones residents a l'illa de
Menorca en l'accés a aquest programa. 

Li demanam també, una vegada més, la retribució adequada
del complement d'insularitat i la implementació dels incentius
necessaris per afavorir la fidelització i la captació de
professionals sanitaris especialistes, específicament també en
oncologia i digestòlegs, per garantir la igualtat d'atenció
contínua a la nostra comunitat.

I li demanam que el proper dijous, a més de commemorar
el Dia Mundial de lluita contra el càncer, no sigui el dia que el
Govern ha d’excloure de Menorca els menorquins del
Programa de detecció precoç del càncer de còlon.

Gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

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

Gràcies, president. Miri, la digestologia, malauradament, és
una de les especialitats on hi ha molta mancança a tota
Espanya, per això fa temps que es treballa i en aquests
moments es dona l'assistència, amb reforç, de des de l'illa de
Mallorca, de tots els hospitals de Mallorca.

El Programa de cribratge de càncer de còlon és una tasca
progressiva i es podria donar la situació, i és ben probable que,
tot i que Menorca comenci més tard, com que té manco
població, pugui acabar abans d’arribar a l'objectiu,...

(Remor de veus)

... que és que en el 2024 arribi a tota la població, ha succeït
amb altres... -no es posin així, perquè ha succeït amb altres
projectes i amb altres programes.

El compromís polític existeix, la feina es fa, necessitam
contractar dos digestòlegs més per poder posar en marxa aquest
programa... -sí, fa estona, fa estona. ja m'agradaria a mi, Sr.
Diputat, ja m'agradaria a mi-, i mentrestant, es compra material,
s'han comprat les torres de colonoscòpia per valor de 885.000
euros; es fa feina de manera conjunta amb la Direcció General
de Salut Pública; es fa molta feina amb les farmàcies, amb els
professionals dels serveis de salut. 

I també vull aprofitar per agrair a l'Associació Espanyola
Contra el Càncer el seu suport, així com al seu president -el Dr.
Josep Reyes- que és l’autèntic motor del projecte en aquesta
comunitat autònoma.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.8) Pregunta RGE núm. 2796/22, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a efectes de l’actual situació
sociopolítica al sector turístic de les Illes Balears.

Vuitena pregunta, RGE núm. 2796/22, relativa, a efectes de
l'actual situació sociopolítica al sector turístic de les Illes
Balears, que formula la diputada María Salomé Cabrera i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Cabrera.
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LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. Conseller. En
FITUR, el optimismo de Baleares era patente y, a pesar de la
incertidumbre, se hablaba incluso de superar las cifras de 2019.
Ahora llega la Semana Santa, una de las épocas vacacionales
más esperadas por el sector, sin embargo, la sexta ola, la
invasión rusa sufrida por Ucrania, la subida de los precios, los
carburantes, la electricidad, el posible desabastecimiento,
lamentablemente, hacen dudar que las expectativas generadas,
no solo para Semana Santa sino para la temporada, se puedan
cumplir.

Ahora vemos también las huelgas de los aeropuertos de
Alemania y París.

Y, si bien es cierto que la capacidad aérea programada es
mucho mayor que en 2019, también es cierto que esos aviones
se tienen que llenar. Y sí, hemos visto la maquinaria de
propaganda del Sr. Sánchez y de su gobierno, con medidas
confusas e inconcretas, que esperamos que la Sra. Presidenta
nos aclare dentro de un rato.

En cualquier caso le preguntamos, Sr. Conseller, ¿cómo
considera que puede afectar la situación sociopolítica actual a
nuestro turismo?

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Cabrera. Me imagino
que cuando habla de las perspectivas de FITUR, no lo tiene
usted al lado, pero el presidente del Consell de Eivissa dijo
exactamente lo mismo que el Govern sobre previsiones en
FITUR, exactamente lo mismo que las federaciones. Por tanto,
usted, cuando habla de generar expectativas, me imagino que
se refiere a todas las que generamos todos los gobiernos,
incluso los suyos, cuando usted hace esas referencias y no viene
aquí con este discurso.

Me habla de la huelga de Alemania y París, no creo que este
gobierno tenga la responsabilidad de las huelgas de los
aeropuertos de Alemania y París.

Usted acaba de decir toda una serie de incertidumbres, la
sexta ola..., usted ha venido hoy a decir la sexta ola cuando,
hace un año, fue usted la que en esta cámara puso en duda que
hubiese temporada turística. Usted solo alarma para generar
confusión, ustedes nunca están en la solución, solo están en
decir alarmas, no ponen medidas concretas y el año pasado
llegaron a decir, justo hace un año, que no habría temporada,
mintiendo a los touroperadores, mintiendo a los empresarios y
poniéndose en contra de las organizaciones sindicales y
empresariales de esta comunidad autónoma, que están haciendo
un esfuerzo enorme, porque tengamos temporada.

Y ustedes están siempre en el no, no ayudan, solo vienen a
generar alarmismo, a generar dudas, y ahora hablan de una
situación confusa.

Por supuesto, es que tenemos, si no lo sabe usted, en la
situación geopolítica, una guerra en Europa, una guerra que
viene del ataque de Putin a Ucrania, que no sé si lo sabe. Y, por
tanto, eso está generando incertidumbres en los países más
próximos, como no puede ser de otra forma, no sé si lo sabe, no
sé si es consciente de la situación de enorme complejidad que
atraviesa Europa y que atraviesa este país, y que se están
poniendo soluciones concretas para atajarlas.

Y que, desde luego, mantenemos que será una temporada de
recuperación, y mantenemos, porque se está haciendo un
esfuerzo enorme entre todo el sector, conjuntamente con el
Govern, en tener esas perspectivas.

Lo que ya sabemos es que nunca será gracias a su apoyo y
gracias a ustedes remar en algún momento hacia o con los
Gobiernos, con las organizaciones sindicales y empresariales,
hasta las que también ustedes ya les dan la espalda.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Usted sigue haciendo oposición a
la oposición y no aceptando las medidas que el Partido Popular
le presenta y le da constantemente, y luego viene aquí con este
discurso victimista, que no soluciona los problemas a nadie.

Le preguntamos porque, de momento, las agencias de viajes
anunciaban una bajada del 30% de reservas, las compañías
aéreas suben los precios por el combustible, y hay un parón de
reservas, esto en algo le afectará a usted.

Preguntamos, porque antes del conflicto bélico -antes del
conflicto bélico- las reservas ya estaban un 20 y un 30% por
debajo de 2019, y ahora el mercado alemán está alrededor de
un 43 por debajo. Y preguntamos porque, ante todo esto
sorprendentemente, usted en la ITB, veíamos, junto con la Sra.
Armengol, que pronosticaban que este verano sería el de la
normalidad en todos los aspectos, ahora nos dice que es el
verano de la recuperación, ya va modificando el discurso.

Nosotros creemos que es una frivolidad que hagan estas
aseveraciones con la situación de incertidumbre que tenemos
porque, de momento, el mes de mayo las reservas ya caen en
picado y, de momento, en Menorca la Semana Santa también
ha pasado de largo.

Mire, la ministra Maroto dijo, cuando vino, que se ha de
generar confianza, y usted no solo no la genera, sino que se la
carga con su ley turística, su moratoria, el decrecimiento,
inseguridad jurídica, bloqueando la inversión, y complicando
más la vida al sector. Una confianza, Sr. conseller, que usted no
genera, y eso nos preocupa.
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Por un lado, le dicen que negocia con las cartas marcadas,
por otro, le dicen que su ley es un ejercicio sin precedentes de
prepotencia y opacidad, y sus socios de Gobierno le han
inundado a enmiendas.

Sr. conseller confianza, cero, pero, bueno, está claro que
usted y la Sra. Armengol están totalmente desconectados de la
realidad y que lo único que gestionan, ya, es el relato.

Muchas gracias, Sr. presidente.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Con las cartas marcadas, pocas, y
efectivamente respetamos las opiniones de cualquier persona,
también de los exsenadores de su partido.

Lo que sí le puedo decir de una forma clara es que usted
hace tan poco trabajo, que ya presentan las mismas enmiendas
que VOX a la ley turística, en vez de trabajar, como hacen otras
fuerzas políticas de su arco ideológico, que intentan presentar
enmiendas, que intentan trabajar, y que tenemos que negociar
con ellas, usted ya hace el mismo trabajo que VOX, ya ni
trabaja, 20 enmiendas, exactamente igual que VOX, a la ley
turística. Esas son las faltas de ganas de trabajar de esta
oposición por recuperar la economía de estas islas, no quieren
trabajar, prefieren estar ahí, no ponerse al lado y esta es la
oposi...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 2797/22, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nous currículums per al
proper curs escolar 2022-2023.

Novena pregunta, RGE núm. 2797/22, relativa a nous
currículums per al proper curs escolar 2022-2023, que formula
la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president, molt bon dia, diputades i diputats. La
Llei Celaá, la LOMLOE, es va aprovar amb molta presa i amb
gens de consens el desembre l’any 2020. Actualment, 13 mesos
després, només han publicat els reials decrets dels currículums
d’infantil i de primària, es troben pendents encara de publicació

els currículums de secundària i de batxillerat, que s’hauran
d’implantar, per la deixadesa del Govern del Sr. Sánchez,
també amb moltes preses per al curs 2022-2023. A més, s’haurà
d’adaptar el curs a la Llei d’educació que es va aprovar el mes
passat.

Res a veure amb la LOMCE, en què l’adaptació curricular
es va fer en temps i forma i, a més, es va implantar en dos
cursos, com vostè sap, el de primària el 2014-2015 i el
currículum de secundària, el 2015-2016.

Considera el Govern adequada la implementació dels nous
currículums per al proper escolar 2022-2023? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el conseller d’Educació
i Formació Professional.

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Durán,
moltes gràcies per la seva pregunta. No parlaré de la LOMCE,
no en parlaré, perquè és una llei maleïda, molt aprovada amb
tot el suport parlamentari, tot el suport de la comunitat
educativa, com vostè sap.

Miri, sí, nosaltres estam convençuts que és una bona
política l’aplicació dels currículums de la LOMLOE, que són
currículums competencials, que són currículums que tenen un
gran suport de la comunitat educativa, que estan dins la línia
dels països més desenvolupats educativament, com Canadà,
com Finlàndia, com Estònia o com Portugal i, a més, estan dins
la línia de la UNESCO; a més, estan dins la línia del Consell
d’Europa, estan dins la línia dels drets del menor, de l’educació
inclusiva. 

Per tant, són bons currículums competencials, i jo li reconec
que són un poc ajustats al temps. Però, miri, no hi ha els decrets
aprovats, però hi ha uns esborranys.

Amb la LOMCE no hi va haver esborranys, directament.
Això es fa amb dos cursos, no amb un curs, amb dos cursos
s’aplica la LOMLOE. Evidentment, hi haurà un debat, hi ha
hagut un debat, un debat exprés, això també li reconec, i hi
haurà una tramitació d’urgència, tal com es va fer amb la
LOMCE amb el currículum d’aquí, evidentment.

I li diré una altra cosa, hi ha un debat exprés, però, a més,
amb la LOMCE no hi va haver ni debat ni exprés, i això vol dir
que realment a partir d’aquí és evident que tenim una bona
situació per seguir millorant l’educació de les Illes Balears,
malgrat vostès.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, conseller d’Educació. Té la paraula la Sra. Durán.
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sr. Conseller, els canvis de la part curricular són profunds
i requereixen canvis estructurals que afecten totalment
continguts, objectius, avaluació, atenció a la diversitat,
competències i generen mil dubtes, com per exemple qualcun
d’ells és que a la secundària desapareixen les notes numèriques.

I li demanam, com es farà per baremar l’accés de secundària
a un grau mitja? O per exemple, per a quins estudis
universitaris servirà el nou batxiller general? Això són dues
dels milers de preguntes que tenim sobre aquest tema.

Fa una setmana vostès varen començar amb unes
formacions sobre els nous currículums quan encara no teníem
els nous currículums, i, a més, d’ESO, batxiller i FP ni tan sols
estan publicats els esborranys. I s’ha de dir, Sr. Conseller, que
aquesta informació està basada en les suposicions dels tècnics,
perquè no tenen cap document ni un, i tot és totalment
surrealista, Sr. Conseller, perquè els interins que hauran de fer
qualsevol feina a partir del curs de l’any 2023 ni tan sols
tendran aquest accés a aquesta formació.

Els equips docents a dia d’avui no tenen els plans d’estudis
al seu abast ni coneixen les matèries que s’oferiran per cursos
ni l’assignació d’hores ni per grups ni per nivells. 

Davant d’aquest desgavell nosaltres volem dir dues coses:
primera, volem dona suport a tots els docents que en una
terrible situació que es troben, complicadíssima, per una falta
de gestió tant del Govern de l’Estat com d’aquí, de la seva
conselleria d’Educació, ara no tenen manera de poder saber
com s’aplicaran els nous currículums. 

I després, li demanam, Sr. Conseller, que demani al
ministeri una moratòria d’aquesta aplicació dels nous
currículums per a l’any 2022-2023.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el conseller d’Educació.

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

Moltes gràcies. Moltes gràcies, president. Sra. Durán, no
demanarem moratòries, no demanarem moratòries, nosaltres
complirem la legalitat, que no sé si vostès hi estan d'acord.

Miri, nosaltres, a més de les negociacions que fem amb el
ministeri, tenim 50 docents, que, a més de tota la seva feina,
treballen dia a dia per tenir els millors currículums.

Tenim preparat un pla de..., -sí, Sra. Durán!, no ho sabré jo,
que som a la Conselleria d'Educació, més de 50 docents que hi
treballen....

(Remor de veus)

... bé, és igual, vostè no se n’assabenta i que, per cert, l’FP, el
currículum d’FP...

(Remor de veus)

... el currículums d’FP, el currículum d’FP és evident que
encara no es poden fer perquè hi ha la Llei d’FP que s'ha
aprovat ara, ho dic simplement perquè no es confonguin.

Després, tenim un pla de formació específica per a aquests
dos cursos per al tema de la implantació de la LOMLOE.

Tenim més de 100 situacions d'aprenentatge que s’elaboren
per facilitar tot el procés als docents.

Hi ha tot un procés de flexibilització de tota l'aplicació de
tots els currículums.

Tenim reunions sectorials a nivell de la pública, la
concertada, dels directors, etc., hem fet reunions amb tots els
centres educatius públics, concertats i privats de les Illes
Balears, i ho seguirem...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 2912/22, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tramitació de les ajudes
COVID per als autònoms.

Desena pregunta, RGE núm. 2912/22, presentada en
substitució de la RGE núm. 2794/22, relativa a tramitació de
les ajudes COVID per als autònoms, que formula el diputat
Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Moltes gràcies, president. La setmana passada vàrem tornar
a assistir a un capítol típic d'aquest govern, si no ets molt
poderós, i la Llei turística en podria ser un exemple, o si no
formes part d'uns sectors dels quals la presidenta es pensa que
la voten, deixes de formar part del públic objectiu que aspira a
ajudes o a polítiques d'aquest govern.

Vàrem saber que, ni més ni manco que un 20%, un de cada
cinc autònoms que ho havien sol·licitat han quedat fora de les
ajudes COVID del Govern, i no perquè no complissin amb els
mateixos requisits que, curiosament, els que sí les han
aconseguides, això és molt mal d'entendre, la veritat.

Sr. Negueruela, quin ha estat el criteri emprat pel Govern
per deixar tants d'autònoms fora de les ajudes? No considera
que el Govern hauria d'haver tramitat millor aquestes ajudes o
fins i tot, que tal vegada encara hi és a temps, de replantejar-ho
i solucionar-ho? Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Sagreras, este govern trabaja
para todos los sectores, no hay ningún atisbo ideológico en ese
sentido, yo creo que ustedes sí lo hacían y por eso preguntan
siempre de esta forma.

Efectivamente, se quedaron 1.700 solicitudes, lo cual
efectivamente lamentamos, y por eso se pusieron nuevas
convocatorias en marcha, cosa que usted no ha dicho y no ha
complementado la noticia a la que se hace referencia, no ha
dicho que se pusieron 14,3 millones de euros del Pacto de
reactivación, gracias al esfuerzo conjunto que se hizo con los
consells y ayuntamientos para sacar la convocatoria más grande
de nuestra historia para protección de los autónomos; la más
grande en un año en un momento crítico, que luego se le
sumaron 7,7 millones de euros y que se le han vuelto a sumar
5,8 millones de euros en otra convocatoria.

No sé por qué no sabe ese dato o no lo quiere saber o no lo
quiere decir, pero es que en total llevamos 28 millones de euros
en menos de dos años en ayudas directas a autónomos,  unas
pactadas con los consells y ayuntamientos, otras conjuntamente
con el Gobierno de España, a lo cual usted no hace ninguna
referencia en su pregunta. Y me pregunto por qué no quiere
trabajar con datos reales y preguntas sabiendo la realidad, 28
millones de euros en dos años, más la prestación de cese de
actividad que puso el Gobierno de España también trabajada
con las comunidades autónomas. 

Ésa es la realidad del despliegue que se ha hecho en
autónomos en dos años, más de 28 millones de euros. ¿Sabe
cuánto presupuestó el Sr. Costa en los años 2012-2015 para
autónomos, a los que usted tanto habla ahora, sabe cuánto
presupuestaron ustedes?...

(Remor de veus)

... 2,3 millones de euros en 4 años, medio millón de euros por
año frente a 28 millones de euros en dos años. Esa es la
diferencia entre que gobierne la izquierda y gobiernen ustedes,
ustedes dejan de lado a los trabajadores, a los autónomos, a las
empresas y solo miran por ustedes mismos. 28 millones en dos
años, 2,3 en cuatro años del Sr. Costa.

Ésta es la realidad. Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Tranquil·litzi’s, Sr. Negueruela, els debats duren fins que
acaba la segona intervenció, i això és el que li anava a dir jo a
vostè. Vostè només encerta quan rectifica, quan rectifica només
encerta, vostè, Sr. Negueruela. Inicialment 1.740 autònoms,
que es diu aviat i que havien rebut les andanades de la
pandèmia i les andanades de la COVID que havien tengut
menys feina o que fins i tot l’havien perduda tota, que molts
havien deixat de tenir ingressos i havien acabat amb pèrdues,
varen veure com el Govern els deixava tirats, varen sofrir una
triple problemàtica: primer la COVID, després com el Govern
els deixava tirats i tercer, com havien de competir amb
desigualtat d’oportunitats amb els seus companys autònoms
que, en les mateixes circumstàncies, sí que s’havien vist
afavorits per les ajudes del Govern. I ara vostè haurà de
rectificar, només faltaria que no ho fes!

Som una de les comunitats autònomes, juntament amb unes
altres socialistes, que cobram més imposts als nostres
ciutadans. Només faltaria que vostè ara amb els doblers de tots
no ajudàs aquells que amb les mateixes circumstàncies havien
quedat a fora.

I molt lleig, al diari, Sr. Negueruela, vostè encara es va
atrevir a culpar els ajuntaments de no haver posar els doblers
necessaris; vostè encara es va atrevir la setmana passada a
culpar els ajuntaments, quan els ajuntaments, sense tenir-ne
competències, varen posar més doblers que vostès perquè la
Sra. Armengol es pogués fer fotos amb ajudes als autònoms:
nadie se quedará atrás, era el seu eslògan, nadie se quedará
atrás, i s’hi queda tothom, els pagesos, els pescadors, els
transportistes, els camioners, els petits empresaris turístics, ara
els autònoms, tots aquells que arrisquen, que fan feina de sol a
sol, que es juguen allò seu, que creen...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. 

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, le puedo decir que
creo que... no acabo de entender toda la réplica que ha hecho,
porque creo que la hecho muy deslavazada, no sé si porque no
quiere responder a que efectivamente...

(Remor de veus)

... la propuesta suya, la alternativa suya son 2 millones de euros
para autónomos durante cuatro años de la mayor crisis
económica que ha tenido esta comunidad autónoma,...

(Remor de veus) 
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... del 12 al 15, 2 millones de euros, y en un periodo muy corto
de tiempo para, precisamente, evitar los errores del Sr. Costa,
evitar los errores de la derecha...

(Remor de veus) 

... para mantener el tejido productivo, para que los autónomos
se mantuviesen, para que...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

La mayor destrucción de empleo autónomo de nuestra
historia fue con ustedes, fue con el Sr. Costa,...

(Remor de veus)

... fue el periodo donde más... -sí, son los datos reales, señor....

EL SR. PRESIDENT:

A veure, per favor, silenci!

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

Yo no sé por qué les molesta la realidad, ahora 28 millones
de euros en dos años para ayudas, ustedes 2 millones. Díganle
eso a los autónomos que se levantan de sol a sol, que ustedes ni
creen en ellos ni los apoyarán...

(Remor de veus)

... ni hicieron prestaciones ni hicieron ayudas...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Senyors diputats, cadascun té el seu temps per intervenir,
gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 2795/22, presentada per la
diputada Sra. Virgínia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes al sector pesquer
de les Illes Balears.

Onzena pregunta, RGE núm. 2795/22, relativa a ajudes al
sector pesquer de les Illes Balears, que formula la diputada
Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gracias, Sr. Presidente. Volvemos a hablar de pesca, Sra. de
la Concha, dada la situación actual, ¿cree usted que son
suficientes las ayudas que están concediendo?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D'AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía del a Concha
García-Mauriño):

Gracias, Sr. President. Gracias, Sra. Marí, suficiente es un
término casi filosófico, si me lo pudiera usted concretar un
poco más, se lo agradecería. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Bueno, veo que está filosófica. Pero no, Sra. De la Concha,
no son suficientes y además, como siempre, llegan tarde.

La verdad es que no he podido resistirme hoy a volver a
sacar el cartel. Lleva usted ya más de dos años y medio como
consellera de Pesca y ojalá le hubiéramos visto un poquito de
esa voluntad política que tiene usted con el sector agrario en el
sector de la pesca, nos hubiera encantado.

Pero, ¿sabe lo que más triste? Que se hayan tenido que
poner en huelga para que tanto ustedes como el Gobierno
central se hayan dado cuenta de la grave situación en que están
actualmente.

Acaban de anunciar ustedes 380.000 euros pera todo el
sector pesquero de las Islas Baleares. ¿Cree que de verdad es
suficiente? Yo le digo, no, y le voy a explicar por qué.

Sólo a los sindicatos ya les han dado más, para regocijo del
Sr. Negueruela, exactamente 416.000 euros. Y al catalán, ¿sabe
la suma? Por un lado, 700.000 euros para los medios de
comunicación en catalán, más 325.000 euros para promocionar
su uso, en total 1.025.000 euros. 

¿De verdad cree usted que esto es justo, que este es el
interés que tiene usted, este gobierno por el sector pesquero? 

Le diré más, el sector pesquero, ha vuelto a pescar, pero no
ha vuelto a pescar por sus anuncios, porque no se la creen ni a
usted, ni a la Sra. Armengol, ni al ministro Planas, así de claro.
Han vuelto a pescar porque necesitan comer, sus familias tienen
que comer, por esa necesidad han vuelto a pescar, no por sus
anuncios.

(Alguns aplaudiments)
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Un sector que en plena pandemia, además, fue el primero en
estar trabajando y faenando para traernos nuestros productos
pesqueros a todos los que estábamos en casa y podíamos gozar
de su producto. Y, ¿cómo se lo han pagado ustedes? Con la
más pura ignorancia hacia todo el sector, les han conducido
durante dos años a una situación crítica en la que se encuentran
hoy.

Ya les informo que, por lo menos, en la isla de Eivissa van
a tener suerte y el consell insular ya va a destinar solo 780.000
euros para el sector primario. Igual deberían aprender un  poco
del Consell Insular de Eivissa. 

Por cierto, Sra. Consellera, ¿cree que las ayudas al gasóleo
prometidas por el Sr. Planas llegaran a ser como las de Francia,
Italia u otros países, como bien ha dicho antes el Sr. Méndez,
o serán como siempre una pequeña migaja que si llega será
tarde y mal? Hoy lo sabremos, Sra. De la Concha, y de verdad
le pido: no mientan, no vuelvan a mentir a los pescadores, a
engañarlos, que es lo que saben hacer. De verdad, si lo vuelven
a hacer es para que ninguno de ellos les vuelva a mirar a la
cara.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació.

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

Gracias, presidente. Gracias, Sra. Marí, este intento
constante, porque ya es constante, que hace usted para enfrentar
al mundo de la pesca con el mundo de la agricultura y de la
ganadería es absolutamente vergonzoso, Sra. Marí.

(Remor de veus)

¿Usted, de verdad, viene aquí a hablar de pesca o usted
viene aquí a remover aguas turbulentas en momentos malos
para el conjunto de la población?

¿Usted cree que ese es su deber como diputada? Al Sr.
Planas, donde si le están haciendo caso es en Europa, porque
precisamente...

(Remor de veus)

... se va a activar el mecanismo de crisis previsto en los fondos
europeos FEMP, para compensar a los pescadores por el
incremento de costes de producción, y esto fue una iniciativa de
España, fue una iniciativa de España respaldada por 22 países...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, per favor...

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

..., para que haya más ayudas, además, que habrá más ayudas
propias, más ayudas de Estado, hoy tendremos noticias, como
ya les he dicho, al Sr. Méndez y a la Sra. Sureda.

Además, ya sabe usted, porque lo sabe, que estamos
trabajando para que el ministerio reconozca la peculiaridad que
tenemos en Baleares y no se aplique la misma normativa del
Mediterráneo que se está aplicando en el resto. De momento -
de momento, y usted también lo sabe- lo que sí hemos
conseguido es que esos días que no van a poder salir a pescar
se les paguen, eso está conseguido, que no parecía nada fácil al
principio. 

En cuanto a la rentabilidad de la pesca, en las reservas
marinas de interés pesquero están haciendo entre otras cosas,
aparte de la conservación del mar, están haciendo que en cada
captura se coja mucho más pescado, mucho más variado, y
estamos trabajando para que una parte de ese pescado no se tire
al mar o se malvenda porque es pescado, entre comillas, pasado
de moda. Estamos viendo cómo recuperar todo eso y cómo
aprovechar las capturas. 

(Remor de veus)

Ustedes han gobernado en esta comunidad durante
muchísimo tiempo, entonces ustedes no pueden ser ajenos al
declive de una actividad, a la desaparición de las barcas de los
puertos, al arrinconamiento de todo un sector, y al no importa,
las cosas las traeremos de fuera y no importa de dónde vengan
y toda esta teoría del quilómetro cero es cosa de cuatro hippies,
como les he oído decir a personas del PP durante años. 

(Remor de veus)

Entonces, por favor -por favor-, Sra. Marí, arrime el
hombro y ya sabe que si quiere trabajar codo a codo con
nosotros estoy absolutamente dispuesta, pero este barullo de
mentiras y de insinuaciones que usted trae aquí...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments) 

I.12) Pregunta RGE núm. 2792/22, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajudes per als transportistes de les Illes
Balears.

Dotzena pregunta, RGE núm. 2792/22, relativa a ajudes per
als transportistes de les Illes Balears, que formula el diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Camps.
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EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ha donat les gràcies ja
al seu col·lega Negueruela per l'ajuda a la negociació amb els
transportistes? És conscient que la vaga dels transportistes a
Balears no està resolta, que està tancada en fals, que el sector
està dividit a tot el país i aquí també? Quines mesures concretes
ha pres i a partir de quan seran efectives? Ens pot confirmar si
seran compatibles amb les ajudes del Govern Sánchez?

Vostè està a favor que es legisli per desbloquejar els
contractes, per baix costs als petits transportistes? Té previst
preparar un pla de contingència, per si s'allarga la inestabilitat
amb els preus dels combustibles, més enllà del 30 de juny, i es
mantenen alts perquè no es torni repetir la situació d'aquestes
setmanes passades, en plena temporada turística?

Gràcies.

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):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, per molt que ho
intenti, no em provocarà ni mica més del que ja em preocupa
aquesta situació que tenim, i li agraesc la pregunta perquè em
dona l’oportunitat d'explicar l'enorme esforç que ha fet el
Govern, conjuntament des que la presidenta i la conselleria ens
vam reunir al Consell Balear de Transports, i ens va permetre
articular una solució a un moment complicat on s'havia
anunciat una aturada a les Illes Balears.

Vàrem ser capaços d'articular -una setmana després- ajudes
per als transportistes de les Illes Balears d'acord amb la
Federació Balear i, per tant, vàrem ser la primera comunitat que
vàrem crear una línia específica d'ajudes per als transportistes
de mercaderies, i es va desconvocar aquesta aturada del sector.
Hem actuat amb una línia extraordinària de 5,5 milions d'euros
per ajudar als transportistes de mercaderies i fer front a aquest
encariment del combustible, per molt malament que a vostès els
sàpiga, ajudes que arribaran a tothom que hagi patit un
increment de costs.

També som conscients que el transport no és només el tema
de les mercaderies, que hi ha moltes més coses, per això també
hem promès altres ajudes en el sentit, també, de l'aplicació del
Decret 3/2022, del Govern central, que ha legislat a favor de les
demandes que tenien els transportistes; i totes aquestes
qüestions que vostè plantejava, també seran rebudes, també
seran admeses i arbitrades per la conselleria.

Per tant, nosaltres estam amb els transportistes, estam amb
la gent d’aquesta comunitat, ajudant amb rapidesa i amb
efectivitat, conjuntament, amb totes les conselleries del Govern
que poden fer-hi front, efectivament.

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, és conscient de la
precarietat del sector de les Illes, principalment aquí, a
Mallorca, amb la ruptura de les 22 empreses del ram, que han
abandonat la Federació Empresarial Balear del Transport per
formar l'Associació de transport de mercaderies de les Illes
Balears, amb una previsió de passar a 50 empreses, amb una
flota aproximada de 300 camions?

L'acord obtingut és molt fràgil a la vista de la ruptura del
sector que, previsiblement, creixerà, perquè 5,5 milions entre
7.000 titulars de targetes surt a uns -aproximadament- 785
euros per targeta.

Pensa abordar altres fórmules que incorporin mecanismes
per garantir a mig i a llarg termini, com les rebaixes fiscals, ja
siguin de l'IVA, de l'impost de carburant o les dues, com
sol·licitam des del Partit Popular, fa mesos?

Sr. Conseller, vostè ha de ser conscient que el Govern
només ha pactat amb els grans, amb els poderosos, igual que a
Balears, amb la Llei turística, però s'obliden i maltracten els
petits, els autònoms i els que realment aixequen el país. A
Balears pagam el combustible més car d'Espanya, dins Balears,
Menorca en concret. Des del Partit Popular consideram que
estan en tramitació a les Corts, el REB, la part fiscal, és el
moment que el Partit Socialista voti a favor, o farà el mateix...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor...

EL SR. CAMPS I PONS:

... o farà el mateix que van fer amb la indemnització per
residència...

 (Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. CAMPS I PONS:

... que quan arriba al Congrés, hi varen votar en contra?

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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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):

Sr. Camps, vostè havia preparat la pregunta per a un altre
escenari i nosaltres, aquest govern, ha respost tan ràpidament,
que quan hem contestat, vostè no ha tengut arguments...

(Alguns aplaudiments)

..., aquest és el problema que a vostè li passa, efectivament, i ha
hagut d'adaptar-se, i hem hagut d’arribar al Règim Fiscal de les
Illes Balears, que mira que..., ja és argumentari!

(Alguns aplaudiments)

Som àgils amb les ajudes, hem fet una actuació coral des
del Govern, que ha donat una solució ràpida i adequada a això.
Les ajudes van a tots els transportistes, però no només a totes
les empreses, a totes i a cada una de les targetes de transport,
tal i com ens va demanar la Federació, perquè hem estat en
contacte permanent amb ells, contínuament, la conselleria i tot
el Govern.

Per tant, seguirem amb aquesta feina per defensar el teixit
productiu de les Illes Balears, que és el que fem en aquest
govern. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 2895/22, presentada per la
diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reivindicacions dels
empleats públics estatals a les Illes Balears quant a una
insularitat digna.

EL SR. PRESIDENT:

Tretzena pregunta, RGE núm. 2895/22, presentada en
substitució de la RGE núm. 2798/22, relativa a reivindicacions
dels empleats públics estatals a les Illes Balears quant a una
insularitat digna, 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. La semana pasada se aprobó una
iniciativa del Partido Popular para actualizar el plus de
insularidad de los funcionarios del Estado en Baleares, con 18
millones de euros adicionales para este año.

(Remor de veus)

Es una reivindicación justa defendida por la Plataforma
Insularitat Digna para compensar a unos trabajadores que dejan
su tierra... 

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... para venir a Baleares a ofrecer un servicio público de
calidad: policías, guardias civiles, funcionarios de justicia, del
SEPE, de extranjería, entre otros, vienen, pero acaban
marchándose, porque no les compensa seguir aquí por el coste
de la vida, la falta de vivienda o la lejanía de sus familias, y nos
estamos quedando sin funcionarios del Estado: 1.000
funcionarios menos en los últimos dos años. 

Baleares es un destino acogedor pero complicado, y es de
justicia que se dignifique ese trabajo. Ahora es el momento y,
por eso, desde el Partido Popular defendemos un complemento
insular digno. ¿No lo considera justo el Gobierno socialista?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Riera. La
benvinguda a la Plataforma Insularitat Digna que avui ens
acompanya.

Sí, aquest govern considera justes les reclamacions que fa
la Plataforma i que fan els funcionaris de l'Estat espanyol que
són a les Illes Balears, tant funcionaris de presons, policies,
Guàrdia Civil, funcionaris de l'Administració General de
l'Estat. I, miri si consideram dignes les seves reivindicacions
que ens hem reunit amb ells diverses vegades i preparam un
document que abans de Pasqua esperam poder trametre al
Ministeri d'Hisenda, i fer les reclamacions, des d’una
reclamació del Govern de les Illes Balears, de manera conjunta
amb la plataforma i amb els sindicats, i no amb una PNL.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Consejera, 24 horas les bastaron a los diputados
socialistas para traicionar la palabra dada a los funcionarios del
Estado en Baleares, 24 horas les han bastado a los socialistas
para decir una cosa y la contraria: el martes votaron aquí a
favor de la propuesta del Partido Popular, de mejorar la
insularidad con 18 millones de euros, y el miércoles votaron lo
mismo, en contra, en el Congreso, en 24 horas. 
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(Alguns aplaudiments i aldarull)

Mientras nuestros diputados, Camps y Jerez, ayudan a
Baleares, los diputados socialistas de la presidenta y diputada
socialista Armengol votan en contra y traicionan a Baleares,
intentando tumbar un sueldo digno para sus funcionarios.

(Remor de veus)

Sra. Consellera, no son ustedes de fiar, mienten y
traicionan; hablan de derechos de los trabajadores, mientras
intenten negarles el sueldo que les corresponde; buscan excusas
en la crisis, cuando sus propios socios les dejan en evidencia,
porque sí votaron a favor sus socios, la propuesta del Partido
Popular. 

Intentan despistar criticando gobiernos anteriores, mientras
derrochan millones de euros en cargos y asesores, y sí pagan el
plus de insularidad a sus altos cargos: 50 millones se han
gastado ustedes en cargos y asesores. 

Nuestra presidenta, Marga Prohens, se comprometió a
defender una insularidad digna y el Congreso lo ha aprobado,
con un único voto en contra, el suyo; y es una pena, porque esto
no iba ni de derechas ni de izquierdas, esto iba de coherencia
política y dignidad. Los funcionarios han ganado su
insularidad, ustedes han perdido su confianza.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. 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. Riera, una mica menys de demagògia i una mica més
de serietat. Escoltin una estona. La seva ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor...

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

La seva presidenta, Prohens, crec que no ha renunciat al
complement que, com a diputada de Balears, cobra per anar a
Madrid. Per tant, una mica menys de demagògia, perquè és el
que acaba de fer vostè en aquest moment,...

(Remor de veus)

... això és el que acaba de fer vostè.

Aquest govern està... -escolti un segon, escolti, jo l'he
escoltada, detingudament l'he escoltada- aquest govern està
compromès amb les reivindicacions dels funcionaris, i per això
no anam a solucions fàcils que són les que cerca sempre el
Partit Popular, perquè vostès dient que s'incrementi el sou els
abasta; aquest govern està compromès amb increment de sou,
però també està compromès que s'incrementin les plantilles,
que l’alta mobilitat que hi ha a les plantilles de l'Estat es
modifiqui, i que ser l’alta edat que tenen els funcionaris de
l'Estat aquí també es pugui solucionar, i per això fem propostes
que van més enllà de 18 milions d'euros, perquè, com fan
vostès sempre, la seva solució és la senzilla: si pugen els preus,
vostès diuen que davallem imposts, el fàcil, mai no van al
complicat. Aquest govern està compromès amb tots els
funcionaris, i això farem davant el Ministeri d'Hisenda abans de
Pasqua.

I, a més, li dic una cosa, Sra. Riera, lliçons de vostè cap ni
una. Què no som de fiar? La que no és de fiar és vostè, quan va
acomiadar 2.891 treballadors...

(Alguns aplaudiments)

... en aquesta comunitat autònoma. El Partit Popular no és de
fiar quan parla de funció pública, el Partit Popular no té
credibilitat quan parla de funció pública...

(Remor de veus)

... -escolti una estona, calli i deixi de fer senyes! Escolti un poc-
, el Partit Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

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

... no és de fiar, perquè quan governa fa exactament tot el
contrari que quan és a l'oposició, avui vostè diu defensar els
drets d'aquests treballadors, jo li dic...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 2802/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a implementació de l’estratègia
de cronicitat a Formentera.

Catorzena pregunta, RGE núm. 2802/22...

(Pausa del Sr. President)

..., gràcies, catorzena pregunta, RGE núm. 2802/22, relativa a
implementació de l'estratègia de cronicitat a Formentera, que
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formula el diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el diputat Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, després de tot aquest renou
passem a fer una altra pregunta, perquè, de veritat, crec que,
benvinguts la Plataforma d'Insularitat Digna, bon dia,
diputades, diputats, anem per feina.

Aquesta pandèmia ha posat de manifest, Sra. Consellera,...

(Remor de veus)

... la importància de l'atenció de la salut a la nostra societat...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

EL SR. SANZ I IGUAL:

... i més encara a l’Atenció Primària de salut. Dins l'Atenció
Primària, un dels projectes estratègics que ja ve des del 2016,
quan vostè ja era consellera, és l'Estratègia de la Cronicitat.
Actualment, a l’àrea de salut d'Eivissa i Formentera, es troba
implementada, segons les dades de què disposem ara mateix
des del Grup Mixt, des del meu escó, és que des de l'any 2021
també es troba implementada finalment a Formentera. Aquesta
estratègia pivota sobre una figura importantíssima, la infermera
gestora de casos, un enllaç que ha d’estar entre els diversos
facultatius que han d'atendre els diversos pacients, perquè la
cronicitat, ara mateix, potser com una nova malaltia, ja que els
pacients tenen una esperança de vida més llarga i llavors les
malalties cròniques, per sort, poden cronificar-se i no acabin de
manera dolenta, han de ser tractades com a tals.

Sra. Consellera, en quin estat es troba aquesta estratègia de
cronicitat a l'illa 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
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat, per la seva
pregunta, l'estratègia d'atenció a la cronicitat és una prioritat per
a aquest govern, com vostè molt bé deia, des de l'any 2015, on
no hi havia ni estratègia, ni planificació ni a curt, ni a mig, ni a
llarg termini. Crec que la feina que s'ha fet al llarg d'aquestes
dues legislatures ha donat el seu fruit, com vostè molt bé deia,
la primera passa que vàrem fer és identificar les persones amb
patologia crònica, pacients, malalts complexos i avançats,
crònics complexos i avançats. Per això és fonamental l'atenció
dels centres de salut, perquè, evidentment, l'estratègia pivota
sobre la persona que ha d'estar en el centre i el centre de
l'atenció es troba a Atenció Primària.

Per tant, gràcies a l'excel·lent feina dels professionals del
Centre de Salut de Formentera s'han identificat 182 pacients
crònics complexos i 7 pacients crònics avançats. Això permet
una atenció proactiva, una vegada que detectam aquestes
persones, sabem, saben quines són les seves necessitats i, per
tant, es pot fer una atenció proactiva.

Una aposta clara, malgrat la pandèmia, un increment del
nombre de visites domiciliàries i, com vostè deia, també la
presència d'altres figures, com pot ser la infermera gestora de
casos la qual fa feina des de l'octubre de l'any passat a l'illa de
Formentera.

És un projecte complex, ampli i que pensam que ha donat
el seu fruit i que volem continuar treballant els propers anys.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies per les dades, Sra. Consellera. La veritat que 182
pacients crònics complexos, 7 pacients crònics avançats,
aquesta pregunta venia, perquè, com bé sap, en aquesta crec
que els diputats i la diputada que em va precedir, s'havia parlat
d’aquest tema en aquest parlament, que la infermera gestora de
casos va ser el darrer lloc que es va implementar a l'illa de
Formentera, per sort ja està implementada.

I aquesta infermera gestora de casos i l'estratègia de
cronicitat ha d’anar enllaçada, justament, amb dues fites que es
fan ara mateix: el tema de l'hemodiàlisi, que s’amplia, el qual
també necessitam que sigui una realitat el més aviat possible
perquè la infermera gestora de casos d'aquests 182 pacients
crònics complexos, entenem que 3 són els pacients que ara
mateix reben diàlisi i han d'anar a Eivissa per fer-la. I és
necessari, justament pels problemes que tenen de vegades per
passar a Eivissa.

Crec que és important que en aquest Parlament es parli
moltes vegades que en l'estratègia de cronicitat a Eivissa i
Formentera hi ha una qüestió més a tenir en compte, que és el
canal d'Es Freus, del qual moltes vegades no se'n parla i es
parla molt, s’ha parlat que s’ha d’anar d’Inca a Manacor, que
aquí, malaura..., o per sort, els pacients poden anar-hi en cotxe,
però, en el cas de Formentera, quan aquestes prestacions no
funcionen, o quan les barques no funcionen, han de creuar
aquest canal d’Es Freus, i per això que aquesta infermera
gestora de casos, qui ha de coordinar les visites i l'atenció dels
pacients, és més rellevant.

Sra. Consellera, li demanam que aquesta infermera gestora
de casos continuï en el temps, que és molt important que
continuï perquè els pacients de Formentera gaudeixin d’aquest
dret que ara mateix ja tenen com a... 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

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

Gràcies, president. La veritat, Sr. Diputat, és que aquesta
infermera ha fet una gran feina, ho he pogut comprovar a la
memòria que ens han enviat: donar, oferir informació,
coordinar l'atenció també entre totes les institucions, amb cures
pal·liatives, amb els centres de salut, fer aquesta atenció més
proactiva, coordinar, perquè la feina d'atenció la fan des
d'Atenció Primària. Es mantenen reunions també amb Serveis
Socials.

També és important la passa que vàrem fer de rehabilitar Ca
Na Majora, perquè permet una mitja estada i, per tant, és una
un hospital d'atenció a la cronicitat que tenim a disposició,
gràcies també a la voluntat d'aquest govern, i, com ja he dit
altres vegades, el nostre compromís amb Formentera és
millorar l'atenció, augmentar les prestacions i, sobretot,
sobretot evitar desplaçaments. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.15) Pregunta RGE núm. 2782/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a creació del Fons de Capital Risc que va
anunciar la presidenta durant el debat de política general
d’octubre del 2020.

Quinzena pregunta, RGE núm. 2782/22, relativa a creació
del Fons de Capital Risc que va anunciar la presidenta durant
el debat de política general d'octubre del 2020, que formula el
diputat Josep Castells i Baró, del Grup P arlamentari Mixt. Té
la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta. En el darrer debat de política general no, a
l’anterior, és a dir, al del 2020, fa un any i mig, vostè va
proposar la creació d'un Fons de Capital Risc, és a dir, un fons
per poder invertir en la creació, el creixement i la consolidació
d'empreses innovadores amb base tecnològica. Volíem saber en
quin estat d'implementació es troba aquesta proposta. 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):

Sí, gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Castells.
Efectivament, va ser una de les qüestions que vàrem poder

plantejar en el debat de política general de fa ja gairebé un any
i mig, i després, si no ho record malament, vostè també em va
fer una pregunta en sessió parlamentària sobre aquesta qüestió,
jo crec que compartim molt bé la diagnosi sobre el model
econòmic que necessitam a les Illes Balears i la necessitat de
l’impuls de tot el que fa referència a la innovació i també de
l’acompanyament d'empreses que són innovadores, que tenen
un gran talent, que tenen una gran capacitat de poder-se
implantar, però que la seva iniciativa inicial, per dir-ho d'alguna
manera, té un risc elevat i que, per tant, necessiten del suport de
les administracions públiques.

En això, des de la Conselleria de Fons Europeus, s’ha
treballat, es va demanar..., vostè sap que quan ho vaig plantejar
en el debat de política general ho vàrem lligar, sobretot, a
biotecnologia i a recerca mèdica. En aquest moment s’ha
demanat un informe a la Universitat de les Illes Balears, per
allà on seria més viable poder tirar endavant aquest fons de
capital risc i s'ampliaria a tot el que fa referència a ciències
marines i a transició energètica i es treballa amb la Universitat
de les Illes Balears, per un costat, i amb la Fundació Universitat
Empresa, per cercar alguna fórmula. 

A més, ho fem en paral·lel amb una altra iniciativa de la
Conselleria d'Hisenda, que esperem que també doni fruits molt
aviat, dia 4 d'abril, precisament la consellera d'Hisenda té una
reunió amb SEPIDES, que és una empresa pública estatal
lligada als fons de capital risc, on hi ha una part que es posa de
finançament públic, una part de finançament privat i on també
hi podria col·laborar l'ISBA directament, per fer un fons de
capital risc específic per a les Illes Balears, per a les empreses
de les Illes Balears, i després es definiria el sector allà on van
en determinades.

Per tant, estam amb aquestes dues línies en paral·lel i
esperem que alguna es pugui concretar el més aviat possible.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, president. Gràcies presidenta, per la seva resposta.
Sí, és veritat que ja li he preguntat sobre aquest tema i, a més
a més, pocs dies abans que vostè fes aquesta proposta, es va
aprovar una moció en aquest Parlament, a proposta nostra,
perquè es creés aquest fons de capital risc. Nosaltres, per què
volem que es creï un fons de capital risc? Doncs, perquè és un
pas fonamental per avançar cap a un objectiu que tenim, que és
la diversificació econòmica, d'una banda, i de l'altra, donar
oportunitats laborals de qualitat per als nostres joves.

Per la resposta que vostè m'ha donat, entenc que s'ha anat
avançant, però diguem que el ritme necessita millorar, i és molt
important, i li vull dir perquè, es diu sempre que les crisis
poden ser una oportunitat, és clar, són una oportunitat si
serveixen per posar en el primer pla de l'agenda política, coses
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que s'han endarrerit, i aquest seria un bon exemple. Aquesta
hagués estat una molt bona actuació per sortir de la crisi de la
pandèmia, perquè això és sortir de la crisi de la pandèmia i de
les crisis que tenim, ser capaços d'apostar per aquesta
diversificació econòmica i per donar oportunitats per als
nostres joves. 

La prosperitat d'una societat, i estic segur que està totalment
d'acord amb mi, Sra. Presidenta, passa per proveir i disposar
d'un capital humà qualificat i en aquestes illes patim un drama,
que és que perdem capital humà qualificat, que són els nostres
joves, que han estat formats en el nostre sistema educatiu, que
després, quan es formen a la Universitat de les Illes Balears o
a una universitat de la península o a una universitat de
l'estranger, no tenen oportunitats per treballar i per aportar el
seu talent al progrés i al futur de la nostra societat. I, per tant,
això és un dels elements que ens ancora i ens lliga a un model
econòmic que tots sabem quines mancances té, quines
hipoteques té i que pesa com una llosa, per assolir una major
competitivitat i una major productivitat. 

Per això jo li demanaria, Sra. Presidenta, anar més enllà de
les propostes, les propostes estan molt bé, jo ja sé que són
projectes difícils. Crec sincerament que s'hauria d'haver avançat
més en aquest projecte i, per tant, el que deman és que
aprofitem les crisis per posar en el primer pla de l'agenda
política projectes que s'han endarrerit.

Sempre es diu que l’urgent no ens no ens faci perdre de
vista l'important, això, Sra. Presidenta, és important, no hi ha
cap dubte, però també és urgent.

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):

Sí, gràcies, Sr. President. Efectivament, hi ha moltes coses
que necessiten accelerar, per això crec que dia 4 d’abril, que és
la setmana que ve, hi ha una reunió important que li dic, en què
crec que tancarem algun acord per fer possible aquests fons de
capital risc a la nostra comunitat autònoma.

Compartim la diagnosi, és necessari ajudar els joves per
poder fer innovació i recerca. Per això el SOIB Recerca,
enguany contracte 150 joves amb sous a la Universitat de les
Illes Balears, només dedicats a recerca i innovació.

És important la palanca dels fons europeus per a les
empreses innovadores de les nostres illes, n’hi ha prou a mirar
el conjunt digital de la Cambra de Comerç, el hub innovation
digitals que també tenim. Les ajudes de la Direcció General
d'Innovació a les empreses de les Illes Balears, per tal de poder
seguir innovant. I després és molt important la llei de la ciència
que hem aprovat per Consell de Govern, que ara es tramitarà en
el Parlament de les Illes Balears, que crea l'IRIB, que l'IRIB
serà l'institut de recerca per poder captar i retenir talent a les
nostres illes i que estic convençuda que les esmenes que vostès

puguin fer també aportaran les millores necessàries a la llei de
la ciència. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.16) Pregunta RGE núm. 2785/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a importància del
règim fiscal especial i de les polítiques fiscals davant la crisi
energètica.

Setzena pregunta, RGE núm. 2785/22, relativa a
importància del règim fiscal especial i de les polítiques fiscals
davant la crisi energètica, que formula el diputat Josep Melià
i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sra.
Presidenta, gairebé la meitat del preu de la benzina són
imposts. A les Illes Canàries tenen la benzina més barata de
l'Estat espanyol i aquesta realitat és fruit d'una determinada
situació fiscal, ja que allà no s'aplica l'impost d'hidrocarburs i
no hi ha IVA. Per això, les Canàries tenen la benzina més
barata.

Davant aquesta situació i davant l'escalada brutal de preus
que tenim a les Illes Balears, no considera que les polítiques
fiscals i el règim especial fiscal podrien ser elements capitals
per intentar contenir els preus?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià. A veure, jo crec
que compartim amb vostè que ens agrada ser rigorosos amb els
plantejaments que es fan i crec que això també s'ho mereixen
els ciutadans d'aquestes illes, sobretot a moments d'incertesa.
No és comparable per a res la situació de Canàries amb la
situació de les Illes Balears en dret europeu, i vostè ho sap
perfectament, perquè ells són ultra perifèrics, que els permet no
tenir IVA, i a nosaltres això no ens ho permetrà mai. I per tant,
estam en aquesta realitat i, per tant, crec que no hem de
tergiversar les qüestions.

Vull dir-li que, efectivament, nosaltres des de les Illes
Balears, hem demanat davant aquesta situació econòmica dura
i difícil de la guerra de Rússia contra Ucraïna, mesures molt
clares: l’engròs era la necessària regulació a nivell europeu del
preu de l'energia, i això, Sr. Melià, crec que no s'ha d'oblidar
que s'ha aconseguit gràcies a un acord històric del Govern
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d'Espanya i del Govern de Portugal, per poder prendre
decisions al marge de la resta de la Unió Europea que posin fre
a aquesta pujada de l'energia. El primer és el més important, i
això és el primer. 

Després, quant al tema dels carburants, que vostè em diu.
Espanya és el país que té els preus dels carburants més baixos
i aquesta també és la realitat que hem d'explicar a tothom, i la
mesura anunciada ahir, que avui s'aprovarà per part del Govern
d'Espanya, de l'ajuda dels 20 cèntims per litre a tots els
consumidors de carburants, és una gran notícia per als
ciutadans d'aquesta comunitat autònoma.

I quant al que em demana del règim fiscal, la part que té
efecte en aquesta crisi que vivim és la part aprovada del règim
especial per a les Illes Balears, que té efecte amb el Decret de
mercaderies, que va ser aprovat i que dóna ajudes als
transportistes de la nostra comunitat autònoma, que té a veure
amb el factor d'insularitat que ja hem cobrat, de 183 milions
d'euros per a les Illes Balears; que té a veure amb l'energia, i la
setmana passada vàrem aconseguir 1.169... milions, més de mil
milions d'euros, en la planificació energètica per a les Illes
Balears, és el 17% de tot el que fa Espanya, gràcies al règim
especial de les Illes Balears.

La part del règim fiscal que queda per aprovar i que aquest
Govern segueix reivindicant al Govern d'Espanya, no té res a
veure ni amb el preu del transport, ni amb el preu dels
carburants, té a veure amb una reserva d'inversions per als
empresaris que vulguin invertir i alguna deducció fiscal. Per
tant, no enganem la població, diguem les coses clares i
enfoquem els temes on són. I crec que amb vostès, en el Pacte
de reactivació, hem enfocat el problema i enfocam les
solucions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, no enganam
ningú, nosaltres tenim un plantejament polític i el volem
defensar a fons. I el nostre plantejament polític, entendrà, que
és intentar avançar en la màxima equiparació en els avantatges
especials que tenen les Illes Canàries, que ja sé que tenen un
règim diferent per ser ultra perifèriques, però segur que amb
una lluita constant i política ambiciosa seríem capaços de tenir
també elements fiscals per fer front a la situació de
combustibles. Perquè vostè dóna per fet que nosaltres assumim
el projecte de llei de mesures fiscals del règim especial, i no
tenim per què circumscriure’ns a aquest plantejament que té el
Partit Socialista, nosaltres volem anar molt més enllà del que
feia el Partit Socialista, perquè nosaltres pensam que a les Illes
Balears no és just i no és acceptable que tenguem la benzina
més cara d'Espanya, com a conseqüència, en gran part, de la
insularitat i com a conseqüència en gran part que no hi ha la

competència en el mercat que existeix a altres territoris de
l'Estat espanyol.

Per tant, nosaltres el que reclamam al Govern de les Illes
Balears és molta més ambició, aquest règim especial fiscal, si
no és capaç de tenir instruments per combatre apujades com la
dels hidrocarburs, doncs per ventura el que hauríem de fer és
revisar-lo i apujar les nostres reivindicacions. Per ventura
aquest és el camí per intentar fer front a l’apujada de
combustibles, perquè si no les Illes Balears sempre estan
condemnades a ser els que més pagam i els que manco serveis
tenim. I això no és, ja dic, acceptable almanco per a El Pi.

Moltíssimes gràcies. 

(Algun aplaudiment)

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):

Anem als fets i a la realitat del que ha aconseguit aquest
govern, juntament amb el suport de les forces socials d'aquestes
illes. 1.169 milions d'euros de planificació energètica, el 17%
d'Espanya. La subhasta de les renovables, 233 milions de fons
europeus per a energies a la nostra comunitat autònoma. Això
és gràcies al decret aprovat de règim especial de les Illes
Balears i és gràcies a haver-ho lluitat políticament.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.17) Pregunta RGE núm. 2790/22, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a crisi econòmica i social.

Dissetena pregunta, RGE núm. 2790/22, relativa a crisi
econòmica i social, 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, huelgas,
manifestaciones, protestas de payeses, de pescadores, de
transportistas, de taxistas, autónomos, de los funcionarios de la
Administración General del Estado, que hoy están aquí,
familias movilizándose en la calle porque no pueden pagar la
luz, porque no pueden llenar la cesta de la compra, porque no
pueden pagar el alquiler de su casa, colas del hambre cada vez
más numerosas.
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¿Qué está haciendo frente a la grave crisis económica y
social que sufrimos?, que sufrimos por su gestión, no por la
invasión rusa a Ucrania, como ahora va a intentar vendernos.

(Remor de veus)

Estamos arruinados por su gestión y por la del Sr. Sánchez.
¿Qué va a hacer? Porque usted anuncia medidas de las que
poco o nada sabemos y que parece que se basan exclusivamente
en subvenciones. Es decir, lo que usted anuncia como ayudas,
realmente las pagamos los ciudadanos a través de los elevados
impuestos a los que usted y Pedro Sánchez nos someten.

Dígame, además de las subvenciones anunciadas, que, por
ejemplo, no resuelven los problemas de transportistas y de
pescadores, y que además las ha adoptado forzada por las
movilizaciones en la calle, ¿qué medidas va a adoptar?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos. A veure, he
demanat una compareixença voluntària al Parlament, que
després tendré, per explicar-los les mesures que pensa prendre
aquest govern. Aquest govern, a més, ha fet un treball de
cogovernança amb els agents socials i econòmics, com sempre
fem, amb les institucions i amb els partits polítics que varen
voler participar en la presa de decisions, o almanco a posar
propostes damunt la taula. 

Sr. Campos, és absolutament decebedor el seu paper, vénen
aquí a cobrar un sou públic, vostès, els diputats de VOX, per no
fer res absolutament, només per venir a criticar. Jo els vaig
convidar a participar del Pacte de reactivació de les Illes
Balears, els vaig convidar a junts treballar per fer les propostes
davant una situació que és gravíssima a tota Europa, o no se
n’adonen que és gravíssima a tot Europa! I davant d’aquesta
invitació, vostès contesten que ni els esperem. I jo no els esper,
Sr. Campos, no els esper fa molt de temps. 

Ara, aquest govern fa feina de veritat per arreglar els
problemes. Som el primer govern i l'únic que de moment ha
posat unes ajudes al transport, 5,5 milions d'euros, i que ha
aconseguit que aquí no hi hagi vaga. Jo no sé a quin món viu,
aquí no hi ha hagut mobilitzacions al carrer. Aquí no hi ha
hagut empreses que s'han hagut d'aturar, tanta sort, perquè els
empresaris i...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

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

... i els sindicats d’aquestes illes hem treballat conjuntament per
fer-ho possible. 

Ahir s’anuncià un pla de 16.000 milions d'euros del Govern
d'Espanya...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

..., s’aconsegueix un repte històric que és aconseguir que
Portugal i Espanya aconsegueixen un règim diferent energètica
a nivell europeu. I ara, evidentment, des de les Illes Balears,
des de totes les institucions de les Illes Balears, seguirem
treballant per complementar aquestes mesures per donar
solucions als problemes de la ciutadania, però per donar
solucions als problemes a VOX ni els esperam ni els esperarem
mai. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Armengol. Pero, mire, parece una competición
entre usted y Pedro Sánchez, bueno, más conocido en Europa
como Antonio,...

(Algunes rialles)

... parece una competición para ver quién miente más, es que
además niega la realidad. ¿Usted se acuerda con la ministra
cuando fueron a inaugurar algo, que no está acabado, la
protesta de camiones en la calle, que no les dejaban pasar, se
acuerda de los cientos de personas de hace diez días que
estaban en la calle? ¿Eso no son protestas, los paros de los
pescadores, los paros de los payeses, eso no son protestas? 

Mire, además, a usted no la podemos creer, porque encima
sus ayudas no llegan, pero si ha dejado a 8.000 ciudadanos sin
cobrar las ayudas de alquiler; pero es que uno de cada cinco
autónomos se han quedado sin ayudas COVID por falta de
fondos; pero es que ni siquiera pagado aún las ayudas al sector
ganadero en Menorca. Si es que todo lo que dice usted es
mentira.

Mire, la solución, como le hemos planteado desde VOX,
que ya le digo que trabajamos el doble o el triple que usted
cobrando la mitad, la solución es la rebaja de impuestos que
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debe venir acompañada de una reestructuración drástica de la
administración autonómica, cerrando todo lo que supone un
gasto político ineficiente, sus chiringuitos y sus enchufados.
Pero esto usted no lo quiere hacer porque usted no quiere
renunciar a sus privilegios, usted sigue sin renunciar a nada,
absolutamente a nada, mientras la gente no puede vivir.

Sra. Armengol, ¡no torture más a los ciudadanos de
Baleares, dimita y convoque elecciones!

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Jo faig feina per defensar els
interessos de la ciutadania de les Illes Balears, ens deixam la
pell en aquest govern per treballar pels interessos de la
ciutadania de les Illes Balears. I hem aconseguit que, davant
una crisi com no s'havia vist mai d’una pandèmia sanitària,
aquesta comunitat autònoma hagi estat la que més aviat s'hagi
reactivat econòmicament, i ha estat malgrat vostès, o no se'n
recorda dels 855 milions d'euros que han arribat a les Illes
Balears amb el vot en contra de VOX i que som la primera
comunitat autònoma que ha pagat tothom?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

A qui, a qui, Sr. Campos, es creuen que enganyen? O no
saben que els empresaris saben perfectament què han cobrat?
O no saben...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... que els empresaris saben perfectament què han tengut de
deduccions fiscals? O no ho saben, a qui volen enganyar, Sr.
Campos?

Tant de bo! que hi ha aquest govern progressista a les Illes
Balears i a Espanya, que hem pogut crear l'escut social més
important de la nostra història davant la COVID, igual que fem
ara davant la guerra d'Ucraïna. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sra. Diputada, per favor. 

I.18) Pregunta RGE núm. 2803/22, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures econòmiques
acordades amb el Govern d’Espanya.

Divuitena pregunta, RGE núm. 2803/22, relativa a mesures
econòmiques acordades amb el Govern d'Espanya, 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. Los costes energéticos están acabando
con nuestra industria, el alza de los combustibles ahoga a los
consumidores con una cesta de la compra que cada día cuesta
más y está matando a nuestro campo y al sector pesquero.

En Baleares sufrimos un doble impacto, el alza de precios
que se suma...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... el alza de los precios que se suman a los costes derivados de
la insularidad que empobrece aún más a las familias y agrava
la falta de empleados públicos por el alto coste de vida en
Baleares y el Estado sigue sin actualizar un complemento desde
2007.

Sra. Armengol, ¿qué medidas ha acordado con el Gobierno
de España para paliar el impacto de la subida de precios en
Baleares derivado por la insularidad? Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per la seva
pregunta i gràcies, a més, al seu grup polític per participar
sempre del Pacte de reactivació durant tot aquest temps, per
venir l'altre dia i fer propostes concretes sobre solucions que
s'han d’aportar...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... en aquests moments i entendre, i entendre que la situació que
vivim és una situació, com vostè explicava, absolutament
complexa i difícil. 
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Nosaltres, des del Govern de les Illes Balears, com vostè
sap, hem pactat les mesures, de les 75 mesures que vàrem
pactar al Pacte de reactivació, 50 anaven dirigides a peticions
al Govern d'Espanya sobre la presa de decisions important que
s'havia de fer en aquests moments. La primera, i la més gran, és
el canvi a nivell europeu del marc regulador energètic; i crec
que l'èxit d'aconseguir que Espanya i Portugal puguin prendre
decisions al marge i, per tant, no fixar tot el preu de la tarifa
sobre el gas és un gran èxit que ajudarà, sens dubte, a abaixar
la factura de la llum a la ciutadania d'aquesta comunitat
autònoma.

Altres qüestions molt importants que nosaltres vàrem
plantejar i que coneix perfectament bé: els lloguers dels
habitatges a la nostra comunitat autònoma, i això s'aconsegueix
que no es pugi més del 2% fins al mes de juny, és una mesura
anunciada ahir, que s'aprovarà avui, per part del Consell de
Ministres.

Tot el que fa referència a les persones més vulnerables...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... s’augmenta l’Ingrés Mínim Vital un 15%, s'augmenten els
bons socials elèctrics per arribar a 600.000 famílies més, es
prorroguen les rebaixes de la llum, per tant, les baixades
d'imposts.

Vostè sap que una de les demandes més importants de
l'empresariat era augmentar les carències d’ICO; no només
aconseguim això, sinó que aconseguim augmentar en 10.000
milions més els ajuts d'ICO que aniran directes, i ajudes
directes als sectors que havíem demanat, molt important, que
havíem demanat nosaltres.

Sector del transport i sector primari, s'aconsegueixen ajudes
directes per part del Govern d'Espanya al sector del transport
i s’aconsegueixen ajudes directes per part del Govern
d'Espanya a agricultura, a ramaderia i sobretot, d'una forma
també especial, a la pesca.

I hem demanat altres qüestions, com vostè sap, com la
reducció de les taxes portuàries i altres qüestions que es
treballen i que avui aprovarà el Consell de Ministres.
Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, presidenta, desde Ciudadanos le exigimos y pedimos
un plan específico para Baleares para sortear la inflación y el
impacto de la guerra en la economía balear. 

Es cierto, el pasado miércoles en la reunión del Pacto de
reactivación yo le presenté estas treinta medidas, un plan de
choque, y vamos a seguir trabajando y sí que le reconozco que
usted pacta las medidas con los agentes sociales y económicos,
cosa que no ha hecho el Sr. Sánchez.

Y mire, pedimos que se desarrolle la parte fiscal del REB,
solicitamos la reunió urgente de la Comisión Mixta de
Economía i Hacienda con el Govern para estudiar una dotación
económica y qué sectores deben ser compensados fiscalmente,
derivados de este doble impacto de la insularidad.

Exigimos un IVA reducido para Baleares para los sectores
estratégicos y unas ayudas al transporte que parece que esto sí
se reconoce en las medidas anunciadas ayer.

Habrá ayudas específicas también para los sectores y
autónomos del sector primario de las islas, pero quedan
muchísimas incógnitas aun; hasta su consellera hoy Mae de la
Concha ha reconocido que es necesario y fundamental que el
Gobierno de España tenga en cuenta la peculiaridad y la
especialidad de las Islas. 

Nosotros lo que..., tengo la duda, es si le ha trasladado al
Sr. Sánchez esta necesidad de un paquete de medidas
específicas, no que nos cuente las medidas generales,
específicas para Baleares, porque el Sr. Sánchez sí que se
comprometió el otro día, el 16 de marzo en el Congreso de los
Diputados, con Canarias, para aprobar un pla de medidas
específicas, el 16 de marzo a una pregunta de la Sra. Oramas.

No me hable de la ultraperifericidad, artículo 108 de la
Constitución Española, y tampoco saque ahora otra vez el
comodín de los fondos europeos para la transformación
energética de 183 millones.

Presidenta, le pedimos que se compensen cuanto antes los
efectos...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp.

(Algun aplaudiment)

Té la paraula la presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sra. Guasp, la setmana
passada vàrem tenir el Pacte de reactivació, vàrem dur un
document acordat amb els agents socials i econòmics que beu
també d'altres propostes que varen fer diferents grups polítics
que hi varen voler participar i, òbviament, treballar amb tots els
consells insulars i amb totes les institucions de les Illes Balears. 

Després tenc una compareixença per explicar això, i, per
tant, em permetrà que després, que tenim més temps per al
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debat, ho...., és on ho volia enfocar, perquè la seva pregunta era
de les mesures d'Espanya. 

El Govern d'Espanya ha presentat mesures per valor de
16.000 milions d'euros, ha aconseguit un èxit històric, que és el
que demanàvem: una regulació diferent per a Espanya en temes
de llum, Sra. Guasp. Almanco això ho haurien de reconèixer. 

Crec que hem de seguir fent feina junts, crec que hi ha
molts de problemes, però quan alguna cosa es fa bé, crec que
tampoc no està malament que ho diguem. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.19) Pregunta RGE núm. 2799/22, presentada pel
diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a necessitat de manifestar-se per demanar
compensacions per l'escalada de preus. 

Dinovena pregunta, RGE núm. 2799/22, relativa a
necessitat de manifestar-se per demanar compensacions per
l'escalada de preus, que formula el diputat Antonio Costa i
Costa, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bon dia,
Sra. Armengol, durant les darreres setmanes hem vist
mobilitzacions a tot Espanya, també a les Illes Balears per tal
de reclamar solucions davant la brutal escalada de preus i
davant la inacció i la deixadesa del seu govern i del Govern del
Sr. Sánchez: transportistes a la ruïna, pescadors que tenen les
seves barques amarrades, pagesos i ramaders que es mobilitzen,
en aquest cas 400.000 persones a Madrid, famílies que suporten
les majors pèrdues de poder adquisitiu en trenta anys. Aquesta
gent, Sra. Armengol, sí que té motius per mobilitzar-se davant
la seva inacció i, com li dic, també la del Sr. Sánchez.

Però el que no esperàvem és que vostès es mobilitzassin
contra vostès mateixos, com varen fer la setmana passada....

(Alguns aplaudiments)

Resulta un tant xocant, Sra. Armengol, veure càrrecs o alts
càrrecs del Partit Socialista aguantant la pancarta en primera
fila per reclamar-li, a vostè mateixa, accions a fer, no? Per tant,
li pregunt: considera necessari manifestar-se contra el seu
govern i el del Sr. Sánchez per demanar mesures?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa. De deixadesa cap
ni una, des del minut u estam fent feina intensament i tenim un
acord amb els agents socials i econòmics de quines mesures
s'han de prendre, que després explicaré amb més deteniment a
la meva compareixença, per fer front a aquesta situació
econòmica, anys llum del que va passar en la crisi del 2008
quan governava el Sr. Rajoy i governava vostè...

(Remor de veus)

... i no va venir cap pla ni cap mesura per ajudar absolutament
ningú...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor...

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

... en una situació de crisi econòmica.

Els veig molt nerviosos -els veig molt nerviosos-, se nota
que les mesures que estam prenent són les adequades, davant
la inactivitat sempre del Partit Popular, perquè sempre estan en
el “com pitjor, millor”, pensant en els seus interessos electorals
i pensant en les seves qüestions internes. Nosaltres pensam en
la ciutadania d'aquestes illes i en això seguirem treballant. 

Hi va haver una mobilització dels sindicats convocada a tot
Espanya, sí; que era per contenir els preus i protegir l'ocupació,
precisament el que defensam des d’aquest govern, des del
Govern de Pedro Sánchez també, i és el que s’està aconseguint
a nivell europeu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Armengol, els ciutadans de les Illes Balears no estan
per perdre el temps i el Partit Popular tampoc.

(Remor de veus)

Potser pensarà que la pregunta que li faig té un sentit irònic,
però la realitat és que és una pregunta molt seriosa,
manifestar-se contra si mateix pot significar dues coses: una,
viuen una realitat paral·lela, estan desconnectats del que passa
realment al carrer i se'ls dona millor l’oposició que el Govern;
o s’enriuen directament de la gent i es pensen que els que es
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manifesten ho fan sense cap motiu, senzillament ho fan perquè
és un vici que tenen, allò de manifestar-se pel carrer.

Sra. Armengol, és indignant que vostè, que vostè i el Partit
Socialista...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

... es manifestin contra vostès mateixos, perquè -com li dic,
com li dic- els ciutadans no estan per bromes. No estan per
bromes. 

La situació és molt complicada, i vostè..., home, no em parli
d’inacció, han tardat..., però si fa un mes que hi ha la guerra
d’Ucraïna, que ha agreujat moltíssim més encara les mesures a
aplicar derivades de l'escalada de preus, i vostès encara no han
pres ni una sola mesura, només les han anunciat, però no han
pres ni una sola mesura, Sra. Armengol.

Sra. Armengol, el passat dimecres el Partit Popular assistia,
per responsabilitat, a una reunió per prendre mesures contra la
crisi. Vostès, el mateix divendres..., el mateix dimecres - perdó-
es manifestaven contra vostès mateixos. Per tant, no ens parlin
de responsabilitat.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, Sr. President. No sé si s'ha adonat, Sr. Costa, que
som l'única comunitat autònoma que ja ha posat ajudes damunt
el transport i que ha aconseguit desconvocar la vaga a la nostra
comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

No sé si se n’ha adonat.

Però li diré més, la manifestació... la manifestació que jo
sempre he defensat, les manifestacions, era a favor de contenir
els preus i era una manifestació de sol·licitud de temes
europeus, però a vostè el que li fa ràbia, Sr. Costa, és el tema
dels sindicats i m’hi detendré  un momentet.

Vostès, quan governen, als sindicats ni els reben, jo l'any
2015 vaig rebre els sindicats de les Illes Balears perquè durant
quatre anys no havien trepitjat el Consolat de la Mar, i jo estic
contenta que hi hagi formacions polítiques...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

...i entitats d’aquestes illes que es manifestin junt als
treballadors i treballadores per dir: “quan hi ha una crisi
econòmica no faceu el que fa la dreta quan governa, feu tot el
contrari”, perquè quan governa la dreta ens obliden, als
treballadors i treballadores d'aquestes illes. 

I estic molt contenta de la Mesa de Diàleg Social, de
patronals i de sindicats, que sempre han treballat i mai no s'han
posat de perfil. 

Vostè l'altre dia va venir el Pacte de reactivació i va venir
a posar-los en qüestió. Allà va venir amb un mal to, Sr. Costa,
i va venir amb un mal to en posar en contradicció aquells que
fan feina.

I gràcies als sindicats d'aquesta terra hem aconseguit coses
importants: el pla de xoc contra la precarietat laboral, la
reforma laboral que està fent que hi hagi més indefinits que mai
a la nostra comunitat autònoma, hem aconseguit la prestació
dels fixos discontinus, gràcies als acords, a la Llei de turisme
es fixen les condicions laborals dels treballadors i treballadores
d'aquestes illes. 

Per tant, ho dic una vegada més, mai no podrem agrair prou
a sindicats i patronals d'aquesta terra que facin feina en positiu
per les Illes Balears. Al Partit Popular no hi ha res que agrair-li. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 2656/22, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern
en matèria de resposta per fer front als efectes de la guerra
a Europa. 

Passam al segon punt de l'ordre del dia correspon al debat
de la Interpel·lació RGE núm. 2656/22, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a política general del Govern en matèria de
resposta per fer front als efectes de la guerra a Europa.
Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari Mixt. Té
la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia, Sr.
Conseller. Fa poc he sabut que vostè em respondria a aquesta
interpel·lació, era un misteri per a mi. Li deia a la pregunta que
li he fet abans a la presidenta, que se solen presentar les crisis,
com una oportunitat. I efectivament, les crisis poden ser una
oportunitat, si aprofitem per fer coses diferents del que havíem
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estat fent fins ara. Això es deia molt, es deia: “de la pandèmia
en sortirem millor” i en molts d'aspectes, ja hem vist, que de la
pandèmia no sortim millor. 

Per tant, les crisis són unes oportunitats, si s'aprofiten per
fer coses que fins a aquell moment havia estat difícil posar en
marxa. Jo crec que estam en un moment de la història, Sr.
Conseller, que ens enfrontem a uns reptes d’una dimensió i
d'una escala molt considerable, en el context del canvi climàtic,
la crisi energètica. I per tant, hem d'aprofitar les crisis per (...)
canvis disruptius, és a dir, per entrar en una nova dinàmica, que
ens faci més forts i més resilients davant aquests riscos, perquè
si el que feim és fer el xup-xup habitual i anar fent petites
millores i anar avançant molt a poc a poc, com l’exemple que
jo posava de la diversificació econòmica, probablement els
esdeveniments ens passaran per damunt i ens agafaran
desprevinguts i sense oportunitats o sense possibilitats de fer
front a aquests reptes que -com deia- són d’una escala que va
molt més enllà d’allò quotidià.

Vostès han posat en marxa una acció, aquestes mesures de
diàleg social per fer front a l'impacte econòmic i social de la
guerra. Dimecres passat va haver-hi una reunió. Nosaltres hi
vam ser convidats, nosaltres vam assistir-hi i, la veritat, tinc la
presidenta aquí, llàstima que el Sr. Costa no hi sigui. Jo crec
que tant el Govern com el PP haurien de fer un esforç, perquè
clar, normalment, quan algú et convida a assistir a un fòrum i
tu hi vas, evidentment és per fer una aportació en positiu, és el
que vam intentar fer nosaltres; però també pens que tal vegada
els amfitrions, que són el Govern, haurien de ser una mica més
pacients amb el Partit Popular, perquè si no, m'imagino que a
la propera reunió que es farà no hi assistiran. Nosaltres vam
assistir-hi, vam agrair molt que no se'ns refregués per la cara
que hi assistissin, que és una mica el que tal vegada va fer el
Govern amb el Partit Popular i, per tant, ja es va afavorir un
clima de poca entesa, que crec que no és beneficiós per a ningú.
Nosaltres creiem -i perdonin que em fiqui on no demanen, eh?-,
però que valdria la pena un millor clima, també de
col·laboració amb el Partit Popular i també evidentment, una
actitud més constructiva per part del Partit Popular, perquè
aquestes dinàmiques funcionin. 

Per què estic parlant de tot això? Estic parlant de tot això,
perquè vostès saben quina és la doctrina de MÉS per Menorca
sobre tots aquests fòrums, està molt bé que hi siguin, a
nosaltres ens sembla bé que hi siguin, però no poden substituir
mai el debat parlamentari. Per això nosaltres hem volgut
mantenir aquesta interpel·lació, perquè creiem que està molt bé
que el Govern faci aquestes plataformes on hi hagi els agents
socials, on hi hagi les administracions locals, on hi hagi els
consells insulars, on hi hagi els partits polítics, però després
això no pot substituir mai la legitimitat del debat parlamentari,
el paper representatiu de la societat balear que té aquest
parlament. I per tant, tots aquests debats s'han de portar també
al Parlament i s'han de poder debatre. 

I nosaltres què pretenem presentant aquesta interpel·lació?,
que siguem capaços de prioritzar, de ponderar la corrua, si em
permet dir-ho així, Sr. Conseller, de mesures que es varen
presentar el dimecres passat, que es puguin prioritzar i que en
aquest parlament puguem consensuar, amb un consens el més
ampli possible, la prioritat de les mesures a posar en marxa per

fer front als reptes que ens plantegen dintre del context global
de canvi immens que estam vivint, concretament la situació de
guerra amb totes les seves conseqüències econòmiques i
socials, perquè siguem capaços de donar una resposta el més
satisfactòria possible. 

Està clar que la guerra d'Ucraïna està provocant una crisi
social i humanitària sense precedents i això ha de ser objecte de
la nostra preocupació. Però també, a més a més, aquest
conflicte està provocant unes conseqüències econòmiques i de
manca de recursos d'abast mundial que, evidentment ens
impactarà. I aquí bàsicament, podem assenyalar, d'una banda
l'escalada de preus de l'energia, després l'escalada de preus
agroalimentaris, per tant, això ens impactarà molt
negativament; i, a més a més, amb una variable que sempre
tenim quan es produeixen aquestes crisis, que aquest impacte
no serà igual per a tota la societat i com a totes les crisi, els
sectors i col·lectius més vulnerables patiran més que aquelles
persones, famílies, que tenen marge per suportar un increment
de despesa per a l’apujada de preus de consum essencial, com
poden ser els que he indicat, l'energia i l'alimentació. 

El pla de xoc, podem dir, jo crec que les mesures que es van
presentar l'altre dia, les mesures de diàleg social per fer front a
l'impacte econòmic i social, pretenen ser un pla de xoc amb
moltíssimes mesures. Ho tinc aquí, ... 50, 60, 70 mesures. Jo
abans li comentava en privat al conseller, hi ha aquesta dita
castellana, que diu quien mucho abarca, poco aprieta. Jo crec
que hauríem de fer un esforç per concretar quines mesures
estam en disposició d’implementar des de les Illes Balears per
pal·liar els efectes econòmics i socials que la guerra pot tenir
sobre el nostre territori. 

Està molt bé demanar coses a l'Estat. Jo crec que hem fet el
que s'havia de fer, avui el Consell de Ministres aprova un
decret llei sobre les mesures a nivell estatal, això està molt bé,
però nosaltres hem d'interpel·lar-nos sobre què som capaços de
fer com a govern autonòmic i com a líder, d'alguna manera, de
les administracions de les Illes Balears. I jo li propòs o vull
demanar quines són les prioritats que té el Govern en tres
àmbits molt importants: un és la millora de l'autosuficiència
energètica, el segon és el transport públic i el tercer és el
producte de proximitat, o la millora de les capacitats de
producció agrícola de les nostres illes. Tres temes que són tres
temes clau als quals MÉS per Menorca ha estat insistint i
formen part del seu programa electoral i sí que formen part de
les nostres prioritats i considerem que haurien de ser també les
prioritats del Govern. 

En matèria de producció d'electricitat sabem que,
evidentment, hi ha un pla molt ambiciós per millorar
l'autoconsum, per millorar la posada en marxa de petites
comunitats de  producció, però nosaltres pensem que podria
haver-hi millores, per exemple, per agilitar la burocràcia per a
la instal·lació d'autoconsum. Pensem, per exemple, que podria
incrementar-se el percentatge de l'ajut per instal·lar autoconsum
-consideràvem i ho vam dir al seu moment- fins al 75% del
cost, i, si no fos possible, per limitacions de directives
europees, que es poguessin, per exemple, habilitar préstecs a
interès zero a retornar en 15 anys i que poguessin arribar fins
al cent per cent de la inversió necessària. És a dir, hem de
redoblar els esforços perquè hi hagi una revolució en la
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producció d'energia verda, si no volem quedar absolutament
desconnectats i descavalcats dels esforços que s'estan fent a tot
el món per millorar la resiliència en matèria energètica. Per
tant, aquí demanem, a banda del que ja estava previst, què té
previst el Govern per accelerar d'una forma considerable, d'una
forma decisiva, d'una forma profunda aquesta revolució, aquest
canvi en la producció d'energia. 

Després, també mesures per afavorir el transport públic. Ens
va decebre una mica, Sr. Conseller, que a les mesures que es
van aprovar només es parlava de millores en el transport públic
a Mallorca. Clar, ja ho entenc, l'única illa en la qual el Govern
gestiona directament el transport és a l'illa de Mallorca, però
precisament aquests fòrums hem quedat, i vostès d'alguna
manera se n'omplen la boca i amb raó i de forma molt legítima,
perquè hi hagi els agents socials, però també perquè hi hagi els
consells insulars. I vostès saben que els consells insulars, per
molta competència que tinguin, per exemple a l'hora de
compensar les pèrdues dels concessionaris, s'ha hagut de fer un
decret llei del Govern. És a dir, jo crec que no és de rebut que
quan el Govern planteja millores en el transport públic, només
les plantegi pel mateix Govern. És a dir, jo crec que s’ha
d’entrar en una dinàmica de col·laboració amb els consells i
que, per tant, conjuntament es proposin mesures que puguin
arribar a les altres illes. 

Però, més enllà d'això, Sr. Conseller, quina mesura ens
proposem en transport públic? La congelació de les tarifes, i
aquí és on torno al començament de la meva de la meva
intervenció, és a dir, o som capaços d'aprofitar aquesta crisi per
fer un canvi disruptiu, o si continuem fent el mateix, continuem
fent el xup-xup, poca cosa farem. És a dir, jo, per exemple, crec
que aquest seria un moment per aconseguir una revolució en el
transport públic i que ens hauríem de plantejar una revolució
del transport públic i que l'objectiu que ens marquem sigui
congelar les tarifes, a veure, pot estar bé com una solució
d'emergència, però crec que realment hauríem de ser molt més
ambiciosos i ens hauríem de plantejar que realment ..., per
exemple, jo puc entendre que en aquests moments sigui urgent
limitar 20 cèntims el preu de la benzina, em sembla que per als
pagesos, per als pescadors, per a la gent que viu..., per als
transportistes, aquesta rebaixa hauria de ser molt més gran i, en
canvi, per als particulars, potser el que haurien de fer és
afavorir més el transport públic.

És a dir, si les mesures que fem es basen a subvencionar o
es basen en..., bé, bàsicament a subvencionar, i no es dediquen
a mesures que puguin tenir un efecte multiplicador i que ens
permetin sortir reforçats d'aquesta crisi, el que farem serà,
d'alguna manera, tirar diners a un cubell sense fons en el qual
no tinc clar quin és el retorn que tindrem. Per tant, aquest seria
un segon apartat, transport públic.

I, per últim, molt important també, el producte de
proximitat, mesures a favor del sector primari. És a dir, si
nosaltres, en un moment en què un dels principals exportadors
de cereals del món -que és Ucraïna- està en la situació que està,
no aprofitem per reforçar les capacitats del nostre sector
agrícola, ja em dirà quan podrem aprofitar per fer-ho.

Per tant, aquest seria un altre dels elements que, d'alguna
manera, s'inscriu dintre del titular de la meva interpel·lació,

no?, aprofitar la crisi com una oportunitat per fer canvis
importantíssims de fons, de calat que, malauradament, sempre
anem ajornant o sempre anem gestionant d'una forma
excessivament tímida o sense donar-los la prioritat que toca.

Aquest és el nucli de la meva interpel·lació, com
aconseguirem aquests canvis importants i quina priorització
farà el Govern perquè realment aquests canvis es notin, no?,
siguin profunds i siguin duradors.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Donam la paraula al representant del
Govern. Té la paraula el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Castells, no sabía cómo
enfocaría, con lo cual lo que haré será contestar, ¿no?, al tono
de su interpelación y, pero sí precisar varias cosas de las que ha
dicho en las que creo que estamos de acuerdo.

La primera es, usted cree que el sitio de debate público es
el Parlamento, y estamos tan de acuerdo que creo que la
presidenta comparece hoy, precisamente, en el Parlamento.
Será la primera de los diecisiete presidentes de comunidades
autónomas en comparecer para explicar el planteamiento que
se ha hecho en la situación derivada del ataque de Rusia a
Ucrania y, por tanto, creemos que hoy, precisamente, el debate
donde se va a hablar de las medidas que adopta el Gobierno,
que como usted sabe también, proviene de un debate articulado
en el Pacto por la reactivación -al que ustedes asistieron-, pues
yo creo que es un día para escuchar las propuestas en las que ha
trabajado el Gobierno con los distintos grupos, y ver cómo se
tienen que plantear. 

Pero sí creo que, y es importante, porque usted ha dicho
varias cosas en las que estoy parcialmente de acuerdo. Estoy
más de acuerdo en la parte de ver si somos capaces de ver lo
que se va consiguiendo, y de lo que se va consiguiendo, hacia
dónde tenemos que ir. Por tanto, ver también la doble vara o el
doble vaso, ¿no?, verlo también en la parte que se va
rellenando.

Creo que usted habla de cambios disruptivos. Yo creo que
el Govern, como ustedes, en muchos casos, de acuerdo y
apoyando iniciativas, antes de la COVID, se habían fijado ejes
estructurales disruptivos para nuestros principales sectores.
Uno, a través de la Ley de cambio climático y, otro, a través de
la Ley de Residuos. Pero en la Ley de cambio climático ya se
empezaba a vislumbrar cuáles eran las necesidades para
nuestras islas, que, precisamente después de lo que sucede con
la COVID, y con la agenda marcada 2030, se tiene que
acelerar, y hay ahí una oportunidad; usted ha dicho, ¿hay
oportunidades para cambios disruptivos? Hombre, los Fondos
Next Generation es una oportunidad ante una crisis como la
COVID para acelerar las transformaciones que teníamos que
realizar.
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Sí que es cierto, y acepto el debate y creo que es un debate
interesante de plantear, que estamos en un momento donde,
cuando gobiernas en una situación de crisis y sucede una
posterior -como ahora la derivada del ataque de Rusia- estamos
pensando en el presente y, como estamos pensando en el
presente, a veces hay que también dibujar el futuro que
queremos, no estar solo en el presente; y por eso los Fondos
Next Generation son una oportunidad enorme para poder, no
solo trabajar en el presente, sino empezar a trabajar en el
futuro. 

Y yo estoy de acuerdo con que ustedes vayan a hacer
propuestas. Hay parte de las propuestas que dice el Partido
Popular que no es que no pueda contestar porque no hay
diputados prácticamente, para contestar ni para escuchar los
debates públicos, pero sí que es cierto que al Sr. Costa se le
dijo que trajesen propuestas, que se trabajasen propuestas y que
ellos votaron en contra de los fondos europeos y fueron a
boicotear los fondos europeos a Europa. Por tanto, es difícil
pedirlo. Nosotros queremos que escuchen los foros para
decirles no está bien que ustedes vayan a Europa a ir contra los
fondos europeos que permitan a nuestras islas tener más
fondos. No perderé más tiempo en eso, porque van a seguir
haciendo esa política de ir a Europa a decir que España no
merece fondos europeos. Por tanto, intentaremos ir a lo
importante.

Tenemos retos de medio y largo plazo. Sí. ¿Por qué hoy se
toman medidas urgentes causadas por la situación de Ucrania
en Europa?, precisamente porque tenemos que tomar medidas
de choque, tenemos que tomar medidas para poder volver a
encauzar la recuperación que empezábamos a percibir; cuando
salíamos de la COVID y empezábamos a ver un escenario de
recuperación, viene un conflicto armado que lo que hace es
disparar los costes energéticos. Por tanto, con un impacto
enorme, muy superior en muchos casos al que ocasionó incluso
la COVID porque en aquel momento no hubo un problema de
materias primas como el que hay ahora, hubo un problema en
algunos casos de cadenas de suministro, como conoce, por
determinadas materias primas, pero no un debate sobre la
energía causado por lo que ha sucedido con la guerra.

Por tanto, las medidas de choque -que son muchas, las que
hemos planteado-, son concretas, y yo creo que van bien
dirigidas a sectores clave y estratégicos. Van dirigidas al sector
del transporte, de una forma muy directa; van dirigidas al sector
primario, para poder aguantar precisamente la dependencia del
sector energético y de los hidrocarburos; y van dirigidas
también, no tanto en nuestras islas, que sí, que también se
beneficiarán, pero a paliar la caída de los sectores industriales,
y por eso se articulan ERTE como los que hoy aprobará el
Gobierno de España, precisamente ante los costes sobrevenidos
que se ha tenido. 

Es cierto que la situación de Baleares es diferente de la
península. Nosotros tenemos un programa más relacionado con
el transporte, si me lo permite, a nivel macro, que otras partes
de la península, porque hoy se plantea aquí un debate -y sí me
gustaría decirlo- donde se escucha el apocalipsis, pero si usted
va a ver lo que pasa en Galicia, que el Sr. Costa antes no lo
quiso escuchar, pero cuando..., el Sr. Feijóo se ha tenido que
enfrentar a un bloqueo total de su industria, sin tomar ninguna

medida, sin comparecer en el Parlamento de Galicia a dar
explicaciones de lo que estaba sucediendo en Galicia; con la
mayor caída de la industria de su historia y con una
convocatoria de la hostelería de huelga para el día de ayer. 

Imagínese, aquí, qué hubiese pasado si no hubiésemos dado
respuestas y qué hubiesen dicho los de siempre, ¿no?, cuando
no plantean propuestas pero se les paralizan los países. Aquí,
nuestra economía ha aguantado de una forma diferente,
trabajada, con reuniones, con diálogo, para intentar que no
hubiese ni huelga de transporte -porque no hubo huelga de
transporte en nuestras islas- y para intentar paliar los efectos
directos para que nuestros principales sectores comiencen una
actividad, que comenzará en las próximas semanas de una
forma más acelerada.

Ese es el debate de presente que hemos querido plantear y
que hemos querido trabajar para dar una respuesta,
precisamente a un, ... usted dice..., me ha gustado, un pla de
xoc, porque también un plan de choque, que responde a un
shock, a un shock de los precios, sobre todo de los carburantes;
y aquí me gusta -y su tono es de agradecer- que se hace en base
a la lógica. Decir no tiene nada que ver con una guerra, cuando
precisamente lo que está afectando es a los costes de la energía
y del transporte, es absurdo, por tanto, hay que reconocer la
situación, una situación que viene causada por una guerra, por
una invasión, que con la dependencia que tenemos del gas en
Europa, en la tarifa eléctrica, y que se ha conseguido
desacoplar.

Por tanto, nosotros tenemos que centrarnos en medidas de
impacto para los colectivos vulnerables, y entiendo que la
respuesta que se dio en el Pacto de reactivación y lo que
señalará la presidenta va en el sentido de enfocar a los
colectivos más vulnerables e ir directamente a los sectores que
tenemos que trabajar más por la dependencia que tiene, y luego
en acelerar las medidas autonómicas en los sectores que usted
ha señalado.

En materia de energía se estaba trabajando, se estaba
trabajando no desde solo esta legislatura, desde la pasada. Los
Fondos Next Generation son una oportunidad y las últimas
inversiones anunciadas -entre otras, a la isla de Menorca- son
de un enorme calado. Por tanto, yo creo que sí que es una
oportunidad para acelerar esa transformación y para hacer esos
cambios disruptivos, que intentamos entre todos hacer.

En materia de transporte público, no hemos puesto en valor
solo lo que hace el Govern, se ha trabajado con los distintos
ayuntamientos, se ha trabajado de forma coordinada, por
ejemplo, en el Ayuntamiento de Palma, para ver qué medidas
se podían adoptar y con los consejos, cómo se pueden reforzar
o qué necesitan los consejos para ayudarles a reforzar, y se está
trabajando de forma coordinada precisamente en esa dirección
y en ese sentido para realmente tener un transporte público
eficaz, no sólo porque suban los precios de los hidrocarburos. 

Yo creo que ahora lo que estamos viendo es la justificación
a muchas de las cosas que estábamos haciendo, y yo creo que
eso también hay que explicarlo y explicarlo no sólo desde los
gobiernos, de los gobiernos de izquierdas, progresistas, sino
desde las fuerzas que nos habéis dado apoyo en muchas
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ocasiones. Explicar que lo que se decía que podía pasar, ha
pasado.  Y lo que decía antes la Sra. de la Concha cuando se
acusaba con cierto menosprecio de, bueno,  políticas casi
hippies que decía ella antes a la pregunta que le hacía el Partido
Popular, pues, efectivamente, y usted ha dicho bien los tres
ejes.

En materia energética parecía que poner renovables era
poco menos que algo pseudoprogresista, ¿no?, y, ¿qué se hizo
por parte de la derecha?, ¿qué hizo el Sr. Costa y el Partido
Popular? Pues, ponerle un impuesto al sol. Claro, es que éste es
el planteamiento que existía en este país ante cambios
disruptivos. ¿Qué se hizo en transporte público? Pues no
avanzar en ninguna de las líneas que había que hacer. Y en
producto primario, que ahora se está hablando en ese sentido,
pues está..., vamos a intentar entre todos trabajar. 

Yo creo que aquí sí que podemos incluso ayudar al sector
primario a fijar más su nivel de producción. Yo creo que
tenemos distintas líneas de trabajo realizadas, incluso, por
supuesto, por ejemplo en la propia norma turística, que es una
norma que al igual que hizo la ley de cambio climático, al igual
que hizo la Ley de residuos, ahora también presentamos una
normativa en un momento complicado que, créame que es
relativamente disruptiva, porque tal y como está siendo yo creo
que podemos ver que está ayudando en ese enfoque del debate
que creíamos que había que dar. Por tanto, también podemos
fortalecer el sector primario trabajando mejor con el sector
terciario, en lo cual yo creo que todavía hay oportunidades para
hacer todavía aceleración de determinados cambios, en los que
seguro que estamos de acuerdo, porque estoy de acuerdo en su
planteamiento en esos tres ejes: en el energético, en el de
transporte y en el de producto primario.

Por tanto, empezar a explicar que los fondos Next
Generation también tienen que servir para hacer esos cambios
y esa aceleración. Por tanto, mientras pensamos en el presente,
porque estamos en el presente, porque somos gobiernos y
tenemos que solucionar la vida de la gente que tiene un
problema real y ahora, por eso son medidas de choque, porque
hay un problema real y ahora y nuestras empresas tienen que
aguantar un problema totalmente coyuntural. Por tanto, hay que
hacer todo el esfuerzo presupuestario necesario para aguantar
este shock energético y de precios de hidrocarburos con todo
el gasto público necesario, no mediante determinadas medidas
impositivas, que dice el Partido Popular, que son para el año
que viene, porque se plantean medidas impositivas para el año
que viene; cuando el shock es para ahora. Por eso son
bonificaciones, por eso son ayudas directas, por eso es lo que
ha anunciado el Gobierno de España, va dirigido precisamente
a hoy, no a bajar tramos de IRPF del año que viene, que no
tiene sentido. Hay que concentrar todo el esfuerzo de gasto
ahora, poner todo el esfuerzo presupuestario necesario para que
nuestra economía vuelva a aguantar, con el ejemplo de lo que
se hizo en la COVID, y podamos salir con esos cambios
disruptivos que usted plantea. 

Yo, por tanto, esperaré a su segundo turno, pero creo que si
de lo que me habla es de fijar una estrategia, de fijar una hoja
de ruta, en la moción me imagino que habrá tiempo para
discutirlo, pero está claro que este gobierno ya había iniciado
eso. Creo que también es una responsabilidad de todos, y de los

grupos que nos consideramos progresistas, de empezar a poner
también el peso en lo que se está haciendo, en que habíamos
visto que había que hacer esos cambios y que ahora lo que está
pasando...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, vagi acabant.

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

... es que se justifica, precisamente, que había que hacerlos, que
hay que acelerarlos y que hay que defenderlos, porque estamos
en momentos complejos y, por tanto, en momentos donde se
exige una altura de miras que permita precisamente esa defensa
colectiva del trabajo que se ha realizado.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, i gràcies, Sr. Conseller, per la
seva resposta a la meva interpel·lació. I abans una nota prèvia,
no?, vostè esgrimia la compareixença de la presidenta com la
mostra que el Govern no defuig el debat polític, si m’ho
permet, des del punt de vista d’aquest modest grup
parlamentari, la compareixença és un gènere menor entre el
debat polític, perquè, clar, la compareixença és un debat una
mica desigual en què hi ha un protagonista, que és el
representant del Govern, i els altres, doncs bé, podem fer les
nostres aportacions, però realment per a nosaltres el debat
polític per excel·lència parlamentari és el debat entre grups, el
debat entre grups que, a més a més, per anar bé acaba amb una
votació perquè es vegi quina és la formació de la voluntat de
les persones que, per bé o per mal i amb més encerts o amb més
errors, representem el poble de les Illes Balears.

Per tant, escolti, benvinguda la compareixença, només
faltaria, felicitats per la iniciativa, Sra. Presidenta, però quan
nosaltres parlem del debat parlamentari sobretot ens referim,
evidentment, al debat de grups. Perquè una cosa és el diàleg
entre l'executiu i el legislatiu i l'altra cosa és la formació de la
voluntat dels que representen el poble de les Illes Balears.

Feta aquesta prèvia, que és un debat que podem anar
allargant, dir-li que estic totalment d'acord amb què diu vostè
que la crisi i les crisis ens serveixen de justificació per explicar
el que fa anys que prediquem alguns i el que fa mesos que
prediquen altres, diguem, perquè jo sempre dic, amb una certa
immodèstia, que la història ens ha donat la raó; sobretot parl
del sobiranisme illenc i, sobretot, vostè sap sobretot a Menorca,
però també a Mallorca i a les altres illes també, molt vinculat
amb els temes de la preservació del medi ambient, que, com
vostè ha dit molt bé, parafrasejant la consellera d'Agricultura,
semblàvem uns hippies, no? Bé, si això és així, la història ens
ha acabat donant la raó i llavors es veu que totes aquelles
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obsessions per conservar el paisatge, per no malmetre els
recursos naturals, doncs, resulta que érem en el camí correcte.
I el que és digne de destacar és que això ja ho dèiem fa
quaranta anys. 

Llavors, a veure, escolti, no vull posar-me medalles més que
els altres, però, evidentment, estic d'acord amb vostè que
aquestes crisis actuals justifiquen tot un programa polític i, per
tant, hem de reivindicar-ho i ens ha d'ajudar a fer aquests canvis
disruptius, i  quan facem aquests canvis disruptius, Sr.
Conseller, fixi-s’hi que sempre estam en una tensió entre dues
aproximacions temporals. El pla de xoc, resposta immediata, si
la pressió ens ve en aquesta direcció, nosaltres fem un
moviment absolutament en contra, no?, si la benzina puja,
doncs, la subvencionem perquè baixi, és una cosa absolutament
reactiva i que l'únic que busca és mitigar un efecte immediat. I
després, un moment temporal, de més llarg abast, que és,
aprofitem aquesta crisi per aconseguir un autèntic canvi de
model. I a mi el que em preocupa és que ens quedem només
amb la primera, i no aprofitem per fer la segona. 

Ja sé que les mesures que vostès proposen combinen unes
i les altres, però jo crec que la meva obligació com a grup
polític és insistir en la segona, perquè, com abans li deia a la
pregunta que li feia la presidenta, la tensió entre allò urgent i
allò important, no?, sempre diem, no, l'urgent no ens ha de
despistar de l’important. Molt bé, doncs, evidentment, aquest
grup polític el que pretén és que ens fixem en l’important i que
ens adonem que això, a més d’important, és urgent. I li posaré
un exemple d’aquesta doble..., o diversos exemples en els
diferents àmbits que li he dit.

Els problemes amb la producció agrària, clar, què podem
fer?, què podem aprofitar d’aquesta crisi? Doncs,
subvencionem els pagesos perquè els seus costos disminueixen,
no? Això és una solució reactiva a curt termini que, d'alguna
manera, és pa per a avui i gana per a  demà, perquè,
evidentment, aquest esforç no el podrem sostenir de forma
eterna. Per tant, a  aquesta mesura, quina altra mesura oposem?
Doncs, per exemple, trobar la manera a través d'un pacte amb
els sectors demandants d'aquest producte agrari, que poden ser
la gran distribució, que pot ser evidentment el sector hoteler,
que potser el sector del comerç, trobem la manera que siguin
els clients prioritaris d’aquest sector. 

És a dir, una cosa és fàcil i és immediata, l'altra cosa és més
complicada i suposa un canvi estructural. Per tant, el que dic és
que hem de trobar la manera de fer èmfasi en aquesta segona
dinàmica.

En el tema del transport, el mateix. Nosaltres podem
subvencionar la benzina. Escolti, que baixi 20 cèntims. Molt
bé. Fantàstic. Entenc perfectament que tal vegada en aquests
moments això és necessari, però supòs que vostè també
m’entén quan jo li dic, és que, clar, més que subvencionar a un
particular que la benzina li surti més barata -deixo a part els
sectors professionals, el que és fonamental per a la seva
competitivitat que la benzina sigui més barata-, però, per
exemple, a un particular, home, tal vegada el que té un efecte
multiplicador, el que té un efecte a llarg termini, el que suposa
un canvi de model és que aprofitem això per convèncer a
aquest particular que la millor opció és agafar el transport

públic, perquè a la llarga només hi haurà transport públic. És
allò de l'escala dels quaranta anys, no? És a dir, ara ho diem,
semblem uns hippies, però malauradament és probable que la
història ens torni donar la raó. I, per tant, el que estam
convençuts d'això el que hem de defensar són aquests canvis en
profunditat a llarg termini.

Se m'acaba el temps i només fer una referència quan vostè
parlava de la Llei turística. Vostè m’ha agradat perquè ha dit,
“es relativamente disruptiva”. D’acord, li agraeixo l’elegància
del “relativamente”, perquè, evidentment, nosaltres creiem que
ho podria ser molt més. Per això, hem presentat una sèrie
d'esmenes que esperem que amb el clima d'entesa que hi ha
hagut al voltant del decret llei siguem capaços també d'arribar
a acords en aquesta matèria.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Yo creo que este gobierno... yo creo
que al final no solo cree en el Parlamento, yo no digo que el
debate tenga que ser entre grupos porque precisamente eso yo
no debo decir cómo debe ser, somos ejecutivo, ahora que el
ejecutivo comparezca a dar explicaciones en el Parlamento de
forma voluntaria, creo que es un buen ejercicio de práctica
parlamentaria donde se viene a rendir cuentas de lo que se está
haciendo y que somos la primera comunidad donde la
presidenta comparece, donde el presidente comparece a
explicar, no siendo uno de los territorios más afectados por esta
situación. Por tanto, creo que eso es importante. 

Si me lo permite, sí que creo que... sí que se está avanzando
en lo disruptivo y me gusta el debate como lo ha planteado
conceptualmente, ¿no?, porque al final, en lo disruptivo se ha
visto que hay que acelerarlo y tenemos una oportunidad desde
las fuerzas progresistas en acelerar esa parte disruptiva, porque
ahora la gente la cree y la ve. Cuando unos decían que había
que hacer un impuesto al sol en España, no calificaré esas
intenciones ni esas ideas que tuvo en su momento el Partido
Popular, me imagino más relacionado con determinados grupos
energéticos que dependían más precisamente de lo que está
pasando ahora, porque esa es la historia, y eso se analizará
dentro de veinte años y se dirá qué pasó para que España
pusiera un impuesto al sol, alguien dirá, ostras parece que no...
no habían visto la oportunidad que era, energética. 

Bueno, ahora precisamente hay que acelerar eso y es un
buen momento porque la gente lo ve necesario y, por tanto, es
el momento de avanzar. Por tanto, sí creo que se está haciendo,
porque sí creo que durante la legislatura pasada se sentaron las
bases para eso; se dijo, el mundo va a ir por aquí, y se acertó,
y ahora no es solo que el mundo vaya a ir por aquí, sino que es
una necesidad de estado acelerarlo, es una necesidad para
mantener una independencia energética real, para no depender
de cualquier conflicto como el que está sucediendo a lo que
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fiaba antes el Partido Popular, como que iba a haber siempre
gas, iba a haber siempre petróleo, y eso precisamente es lo que
se ha demostrado que no ha pasado. 

Por tanto, ahora la gente entiende lo que se decía desde las
fuerzas progresistas de cuidado porque hay que ser autónomo
energéticamente, hasta el punto -y creo que podemos estar
orgullosos- que lo que han conseguido España y Portugal lo
hayan definido como isla energética, lo cual está bien, porque
se han sumado al concepto de isla energética. Bueno, nosotros
somos una doble isla energética, la real y la que nos afecta por
pertenecer al Estado. Bueno, pues eso que se ha conseguido,
que es de un enorme calado, nos debe permitir acelerar esa
transformación. Y en eso estamos de acuerdo, pero eso no quita
que haya que tomar todas las medidas de choque necesarias
para solucionar esta situación. 

Usted dice, en el sector primario, ¿hay que hacer planes de
ayuda?, sí, reactivo, bien. ¿Estamos de acuerdo en lo que se ha
hecho?, creo que sí. ¿Estamos de acuerdo en que hay que
impulsar esas ayudas?, sí. Dice, como se está viendo que la
autonomía alimentaria es importante, realmente es importante,
ya no es un tema de pequeña producción y de mantenimiento
del territorio, es una medida también de supervivencia
económica, porque es necesario por lo que puede pasar, pues
aceleremos, ya que la población entiende esta situación ahora,
esos cambios y sí, tenemos oportunidades para garantizar esa
producción hemos... los grupos, no el Gobierno, los grupos han
registrado enmiendas precisamente en esa dirección para
acelerar la transformación del sector primario y mejorar la
producción respecto a sectores como el terciario con un enorme
potencial. 

Claro, unos hablan de proponer cosas y de poco menos que
pedir que se haga, ustedes haganlo de forma voluntaria,  todo
es, hágase de forma voluntaria y todo es quitar impuestos, y
otros decimos que hay que acelerar las transformaciones
cuando vemos una oportunidad colaborando mejor entre
distintos sectores y fijando pequeñas obligaciones. Bueno, son
distintos modelos, hoy uno se ve que es mucho más eficiente
que otro, y uno es mucho más rentable que el otro, y el que
plantean estos gobiernos creo que está mucho más acertado en
el diagnóstico y en las soluciones. Por tanto, hagámoslo.

Pero también lo que le digo es, hagámoslo y cuando lo
hagamos juntos también quitémonos ese espacio que cada uno
tiene que reclamar, a veces desde la izquierda y lo puedo
entender, si no, justifiquemos perfectamente el modelo que
estamos transformando, porque es mucho más en lo que
trabajamos juntos que las pequeñas diferencias de matiz.

Y creo que en estos momentos tan complejos donde, por
desgracia, no tenemos una solución de estado a tales problemas
porque no tenemos una oposición que dé apoyo en un momento
de guerra al Gobierno del Estado ni a los gobiernos
autonómicos, en una situación absolutamente lamentable, que
se aprovecha hasta una situación de guerra para criticar poco
menos que los hidrocarburos suben porque estamos gobernando
nosotros, la izquierda, y que hay que derrocar a esos gobiernos
pase lo que pase y lo pase mal quien lo pase, pues hay que
tomar medidas.

Y creo que es un buen momento para reflexionar en acelerar
esos cambios disruptivos, en explicarlo mejor a la población y
en justificar también las medidas de choque que hay que tener,
a los sectores por mucho que creamos que... no van a poder
cambiar la gasolina de un día para otro y, por tanto, hay que
subvencionarla, hay que inyectar todos los recursos necesarios
para aguantar nuestros principales sectores, y eso no se hace
con medidas generales, se hace con medidas específicas, las
que hoy anuncia el presidente... las que anunció ayer el
presidente del Gobierno y que hoy aprueba el Consejo de
Ministros. 

Claro que nosotros vamos a presentar lo que hacemos, pero
claro que eran medidas a nivel europeo las que se tenían que
tomar y que justifican lo que veníamos diciendo que había que
hacer. 

Por tanto, yo creo que en esta interpelación que usted ha
planteado entre las medidas de choque, las medidas disruptivas,
creo que si lo engranamos bien se ve perfectamente lo que
llevamos haciendo en siete años de gobierno, lo que queremos
hacer en los próximos años en los cuales también
gobernaremos y en lo que seguiremos trabajando para enlazar
esas dos situaciones... Sí, seguiremos gobernando porque
ustedes no (...)...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, senyor...

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

... oposición ni hacen propuestas, ni hacen medidas, ni están en
la solución de los problemas y  seguirán ahí muchos años...

(Alguns aplaudiments)

... cuando ustedes no hacen ni siquiera enmiendas a las
principales leyes (...)...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, acabi, per favor.

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

...a otros partidos. 

Por tanto, como este es el clima y seguiremos trabajando y
gobernando muchos años, sí que le planteo seguir trabajando en
ese enlace, entre las medidas de choque y las medidas
disruptivas para acelerar, porque nuestra población ve que lo
que se dijo hace años hoy es una realidad que hay que acelerar,
que hay que mejorar y que hay que transformar no solo para
poder progresar, sino también por supervivencia económica, y
eso la gente lo entiende y lo ve, y, frente a los que decían de
poner impuestos al sol...
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EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Conseller.

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

...acelerar la transformación. Eso hoy la gente lo ve gracias al
trabajo conjunto que llevamos haciendo con ustedes desde hace
ya siete años y los que vengan. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

III. Moció RGE núm. 2751/22, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general en relació
amb la subvenció d'estudis i projectes d'investigació per
part de l'Institut d'Estudis Baleàrics, derivada del debat de
la Interpel·lació RGE núm. 714/22.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al tercer punt de l'ordre del dia que
correspon al debat i la votació de la Moció RGE núm. 2751/22,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en
relació amb la subvenció d'estudis i projectes d'investigació per
part de l'Institut d'Estudis Baleàrics, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 714/22. Començam amb la
intervenció del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
senyor Bonet.

EL SR. BONET I DÍAZ:

Gràcies, president. Bon dia, senyors diputats, derivada de
la interpel·lació del passat 15 de març, referent a les
subvencions per valor de 200.000 euros que donen suport a
projectes d'investigació d'humanitats i de la cultura per part de
l'Institut d'Estudis Baleàrics, avui duim aquesta moció en
aquest parlament. I hi duim aquesta moció perquè durant la
interpel·lació el conseller Company ens va demanar
col·laboració per millorar-les, i nosaltres acostumam a agafar
el guant quan algú ens estén la mà, tot i les males experiències,
també li ho he de dir.

Així ho vàrem fer, per exemple, a la Llei d'educació després
que el conseller Martí March, que ara no hi és, ens va demanar
que l’ajudàssim, però el que va passar després ja ho coneixem
tots, tampoc no hi entraré.

Sr. Company, jo sí que li deman que vostè no es converteixi
en el Sr. Martí March, però no cal dir que no es converteixi mai
en el Sr. Negueruela, per favor... 

(Alguns aplaudiments)

Vagi per endavant que nosaltres pensam que aquestes
subvencions, com ja li vàrem dir pensam que no hauria de
tramitar-les l'IEB,  ho podria fer la Direcció General
d'Universitats, si vol, que també depèn de vostè, però no
l'Institut d'Estudis Baleàrics, perquè tal i com estan pensades
aquestes subvencions, tal i com estan fetes les bases no

responen a l'objectiu principal d'aquest institut que és el de
fomentar la cultura i la llengua de les Illes Balears. 

I per què? Perquè uns treballs que no es publiquen,
convendrà amb mi que no serveixen per fomentar ni la llengua
ni la cultura, perquè uns treballs que no es publiquen, uns
treballs que ningú no pot mirar mai i uns treballs que queden
amagats als ciutadans no serveixen per a res i per a res és un
dir, ja m'entén.

Podem arribar a entendre la seva necessitat de subvencionar
aquestes feines i aquestes persones, però pensam que això no
es pot fer així. L'Institut d'Estudis Baleàrics no està per això, i
estic segur que molts de grups d'aquesta cambra així ho pensen. 

Per tant, si la seva intenció és la de continuar sense publicar
els projectes que han rebut una subvenció o si la seva intenció
és seguir sense tenir cap dret, ni coeditar, exposar-les, d'alguna
manera nosaltres li hauríem de demanar que, per favor, deixàs
de banda aquest tipus de subvenció. 

Ara bé -i torn al principi de la meva intervenció-, el
conseller ens va demanar col·laboració per millorar aquestes
subvencions, i nosaltres tenim la intenció de col·laborar amb
vostè i amb tots els investigadors que es presenten a aquestes
subvencions. El conseller Company em va demanar si
pensàvem que totes les obres havien de ser publicades, i jo ja
li vaig dir, que nosaltres pensam que qualsevol obra que ha
estat mereixedora de 10.000 euros, trobam que sí que hauria de
ser publicada. Però ens hem de posar en situació, sabem què
són 10.000 euros? Ja hi ha moltíssima gent que fa feina mitja
jornada en aquest país que no els guanya, segurament és quasi
la meitat del que guanyen molts de professors de la Universitat.
10.000 euros és una quantitat important. Per tant, hem de ser
conscients del que estam donant com a administració i de les
obligacions i els drets que tenen aquestes persones que les
reben.

Partint d’aquesta base i agafant la proposta que va fer el
mateix conseller durant la interpel·lació, potser no totes les
obres tenguin sortida una vegada s'hagin publicades, pel que
demanam a la nostra moció el següent: instam l’Institut
d'Estudis Baleàrics a posar a disposició pública, en el format
que es consideri més adient, qualsevol projecte d'investigació
que hagi estat subvencionat per aquest institut. 

I amb això deixam obertes totes les possibilitats que vostè
vulgui. No és obligatori que es publiquin en format paper,
moltes poden quedar en format digital. No és obligatori que
estiguin a una llibreria, potser puguin ser exposats a un
col·loqui, a una trobada, a una xerrada, a una taula rodona, en
qualsevol format que es consideri adient, perquè si un projecte
no és digne d'aquesta exposició pública, potser no hauria de ser
digne de ser subvencionat. 

Per això jo els volia demanar que retirassin la seva esmena.
Però hem estat parlant abans de començar i hem arribat a un
acord en el qual crec que tots ens sentim identificats.
Compartim que a dia d'avui aquestes bases ja estaven fetes i,
per tant, tots els projectes subvencionats fins a la data no es
poden publicar així com volguéssim, però sí que agafaríem la
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seva esmena i quedaria com a un primer punt, on facilitam que
qualsevol obra pugui ser publicada. 

I hi afegiríem un segon punt, que a partir d'ara a les noves
bases nosaltres sí que posàssim aquesta obligatorietat que els
projectes que es presentin en aquestes bases i guanyin la
subvenció, hagin de ser publicats. Així com vulgui l’IEB i així
com sigui més adient. Perquè, siguem positius, la nostra
intenció de veritat és bona. 

La intenció és la de donar-li alguna cosa més a tots aquests
investigadors que guanyin aquestes subvencions, és de donar-
los un plus, un bon projecte que ha rebut una subvenció de
10.000 euros s'ha de publicar, sigui com sigui, perquè tothom
pugui conèixer aquesta feina que s'ha fet, perquè així, i sols així
té sentit que sigui l'Institut d'Estudis Baleàrics el que dugui a
terme aquestes subvencions, perquè si es publica, es coneix i si
es coneix, respon a l’objectiu principal que té l'Institut d'Estudis
Baleàrics, que és el de fomentar la llengua i la cultura de les
Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Intervenció dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, que han
presentat conjuntament l'esmena RGE núm. 2966/22. Intervé
per part del Grup Parlamentari Socialista la Sra. Carbonero. 

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades. Bé, jo
començaré fent referència a la importància del debat d'avui,
rallam d’investigació, rallam de recerca i consideram que és
molt important invertir en recerca i investigació. Requereix
d'un debat més profund, però avui ens concretam en la línia
aquesta de subvencions, i nosaltres posam en valor que
l'experiència indica amb tota claredat, que la recerca és un
element essencial, essencial per al present i per al futur de les
societats i no hi ha dubte de la relació entre la inversió en
recerca i investigació i el creixement econòmic i social i també
de benestar de les societats. 

Per tant, nosaltres, quan vostè diu -ho ha dit a la seva
intervenció- que el conseller té aquesta necessitat de
subvencionar aquests treballs o aquestes persones -ha dit
concretament-, nosaltres no ho veiem així. Aquesta frase és
confusa que diu vostè, nosaltres entenem el talent i entenem la
inversió en investigació com una inversió de futur. 

També esperam que vostè no es converteixi en Rajoy, Sr.
Bonet, se'n recorda de Rajoy que deia quan partien els nostres
estudiants, deia, no, és que facilitam el moviment del talent
espanyol? Esperem que no es converteixi en açò. Nosaltres
precisament el que volem és que el talent quedi aquí, que
s’arreli a la cultura pròpia, perquè hi ha molt a dir. 

Nosaltres, precisament, una de les trobades amb la ciència
moderna, és en l'àmbit de les humanitats, que precisament és
aquesta línia de subvenció, que s'extreu que l’ordre estructurals
de les societats, incloent fins i tot l’ordre econòmic, l’ordre de
cohesió social i de pau social, depenen de l'eficiència de la
pròpia organització cultural i social. En l'àmbit de les
humanitats açò és important, perquè, què vol dir açò? Que
l’existència d’aquest sistema organitzatiu, social que sigui
sòlid, garanteix aquest ordre social, aquest clima idoni per a la
producció en el sentit més ampli de la paraula. 

En conseqüència, pensar i reflexionar sobre l'efectivitat dels
equipaments culturals, de la immigració, de la integració
lingüística, de l’ordenació del territori, de l'escolarització, dels
moviments socials, tot aquest pensament, entre molts altres,
consideram que reclama clarament recerca científica. Però hi ha
massa vegades que la investigació es mesura en impacte
immediat de la pròpia investigació i no en el llarg termini, o
també a vegades es mesura en una clara implicació en la
pràctica i no per la seva implicació i aplicació teòrica. 

Per tant, la recerca en tots aquests àmbits sembla que té més
força o té més valor si es pot materialitzar en una patent. La
veritat és que en el món actual, amb les crisis constants que
vivim, fa falta reflexionar en valors, en diferents maneres de
percebre la societat i diferents maneres de percebre també els
propis individus i el seu pensament. Per açò consideram que és
molt important la recerca en humanitats i consideram que són
valuosos els seus resultats. Però és cert que, mentre que la
recerca científica cerca resultats immediats, com he dit, la
humanitat és més a llarg termini i a vegades la seva
interconnexió és més complexa. 

Per tant, nosaltres hem proposat aquesta esmena, perquè
compartim el seu objectiu, compartim que s'ha de donar
difusió, que és important que si l'administració fomenta aquests
àmbits de pensament, en pugui ser coneixedors la societat en
general. Però també és cert que el copyright, l'autoria de la
pròpia obra, correspon als autors. Per tant, creim important
aquest acord a què hem arribat i entenc que hi hauria un primer
punt, que seria l'esmena que hem presentat els tres grups que
firmam l'esmena; i un segon punt, que faria referència a futures
convocatòries, perquè nosaltres consideram que sí que s'han de
consolidar aquestes convocatòries, pel que he dit anteriorment,
i que seria un poc la redacció inicial de la mateixa proposta
d'acord. 

Per tant, nosaltres esperam que ens l’accepti, sembla que sí
pel que ha dit a la seva primera exposició, i farem un vot
favorable.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. Intervenció del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Santiago. 
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LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Molt bon dia. Gràcies, Sr. President. Sr. Bonet, vaig estar
escoltant durant la seva interpel·lació, l'altre dia, m'ha semblat
important que la defensa de la llengua i de la cultura pròpia de
les Illes Balears es faci des del cor. Per això, ja li anticip que
votarem a favor d'aquesta iniciativa, encara que estaria bé que
pensassin a acceptar la nostra esmena per ajustar la seva
proposta, a més a més, a dret i a la legislació vigent. 

Hi votarem a favor per tres raons fonamentals. En primer
lloc, perquè consideram que les ajudes públiques al foment de
la cultura i de la recerca literària i en ciències humanitàries,
també és recerca. És important destacar això: la recerca no és
sols números i matemàtiques, sinó també lletres. Això també fa
futur. Això també aporta riquesa al patrimoni comú de tots i de
totes.

En segon lloc, perquè posar la riquesa a disposició de
tothom és aposta guanyadora i, a més a més, és molt justa.
Nosaltres ho hem dit moltes vegades, la Constitució Espanyola
també ho diu -“la riqueza del país estará sometida al interés
general”-, en aquest cas, proposam -ja dic- algun petit matís a
l'esmena per tal d’ajustar-la a la qüestió de propietat
intel·lectual, però sí que ens agrada molt això de posar-la a
disposició pública, perquè això és sotmetre la riquesa del país
a l’interès general. Molt bé, ens agrada, utilitzin aquesta
màxima sempre, no sols en la creació literària també quan es
tracti de defensar les grans majories del país enfront dels
interessos d’uns pocs. Facin, idò, el contrari del que fan ara:
pensin en la riquesa del país i en el mandat constitucional de
sotmetre aquesta riquesa a l'interès general.

En tercer lloc, perquè potenciar altres mercats estratègics
que impulsin el nom de les Illes Balears com a terra de cultura
és molt bo i, a més a més, que permetin -aquests mercats-
diversificar l'economia. Això ha estat des de l'inici una
reivindicació d’Unidas Podemos. Estic contenta, ara, que la
resta de partits se sumin definitivament a aquesta proposta de
canvi de model, però vull dir una cosa: el canvi de model
implica una cosa més profunda, no només centrar-nos a buscar
nous mercats, sinó a descartar aquells que empobreixen la
nostra gent. Cal canviar el sistema socioeconòmic, cal girar-lo
al benestar de la gent, però això ..., difícil veig que vostès
tinguin bones intencions, perquè per molt que potenciïn la
recerca i la ciència, vostès continuen volent privatitzar el sector
públic. Vostès continuen volent privatitzar la sanitat i
l'educació. Vostès continuen al costat de VOX, que no creu en
l’estat del benestar, que estan en contra de les ajudes de les
administracions públiques, que voten en contra de les
subvencions que ajuden a milers i milers de famílies i que
demonitzen els sindicats de treballadors i treballadores.

Llavors, no crec que aquesta aposta que vostès duen avui
aquí sigui real i veritable, perquè vostès no estan disposats a
afrontar realment un canvi de model. En tot cas, per la defensa
de la llengua -per la defensa de la llengua, repetesc-, i la cultura
pròpia de les Illes Balears, pel patrimoni cultural comú i
l'interès general, hi votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Santiago. Intervenció del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Sr. Bonet, nosaltres celebram haver arribat, aquí,
avui, a un acord en aquesta moció, crec que és positiu, i tal,
però la veritat és que de les paraules de la seva intervenció de
fa quinze dies a la seva interpel·lació se’n deriva -nosaltres
entenem- una infravaloració i un menyspreu de la investigació;
i encara més, la investigació en humanitats que, com hem dit,
que contínuament ha de fer esforços per ser reconeguda
socialment i administrativament. 

Des de MÉS per Mallorca rebutjam aquest tipus de
manifestacions i consideram molt positiva, precisament, la
iniciativa iniciada en aquest 2008 per l'Institut d'Estudis
Baleàrics. Perquè les ajudes a la creació i a la investigació, amb
pressupost de 200.000 euros -com ja es diu- que beneficien 20
projectes, amb una dotació fixa de 10.000 euros cadascuna,
creim que és important, i fomenten també la creació i la
investigació en temps de pandèmia, i creim que també ho és
especialment fora de pandèmia, en les crisis; és un sector que
viu contínuament en crisi, i que és realment vinculat a la cultura
de les nostres illes. Per això creim molt positiu donar suport a
aquest procés investigador i de recerca en aquest àmbit de les
humanitats.

I en aquest sentit, també creim negatiu, no?, que
contínuament digui, vulguin, menysprear que ... va dir vostè a
un investigador li pagam per la seva investigació, de la seva
butxaca..., vull dir, que segurament ha hagut de pagar aquesta
investigació de la seva butxaca, durant molt de temps, no
només aquesta que li donam..., vull dir, moltes altres. Per tant,
ja dic, són realment investigadors, que realment dediquen
temps a qüestions que no tenen suport administratiu, i moltes
vegades tampoc no tenen suport de mercat ni tenen suport de
l'empresa privada.

Per tant, nosaltres creim que aquestes paraules que vostè va
dir, pagam, per què exactament?, perquè un investigador que
segurament tenia aquest projecte, dins aquest projecte guardat
dins un calaix en el seu despatx, i ara sigui dins els despatxos...
No, nosaltres creim que hem de pagar, precisament, per aquests
gestos, aquesta feina que fan, de forma -diguem- massa vegades
gratuïta, molts d'investigadors d'aquestes illes. I nosaltres els
donam les gràcies des de MÉS per Mallorca, i creim que hem
de compensar aquest temps que hi dediquen sense cobrar i
creim que encara no és suficient.

Vostès creuen que són doblers tudats, i nosaltres creim que
són ben invertits. Aquesta és la diferència i, a més, creim que
són insuficients. Vostès diuen que no tenen res a veure a
fomentar la cultura i la llengua; nosaltres creim que
precisament aquestes investigacions són essencials per a la
cultura i la llengua. Vostès diuen que són uns treballs que mai
no es publiquen i que queden dins un calaix por los siglos de
los siglos i que no serveixen per fomentar res; idò nosaltres
creim que l’IEB -a això jo crec que ho han dit, i per això també
estam contents d'haver arribat a l'esmena- no ha de ser un
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productor ni ha d'assumir les tasques del sector..., vull dir,
s’han de respectar aquests drets d'autor i la propietat
intel·lectual; les ajudes a la cultura i la investigació no es basen
només en una visió mercantilista i de productivitat, precisament
l'objectiu ha de ser el contrari: ajudar els que comencen, ajudar
els que necessiten suport, no els que ja estan dins el mercat i
que ja tenen aquestes qüestions superades.

Per tant, nosaltres creim que -ja ho he dit- aquesta iniciativa
és positiva, perquè creim que realment fomenta la cultura de
forma àmplia i a la vegada arrelada en el nostre territori. I ja li
he dit, també contents i satisfets que haguem arribat a un acord,
que jo entenc que s’ha arribat a un acord, i també valoram
positivament que en aquestes subvencions s'hi puguin presentar
artistes i agents culturals de les diverses línies de subvenció on
tenen cabuda totes les disciplines artístiques de les arts
escèniques, les arts visuals, l'audiovisual, la literatura, el còmic,
la il·lustració i el pensament i la música, moltes vegades àrees
excloses de les subvencions i de les ajudes a la investigació, a
la investigació arreu, eh?, arreu.

Per tant, creim que aquest perfil variat que hi ha, des
d’historiadors, filòlegs, gestors culturals, arquitectes, galeristes,
geògrafs, editors, músics..., és molt important i no ens hauria de
molestar que rebin una subvenció de 10.000 euros, subjecta a
imposts, perquè majoritàriament creen, investiguen en català;
precisament, consideram des de MÉS per Mallorca, que són els
que necessiten més suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. En torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Muchas gracias, buenos días. Este debate, como afirmaba
la Sra. Carbonero y en contra de lo que parecen indicar las
circunstancias, es un debate tremendamente importante. Es un
debate tremendamente importante, además porque lo que
estamos también intentando dejar claro, esto no es sólo
recerca, no es sólo investigación, incluye también creación y
producción de diversos materiales. Y el problema es que
además, cuando entramos en el terreno de las humanidades y de
la creación, es decir, entramos en el terreno de los sentimientos,
tenemos un problema y es que nos hemos habituado mucho
durante los últimos tiempos, a vivir en el mundo del
pensamiento correcto y lo estamos transformando y estamos
llegando al mundo del sentimiento correcto, donde
determinadas personalidades, obras y materiales pueden
colaborar mucho.

El mundo del sentimiento correcto es muy malo para la
política, porque no permite reflexionar, intercambiar, sino que
si tú no te enervas ante este asunto, tú no te emocionas ante este
otro, es muy malo, yo pienso sobre esto... O sea, el
pensamiento correcto ya era malo, el sentimiento correcto les
garantizo que nos llevará a la ruina. 

Ahora bien, en estas circunstancias, especialmente malas
para ello y sobre este tema concreto, el Sr. Bonet reconocía
hacer seis preguntas. El Sr. Company, con mejor buena
voluntad que acierto, yo diría releyendo el Diario de Sesiones,
es decir, una muy buena disposición y un parlem-ne, pero
respondía según el Sr. Bonet a tres... Y yo me encuentro en
realidad con siete u ocho, por no encadenar las infinitas que me
produce el asunto. Que básicamente estamos subvencionando
a través del Institut d’Estudis Baleàrics, no ya el pensamiento
y la creación en temas relacionados con lo balear, sino
meramente una forma de difusión de una sensibilidad, un
sentimiento, acorde con determinadas ideologías y
determinadas maneras de pensar, esto, como ven, nos lleva a
transitar de nuevo por los pasos de una vieja conocida de esta
cámara: la transparencia. Por el camino eternamente obstruido
de la transparencia y así sucederá mientras los gobernantes
estén convencidos de que ellos sólo representan el bien y sólo
en sus manos está el cómo imponerlo. Contratarán lógicamente
estudios que les reafirmarán en sus creencias y en lo acertado
de sus imposiciones.

El Sr. Bonet preguntaba por la inclusión de estas
subvenciones en el ámbito del Institut d’Estudis Baleàrics; por
los plazos y los momentos de la convocatoria que le resultaban
oscuros; por el hecho de que la trayectoria del solicitante
contase y tuviese importancia más allá de la calidad y
idoneidad de los trabajos; por las cantidades iguales a todo tipo
de trabajos, siendo éstos de naturaleza diferente y requiriendo
diversos medios; sobre la utilidad de los resultados de estos
estudios y creaciones para el común de la ciudadanía; por la
composición del jurado; y por las deficiencias observadas por
nuestra Sindicatura de Cuentas, que dan toda la impresión de
que tenemos que reconducir la formulación de cómo se han
hecho, porque el resto de preguntas..., -ya ve que aquí me salen
siete y yo casi entendía más, o sea usted reconocía seis, pero
para mí había bastantes más-, estaban digamos elípticas u
omitidas en el texto, pero estaban inherentes, estaban allí,
bullían en aquella gran pregunta suya.

Entonces, a pesar de la buena voluntad mostrada por
nuestro conseller, consideramos que estos puntos no se han
respondido, pero la Sindicatura de Cuentas parece indicarnos
claramente el camino. Hay que reformular esto, porque la no
publicación o la no puesta a disposición pública de los
resultados de estos trabajos, los convierten completamente en
inútiles y no peligrosos. Digo, esto es una cuestión que se
subvenciona entre todos y que debe ser, más allá de los
problemas de copyright y esto que se pueden reformular
perfectamente, deben ser puestos a disposición de la
ciudadanía, que es a fin de cuentas quien los sufraga.

Así que, Sr. Bonet, con las enmiendas y sobre toda la
adición del segundo punto, que constata cómo se llevará, cómo
se pondrá a disposición pública el resultado de estos trabajos,
cuenten con nosotros porque nos mostraremos partidarios a su
moción.

Gracias, he terminado.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Señoras y señores diputados,
muy buenos días. Esta moción pretende dotar de mayor
transparencia y control al Instituto de Estudios Baleáricos, a
raíz de una noticia aparecida en un medio de comunicación, por
la que hemos sabido que este organismo otorga subvenciones
para proyectos de investigación que son proyectos fantasmas.
Es decir, no se sabe si están o no están, porque no se publican,
ni hay forma de que nadie puede acceder a ellos, son secretos,
son proyectos de investigación para el fomento de la cultura de
Baleares y resulta que son secretos. 

Estamos hablando de 400.000 euros desde el año 2020, a
razón de 10.000 euros para cada uno de los investigadores que
han obtenido una subvención. Al margen de otras
consideraciones, porque podríamos plantearnos con qué
criterios objetivos se adjudican las subvenciones a unos
proyectos y no a otros; porque podríamos plantearnos si todos
los proyectos tienen la misma entidad y la misma necesidad de
financiación, para que a todos se les otorgue la misma
subvención de 10.000 euros; porque igual podríamos
plantearnos también por qué quienes deciden qué proyectos se
subvencionan son dos profesores universitarios de Cataluña y
uno de Alicante y no hay nadie de Baleares en ese tribunal,
porque si al final tienen que decidirlo personas de otras
comunidades autónomas, son justamente de Cataluña y de
Valencia, no de Asturias, de Andalucía o de Galicia, no, no, no,
justamente Cataluña y Valencia que es con lo que este gobierno
quiere diluir a nuestra región a nivel cultural, mediante la
construcción de esos inexistentes Països Catalans o países
catalanes.

Pero al margen de todas esas consideraciones, lo que no es
admisible es que un gobierno que alardea de ser transparente,
tenga que estar permanentemente compelido por diputados de
la oposición de este parlamento, para arrojar luz sobre su
gestión y cómo gestiona el dinero de todos los ciudadanos de
Baleares. La semana pasada debatimos en comisión otra
iniciativa referida a los fondos provenientes del canon de
saneamiento, que deberían invertirse en arreglar las
depuradoras que están inundando de aguas fecales nuestra costa
y que tampoco se sabe a dónde van esos fondos del canon de
saneamiento. 

Y estos son sólo algunos ejemplos de un modus operandi de
un gobierno autonómico, formado por personas que no
entienden que las instituciones no son suyas, que el dinero
público sí que es de alguien, es de todos los ciudadanos, y que
por mucho que vistan los expedientes en causas justificadas,
como puede ser la promoción de la investigación, algo con lo
que nuestro grupo por supuesto está de acuerdo y que creemos
que es necesario, pero lo cierto es que la gestión pública, se
trate de lo que se trate, debe llevarse a cabo con transparencia
y de conformidad con la legalidad. 

Y si nos centramos en el organismo que nos ocupa hoy, el
Instituto de Estudios Baleáricos, resulta que no es la primera
vez que conocemos hechos que ponen en entredicho la
imparcialidad y la transparencia que debería presidir cualquier
institución pública, también este Instituto de Estudios
Baleáricos. Por ese motivo, nosotros hemos pedido la
comparecencia del consejero responsable para que explique la
cascada de dinero público que se está repartiendo entre algunos
agraciados, que no sabemos en base a qué criterios y que huele
a amaño, porque no se entiende por qué se da dinero para
investigar y luego nada se sabe de esas investigaciones, porque
no hay constancia de que se hayan llevado a cabo.

Con la que está cayendo, con el esfuerzo que están haciendo
la inmensa mayoría de los ciudadanos para afrontar una
escalada de precios insostenible, para poder pagar la luz, hacer
la compra o poner gasolina en sus vehículos, es indignante
conocer que el Gobierno de Baleares usa los impuestos que ha
sacado de los bolsillos de todos esos ciudadanos, para regar a
algunos pocos con ese dinero público a fondo perdido, sin
pedir explicaciones y sin que los beneficiarios de ese montante
económico tengan que dar cuenta alguna de los resultados de
esos supuestos trabajos de investigación en el ámbito de la
cultura. 

Por ese motivo, nosotros esperamos que el consejero
comparezca, tal y como solicitamos en la Comisión de
Educación, Investigación y Cultura y nos explique dónde están
los 40 trabajos subvencionados y por qué motivo no se
difunden, porque la conclusión que extraemos es que el
Instituto de Estudios Baleáricos se ha convertido en un nuevo
chiringuito más desde el que regar a algunos privilegiados, en
vez de dedicarse a las importantes funciones que tiene
encomendadas y que deberían ser el fomento de la cultura y la
lengua propia de Baleares, y no catalanizar las Islas Baleares,
que es a lo que  se han dedicado en las últimas décadas.

Por todo ello, como no puede ser de otra manera, nosotros
votaremos a favor de esta iniciativa para que el Gobierno de
Baleares ponga a disposición de cualquier ciudadano de estas
islas cualquiera de los proyectos de investigación que hayan
sido subvencionados por este instituto. 

Muchas gracias, Sr. Vicepresidente. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ribas. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, té la paraula la Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputades. Gràcies,
Sr. Bonet, per aquesta moció i la seva presentació. 

La veritat és que l'Institut d'Estudis Baleàrics pensam que
ha de donar ajudes i ha de poder subvencionar per poder
fomentar la llengua i cultura de les Illes Balears. És dels pocs
mitjans que tenim per poder-ho fer, i s'ha d'aprofitar. I d'aquí
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les moltes subvencions i ajudes que dóna i que han estat
bàsiques i importantíssimes en aquesta època de pandèmia.

Ha estat un sector molt afectat i, per tant, arts escèniques,
visuals, centres de creació, edició de recerca i divulgació, fires,
festivals, etc., necessitaven d'aquest impuls i el Govern ha estat
al seu costat, i això pensam que s'ha d'agrair. Però també és cert
que a vegades es posen subvencions damunt la taula, iniciatives
que s'han de repensar i s'han de millorar i crec que és bo que
s'accepti aquests replantejaments que es puguin fer. I avui, en
concret, parlam de la investigació d’humanitats i cultura. Per
tant, dins aquest repensar i intentar trobar millores i poder fer
aclariments, també pensam que s'hauria d'analitzar, com va
parlar el Sr. Bonet, el tema de la puntuació del jurat, que és un
jurat tècnic, i que després hi ha una altra puntuació de la
trajectòria del sol·licitant que pot fer variar totalment la
puntuació. I això, si sempre fos així, faria que sempre
recaiguessin sobre les mateixes persones aquests tipus de
subvencions. Per tant, crec que també seria bo poder-ho
repensar. 

S'ha parlat del copyright. És cert que el copyright és de la
persona que fa la investigació, però en moltes ocasions, i quan
tu acceptes una subvenció, també acceptes que per part de
l'administració es pugui fer un ús del que tu prepares. Molts
d'ajuntaments, per exemple, que, i ho pos d’exemple, que se'ls
subvenciona per fer fotografies, imatges del seu municipi, si és
a través dels consells insulars, els consells tenen dret a poder
utilitzar aquelles imatges per fer una promoció del consell. I
d'aquesta manera hi ha aquest copyright compartit, i crec que
bo, perquè si tu acceptes aquella subvenció, acceptes que es
pugui fer-ne divulgació.

Per tant, també dic, es bo poder fer aquesta divulgació de
les obres que elaboren. I el Sr. Conseller també ja ho va dir el
dia que es va fer la interpel·lació, que hi ha moltes maneres de
poder fer públiques aquestes obres a través de conferències,
d'exposicions, de debats, a través d’infinitat de possibilitats que
facin que aquella obra surti a llum. 

Per tant, per tot això, nosaltres donarem suport a aquesta
iniciativa i estam contents que s'hagi pogut arribar a un consens
i a un acord majoritari perquè sigui aprovada.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Seré molt breu,
molt breu perquè crec que la seva proposta respon a una lògica,
i és que, com no posar a disposició pública allò subvencionat?
A més a més, jo crec que també a les persones que fan aquestes
recerques,  els ha d’interessar. 

Jo crec que per açò és fonamental que tot açò quedi ben
especificat a les convocatòries, sempre, per evitar-nos
conflictes, és el més senzill a fer. Ara bé, Sr. Bonet, jo sí que li

he de demanar, si volen que aquestes..., aquestes beques, per
dir-ho d'alguna manera, allò subvencionat es publiqui per una
qüestió de transparència, totalment d'acord amb vostè, o per
després voler fer un tipus de batalla? Açò és l’única cosa que
jo li reconec que tenc una mica de dubte llegint la seva
intervenció de la interpel·lació i la resposta del conseller.

La senyora..., ai!, és igual, perdonau-me; és evident que cal
millorar les convocatòries i si s'ha de fer crec que tot el que
sigui per anar millorant, perquè tot quedi més clar, perquè tot
sigui el més transparent possible, endavant, endavant, i
qualsevol proposta que vagi en aquest camí crec que s'ha
d'acceptar.

Respecte de l'esmena presentada pel Govern crec que és
acceptable, ja que no crec que modifiqui en absolut l'objectiu
de la seva moció. I, bé, també dir-li que, tot i entenent que no
modifica l'objectiu, tant si accepta l'esmena com si no l'accepta,
nosaltres votarem a favor de la seva moció. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Per part del grup proposant, té la paraula
el Sr. Bonet.

EL SR. BONET I DÍAZ:

Gràcies. Si voleu, direm exactament l’acord a què hem
arribat tots els grups. El primer punt seria l'esmena que han
presentat els partits de govern. I el segon punt seria: “El
Parlament de les Illes Balears insta l'Institut d'Estudis Baleàrics
a incorporar a les bases de les properes convocatòries de
subvencions d'estudis i projectes d'investigació posar a
disposició pública en el format que es consideri més adient”. 

Gràcies. Només agrair a tots els grups que han entès el fons
d'aquesta proposta i que haguem pogut arribar a un acord. Al
PSOE, a la Sra. Carbonero, gràcies per la seva bona disposició.
A la Sra. Santiago, yo creo que escucharla aquí encima del
estrado, estar, casi, casi, de acuerdo con el PP es un avance
para todos. Se lo agradezco.

(Remor de veus i alguns aplaudiments) 

A la Sra. Campomar, li vull deixar clar que menyspreu, cap,
en cap cas. Jo crec que és tot el contrari, apostam per la
investigació, però també volem que aquests projectes vegin la
llum. I crec que el menyspreu més gran que hi havia és que
aquests projectes estiguessin dins un calaix. Per tant, jo crec
que ara se’ls dóna una visió important. 

Al Sr. Méndez, yo agradezco su intervención y el interés
que ha tenido en esta moción estos días. 

A la Sra. Ribas, creo que hay muchos puntos que tratar en
las futuras convocatorias, de hecho los estuvimos comentado
en la pasada interpelación, y hoy usted los ha recordado, y
creo que debemos tratarlos próximamente. Hoy esta propuesta
era lo más urgente que había, porque creo que unos trabajos
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que se habían pagado era interesante que tuvieran esa
posibilidad de publicarse. 

A la Sra. Sureda, gràcies, com sempre, però dos punts que
ha comentat, la puntuació del projecte i la puntuació de
l'experiència. Crec que sí que hem de tractar aquest tema i
l’hem de tractar de fons de cara a la pròxima convocatòria. I
quant al copyright crec que amb aquesta segona proposta que
avui presentam aquí crec que ja queda solucionat. Per tant, així
queda bé. 

Al Grup Mixt, a la Sra. Font, no és només per transparència
sinó també per donar-ne difusió, i crec que no hi ha cap mala
intenció sinó que només és per donar-los transparència i
difusió. 

Moltes gràcies a tots. 

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

Procedim a la votació, tal com hem debatut el primer punt
correspon a l'esmena 2966/22.

Passam a votar, votam.

54 sí, cap no, cap abstenció.

I el segon punt, si tothom està d'acord amb la transacció
seria el punt únic que tenia la moció amb la modificació de la
transacció incorporada. Votam.

54 sí, cap no, cap abstenció. 

(Alguns aplaudiments)

IV. Compareixença de la presidenta del Govern de les
Illes Balears per tal d'informar sobre les conseqüències de
la guerra d'Ucraïna per a les Illes Balears (escrit RGE núm.
2657/22, del Govern de les Illes Balears). 

A continuació, passam al quart punt de l'ordre del dia que
correspon a la compareixença de la presidenta del Govern de
les Illes Balears per tal d'informar sobre les conseqüències de
la guerra d'Ucraïna per a les Illes Balears. Intervenció de la
presidenta del Govern. 

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

Gràcies, Sr. President. Diputades, diputats, ciutadans i
ciutadanes. Després de més de dos anys de lluita contra la
pandèmia, dos anys en què aquesta societat ha plantat cara a
l'amenaça més gran amb un compromís col·lectiu impecable,
comparec per detallar la resposta d’aquestes illes a un altre
escenari tràgic i impensable: el retorn de la guerra a Europa.

Retorna amb tota la cruesa que va marcar generacions en el
passat, amb la mort i la destrucció desencadenada per una
agressió injustificada del Govern de Vladimir Putin. Per això,
vull que les meves primeres paraules siguin de condemna al

dèsposta que pretén truncar dècades de democràcia i progrés a
Europa per intentar retornar-nos als moments més foscos del
segle XX. Els assegur que no ho aconseguirà. 

També vull que el meu primer agraïment sigui tant per als
ciutadans i les ciutadanes d'aquesta terra com per a la pràctica
totalitat dels partits i representants socials d'aquestes illes que
s'han unit al rebuig a l'agressió i, sobretot, han obert les portes
de la nostra comunitat a les víctimes del desastre humanitari. 

Donar respostes als ucraïnesos ha estat i continua sent la
prioritat, perquè en aquests moments, quan la barbàrie
expansionista de Rússia obliga la immensa majoria dels
europeus a patir les conseqüències de la guerra, ningú no pateix
com el poble ucraïnès.

A hores d'ara més de 3,7 milions de persones han hagut de
deixar el país fugint de la mort, de la devastació, de les ruïnes
de les seves llars, 2 milions són infants que han canviat els
col·legis per una travessia sense saber si podran tornar a casa
seva.

Estam obligats a reaccionar a la tragèdia i ho estam fent des
de la unitat europea, des de la cooperació institucional i la
implicació dels pobles com el nostre. 

Fins ara hem habilitat 250 places a l'hotel COVID i vull
agrair a la Federació Hotelera de Mallorca el seu oferiment per
350 places més, que posarem a disposició de la Delegació del
Govern i de Creu Roja, responsables del procés d'acolliment. 

A més, l'opció de l'acolliment de refugiats comptarà amb
incentius per part del Govern, aprovarem deduccions en l’IRPF
per als que decideixin rebre ucraïnesos  en els seus domicilis i
per als que facin donacions per ajudar les víctimes. 

En aquest sentit, vull agrair la solidaritat que ja estan
mostrant les famílies de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera a les quals anim a aportar o acollir en la mesura de
les seves possibilitats.

En paral·lel, feim feina en l'escolarització dels infants, en la
previsió de donar noves beques menjador, incorporar fins a 68
nous docents i hem reforçat l'atenció sanitària posant a
disposició més de 70 llits per a pacients ucraïnesos i emetent
fins ara més de 500 targetes sanitàries.

A aquells que arriben se'ls ofereixen serveis d'adaptació tant
per integrar-se com per cobrir les seves necessitats bàsiques,
se'ls dóna accés gratuït a la xarxa de transport públic, se'ls
tramiten permisos de treball i facilitats per formar-se i el nostre
servei d'ocupació ajudarà a cercar feina als que ho demanin.

En definitiva, aquestes illes ho estan posant tot per la seva
part per garantir a les víctimes d'aquesta agressió salvatge un
acolliment digne i càlid que els permeti refer-se i recuperar
l'esperança. 

La resposta continuarà reforçant-se, perquè no sabem quan
deixarà de vessar-se la sang dels innocents, ni què trobarem
sota les cendres dels míssils i la vilesa. El que sí sabem és que
la solidaritat ha de durar tot el temps que calgui, perquè aquesta
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guerra imperdonable no es pot perdre, és una guerra contra els
valors europeus i hem de contraatacar i defensar-los amb més
força que mai, fent valer els drets humans, demostrant la
fortalesa del món lliure i les capacitats de l'estat del benestar,
deixant patent que Europa és agermanament, és unitat en la
diversitat, fent prevaler la democràcia sobre el despotisme, i sé
que ho farem. 

Estarem a l'alçada d'aquesta crisi terrible, com ho hem estat
cada vegada que la injustícia ens ha sacsejat, perquè la
solidaritat és una de les virtuts que millor defineix les persones
d'aquestes illes avui i sempre.

Aquesta manera de plantar cara a les nostres febleses des de
la fortalesa de la generositat també ha caracteritzat la resposta
a la pandèmia, que està darrere d’una part dels problemes que
s'han agreujat intensament amb la guerra, perquè la pandèmia
continua, sí, però la seva crisi econòmica s’estava superat de
manera exemplar en aquestes illes. 

Lideràvem i lideram la creació d'ocupació. Lideràvem i
lideram el creixement econòmic. I, en paral·lel, patíem i patim
com pocs els desequilibris entre l'oferta i la demanda que fan
que des de fa un any els preus de l'electricitat i el combustible
pugin amb força. Les dades són clares entre l'agost de l'any
passat i el febrer d'enguany l'electricitat s'ha encarit un 67%, i
la benzina ha pujat un 16%, però del febrer fins avui, és a dir,
en un sol mes l'electricitat ha pujat un 60% més i la benzina, un
altre 21%. 

Això ha posat totes les administracions, en alerta, per
reforçar les mesures fiscals preses per afrontar l'escalada de
preus anteriors a la guerra. Em referesc a les rebaixes
tributàries del juny de l'any passat, quan es varen reduir l'IVA
de la llum i l'impost especial de l'electricitat, però aquestes
accions es varen quedar curtes el mateix dia que Putin va
desencadenar la guerra, perquè la factura energètica s'ha
disparat en un mes a màxims històrics. 

Això ens obliga a ser diligents i contundents, a reaccionar
abans i parlar sempre, només així s'aconsegueix que aquestes
illes no hagin patit en les seves carreteres l'aturada estatal del
transport de mercaderies i que hàgim arribat a un acord amb els
empresaris i autònoms del transport abans que ningú.

Als intents russos de desequilibrar les nostres societats
generant tensions econòmiques i socials a tot Europa responem
amb participació i col·laboració amb els recursos públics d'una
societat forta i cohesionada que enfronta cada cop donant
suport a qui més ho necessita: tant als que escapen de la
violència com als que a les nostres illes pateixen el preu que
exigeix aquesta guerra. És un preu que aquí no implica sang i
vides, però suposa costos més alts en gairebé tot allò que és
bàsic. És, per tant, un preu alt, un preu que tot Europa ha
decidit pagar per plantar cara a la violència i a l'agressió i que
ens du, una vegada més, a mobilitzar la capacitat de les
administracions. 

L'objectiu és difícil, però es resumeix en una idea: hem de
repartir entre tots el preu de la guerra i evitar que s’acarnissi
amb els que no poden afrontar aquests preus tots sols, ja sigui

un transportista, un pescador, una pagesa o qualsevol família en
situació vulnerable. 

No serà fàcil, però ja ho hem fet abans, i ara estam emprant
per aconseguir-ho el mateix mètode que ens ha possibilitat
liderar la creació d'ocupació en la sortida de la pandèmia:
diàleg, suma d'idees i feina tant per generar respostes com per
exigir ajudes a fora, perquè aquest mètode dóna solucions. 

Entre 2020 i 2021, en plena pandèmia, les ajudes a
empreses i famílies han crescut més que mai fins arribar als
2.519 milions d'euros, quan l'any 2019 havien estat 573
milions; és a dir, en els temps més incerts de la nostra vida hem
desplegat l'escut de protecció més important de la nostra
història, l'escut social més gran, de fet, de tot el mapa
autonòmic, Cap altra comunitat ha destinat més recursos per
càpita a acudir en suport de les persones i del teixit laboral i
productiu. El resultat és de sobres conegut, més vides salvades
que ningú i una recuperació econòmica més sòlida i ràpida. 

D'aquesta pandèmia terrible, n’hem après més que mai, i
això ens serveix perquè ara, quan just ha passat un mes de la
invasió russa, puguem tenir un pla de resposta social per als
nostres ciutadans i ciutadanes, un pla de compensació directa
per tornar protegir les nostres empreses i treballadors,
començant pels sectors més afectats. 

Obrim camí a tot l'Estat i el feim junts, perquè no és
novament un pla del Govern que tenc l'honor de presidir. No,
és un pla de tota aquesta societat, un pla que incorpora mesures
dialogades amb els agents socials i patronals, és a dir, amb
CAEB, PIME, Comissions Obreres i UGT, que novament han
estat a primera línia de la resposta per cercar solucions. Un pla
enriquit amb tots els consells insulars i ajuntaments, amb tots,
sense distinció de color polític. Un pla que s’enforteix amb les
propostes de tots els partits que varen triar sumar contra la
pandèmia i que ara ho han tornat a fer; partits del Govern, com
MÉS per Mallorca, Unides Podem i Partit Socialista, als quals
vull agrair l’exemple d'estabilitat per afrontar junts totes les
amenaces; partits que han donat suport a la formació del
Govern, com MÉS per Menorca i Gent per Formentera; i partits
de l'oposició, com El Pi o Ciutadans, que durant la pandèmia
varen assumir la responsabilitat de construir solucions, no
només crítiques, i es varen sumar al Pacte de reactivació, que
fa uns dies va recollir part de les seves propostes per fer front
a les conseqüències de la guerra. Totes aquestes aportacions
ens permeten parlar avui d'un pla de país, pel qual vull donar
les gràcies a tothom. 

És un agraïment profund i sincer, perquè sense totes les
seves propostes, sense la voluntat de fer feina per arribar a
acords, avui no seria aquí detallant-los la bateria de mesures
que activarem per complementar les que ha acordat la Unió
Europea i les que està aprovant avui el Consell de Ministres del
Govern d'Espanya. Diàleg democràtic i social per la unitat,
unitat per la resposta efectiva, resposta efectiva per fer costat
a la gent, i ara continuarem actuant, aquí i fora de les nostres
illes. 

Primer de tot, vàrem dir que la clau en la resposta al xoc de
preus era europea i estatal, ja que les condicions dels mercats
energètics es fixen a Europa i les competències per actuar sobre
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aquestes són estatals. Per això, hem reclamat conjuntament
mesures contundents per evitar que els ciutadans i les
ciutadanes pagassin les disfuncions del mercat energètic, que
varen començar l'estiu passat amb la recuperació de la
pandèmia. 

En aquest context és just reconèixer que ja l'agost de l'any
passat Espanya va liderar l’exigència de reformes estructurals
del mercat europeu per evitar aquesta inflació energètica i,
sobretot, per impedir que acabàs llastrant l'economia de totes
les famílies i sectors. Malauradament, la Unió Europea no va
fer llavors la passa cap al canvi estructural. Ara la guerra l’ha
precipitat i ha provocat que la pujada de preus prèvia
s'acceleràs a un ritme inassumible per tot Europa. El resultat és
que, a la fi, divendres passat, els estats membres varen acceptar
la reivindicació liderada pel president Pedro Sánchez. És una
fita històrica que ara permet a Espanya evitar que el gas
encareixi el preu de l'energia produïda amb fonts més barates,
aplicant, a més, un topall del preu que baixarà la factura per a
tothom. 

A això s'hi suma la reacció del Govern d'Espanya. El diàleg
a aquestes illes ens va dur a consensuar reclamacions que varen
ser traslladades primer a la darrera conferència de presidents i,
posteriorment, a totes les institucions de l'Estat i els seus agents
socials i econòmics. En total, en el Pacte de reactivació i la
Mesa de diàleg social vàrem recollir més de 75 mesures de les
quals 50 eren reivindicacions a l'Estat i les vàrem defensar
davant els diferents ministeris que avui aproven un pla estatal
de 16.000 milions d'euros.

Inclou reclamacions tan importants per a aquestes illes com
l'elevació temporal de l'ingrés mínim vital o la limitació de la
pujada de preus de lloguer. Igualment, l'actuació estatal atén
reivindicacions com l'allargament del temps de venciment dels
ICO que afectarà els 4.900 milions d'euros en préstecs vius a
les empreses de les Illes Balears; i han acceptat peticions com
la reducció d'imposts a la electricitat i els carburants, l'aplicació
d'estímuls fiscals als sectors més colpejats o, per descomptat,
han impulsat noves mesures per rebaixar el combustible per a
tots els ciutadans i les ciutadanes, com la subvenció estatal de
20 cèntims per litre, que farà que paguem la benzina més barata
de la Unió Europea. Aquesta rebaixa de 20 cèntims estalviarà
fins al mes de juny, més de 43 milions d'euros als consumidors
de les Illes Balears i contribuirà a trencar l'espiral d'inflació i
evitar el seu contagi a tots els preus de consum. 

A més, l'extensió del bo social elèctric que demanàvem ens
permet passar de les 15.000 famílies que ara es beneficien
d'aquesta ajuda a més de 22.000. Però no ens podem quedar
aquí, no podíem caure en la resposta fàcil i egoista de qui
només demana que els altres facin. En aquestes illes també feim
feina. Per això hem decidit actuar en tres línies
complementàries del Pla estatal.

Primer, actuar a favor dels sectors més perjudicats,
començant a més pels que més efectes podien tenir en la fixació
de la resta de preus de productes bàsics, és a dir, el sector del
transport i el sector primari en les seves tres branques:
agricultura, ramaderia i pesca. 

En segon lloc, plantejar mesures que siguin l'impacte de la
crisi energètica sobre el conjunt dels ciutadans i el seu dia a dia
que afecten la mobilitat o l'accés a l'energia assequible. 

I, en tercer lloc, articular respostes que garanteixin que
ningú no quedi enrere, que ningú no caigui en la pobresa
energètica, que ningú no es vegi desplaçat per la seva
vulnerabilitat econòmica i social.

I això ho feim amb un pla de 25 mesures que mobilitzarà
més de 70 milions d'euros del Govern de forma directa, i
habilita més línies de liquiditat i finançament a les empreses i
autònoms més afectats per un valor d'uns altres 36 milions
d'euros en crèdits d'ISBA. Parlam, per tant, d'un pla autonòmic
per mobilitzar més de 100 milions d'euros de manera
immediata.

Dins el primer bloc i per donar resposta abans que ningú a
la necessitat de garantir que aquesta societat continua en marxa,
la setmana passada vàrem acordar un primer paquet d'ajudes
directes de 5 milions i mig d'euros per al transport. Parlam de
7.000 empresaris i autònoms que estan patint les conseqüències
de l'escalada energètica. Les ajudes de la pandèmia ja vàrem fer
arribar a molts d'ells 27,7 milions d'euros, però era fonamental
reforçar l’aportació per garantir que els sobrecostos no posassin
en perill la seva supervivència. 

Es tractava d'evitar, a més, que la situació del transport es
contagiàs a la cistella de la compra de cada llar. Per això vull
agrair al conseller Josep Marí, la seva mediació i al sector, la
disposició a negociar fins a trobar una solució. 

Tot això se suma a la resposta estatal, que suposarà que els
nostres transportistes accedeixin també a les ajudes per un valor
de 1.000 milions d'euros que divendres passat va acordar el
sector en el Govern d'Espanya, concretament arribaran entre
300 i 1.250 euros per vehicle que compensaran professionals
del taxi, del transport de mercaderies i passatgers, o
d'ambulàncies i VTC.

En la mateixa línia era clau ajudar els nostres pescadors, els
nostres ramaders i agricultors. Avui sabem més que mai que la
seva activitat és essencial per a aquestes illes. Primer la
pandèmia i ara la guerra deixen clar que unes illes necessiten el
seu sector primari més que qualsevol altre territori. El nostre
proveïment alimentari depèn d’això. En aquest afany i gràcies
a la feina feta per la Conselleria d'Agricultura i el teixit
associatiu del sector primari, hem distribuït durant la pandèmia
9,7 milions en línies de suport al canvi a la mar. Ara
reaccionam novament a les seves necessitats i aportam 7
milions més.

A més, es canalitzarà liquiditat per un valor de 6 milions
d'euros a través de l'ISBA per al sector primari, i crearem unes
altres dues línies d'ajudes directes. La primera permetrà a les
embarcacions pesqueres compensar la pujada dels carburants
amb 1,5 milions, i la segona subvencionarà el transport de
matèries primeres del sector agrari i ramader en 2,5 milions
més, tots dos sectors, i en realitat el conjunt de l'economia i els
consumidors veuran alleujats els seus costos amb altres dues
mesures més: l'exoneració de taxes als nostres pescadors en els
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ports autonòmics i la rebaixa de taxes dels ports de titularitat
balear a les navilieres que mouen mercaderies.

També actuarem per donar resposta a la resta de sectors, per
això, en línia amb el que fa l'Estat amb ICO prorrogarem les
mancances dels nostres crèdits d'ISBA, que en els darrers dos
anys han fet arribar 285 milions d'euros a 3.300 empreses i
autònoms d'aquestes illes. Ara, impulsarem noves mesures de
liquiditat per mobilitzar fins a 30 milions d'euros en
finançament cap al nostre teixit productiu, una quantitat que se
suma als 70 milions d'euros prèviament disponibles de l'ISBA.
Seran així, 100 milions de crèdit, que s'afegiran als més de 410
milions que estimam que poden arribar a les illes de la nova
línia ICO de 10.000 milions, activada des de l'Estat per fer
front a les necessitats provocades per la guerra i el xoc de
preus.

I donarem tot el suport a les petites i mitjanes empreses en
sectors claus, com el comerç de proximitat, sempre més
sensible a les caigudes de consum. Per això, des del
departament liderat pel vicepresident Juan Pedro Yllanes,
reforçarem la campanya de bons per estimular l'activitat.
Inicialment activarem 1.250.000 euros que generaran compres
de clients per un valor de 3.750.000 euros, però l'objectiu és
sumar programes municipals al del Govern i triplicar-ne la
quantia fins arribar als 10 milions per millorar les vendes del
nostre comerç local. 

D'altra banda, en el paquet de mesures de resposta que
demà aprovarem en un Consell de Govern extraordinari, els
anuncii que hi haurà una actualització del pressupost de les
adjudicacions d'obra pública per protegir l'ocupació i garantir
l’execució d'inversions clau i per continuar amb el major pla de
construcció d'habitatge públic de la història de Balears,
concretament activarem un mecanisme de revisió dels
contractes adjudicats, suposarà que el Govern que canalitzarà
directament a les empreses, almenys 36,8 milions d'euros
addicionals a l'any, als quals s'han de sumar les actualitzacions
que, per la seva banda, vulguin fer els consells insulars i els
ajuntaments. 

Així garantirem milers de llocs de treball en el sector i
assegurarem la construcció dels col·legis, hospitals, habitatges
protegits, residències i infraestructures diverses. Una estratègia
semblant aplicarem a contractes de serveis públics com el
transport escolar i altres formes de transport públic regular que
s'actualitzaran per assegurar la viabilitat a les empreses i evitar
sobrecostos a les famílies i als usuaris. 

Això suposa protegir els treballadors i treballadores i el
teixit productiu, garantir pagaments i viabilitat a proveïdors i
contractistes. Suposa reforçar la xarxa pública, convertir una
altra vegada el motor públic en un generador de prosperitat i
suposa, per cert, emprar els recursos dels ciutadans i ciutadanes
d'una forma eficaç per assegurar que arriben sempre al sector
que necessita, a la persona que està en risc, al col·lectiu que
està en més perill. 

Així funciona en un estat social i de benestar. Així s'ha
configurat durant la pandèmia la resposta solidària, que el
liberalisme no va saber donar a l'anterior crisi quan es varen

patir alhora retallades brutals, increments fiscals i devaluacions
salarials que varen empobrir els ciutadans durant deu anys.

(Alguns aplaudiments)

Per això, avui, mentre des del populisme fiscal es demanen
rebaixes indiscriminades d'imposts, els agents socials, patronals
i sectors d'aquestes illes criden a la responsabilitat fiscal i ens
reclamen a les institucions que tornem a respondre com amb la
pandèmia, amb tot el que tenim, que és tot el que els ciutadans
aporten amb el seu esforç diari.

No regueu els cossiols amb la fam d'altres, neixen plantes
voraces, va escriure Dulce Chacón, la qual ens convida a
reflexionar sobre el preu de la insolidaritat, del com pitjor
millor que alguns agiten com a únic camí per sadollar les seves
ànsies de poders. Aquesta societat no la trobaran aquí, ens
veuran sempre units en el diàleg per donar solucions de tots i
totes per a tots i per a totes.

Això és el que ens ha salvat en la pandèmia i això ens ha de
salvar ara, perquè no sabem quant durarà el xoc de la crisi, ni
sabem cap on evolucionarà la guerra, però sí que sabem que
des del diàleg social i la cooperació respondrem junts a cada
envit, i no només per protegir els sectors productius i el mercat
laboral, ho farem també en auxili del conjunt de la ciutadania,
amb mesures que ajudin a pal·liar l'impacte en el pressupost
familiar de l'energia i la cistella de la compra. 

Això exigeix ser responsables i eficaços, no ens competeix
rebaixar la fiscalitat d'uns hidrocarburs que, per cert, tenen
càrregues tributàries substancialment més baixes que les de
països com Alemanya, França o Portugal, però les nostres illes
sí que podem alleujar els sectors més dependents del
combustible, com hem fet amb el transport i el sector primari,
i també podem oferir alternatives de mobilitat més eficients i
competitives. 

Per això els vull anunciar que, en exercici de les
competències de transport que té el Govern a l'illa de Mallorca,
la setmana que ve, el 8 d'abril, reforçarem totes les connexions
dels autobusos del TIB, amb més freqüències i amb més busos
de més capacitat. I en la mateixa línia actuarem durant aquest
mes sobre els trens de Mallorca, duplicant les freqüències en
hora punta, perquè avui estam en condicions d’anunciar-los que
hem tancat el conflicte laboral obert a SFM. Hem arribat a un
acord amb el comitè d'empresa, al qual vull agrair públicament
el seu compromís amb un servei de tren sostenible i de qualitat
que ...

(Alguns aplaudiments)

... que ens permetrà multiplicar l'activitat. Gràcies a això, cada
deu minuts hi haurà un tren entre Inca, Marratxí i Palma en
hora punta, i cada quaranta minuts des de Manacor i Sa Pobla.

L'aposta pel transport col·lectiu es complementa amb
l'esforç per mantenir les tarifes i que sigui l'administració i no
l'usuari directe qui assumeixi la encariment dels costos de
l'energia dels trens i autobusos. 
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Igualment volem animar la ciutadania a utilitzar la mobilitat
pública per incentivar-ho tots els nous usuaris rebran la targeta
intermodal carregada amb cinc euros per començar a usar el
transport públic. Volem que aquesta crisi energètica, que ja ens
ha dut a millorar els serveis, provoqui també que s'acceleri
l'increment d'usuaris del transport col·lectiu. Totes aquestes
mesures de foment de la mobilitat pública suposen un
desemborsament de més de 12 milions d'euros, i sabem que el
Govern no estam sols en aquest objectiu d'avanç cap a la
mobilitat sostenible. De fet, en el Pacte de reactivació hem
recomanat que aquest tipus d'accions s'estenguin a la resta de
les illes, i els consells i ajuntaments amb competències i
recursos han mostrat la seva disposició a generar mesures
pròpies. 

També volem que la resposta a la crisi energètica acceleri
la nostra transició cap a fonts renovables. Per això hem
reivindicat junts i durant anys per aconseguir la setmana
passada que l'Estat hagi fet realitat part de les inversions
incloses en el nostre règim especial i ens convertís en un 1.169
milions d'euros en la comunitat amb més dotació en el Pla
estatal de transició energètica. Amb aquest objectiu de augment
de la nostra generació neta, fa mesos que multiplicam
convocatòries d'energies renovables i autoconsum, ara, a més,
reduïm a la meitat els terminis per instal·lar energies
renovables. 

Aquest és el valor de l'acció conjunta, que també ha de
reforçar els sistemes de protecció social. Primer de tot, la
Conselleria d’Afers Socials, liderada per la consellera Fina
Santiago, pujarà un 15% fins al 30 de juny la renda social
garantida que paga el nostre govern. A més, convocarem línies
de subvenció extraordinària a les entitats que es dediquin a
garantir aliments. També reforçarem la resposta a les situacions
d'emergència amb més finançament per a la xarxa de serveis
comunitaris i desplegarem accions per donar suport directe a
les persones i famílies en situació de més vulnerabilitat. 

Les situacions de pobresa energètica es combatran, a més,
amb subvencions a entitats socials que actuen en aquest camp,
i a l'acció del Govern s'hi sumarà la dels consells i ajuntaments
que ja varen deixar clar que mobilitzarà els romanents i
recursos per atendre els més vulnerables. 

Aquesta feina conjunta permet que, malgrat l'esforç, públic
sense precedents realitzat per fer front a la pandèmia, aquesta
societat sigui capaç de reorganitzar novament i donar una
resposta contundent a les conseqüències socials i econòmiques
provocades per l'agressió russa.

I a la vegada no aturarem el pla taxat, em referesc a
l'estratègia que des de l'any 2015 ens impulsa cap a unes illes
més sostenibles, més justes, modernes i competitives. 

La pandèmia ens ha deixat clar que el camí correcte era el
que havíem triat, que calia seguir reforçant els serveis públics
que havíem de reafirmar el nostre compromís amb un
desenvolupament sostenible i circular amb la promoció de
noves indústries i amb la modernització de tots els sectors i la
formació de professionals cada vegada més qualificats, més ben
pagats. 

Aquest pla, que s'ha accelerat amb els fons europeus, passa
ara un nou examen exigent que ens diu el mateix, que no
podem dependre de combustibles fòssils, que hem de continuar
modernitzant el sector primari, generant consum i productes de
proximitat, que hem de fer tot el possible per reforçar la
mobilitat col·lectiva amb apostes com la del tramvia i facilitats
per als desplaçaments sense emissions, i, per descomptat, que
el nostre model econòmic i social necessita més motors,
necessita ser més versàtil i capaç d'adaptar-se.

D'aquesta manera afrontarem la segona gran amenaça en
tres anys, amb la certesa que continuarem liderant el
creixement i la creació d'ocupació, i continuarem avançant com
ningú cap a aquest horitzó de progrés.,

Diputats i diputades, l’acció conjunta contra la pandèmia
ens havia situat al capdavant de la recuperació. Ara, en el
primer mes de la guerra, l'acció conjunta i ràpida ens permet
tornar a mirar amb confiança els pròxims mesos. En aquests
moments de por a la guerra i de les seves conseqüències,
d'incertesa i preocupació, vull transmetre un missatge clar de
confiança: si hem superat el que hem superat ens mereixem
creure en les nostres capacitats com a societat resolutiva i
compromesa, unes capacitats que tenen xifres que vull
compartir aquí.

Segons les previsions de la Conselleria de Model Econòmic
vàrem ser l'economia que més va caure en el primer any de la
pandèmia, malgrat aquesta situació, l'aposta clara per protegir
vides, empreses i ocupacions ens va permetre capgirar la
situació l'any passat, quan vàrem créixer el doble que Espanya
i el conjunt de la Unió Europea. Això ha tengut efectes en
l'ocupació, per descomptat, efectes que ens converteixen encara
avui en la comunitat que més llocs de treball crea i en la que
més avança cap a la contractació de qualitat, és a dir, la
indefinida. Tot això feia preveure abans de l'esclat de la guerra,
un creixement per a les Illes Balears d'un 12,6% per a enguany,
i liderar novament la sortida de la crisi de la pandèmia de tota
Espanya.

Després de l'agressió russa s'han revisat totes les anàlisis i
els càlculs previs, però la realitat és que la resposta europea, els
16.000 milions que posa l'Estat per trencar l'espiral d'inflació
i l'amplitud de les mesures complementàries que desplegaran
totes les administracions de les Illes, ens permeten confiar que
la solidesa i el vigor de la nostra recuperació continuaran fent-
nos liderar el creixement de l'ocupació i de l'economia. En
aquesta direcció, apunten també les previsions de sectors com
el turístic, que continua planificant una recuperació intensa i
confia en les bones dades de les reserves que ja maneja.

Amb tot, la previsió actual de creixement per a enguany,
segons els nostres economistes, està, fins i tot amb l'escenari de
més feblesa, per sobre del 10%, garantint un any de lideratge
econòmic i d'estabilitat laboral, després d’haver superat ja els
nivells d'ocupació anteriors a la crisi. Perquè és cert que la
incertesa és gran, com ha demostrat aquesta guerra inesperada,
però també ho és que la nostra base de progrés és sòlida.

Tenim, per tant, raons per creure en aquesta societat que es
torna unir per sumar solucions, per plantar cara a un nou repte
amb la certesa que ja hem doblegat una pandèmia, amb la
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certesa que sabem fer feina en equip, que sabem
sobreposar-nos a l'egoisme i donar respostes col·lectives, com
les 25 mesures del Govern per mobilitzar més de 100 milions
d’euros entre despesa directa i crèdit, i complementar
l'activació de recursos per part del Govern d'Espanya, amb la
certesa que la nostra gent té el talent i la capacitat per superar
els pitjors moments i donar la mà a qui pateix, necessita
protecció a fuig, com ara, d'una guerra, amb la certesa que
tenim un pla, que és el de tots i totes, perquè el continuem
traçant i executant entre tots i totes, amb la certesa, en
definitiva, que som una societat forta i cohesionada, una
societat que avui pot afirmar que qualsevol repte que se li
plantegi serà un repte superat, des de la unitat, la justícia, el
diàleg, l'esforç generós, des dels valors de la democràcia,
aquests valors que Rússia tem i ataca, els mateixos que Europa
defensa i conrea, els valors que la societat d'aquestes illes
exemplifica com ningú.

Gràcies per fer-ho possible i gràcies per totes les
aportacions constructives que, n’estic segura, la majoria de
vostè continuarà fent durant aquest debat.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. Abans de la intervenció dels grups
parlamentaris, li he de demanar si contestarà globalment o
individualment.

Globalment.

Començam la intervenció dels grups parlamentaris, i, en
primer lloc, donam la paraula al Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, president. Sra. Armengol, bon dia, diputades
diputats. Primer de tot, vull manifestar una vegada més la
nostra total condemna a la invasió d'Ucraïna i la nostra
solidaritat amb el poble ucraïnès, un especial record per les
persones que han estat assassinades i per totes aquelles que han
hagut de fugir per salvar les seves vides.

En segon lloc, Sra. Armengol, vull agrair-li la seva
compareixença avui, a iniciativa pròpia, aquesta vegada sí,
sense necessitat que l’oposició li ho demanàssim, perquè és un
moment, en un moment com l’actual, i davant la situació que
viuen les famílies i les empreses a Balears era molt necessari.

Tot i així, lamentam que la seva compareixença hagi arribat
avui i no la setmana passada, és a dir, la setmana següent, per
haver-ho anunciat vostè mateixa en aquesta cambra, perquè és
del tot evident que la situació que vivim és de màxima gravetat
i urgència d'una setmana a l'altra i, per tant, potser vostè ja
arriba un poc tard.

De fet, aquesta és una de les seves senyes d'identitat, Sra.
Armengol, arriba vostè sempre tard, va arribar tard durant la

gestió de la pandèmia, ja ho va fer massa vegades, i també
arriba vostè tard a aquesta pujada generalitzada de preus que
pateixen les empreses i els ciutadans d'aquestes illes.

Miri, li faré una cronologia, perquè tothom ho vegi clar: el
passat dia 9 de novembre, res més conèixer la dada d'inflació
del mes d'octubre, que era aleshores d'un 5,5%, i amb una
pujada de la llum d'un 400%, des del Partit Popular, jo mateix,
en aquest parlament li vaig demanar què pensava fer davant
aquell encariment de la vida. Li vàrem dir que no podia estar de
braços creuats i que una cosa que podia fer era abaixar els
imposts.

Dia 2 de març, amb la dada d’inflació del mes de febrer,
d'un 7,5%, dada del mes de febrer prèvia a la guerra, la més
elevada en 33 anys, li vàrem tornar demanar què pensava fer,
i vostè silenci.

Dia 15 de març, fa dues setmanes, li vaig tornar demanar
per les conseqüències de la guerra, amb la pujada de preus. Li
vaig dir que s'havia d’abaixar l'IVA de llum i reduir imposts
d’hidrocarburs, i vostè ens va acusar de demagògia fiscal. Avui
ho ha tornat fer en aquesta mateixa tribuna.

Aquella setmana vostè tornava de la Conferència de
Presidents, a La Palma, on Pedro Sánchez es comprometé a
abaixar imposts, però a proposta dels presidents del Partit
Popular, perquè vostè, com sempre, només demanava més
despesa i més intervencionisme.

Dia 18 de març, la presidenta del Partit Popular, Marga
Prohens, proposà una bateria de fins a 20 mesures, tant per
reclamar al Govern central com al Govern autonòmic, al seu
govern, Sra. Armengol, li vàrem demanar que aprovés mesures
amb urgència en el Consell de Govern de dia 21.

Dia 23 ens vàrem reunir Govern, agents socials i partits, i
vostè, allà mateix presentà un document que, com li vaig dir, li
faltava moltíssima concreció, no tenia ni un número, ni una
xifra, i li vàrem dir que concretés i que aprovés un decret llei a
un Consell de Govern extraordinari la setmana passada, el
divendres passat en concret, i tampoc res.

Avui, després de mesos de pujades de preus i quan ja fa més
d'un mes que va començar la guerra a Ucraïna, vostè a la fi ve
aquí i concreta les seves mesures, tot i que encara no les ha
pres, diu que les prendrà demà.

Per tant, queda molt clar, Sra. Armengol, que vostè arriba
tard, massa tard, molt tard. Ha hagut d'esperar que la situació
al carrer esdevingués insostenible, que els transportistes hagin
hagut de sortir a posar de manifest la seva situació ruïnosa, que
els pescadors hagin deixat les embarcacions amarrades al port,
que els agricultors i ramaders hagin tret o com a mínim
amenaçat amb treure els tractors, i que les famílies, molt
especialment les famílies amb rendes mitjanes i baixes, suportin
les majors pèrdues de poder adquisitiu en 30 anys, perquè vostè
s'hagi adonat de la situació que viu la gent fa ja mesos.

És evident que vostè pateix un clar síndrome del Consolat,
que li impedeix visualitzar la realitat que viuen els ciutadans i
les empreses d'aquestes illes, ho ha demostrat ara mateix en
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plantejar, una vegada més, una situació idíl·lica, sobretot a la
part final del seu discurs, que tot va bé i ignora la situació que
viuen moltes famílies i empreses en aquestes illes.

En canvi, altres comunitats autònomes ubicades al nord-oest
d'Espanya, ja fa prop de 15 dies que han aprovat, aprovat
paquets de mesures, mesures concretes i reals i efectives. Vostè
només les ha anunciades avui i diu que les prendrà demà, vostè
seguirà mentint dient que, el Sr. Negueruela també, dient que
són els primers i això, no, és mentida i seguirà essent mentida,
encara que vostè ho afirmi en aquesta tribuna. Li repeteix: fa 15
dies que hi ha comunitats autònomes que ja han pres mesures.
Fins i tot el Consell d'Eivissa va aprovar divendres passat un
paquet d'ajudes, per un import de 14 milions d'euros, per fer
front a l'actual situació de pujada de preus que afecta els
ciutadans i les empreses d'Eivissa.

I el mateix que diem de vostè ho podem dir del Sr. Sánchez,
que se’n va a Europa a fer un paperot, criticat a tota la premsa
internacional, perquè Brussel·les acabi dient el mateix que ja li
deia: que tots els països podien prendre mesures per abaixar el
preu de la llum i dels combustibles. De fet, tots, excepte
Espanya, ja ho han fet. I la prova que es podia fer és que ahir
surt el Sr. Sánchez i diu que farà tot el que hagués pogut fer fa
un mes. Com és possible que s’hagin torbat tant! Per què hem
d'aguantar aquesta manifesta incapacitat de gestió, Sra.
Armengol?

En tot cas, encara que molt tard, estam satisfets de veure
com algunes de les mesures que proposaven tant el Partit
Popular a nivell autonòmic, com a nivell nacional, estan
incloses entre les seves i les del Sr. Sánchez. Per exemple,
veiem com ha anunciat ajudes directes per als sectors afectats,
per als transportistes, per als pagesos, per als ramaders,
pescadors, l'ampliació de crèdits ICO, ISBA; també veiem que
preveuen ampliar els beneficis, crec, o així ho va anunciar, crec
que també ho ha dit avui, del bo social tèrmic; totes aquestes
mesures que vostè ha dit que complementaran també des de
Balears.

Sánchez també va anunciar una rebaixa de 20 cèntims del
preu de la benzina, tant per als transportistes com a la resta de
ciutadans. Suposo que encara per als transportistes es plantegi
com una forma d'ajuda, perquè no hi ha marge fiscal, per al
conjunt dels ciutadans es plantejarà, vull pensar, com a una
rebaixa en forma de bonificació a l’impost d’hidrocarburs. És
així? Si ens ho pot confirmar, Sra. Armengol. És clar, si és així,
suposo que vostè es posarà en contacte amb el Sr. Sánchez per
cantar-li les 40, perquè l'altre dia, a la reunió del Pacte de
reactivació, sí, hi vàrem assistir per responsabilitat, però no va
concretar vostè absolutament res, ens va dir amb total claredat
que vostè estava totalment en contra de les rebaixes d'imposts;
és a dir, vostè no vol compensar de cap manera les famílies per
les majors pèrdues de poder adquisitiu, en 30 anys, vostè és
més partidària de cobrar, primer, els imposts als ciutadans i a
les empreses, i després vostè ja decidirà  a qui ajuda o no.

Fins i tot el Sr. Sánchez ha entès que abaixar l'impost
d'hidrocarburs per compensar les enormes pèrdues de poder
adquisitiu de les famílies, vostè ni tan sols ha entès això. En tot
cas, si de veritat entenem la urgència del moment, si entenem
que tot i que la guerra ho ha agreujat, però que la inflació ve de

mesos enrere, si el Sr. Sánchez ha d’acomplir els compromisos
que va adquirir amb els presidents autonòmics a la Conferència
de la Palma, s'ha d'anar molt més enllà i abaixar els imposts de
forma contundent i començar per un IVA reduït del 4% per als
alumnes i els combustibles, Bèlgica i Polònia ja ho han fet, amb
IVA també reduïts, però també des del Govern es poden
abaixar imposts per compensar les famílies, amb rendes
mitjanes i baixes que han sofert una, com ja he dit abans, una
pèrdua de poder adquisitiu que no havíem tengut fa més de 30
anys, Sra. Armengol. Pot abaixar, per exemple, mig punt el
tram autonòmic de l’IRPF per a rendes inferiors als 30.000
euros, per bases imposa.. -perdó- per a bases liquidables
inferiors a 30.000 euros, que representen un 80%, o afectaria
un 80% dels contribuents de les Illes Balears.

I no em digui, Sra. Armengol, que no es pot fer, perquè, és
clar que es pot fer, vostè enguany ha incrementat la despesa,
com també li vaig dir en el Pacte de reactivació, a la reunió, en
500 milions d'euros. Per què no va incrementar la despesa, per
exemple, en 100 milions d’euros i va abaixar 200 milions
d'euros en imposts i reservar un marge de prudència i
responsabilitat.

Per abaixar els imposts als ciutadans i a les empreses de
Balears no es tracta de retallar res, Sra. Armengol, sinó
d'incrementar menys la despesa. A més, li record que té més
alts càrrecs i assessors que mai, això és una evidència certa,
més de 200 sous els que enguany s'han apujat un 2%, vostè
també s’ha apujat el seu sou.

I per acabar, hi ha una cosa que es pot fer, una cosa més
necessària que mai, ara que les nostres empreses i autònoms
s'enfronten al sobrecost de la inflació, és el moment de
compensar-los els costs de la insularitat, ara és el moment que
el PSOE aixequi el bloqueig al règim fiscal de les Illes Balears
al Congrés dels Diputats, Sra. Armengol, ajudi'ns a aprovar el
règim fiscal per als ciutadans i les empreses d'aquestes illes,
està bloquejat allà, es troba en tramitació, va ser una proposició
de llei que es va aprovar en el Senat per part del Partit Popular
i que va tenir el suport d'altres grups parlamentaris, que els ho
hem agraït, no vàrem tenir el seu, però és igual, ara mateix es
tramita en el Congrés, i el que necessitam és que s'aprovi de
forma immediata.

Sra. Armengol, no ens vengui amb excuses que és una
reserva per a inversions, etc., hi havia consens absolut en aquell
moment del mes de febrer del 2019 per aprovar-ho, i ara és més
necessari que mai aprovar-ho de forma immediata. Sra.
Armengol, li ho repeteix, ajudi'ns a aprovar el règim fiscal,

Sra. Armengol, fa mesos que la venim avisant de la pujada
de preus i, com sempre, arriba vostè tard, però escolti, per una
vegada, les propostes que li fem des del Partit Popular, ara que
tot puja és el moment d’abaixar imposts. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Sans. 
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LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies, presidenta, per comparèixer
avui aquí i les explicacions que ens han donat.

Ens trobam, efectivament, com ja s'ha dit, davant una
situació totalment injustificada, la invasió d'Ucraïna per part de
Rússia, una guerra que provoca centenars de morts i ferits i una
crisi humanitària de persones refugiades que surten del país,
escapant de la guerra. I s’ha de dir i s’ha de reconèixer que la
resposta de les administracions, així com la de les entitats
socials i del voluntariat, com de la població, en general, han fet
una demostració d'agilitat, de solidaritat i d'empatia. A les Illes
sempre hem estat terra d'acollida i ho hem tornat a demostrar
ara, i només faré un incís en aquest punt, però l’exemple que
hem donat, que hem demostrat de forma unànime davant
aquesta crisi humanitària, també s'hauria de traslladar totes les
altres crisis humanitàries que patim i que, per desgràcia, en el
futur segurament n'hi haurà més.

Totes aquestes persones que arriben d'Ucraïna necessiten
els mitjans necessaris per poder reprendre la seva vida, que han
deixat enrere i que ara els queda tan enfora. En aquest sentit, ja
hem vist, tant a nivell de l'Estat com a nivell autonòmic, tota
una sèrie de mesures desplegades, ho vàrem poder veure la
setmana passada, també al Pacte de reactivació, a través d’un
document amb diferents propostes, i la veritat és que està molt
bé. Però les necessitats socials, per desgràcia, hem vist que
s’han estès cap a la nostra ciutadania, veiem una escalada de
preus a tots els nivells, una escalada que va començar per mor
de la dependència d'Europa del gas de Rússia, i que això va
provocar un efecte dominó o una bolla de neu d’increment de
tota la resta d’energies i de l’encariment del preu de la
producció, i després del transport i després del producte final,
i així un llarg etc.

Mirin, aquesta legislatura hem viscut una carrera d'obstacles
records, la caiguda del majorista de viatges Thomas Cook, que
ens pensàvem que era la fi del món, i no sabíem que poc
després s'iniciaria la pandèmia de la COVID, i que després
esclataria una guerra dins Europa. I aquests tres fets, per
desgràcia, posen de manifest el que advertim des d’Unidas
Podemos des de fa temps, i és que dependre pràcticament d'un
únic factor, el turístic, ens fa vulnerables, perquè depenem
sempre del que succeeix fora de les nostres illes, dels nostres
límits.

I hem tengut la sort aquesta vegada que hi havia un govern
progressista a la comunitat autònoma i també al Govern de
l'Estat, que hem pogut tenir almanco la protecció mitjançant els
ERTO o les ajudes als fixos discontinus, a banda d'altres
mesures socials, però que aquestes dues són les que han
protegit els treballadors del sector, principalment. I és que no
em vull imaginar què hagués pogut passar amb la dreta al
capdavant del Govern, amb tots aquests treballadors i
treballadores que segurament haguessin acabat al carrer.

Per desgràcia, aquests fets han demostrat que l'estat del
benestar, els serveis públics són essencials per mantenir la vida,
i saben com es podria millorar i mantenir millor aquest estat del
benestar? Redistribuint la riquesa, redistribuint la pressió fiscal
perquè paguin més els qui més tenen i, a partir d'aquesta

premissa, poder impulsar un pla de xoc per preservar no sols
ara, sinó en el futur, també l'estat del benestar.

Però, és clar, d’abaixar imposts en parla molt la dreta, però
de redistribuir aquesta pressió fiscal, que pagui qui més té,
d'això no se’n vol sentir parlar.

Si continuam amb els efectes d'aquests tres fets, veiem
també, com s'ha demostrat, que les àrees que gestiona Unidas
Podemos són també essencials i que s'han de potenciar, per una
part, el sector primari davant l'escalada dels preus dels
carburants i els aturs que hi ha hagut dels transportistes de la
península han posat amb valor la necessitat de produir els
nostres propis aliments i productes, fet que només
s'aconsegueix en valorar la nostra terra, els nostres agricultors,
ramaders i pescadors. De fet, n’hi ha prou a veure com alguns
supermercats, davant la manca de l'arribada de llet, han omplert
les seves prestatgeries amb llet de les nostres illes, i amb això,
bàsicament, el que diem des d'Unidas Podemos, és que s’ha de
donar tot el suport al sector primari de les nostres illes
mitjançant totes les institucions, i, òbviament, també des de la
societat, ja que és un dels sectors més afectats per aquesta crisi.

Som conscients que sempre hi han estat, fins i tot en els
moments més difícils, com ja vàrem veure amb la COVID on
es va animar a consumir local i que ara es posa de manifest
encara més la necessitat de consumir producte local. La millor
defensa que poden fer de les nostres illes i també del nostre
país és tenir un bon rebost, i això implica una major sobirania
alimentària i no ser tan dependents de l’exterior. I amb tot això,
el que volen dir des d'Unidas Podemos és que calen més ajudes
al sector i més recursos a la Conselleria d'Agricultura per tal
que es puguin tirar endavant, amb eficiència i rapidesa, totes les
noves ajudes i plans que es posen en marxa, perquè això no es
tracta de beneficiar una conselleria, sinó de beneficiar tot el
sector primari.

I també ho hem de veure amb les polítiques de transició
energètica. és necessari accelerar la transició energètica cap a
renovables, la posada en marxa de més autoconsums
compartits, parcs fotovoltaics de menys de 4 hectàrees, la
implementació d'hidrogen verd per a ús industrial, per exemple,
entre d'altres. L’Institut Balear de l'Energia és un ens que
produeix energia neta i que es ven a preu de cost. Amb això
crec que hi estam tots d'acord, i segurament que tots ens
alegram que això succeeixi aquí, a les Illes, doncs Espanya
abans tenia una empresa pública d'energia fins que es va decidir
externalitzar. Idò, en saber de la importància que té tenir una
empresa pública d’energia, en el Congrés vàrem presentar la
creació d'una i ens vàrem trobar amb el vot negatiu de tots els
grups parlamentaris que tenen representació en aquesta cambra.

I no ho entenem, perquè després és igual el discurs que es
vulgui fer en aquest parlament o davant els mitjans, la realitat
és que tothom va votar en contra de la nostra proposta de poder
produir energia neta i vendre-la a preu de cost a la ciutadania
en aquests moments tan complicats. I no ho podem entendre,
quan resulta que a Espanya tenim les hidroelèctriques que estan
més que amortitzades, que el cost de producció d'energia del
megawatt està per sota de 20 euros i ens el claven als ciutadans
aquest mateix megawatt a 200 300, 400 i fins a 700 euros com
hem pagat. I d'això no ens sentim parlar.
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I ja sabem que el sistema del mercat majorista d'electricitat
es regeix pel preu del gas, però és que quan posàvem el crit en
el cel per pagar mesos enrera 180 euros, només es venia a
aquest parlament a parlar d’abaixar imposts, però ningú no
volia parlar de l’obscenitat que és que les elèctriques
produeixin a 20 euros i ho paguem a 180. I escolti’m bé, d'ençà
que Espanya va aprovar les reduccions impositives de la
fiscalitat elèctrica espanyola, a mitjans de l'any passat, hem
recaptat 4.000 milions d'euros menys, i saben quan han guanyat
les elèctriques, Endesa, Iberdrola, Naturgy, tancaren el 2021
amb uns beneficis de 6.500 milions d'euros, és a dir, un 40%
més el 2020, malgrat les reduccions.

(Remor de veus)

Sàpiguen...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. SANS I REGIS:

..., sàpiguen que el sistema elèctric i també dels hidrocarburs
tenen totes les mangarrufes ben estudiades per tal de no deixar
d'engrossir els seus beneficis a costa de la ciutadania, un
sistema pervers que esperam que ara amb l'autorització
d'Europa a Espanya i Portugal, per limitar el preu dels gas
utilitzat per a la generació elèctrica, es pugui reduir
considerablement el preu final de l'electricitat de forma real.

I sabem que això, com deia, no es pot canviar en aquest
parlament directament, però si tothom tengués el mateix
missatge, potser començaríem a veure canvis reals a favor de
la ciutadania, com, per exemple, com dic, impulsar aquesta
empresa pública d'energia per no estar subjectes a les
oligarquies elèctriques.

De moment, a Balears, des d'Unidas Podemos demanam un
impuls i més suport a la transició energètica, que, tot i que ens
arriben aquests 230 milions d'euros de fons europeus que ens
poden semblar molts, no seran suficients per aconseguir
l'objectiu de deixar de dependre dels combustibles fòssils i, al
final, d'altres països i de factors externs.

I, d'altra banda, com ja hem dit, proposam la creació d'un
xec energètic per fer front a la pujada de la llum, que esperam
que sigui una realitat aviat i que es tramiti des del Govern, que
ja s'han avançat avui aquí moltes de les mesures que
s’aprovaran demà, de forma extraordinària, en un Consell de
Govern, amb més protecció dels vulnerables, com s’ha dit, i
amb un reforç cap al sector primari i l’impuls a la transició
energètica per poder democratitzar l'accés a l'energia. I en
aquest sentit, des d'Unidas Podemos ens hi trobaran,
continuarem fent feina i tenen el suport per poder sortir
d'aquesta crisi tots junts i més reforçats, que al final el que
necessita la ciutadania de les Illes Balears és el suport unànime
d'aquesta cambra per poder sortir endavant.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Mis primeras palabras hoy tienen que ir
destinadas a trasladar el apoyo y la solidaridad de Ciudadanos
al pueblo ucraniano y, sobre todo, reconocer desde esta tribuna
la respuesta que ha dado la sociedad balear de solidaridad con
Ucrania y los refugiados.

Es oportuna, presidenta, su comparecencia hoy aquí, en esta
cámara, además, usted viene antes de aprobar estas medidas en
el Consell de Govern de mañana, y también con unas medidas
pactadas con los agentes sociales y económicos y acordadas en
el marco del Pacto de reactivación, en el que, días antes,
estuvimos con ustedes matizando muchas de esas propuestas.

Y, bien, no lo mismo que ha hecho el Sr. Sánchez, que ayer
presentó sus medidas en un ámbito que no debería ser el
oportuno, porque el Sr. Sánchez se pasa por el forro el
Parlamento, el Congreso, igual que ustedes lo han hecho
durante muchos meses, que nos han tenido al Parlamento
convalidando decreto a decreto.

Y, miren, la situación es muy preocupante, como ya se ha
dicho en esta tribuna, la inflación está desbocada desde
octubre, con el 7,5 en Baleares, por encima de la media de
España. También España tiene la inflación muy por encima de
la media de la euro-zona, esa es la realidad. Tenemos un déficit
descontrolado, la deuda pública en cifras históricas y el país
patas arriba por la huelga del transporte. Y en ese contexto la
inacción del Gobierno de España durante semanas y durante
meses ha dado pie a que ese paro del transporte se haya
convertido en un grave problema que ya ha provocado la
paralización de la industria, el desabastecimiento de los
comercios, una huelga también masiva en el campus.

Y eso es lo que ha hecho despertar al Sr. Sánchez, que
durante muchas semanas ha estado sin dar señales y sin tomar
ninguna medida, ha tenido que ponerse en jaque la economía y
nuestras economías para que tomara medidas que, desde
Ciudadanos, llevamos desde octubre -desde octubre-
reclamando.

Y ustedes, mientras, ya lo he dicho, perdiendo también dos
semanas, aquí sumándose al carro del Sr. Sánchez, repartiendo
quien era el culpable y aprobando estos decretos con recetas
intervencionistas, poniendo límites a la actividad empresarial
y limitando así la economía balear, y tiene un Ayuntamiento de
Palma, que ya le digo que les va a lastrar su gestión, si no lo
remedia antes, que está mientras inflando tasas, aumentando las
plusvalías, ustedes dan ayudas, pero, por otro lado, el
Ayuntamiento de Palma, fríe a los comerciantes, a los
ciudadanos de Palma.

Y yo comprendo, y desde Ciudadanos reconocemos que
estamos ante un reto complejo que requiere soluciones muy
complejas, pero es que llevamos desde octubre reclamando
medidas, desde octubre, y por eso le planteamos este plan de
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choque con 30 medidas, y ya lo conoce, se lo trasladamos en el
Pacto de reactivación, porque nos preocupa, y nos preocupa
mucho que la recuperación y esta crisis se cargue de nuevo
sobre las familias, sobre los autónomos, sobre las PYME, que
están con el agua al cuello, esa es nuestra gran preocupación.

Y, como le he pedido antes, en la sesión de control al
Gobierno, y usted me ha pedido que reconozca cuando se
hacen las cosas bien, yo creo que he sido muy crítica con usted
y con su gestión durante meses, lo he sido, cuando hay que
hacerlo Ciudadanos hace esa oposición responsable también, y
le reconozco esas acciones, reconozco que en esta comunidad
autónoma se han tomado medidas mucho antes que en otras
comunidades autónomas, le reconozco que hayan
desconvocado esa huelga del transporte, porque sobre todo
contribuye a dar una buena imagen, dar una buena señal en un
momento que todos deberíamos estar remando para que la
imagen de Baleares sea buena ante una temporada turística.

Y yo se lo reconozco, y también que hayan tomado estas
medidas que acordamos en el Pacto de reactivación de
aumentar las líneas de transporte, porque ya lo saben, desde
Ciudadanos no agitamos la indignación para provocar efectos
nefastos en la economía balear y entre la sociedad balear,
somos responsables y trabajamos aportando soluciones y
medidas. No esperamos, como otros, a que esto vaya muy mal
para sacar réditos electorales. Es que yo soy diputada en esta
cámara, porqué amo a Baleares, por qué amo a Baleares, y
porque creo firmemente en la sociedad balear,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... por eso soy diputada y trabajo todos los días defendiendo los
intereses de los ciudadanos de estas islas.

Y, créame que lamento, lamento tener que decir que llegan
tarde con las medidas y el Sr. Sánchez llega tarde con estas
medidas, y damos la bienvenida a muchas de ellas, porque
muchas son propuestas de Ciudadanos.

I, miren, es que Sánchez llega el último, y no solo llega el
último, es que las medidas son insuficientes, son poco
ambiciosas, de listón bajo, y no están pensando en el futuro ni
a medio plazo. Llevamos un mes de urgente y extraordinaria
necesidad, ahora sí, de urgente y extraordinaria necesidad para
que este Gobierno de España hubiera ya aprobado un real
decreto. Y las formas, ya lo he comentado, no es lugar, ayer, en
un desayuno, rodeado de empresarios, sin preguntas, sin los
portavoces de los demás grupos parlamentarios, que aproveche
el presidente del Gobierno para ponerse medallas y hacer
propaganda, sin explicarlo antes en el Congreso. Por eso le
agradecía que usted esté hoy aquí explicando estas medidas.

Pero, miren, vuelvo a repetirlo, estas medidas llegan tarde,
lamentablemente, ¿cuántas han sido las pérdidas ya estos meses
por la inacción de Sánchez y compañía, cuánto tardarán en
llegar estas ayudas a verse reflejadas en el circuito económico
y cuándo llegarán estas ayudas a Baleares? Me gustaría que lo
explicara en su réplica.

¿Van a tener un impacto o rápido en nuestras economías, en
las economías de las familias, en la industria? Y aunque damos

la bienvenida a que se haya rectificado y sí al final se vayan a
tomar medidas para aliviar esta situación, creemos que falta
ambición, y lo vuelvo a repetir, son medidas de listón bajo, no
estamos seguros además de que sean medidas suficientes para
aliviar los bolsillos directamente de los ciudadanos. Sigue sin
haber medidas expresas para luchar contra la inflación
desbocada desde octubre, por que desde Ciudadanos pedimos
que se deflacte la tarifa del IRPF, para evitar un doble castigo
a los trabajadores, por la inflación, y amortiguar la pérdida de
la capacidad adquisitiva de las familias y de los trabajadores de
nuestras islas. Porque ¿quién les va a devolver la diferencia de
lo que ha subido todo? No puede ser que suban los salarios un
2% y que suba la inflación y los precios, por otro, casi el 8%.

Y ¿dónde están también las propuestas concretas para las
Islas Baleares? Se lo he dicho en mi pregunta de control al
Gobierno, no hay en este plan de choque del Sr. Sánchez
medidas específicas para paliar ese doble impacto derivado del
hecho insular. Y le pedimos y le vuelvo a exigir que pelee con
Sánchez para que estas ayudas específicas lleguen.

Y ¿dónde están las propuestas específicas también para
nuestros autónomos? Damos la bienvenida y nos alegramos de
esa propuesta que también hacíamos desde Ciudadanos, de
ampliar la carencia y ampliar el vencimiento de los créditos
ICO, y también que estas ayudas del transporte lleguen a los
transportistas autónomos, damos la bienvenida. Pero echamos
a faltar muchas de nuestras medidas, que sí que están en nuestra
plan de choque, medidas y ayudas para los autónomos, porque
proteger a los autónomos es proteger una parte fundamental de
nuestro tejido empresarial, que ha sufrido muchísimo durante
la crisis económica de la COVID, y que muchos han tenido que
tirar de sus ahorros familiares para mantener esos negocios. Y
encima, las ayudas no están llegando a todo el mundo.

Yo, si fuera usted, presidenta, le preguntaría a Sánchez: ¿va
a suspender la reforma de les cotizaciones de los autónomos?
¿Va a superar la prestación por cese de actividad? ¿Va a
bonificar las cuotas de autónomos y va a crear la figura del
autónomo vulnerable? Eso es proteger a los autónomos en este
momento.

Y sobre el bono social eléctrico, que estamos de acuerdo y
llevamos pidiéndolo desde Ciudadanos a nivel nacional y a
nivel autonómico desde hace meses, pero es que es insuficiente.
Usted ha dicho que llegará a 22.000 familias de Baleares,
22.000, ¿sabe cuántas familias, cuántas personas hay en riesgo
de pobreza y exclusión en Baleares? 266.000 personas en
riesgo de exclusión, una de cada dos personas en Baleares tiene
problemas para llegar a final de mes. Por tanto, espero que una
de las medidas complementarias autonómicas sea
complementar este bono social eléctrico.

Y me alegro, también le debo decir haber escuchado hoy
esta medida de rebajas fiscales y exoneración de las tasas para
nuestros agricultores y sobre todo las tasas portuàries y
pesqueras en los puertos, como ya se ha puesto en marcha en
Andalucía esta misma semana, y agradezco que hoy nos haya
informado de esta medida que mañana aprobará en el Consell
de Govern.
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Y, miren, sobre la Unión Europea lo que ha argumentado
aquí no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, se han pasado
semanas tapando la inacción del Gobierno de Sánchez
culpando a la Unión Europea, y eso no lo voy a admitir, no lo
paso. Han hecho una cortina de humo para cubrir esa inacción
del Gobierno. España no ha hecho nada durante meses diciendo
que tenía que tener el visto bueno de la Unión Europea para las
medidas que ha tomado, y yo...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, hauria d’anar acabant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... -sí, gracias, presidente-, y yo le digo desde aquí que eso no
es cierto, diciendo que Bruselas no le dejaba; falso,
rotundamente falso, los demás países sí han actuado y, por
tanto, la gira europea de Sánchez se ha frustrado, porque lo que
quería, que era separar el precio del gas del paquete de precios
de energía, al final lo ha retirado, y no fue al Consejo Europeo
del pasado viernes.

Y nada de hito histórico lo del Consejo Europeo del
viernes, lo han vendido para tapar con esa cortina de humo...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, moltes gràcies.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... la inacción del Gobierno Sánchez. Seguiré en mi réplica.
Gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Molt bon dia, diputats i diputades, Moltes gràcies, Sr.
President. Sra. Presidenta, deia el filòsof i assagista, Ortega y
Gasset, a la seva obra Meditacions del Quixot, que “jo som jo
i la meva circumstància, i si em salv jo, si salv aquesta
circumstància, segurament em salvaré jo”, i això, evidentment,
és un plantejament que hem de dur o hem d'elevar al col·lectiu,
al fet social, és a dir, jo i les meves circumstàncies o nosaltres
i les nostres circumstàncies.

Per tant, el primer de tot és agrair aquesta oportunitat que
tenim per fer aquesta anàlisi, aquesta avaluació de com són
aquestes circumstàncies i de com les hem de salvar,
precisament, unes circumstàncies que, evidentment, són d'una
complexitat enorme

Acabàvem de sortir o sortíem, tot just, d’una pandèmia la
qual ha tingut, evidentment, unes conseqüències dràstiques i
dramàtiques tant a nivell social, com a nivell econòmic, com a

nivell sociològic, com a nivell psicològic i, evidentment, també
sanitari, i que ha comportat un esforç important per part de les
diferents administracions públiques, precisament, per donar
resposta a aquesta circumstància. Idò, tot just quan
començàvem a sortir i veure un poc la claror al final del túnel,
ve una situació internacional que és molt convulsa. Segurament,
per tant, això, tot plegat du a pensar, diríem, que segurament
mai no hi hauria hagut tantes dificultats a l'hora de governar
com les que precisament trobarem en aquesta legislatura, on
passa absolutament de tot.

I quan faig referència, evidentment, a aquesta situació
internacional complicada i convulsa, el tema d’Ucraïna a les
portes d'Europa, o dins la mateixa Europa evidentment hi juga
un paper fonamental, però, també crec que és ben just recordar
que tant a Síria com a Afganistan encara es moren de fam a dia
d'avui, i que, per tant, no tenir-los en compte seria un
menyspreu i, evidentment, seria parlar de països de primera o
de països de segona i, per tant, també crec que els hem de tenir
en compte.

I també, evidentment, en la qüestió del Sàhara, que també
en vull parlar i que forma part d'aquestes relacions
internacionals que té l'Estat espanyol, on tenia una
responsabilitat i on ha venut -ha venut, literalment- aquells que
fins ara havia considerat els nostres germans i que hi havia
hagut una forta presència social de la seva problemàtica, de la
seva realitat i una lluita social important, i aquesta traïció no
sabem a quin preu, no sabem si serà barata o serà cara, en tot
cas, jo, com a polític, i crec que el meu grup parlamentari tot
sencer, sentim una profunda vergonya!, i crec que també ha de
quedar clar i ho hem de dir així com és.

(Alguns aplaudiments)

Tornant, evidentment, al tema d’Ucraïna, al cap i a la fi
parlam d’una guerra entre dos gegants econòmics, dos, que es
troben un devora l'altre, per una banda, Rússia, i per l’altra,
Europa. Xina també hi és, el que passa és que, com que tothom
deu doblers a Xina, Xina es troba amb aquesta actitud de dir:
no us faceu molt de mal, no fos cosa que no em tornàssiu el que
em deveu, no és així?

Però es fixin-se, fixin-se que hi ha un informe que firmen
més de 140 experts de la Unió Europea, que vinculen
directament el règim del Sr. Putin amb el renaixement de
l'extrema dreta dins Europa, i que seria, en certa manera, com
una espècie de cavall de Troia, que és aquell cavall carregat de
soldats que va entrar dins les murades de Troia i això va
comportar que Troia caigués -això de Troia és una història,
això d'Europa, evidentment, pot ser ben cert, com ho demostra
aquest estudi-, on vincula una relació econòmica de subvenció
de la majoria de partits d'extrema dreta, i entenem també que,
per tant, si s'han finançat els diferents partits d'extrema dreta
dins Europa, també haurà finançat els partits polítics d'extrema
dreta que hi ha dins l'Estat espanyol, o almanco ja s'ha
demostrat que certes organitzacions afins a aquesta extrema
dreta sí que han rebut el finançament per part del Sr. Putin.

Precisament, no fa gaire nosaltres vàrem presentar una
proposició no de llei que precisament anava en aquest sentit.
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I aquest renaixement de l'extrema dreta, evidentment,
aquells soldats que han entrat dins el cavall de Troia i s'han
assegut dins les nostres institucions, encara no hem estat
capaços -com sí que ho han fet a la resta de països d'Europa,
no?- d’aïllar-los, aquí, en canvi, els hem posat l'estora vermella.
No fa gaire, se signava un pacte a Castella i Lleó, precisament
amb VOX, i crec que era el president del Partit Popular
Europeu, el Sr. Donald Tusk, que els estirava les orelles i els
deia: això no pot ser la norma!

Crec que també tenim un problema amb l’entrada de
l'extrema dreta, que la dreta no sap gairebé on s'ha de col·locar
o on s'ha de recol·locar. I crec que en aquest sentit és important
aprofitar -perquè, evidentment, la dreta és necessària dins les
institucions-, evidentment que es converteixi en aquella dreta
europea, en aquella dreta que ha deixat enrere passats històrics
o episodis històrics passats, i que és capaç, evidentment,
d'afrontar el futur des d'una perspectiva que sigui totalment
democràtica. I crec que ens hem de fer una pregunta amb això
de l'extrema dreta dins les institucions: què no hem après res
del segle XX, què no sabem com acaba tot això? I si ho sabem,
per tant, com és que ho comportam?

Tot això, a més, dins unes altres circumstàncies, el canvi
climàtic, la crisi del canvi climàtic i, evidentment, crec que
també hem d'aprofitar aquesta conjuntura, evidentment, per
explotar i sobretot fer via en la utilització d'altres combustibles
que no siguin fòssils i altres maneres de produir energia. Crec
que hem aconseguit fites molt importants, la planta d'hidrogen
que vàrem inaugurar la setmana passada crec que n’és una;
abans la Llei de canvi climàtic, precisament, aprovada en
aquest mateix ple; o la Llei de residus; o podem parlar de
moltíssimes iniciatives que s'han dut a terme i que,
evidentment, no abasten i que les hem d’accelerar i les hem
d'ampliar en la mesura de les possibilitats.

Com també una crisi política, Sra. Presidenta, és a dir, hi ha
una desafecció per part de la immensa ciutadania respecte de la
classe política. L'altre dia, precisament, amb una diputada del
PP i una del PSOE parlàvem aquí de fora, fèiem una dissertació
sobre una notícia que havia aparegut en premsa respecte d’una
regidora de Ciutadans de l'Ajuntament de Palma, que crec que
encara no s’ha adonat que ara són un partit de centre i liberal,
perquè feia referència, bé, a unes qüestions que, evidentment,
ja haurien d'haver passat a la història, el tema del cruising del
Carnatge, no?, que això és més vell que l’anar a peu, és a dir,
la meva padrina ja hi anava per allà, però, bé, és igual,
parlàvem, precisament, d’una dissertació sobre un titular que es
deia “Conocer de primera mano”, eh?, fixi’ns que jo avui he
conegut una cosa -ahir va ser-, de primera mà i, bé, és igual...
La qüestió és que va passar una galera, va passar una galera, a
cavalls, i es va returar, venia carregada de..., es va returar
davant la porta del Parlament i diu: aquí, Parlamento de las
islas Baleares y aquí, bla, bla, bla..., i es coneix que em degué
veure que jo reia i em va fer com un gest de complicitat, i dic:
no, i si ho sabessis..., si ho sabessis bé!

(Algunes rialles i remor de veus)

Bé, en tot cas, jo crec que fa falta retornar a la ciutadania,
la ciutadania està farta -farta- de veure polítics que discuteixen
i que no són capaços d'arribar a un acord, i precisament el que

volen veure és tot el contrari. I crec que, en aquest sentit, la
figura del rei -del rei emèrit, aquest campechano- que se’n va
haver d'anar perquè va evadir tots quants d’imposts va poder,
no?, i nosaltres diem: bé, però era campechano, no?, era
campechano. És a dir, us imaginau el missatge que donam a la
ciutadania, de tenir un senyor que ha estat cap d'Estat durant 40
anys, que ha evadit tots quants imposts ha pogut. Els imposts,
precisament, són els que sostenen la societat del benestar, que
paguen l'educació, que paguen la sanitat, que paguen les
prestacions socials, d’atur, etc. Per tant tot això ja no és una
qüestió de dretes o esquerres, de monàrquics o republicans, és
una qüestió que afecta l’ètica, l’ètica, no la política, l’ètica, i
crec que també n'hauríem de fer una bona reflexió.

I, d'altra banda, una qüestió important, també, que crec que
hem de tenir en compte dins aquestes circumstàncies de les
quals parlava Ortega y Gasset, evidentment, és la nostra
capacitat de donar resposta als ciutadans, per tant, la nostra
capacitat d'autogovern. Precisament, hi havia un informe del
Consell Econòmic i Social que deia que podem ampliar el
nostre autogovern, no podem dependre sempre del criteri del
que hagi de torn a Madrid o a Brussel·les, i, en aquest sentit,
crec que el nostre Estatut permet poder seguir avançant.

L’altre dia anàrem a una tertúlia, i precisament era el dia
que s'havien anunciat unes ajudes al sector dels transports, que
varen provocar que es desconvocàs la vaga; i jo vaig utilitzar
una expressió, que era dir: bé, això és un parche, això és un
pegat, i l’oposició ho va agafar en el sentit pitjor que ho podia
agafar, i jo ho deia, precisament, en el sentit millor que ho
podia dir, -sí, sí. La situació és tan complexa que no
l'arreglarem des de les Illes Balears, tant de bo la presidenta
tingués la capacitat d'arreglar la situació del món!, però no, ens
vendrà just la de les Illes Balears. I, per tant, moltes vegades en
situacions tan complexes es tracta de donar globus d'aire, de
permetre que la gent pugui respirar, que és el que hem fet, ni
més ni pus, des que va començar la crisi derivada de la
pandèmia, donar globus d'aire, que la gent pugui respirar, que
és al cap i a la fi del que es tracta i del que avui ha anunciat la
presidenta, amb el suport, evidentment, de tots els partits
polítics que li donam suport, com no pot ser d'una altra manera.

El Talmud diu que una guerra entre la foscor...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ensenyat, hauria d’acabar.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... -sí, vaig acabant, Sr. President-, una guerra -perquè això és
molt guapo i m’ho havia preparat molt bé...

(Rialles de l’intervinent i remor de veus) 

..., el Talmud diu que una guerra entre la llum i la foscor
sempre guanyarà la llum, i diu que el vespre, el vespre, una
candela, és a dir, qualsevol flama, és una victòria sobre
l’obscuritat. I jo pens que d'això es tracta, de donar molt d'aire,
donar molts de globus d'aire i d'encendre moltes candeles, com
també han fet molts de ciutadans d'aquestes illes respecte de
tota la qüestió d'Ucraïna. Moltes gràcies, diputats i diputades. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Ensenyat, ¡cúidese de
sus obsesiones!

Antes de nada, nuestra solidaridad con el pueblo de Ucrania
y nuestra condena, una vez más, a la intolerable invasión
ordenada por Vladímir Putin.

Sra. Armengol, afrontamos una crisis social y económica
sin precedentes, hacemos frente a subidas históricas de los
precios de la luz, el gas, los combustibles y la cesta de la
compra; una situación que pone contra las cuerdas a las
economías familiares, una realidad que reduce la capacidad
adquisitiva de los ciudadanos y obliga al cierre de negocios. Y
es su gobierno y el del Sr. Sánchez los que nos conducen a la
ruina y a la miseria, con políticas liberticidas alejadas de la
realidad social.

Y lo estamos viendo estas semanas con los paros de los
transportistas, en las manifestaciones contra este gobierno de la
ruina de hace semanas, lo vemos cuando salimos a las calles,
hace diez días, como hizo VOX, junto al sindicato Solidaridad
en Palma, en Eivissa, en Maó, que es el motivo por el que tres
días después los multisubvencionados sindicatos, UGT y
Comisiones Obreras, quisieron lavar su deteriorada imagen y
fracasaron estrepitosamente, es evidente que ya no engañan a
los trabajadores y, desde luego, aún menos nos van a engañar
cuando salen a movilizarse con ustedes mismos, con los
partidos del Gobierno. Eso ha sido uno de los esperpentos más
llamativos, la izquierda y los separatistas manifestándose contra
ellos mismos, ¡es algo asombroso! 

Sra. Armengol, la calle habla, porque hay vida más allá de
la CAEB, PIMEM, UGT y Comisiones Obreras, está la calle,
que no puede vivir más. Y usted no da respuestas ante la actual
crisis, más allá, eso sí, de la autocomplacencia y la foto, usted
es incapaz, absolutamente incapaz, de asumir responsabilidades
por los resultados de su nefasta gestión. ¿Ha hecho autocrítica?
No, ninguna, al revés, usted siempre culpa de todos nuestros
problemas a algo exterior, primero, la pandemia, y ahora la
invasión de Ucrania por parte de los rusos. No, Sra. Armengol,
el problema es usted, ese es el problema que tenemos en
Baleares, es la gestión de su Gobierno; que estemos arruinados
no es culpa del colega de sus socios de gobierno, Vladímir
Putin, es culpa suya.

Y es culpa suya...

(Remor de veus)

..., que sea culpa suya lo demuestra, suya y del Sr. Sánchez, que
la inflación lleva aumentando 12 meses seguidos y ahora va a
llegar al 10%, que es la más alta de toda Europa, la mayor de
la historia de España. 

Mire, Sra. Armengol, antes de la invasión rusa a Ucrania el
precio de la luz ya se había multiplicado por 5 y la gasolina ya
costaba el doble, son usted y el Sr. Sánchez los responsables.
Fíjese lo que ha pasado en Polonia, donde, según sus delirantes
discursos, el de su gobierno y sus socios, está gobernando esa
malvada ultraderecha, han llevado a cabo una bajada
generalizada de impuestos; que, por cierto, ahora está siendo
imitada por otros países europeos, y es precisamente en Polonia
donde están pagando la luz un 65% más barata, por esa
reducción de impuestos.

Porque además usted oculta la verdad a los ciudadanos, no
les dice que más del 50% de lo que pagamos por los
combustibles son impuestos. Porque, además, es que usted, en
vez de aprobar rebajas de impuestos para que los transportistas,
los taxistas, los pescadores, los payeses, los ganaderos, los
autónomos, las familias, en general, que ya no puedan vivir, en
vez de aprobar esas rebajas de impuestos, lo que usted hace es
seguir disfrutando de sus privilegios y no renunciar
absolutamente a nada, usted sigue manteniendo una
superestructura autonómica para colocar a enchufados en sus
múltiples chiringuitos, que son los chiringuitos que pagamos
todos los ciudadanos de Baleares.

Tiene el ejemplo y el referente a seguir, como dice, en el
Gobierno de Pedro Sánchez, que en vez de ayudar a la gente,
como estamos pidiendo desde VOX, está dedicando más de
20.000 millones de euros, 20.000 millones de euros, a políticas
feministas transversales. Y, por ejemplo, usted, aprovechando
la aprobación de ese "decretazo" ley de turismo, pues le va a
dedicar más de 20 millones a sus sindicatos, a UGT y
Comisiones Obreras. Por cierto, un "decretazo" que tampoco
cuenta con el apoyo de nadie del sector turístico y que sirve
también para perjudicar a nuestra única industria.

Mire, Sra. Armengol, no nos creemos sus medidas, se lo he
dicho en la sesión de control, su gobierno, el que nos ha
arruinado, lo vemos absolutamente incapaz para sacar a nadie
de la ruina. Ya le dije hace meses que usted está agotada, desde
la deplorable gestión de la pandemia, que utilizó como excusa
para pisotear las libertades ciudadanas, como le han dicho los
altos tribunales derogando sus decretos autoritarios. Las
medidas que usted anuncia, y que además no ha explicado
cómo va a aplicar, vienen forzadas por las protestas masivas en
la calle. Además, visto que usted y su gobierno lo único que
entiende son esas protestas, yo desde aquí animo a que
continúen esas protestas porque, lamentablemente, es lo único
que usted acepta.

Vivimos tiempos de incertidumbre y es por eso,
precisamente, ahora más que nunca, cuando son necesarias
medidas que redunden en beneficio de los ciudadanos. Desde
VOX se lo hemos reiterado, lleve a cabo una rebaja
generalizada de los impuestos, reduzca la insoportable presión
fiscal a los ciudadanos y a las empresas. Para ello necesita
desprenderse del gasto superfluo, reduzca el tamaño de su
gobierno, de la mayoría de las 56 empresas públicas, de la
mayoría de sus más de 200 cargos políticos; utilice el dinero
que despilfarra para regar a medios de comunicación afines,
asociaciones afines, a los sindicatos, a las patronales, a las
entidades catalanistas, utilice ese dinero para ayudar a las
familias que lo necesitan, pero, desde luego, usted no lo hace.
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Porque es que ustedes nos salen muy caros, Sra.  Armengol,
nos salen carísimos no sólo por la gestión y por su
administración, sino, fíjese, también por las condenas
millonarias que tienen que pagar todos los ciudadanos por los
caprichos urbanísticos de la izquierda. A los 321 millones que
llevamos acumulados en condenas, hay que sumar una nueva en
Benirràs, en la isla de Eivissa, que supone 170 millones más,
ahora, también, sí. Vamos a superar los 500 millones en
condenas por la normativa y la gestión de los gobiernos
socialistas, es que ustedes nos salen muy caros.

Y viene aquí y nos viene a hablar, a anunciar, mejor dicho,
batería de medidas, las ayudas, y viene aquí y saca pecho de las
medidas energéticas que se han conseguido gracias a Pedro
Sánchez y su excelente trabajo en Europa, donde no saben ni
cómo se llama -que sí, que sí, que le han llamado Antonio-, y
¿usted viene aquí a sacar pecho de esa gran labor?

Por cierto, ya que está defendiendo a Pedro Sánchez a capa
y espada, entiendo que también estará de acuerdo con la ayuda
militar a Ucrania. ¿Está usted de acuerdo con la ayuda militar
a Ucrania? Me gustaría saberlo, también.

Porque usted, al igual que Sánchez, vienen aquí a vender lo
que ya podrían hacer, por ejemplo, que Sánchez venga aquí a
vender que ha conseguido que le dejen hacer lo que ya podía
hacer como presidente de España, ¡es que es asombroso!, igual
que lo de los 20 céntimos de los combustibles, que ha venido
usted también aquí a sacar pecho, eso es muy socialista. O sea,
los 20 céntimos de abono en la gasolina lo van a pagar todos
los ciudadanos a través de los impuestos; suben los impuestos,
les sacó los 20 céntimos de los impuestos que ya están
pagando, o sea, son los propios ciudadanos los que nos estamos
ayudando a nosotros mismos. Y viene aquí a hablar de que va
a ayudar con millones, con créditos ISBA...

(Remor de veus)

... Los créditos se tienen que devolver, Sra. Armengol, por eso
le decía que se tienen que rebajar los impuestos, no seguir
aumentándolos para que nosotros mismos tengamos que pagar
todas esas ayudas que usted anuncia y que no lo son en la
práctica. 

Mire, porque, es que es un insulto que destine, por ejemplo,
a la pesca 36.000 euros menos que los que dedica para pagar
los gastos de mantenimiento de las infraestructuras de los
sindicatos. Ahora acaba de anunciarnos... ahora, hace 3 días,
380.000 euros para ayudar a todo el sector pesquero de
Baleares, ahogados por el precio de los combustibles, por las
facturas y los impuestos, 380.000 les acaba de dar, mientras les
da 700.000 euros a la prensa que utilice el catalán. ¡Eso, eso es
lo que usted valora y eso es lo que prima: el catalán! 

Los pescadores -y lo sabe- salen a trabajar a pérdidas para
pescar el marisco, que estoy convencido que disfrutarán los
dirigentes sindicales con las subvenciones que ustedes les dan.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

Miren, los 5 millones al transporte, que ya les ha dicho, la
Asociación de Transportes de Mercancías de las Islas Baleares,

que eso no va a solucionar los problemas del sector, no solo no
solucionan, que si lo comparamos con lo que nos va a costar
IB3 Televisión este año, con más de 40 millones de euros, con
una audiencia media del 4,6%, es un auténtico insulto.

Usted, Sra. Armengol, se ríe de nosotros mientras nos
saquea. Y, mire, le voy a dar un ejemplo del resultado del
saqueo socialista a los ciudadanos: según el Informe sobre el
estado de la pobreza en Baleares 2021, la mitad de la población
de las islas tiene dificultades para llegar a final de mes,
mientras que el 22% se encuentra en situación de riesgo de
pobreza o exclusión social, es decir, 266.000 personas en las
islas, lo que supone 7 puntos más que en 2019. Y, además, en
este informe se establece que Baleares es la región que más ha
incrementado la tasa de pobreza. Cada vez, Sra. Armengol,
deja más gente atrás. 

Es usted, Sra. Armengol, a la espera de las preguntas que le
he lanzado, es usted una presidenta que no da soluciones, es
usted una presidenta agotada y superada por los
acontecimientos, inhabilitada por los tribunales que han
tumbado sus medidas y que han condenado sus caprichos
urbanísticos, condenada también al ostracismo social, con las
huelgas, con las manifestaciones, con las protestas de todos los
sectores económicos de las islas, con la calle levantada, Sra.
Armengol, de eso no le va a salvar Putin.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos, 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.
Sra. Presidenta, evidentment, el primer que volíem fer des del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears és la
condemna absoluta i total al conflicte armat, provocat per
Rússia i provocat per aquest totalitarisme, que es diu Putin, que
alguns diuen que és de dretes i altres que és d'esquerres, jo no
entraré en aquesta valoració perquè evidentment cadascú,
diguem, fa allò, en gran part tal espanyol de “¡quita bicho,
quita bicho!”, eh?

Bé, des de l’humanisme i de la solidaritat absoluta, volem
reivindicar l’europeisme, el nostre és un partit europeista i que
creu en Europa, i que si alguna cosa positiva hem de cercar a
aquesta situació tan lamentable del conflicte bèl·lic és el
reforçament de la Unió Europea i el reforçament de la idea
d'Europa, perquè la idea d'Europa va néixer, sobretot, perquè
els europeus deixassin de matar-se, perquè havien passat dues
guerres mundials. I tornar a una guerra i a un conflicte bèl·lic
a Europa demostra com és de necessària la reivindicació
d'aquesta idea d'Europa. Aquesta és la primera reflexió que
volia fer. 

La segona reflexió que vull fer és que, evidentment, vivim
situacions extraordinàries, tota la legislatura hem viscut
situacions extraordinàries, i aquestes situacions extraordinàries
que han estat descrites en aquest debat i, per tant, jo no
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m'allargaré en la seva quantificació, amb les dades, etc., genera
dues situacions que crec que val la pena destacar. 

La primera és la incertesa, vostè n’ha parlat, és vera, tenim
un panorama de gran incertesa, de molta volatilitat i molt
imprevisible, és difícil fer una planificació, fer un càlcul de
com anirà la temporada turística, perquè, en principi ha d'anar
bé, però... però, no ho sabem. Per tant, aquest és un primer
element.

Però també vull destacar en aquesta situació extraordinària,
que vivim tots una certa... tots a nivell polític, vivim una certa
contradicció i aquesta contradicció, per exemple, es nota amb
el tema de la fiscalitat, perquè aquí hem vengut a parlar de les
mesures que hem d'adoptar, i resulta que els partits que
repudien una teòrica baixada d'imposts posen com a gran
mesures temes fiscals i reduccions fiscals, perquè la bonificació
de 20 euros als imposts d'hidrocarburs és una mesura fiscal,
perquè la congelació de les taxes en els ports és una mesura
fiscal. Per tant, al final, resulta que els que diuen que no hem de
tocar els tributs i que no hem d’abaixar els tributs es dediquen
a adoptar mesures fiscals.

Ja dic, tothom viu amb contradiccions, no li ho vull retreure
especialment perquè nosaltres també vivim amb les nostres
contradiccions, perquè les situacions extraordinàries tensen de
tal manera el teu pensament i el teu plantejament que, de
vegades, caus en això. 

I en relació amb aquestes contradiccions, jo li vull fer una
reflexió, que és una contradicció: nosaltres apostam per un pla
d'ajudes directes als sectors afectats i, per tant, aplaudim que
s'adoptin aquestes mesures, però cada vegada més, i això ens
crea a nosaltres aquesta contradicció, cada vegada més anam
cap a una economia més intervinguda i més subvencionada,
més controlada i més dependent del sector públic. I vostè ho ha
dit, de 500 milions a 2.500 milions, vostè ho ha dit això. I a
nosaltres això ens preocupa, perquè nosaltres creiem que el
mercat és capaç d’adoptar moltes solucions, evidentment hi ha
d'haver un sector públic, s’ha de ser de controlar que hi hagi
una competència com toca, que no hi hagi situacions de domini,
d'acord, però, en general, el nostre partit pensa que el mercat fa
una funció i que ha de ser capaç de proveir molts de béns i
serveis, i si cada vegada depenem més del papà estat o de la
comunitat autònoma, evidentment, pensam que no anam pel
bon camí. Jo volia fer aquesta reflexió. 

El Pi considera que les Illes Balears haurien de tenir més
capacitat de resposta i això també ha quedat emfatitzat en el seu
discurs, perquè vostè diu: hem consensuat 75 mesures, 50 de
l'Estat, 25 de la comunitat autònoma; per tant, 50, la immensa
majoria, al final, la immensa capacitat de decisió la té l'Estat,
no la té la comunitat autònoma.

I per això nosaltres a la pregunta oral li reclamàvem més
ambició en el règim especial i més capacitat d’intervenció,
perquè si Canàries té la benzina més barata de l'Estat i les Illes
Balears tenen la benzina més cara de l'Estat alguna cosa hi té a
veure el règim especial, alguna cosa important hi té a veure. I,
per tant, nosaltres reclamam, evidentment, una reducció de
l'impost d'hidrocarburs, reclamam per a les Illes Balears un

IVA superreduït, un IVA, superreduït i, per tant, aquestes
mesures també ajudarien a contenir els preus.

I li vull fer una crida, Sra. Presidenta, a una certa humilitat,
perquè vostè ha dit que trencarà amb les seves mesures l'espiral
d’inflació. I jo li vull dir que vagi alerta perquè no sigui que
d'aquí a un parell de mesos la inflació no s'hagi continguda i les
seves mesures no hagin servit per a res, i això sigui un
bumerang en contra seva. 

Per tant, a l'Estat li demanam aquest tractament específic de
les Illes Balears i això evidentment lliga amb l'aprovació d'un
règim especial fiscal per a les Illes Balears, que hauria de
contenir aquesta capacitat de decisió.

I també li volem dir que, benvingudes siguin, ja li he dit
altres vegades quan parlàvem de la pandèmia, benvingudes
siguin les mesures en relació amb l'endeutament i aquests
crèdits ISBA i ICO, molt bé, però..., i benvingut sigui també
l’allargament de la carència, però això incrementa
l’endeutament de les nostres empreses i dels nostres autònoms
i arriba un moment que aquesta hipoteca massiva, encara que
sigui amb crèdits blans, evidentment això acaba passant com
una llosa per les esquenes dels nostres emprenedors i els pot fer
no ser capaços d’anar cap al futur i guanyar l'esdevenidor. Per
això, des d'El Pi li reclamam una condonació total o parcial per
convertir aquests crèdits en ajudes directes a fons perduts,
aquesta seria una mesura que també alleujaria els nostres
empresaris i els nostres autònoms.

Energia neta. En aquest capítol de la contradicció, vostès,
al final, en certa mesura, amb les mesures extraordinàries
adoptades, afavoreixen el cotxe privat i el transport privat,
perquè no han adoptat unes mesures per als professionals, sinó
que les han adoptades per al comú dels mortals i, aleshores,
evidentment això pot anar en contra. I vostè ens diu: no, hem
aconseguit 1.1169 milions del Pla Estatal d'Energia Neta; molt
bé, però també haurien de fer aquest exercici d’humanitat i dir:
és que les Illes Balears som la comunitat autònoma que està
més endarrerida en matèria de producció d'energia renovable.
I, per tant, en un cert sentit té lògica que la major inversió es
faci allà on estam més endarrerits.

I en aquesta qüestió de l'energia neta nosaltres la volem
convidar a donar suport i a assumir una iniciativa que ha fet El
Pi, en aquest parlament, en relació amb l’autoconsum
col·lectiu, que està limitat a 500 metres per la normativa
estatal, i que reclamam que s'allargui a 2 quilòmetres, la qual
cosa donaria molt més camp per córrer a l’energia neta i ens
ajudaria a avançar en aquesta transició energètica. Això s’ha fet
a Portugal, com vostè sap, i pensam que, evidentment, a l'Estat
espanyol es podria fer perfectament.

I juntament amb aquestes mesures que vaig desgranant,
pensam que hi ha d’haver polítiques afavoridores de la
inversió, i jo la crid a reflexionar si el seu decret llei de turisme
ha estat una mesura afavoridora de la inversió, si ha arribat en
el millor moment possible, si frena o ajuda a la inversió en
aquest moment extraordinari i de crisi, perquè crec que val la
pena reflexionar-hi.
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I l'actualització dels contractes públics, Sra. Presidenta,
benvinguda sigui, però jo li vull demanar: això afectarà les
inversions que van finançades pels fons europeus? Hi ha
capacitat i marge de maniobra perquè això també es traslladi a
tot aquest capítol de fons europeus, amb tota la burocràcia i el
rigor que requereixen aquests instruments? I també li deman si
això també serà traslladable als ajuntaments i als consells
insulars, com a entitats locals que van un poc per la normativa
estatal.

I també la convid, en aquest capítol de la contractació, a fer
cas a una iniciativa que també va fer el nostre grup, que és que
el producte quilòmetre zero no només és agroalimentari, també
hi ha material de construcció quilòmetre zero i, per ventura,
estaria molt bé que s’incorporàs als plecs de contractació de
l'administració pública l’exigència d'aquests productes de les
Illes Balears.

I acab, no em puc resistir a fer una reflexió final al Grup
Parlamentari de Podem, perquè, és clar, surten aquí i
l'electricitat és un desastre, és que vostès governen, vostès
governen, el Sr. Costa, abans, a la seva pregunta, se sorprenia
que protestassin en contra seva, i vénen aquí també i protesten
contra el seu govern, perquè qui fa tota la política elèctrica és
un govern PSOE-Podemos, i crec que haurien de reflexionar.
Per tant, manco pancarta, manco, crítica i més solucions per als
ciutadans, sobretot de les Illes Balears.

Gràcies.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt, en primer
lloc parlarà el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies de nou, Sr. President, i gràcies, Sra. Presidenta, per
comparèixer per afrontar aquest tema que ens preocupa a
nosaltres i, evidentment, a tota la ciutadania de les Illes Balears.

I jo vull començar i dir que tinc un alt nivell de coincidència
amb la seva anàlisi i el en el que ha plantejat tot aquest
programa d'ajuts o totes aquestes mesures, quan vostè ha dit:
Europa ha decidit assumir un cost, i el que hem de fer aquí és
repartir aquests costs. Per tant, ha deixat molt clar que,
evidentment, a qui hem d'ajudar és a qui més dificultats té per
afrontar aquests costs; perquè, és clar, que col·lectivament els
polítics, començant pels europeus i acabant pel nostre nivell
més modest, decidim que Europa assumeix aquest cost,
evidentment això després s'ha de socialitzar i, sobretot, el que
hem de fer és ajudar la gent que més dificultats té per assumir
la part del cost que li toca.

I això començ aquí per impugnar, absolutament, la línia que
segueixen els partits de l'oposició dient que la solució és
abaixar imposts; no, és a dir, l'impost, a veure si hem de tornar
repassar les classes de dret tributari, és una càrrega que suporta
qui se la pot permetre i, per tant, els qui ens podem permetre
pagar imposts hem de continuar pagant imposts, perquè els que

no poden ni tan sols pagar imposts rebin un suport perquè no
paguin, sense cap mena d'emparament, els costs que hem
decidit assumir col·lectivament a Europa contra l'agressió de
Rússia. Per tant, hem de despullar i hem de destapar la fal·làcia
i aquest discurs i aquest tòpic, i aquest frase ocurrent, totalment
buida de contingut, ara que puja tot, abaixam els imposts, -no,
no-, ara que puja tot, hem de continuar pagant imposts, perquè
els qui no poden ni tan sols pagar imposts se sentin emparats i
se sentin protegits. I, per tant, en aquest tema, evidentment,
sempre ens tindrà al costat i rebutjant, col·lectivament, amb els
grups del Govern, aquest plantejament absolutament
demagògic, que denota en el fons una gran mancança de
capacitat de fer propostes. Aquesta és l’anàlisi que nosaltres
fem.

Abans, a la interpel·lació que he fet al Govern he tengut
ocasió, i ara, evidentment, no ho repetiré, però, de fer un canvi
d'impressions amb el Sr. Negueruela sobre aquest doble lapse
temporal de la mesura de xoc i la mesura de canvi de model.
Evidentment, jo entenc perfectament que ara toca mesures de
xoc, però crec que no hauríem de perdre mai de vista que les
mesures de xoc no han d'hipotecar les mesures de canvi de
model que necessitem. I li posaré un exemple, quan vostè ha
dit, ha llançat un missatge optimista, ha dit: les Illes Balears,
probablement, serem la comunitat autònoma que més
continuarem creixent el 2021, i ha parlat d'un 10%, si no
m'equivoco; és clar, tot això, evidentment, ho fem basant-nos
en un sector, que és el turisme, que, amb un context de crisi
energètica i crisi climàtica, és un sector totalment exposat. Jo
poso com a exemple dir: evidentment, ara hem de fiar la nostra
capacitat recuperació en aquest sector, però si no som capaços
de veure que necessitem una gran reconversió de la nostra
economia i, evidentment, les reconversions són doloroses, tal
vegada el 2022 ens en sortirem, però i el 2023 i el 2024? Per
tant, no podem perdre de vista la necessitat d'un canvi de
model.

Ja sé que tal vegada ara no és el moment per fer-ho, però no
ho podem perdre de vista. Evidentment, la reconversió, la idea
té un cost i és dolorós, però una reconversió també i, per
saber-ho, per conèixer aquest cost d'oportunitat, es necessita
una altesa de mires que jo, evidentment, espero que el Govern
de les Illes Balears tingui.

Vull acabar i comentar la mesura estrella, gairebé, que vostè
ha comunicat, sobre la millora del finançament del transport
públic a Mallorca, cosa que entenc perfectament, perquè,
evidentment, la competència és del Govern de les Illes Balears,
i vostè em sembla que ha quantificat en 12 milions d'euros la
injecció que el Govern farà en el transport públic a Mallorca,
tant a l’autobús com ferroviari. I em sembla molt bé, però, jo,
Sra. Presidenta, tinc l'obligació de reclamar-li un esforç per
donar suport al transport públic a la resta d'illes i, en el cas
concret de Menorca, jo reclam que hi hagi una aportació d’1,5
milions d'euros per millorar també el transport públic a
Menorca i que permeti fer mesures que a Mallorca s'han pogut
prendre, com, per exemple, la gratuïtat per als menors de 16
anys, o altres mesures que vostè ha comentat: bonificació per
als usuaris freqüents o més freqüències en determinades línies.

Evidentment, vostè em dirà: escolti, això és un tema del
Consell de Menorca, perquè la competència és del Consell de
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Menorca; però jo aquí li vull treure alguns elements que em
sembla que, abans que vostè em doni aquesta resposta, ha de
considerar: una és que la transferència que es va fer d’aquesta
competència, fa 20 anys, va preveure una dotació inicial en els
moments que el transport públic no tenia la importància que té
avui en dia, i, per tant, simplement aquesta competència ha
tengut un creixement vegetatiu que ara és totalment insuficient.
I els consells, evidentment, tenen una capacitat de reassignació
de recursos molt menor que el Govern, i crec que el Govern no
pot ser aliè a aquesta problemàtica. Jo, per això, li reclama
aquests 1,5 milions d'euros per millorar el transport públic a
Menorca.

A més a més, també, segona dimensió, encara que sigui una
competència dels consells, crec que en el moment que ens
trobam, i ja que vostès sempre han presumit, i amb raó, d'anar
del bracet dels consells, crec que hagués estat bé anunciar
aquestes mesures per a Mallorca i a la vegada també,
conjuntament i concertadament amb els consells, també
anunciar aquestes mesures per a la resta de les Illes, perquè,
evidentment, també són ciutadans de les Illes Balears.

I, per acabar, només per acabar i per reblar la importància
que té el Govern també en aquesta competència del transport
públic, fa una setmana, quinze dies, vam validar un decret llei
del Govern en matèria de compensació als concessionaris, la
qual cosa demostra que els consells, per fer front a noves
compensacions als concessionaris, necessiten també el concurs
del Govern. 

Per tot això, i com a contrapunt a la mesura estrella que
vostè ha anunciat de 12 milions per al transport públic a
Mallorca, jo li deman, Sra. Presidenta, un gest també respecte
del transport públic de la resta d’illes.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara donam la paraula al Sr. Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, després de les intervencions, Sra.
Presidenta, no sé si quedarà molt a dir o poc a dir, però la
veritat és que crec que s'ha de fer. El primer de tot, li vull dir,
bé, li vull donar les gràcies, perquè ha expressat un paquet de
mesures abans de prendre la decisió, com bé li han dit des de
Ciutadans, s'han explicat primer les mesures. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sra. Riera, veig que li agrada la meva intervenció. Per cert,
tenguin en compte una cosa que ha dit el Sr. Costa, ha dit que
estava d'acord amb el president del Govern, Pedro Sánchez,
alerta amb estar d’acord amb el president del Govern amb
paquets de mesures que s'aproven als acords de La Palma, a
veure si vendran cap a l'esquerra. 

Bé, les crisis que hem passat, la crisi de la COVID-19, la
que tenim ara de la guerra a Ucraïna, incideix en un moment
complicat, veiem les mesures que s'han de prendre i també la

diferència en com se surt de les crisis; vam veure com a una els
va costar més de deu anys de sortir-ne i d'altres dues, que van
una rere l'altra, les mesures es prenen per molt que moltes
vegades es digui, una mentida, per moltes vegades que es digui,
no arriba a fer-se veritat, per molt que ho digui, ho va dir
Goebbels a l'època dels nazis, per moltes vegades que es diu
una mentida, no arriba a ser veritat, s’arriba tard, es diu que
s’arriba tard, que s’ha arribat tard, bé, deu anys, dos mesos, són
dades. 

Les mesures, tot i que hi hagi grups que no hi volen donar
suport, surten efecte. Per la part de Formentera aquestes
mesures sí que van fer que Formentera tingués dues temporades
després de la COVID, amb les quals aquesta illa ha continuat
funcionant. Podem parlar, per exemple, que el març, un mes
com aquest, el 2020, ara fa dos anys, vam tenir una aturada
completa, va haver-hi un munt de gent que es va trobar que
acabava el moment de descans i que començava el moment de
tornar a treballar, i es va quedar sense prestació i sense treball,
no tenia res a fer. Què va passar? Vam haver de posar bons
socials per part del consell per a més de mil persones, un 10%
de la població en aquests mesos, aquestes mesures van
funcionar.

Avui he explicat, i perquè hauré d'anar ràpid que només
tenc cinc minuts, avui he explicat alguna d'aquestes mesures,
855 milions dels quals 13 van arribar a Formentera per a 184
empreses, i ara més mesures que vénen pel tema del transport.
Amb el tema del transport a Formentera tenim un problema
greu, passar de Formentera a Eivissa, o les mercaderies que han
de passar d'Eivissa a Formentera totes vénen per transport
marítim, i  aquestes mesures que he expressat, justament, són
per pal·liar o ajudar que no es reflecteixi a la cistella de la
compra. 

També enllaçam els 16 milions d'euros que s'han aprovat
avui mateix al Consell de Ministres per ajudar totes les
empreses i els crèdits ICO amb mesures necessàries per a la
ciutadania. 

S'ha parlat dels ERTO, s'ha parlat de l'Ingrés Mínim Vital,
s'ha parlat de la pròrroga de les rebaixes impositives, s'ha parlat
dels crèdits ICO i també a les Balears les que ha expressat
vostè d’augmentar el termini per pagar els crèdits ISBA; s'ha
parlat de 20 cèntims a cada litre o quilogram de combustible,
però continuem sentint que l’única recepta possible és abaixar
imposts. Ho acaba de dir el Sr. Castells, justament acaba de
dir-ho, per molt que diguem d’abaixar imposts, abaixar així,
sense mesures més concretes, només afavoreix a uns, als qui
més tenen; els qui menys tenen, quan s’abaixen els imposts, hi
perden, perquè els imposts són justament el substrat de l'estat
del benestar, són els que fan que puguem tenir escoles, són els
que fan que puguem tenir prestacions, són els que fan que
puguem tenir aquests ERTO, perquè si no, com els podrem
pagar? 

S'han tornat sentir avui els 20.000 milions d'euros en
polítiques d'igualtat. Aquests 20.000 milions d'euros serviran
per pagar l’educació gratuïta de 0 a 3 anys, ja explicaran com
la volen pagar a Castella i Lleó, si aquests 20.000 milions
d'euros són per pagar-les; serveixen per pagar prestacions de
maternitat i paternitat, ja diran si tal vegada aquestes
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prestacions no s'han de pagar reconsideren que en aquest
moment no s'ha d’aturar tampoc; serveixen per pagar les
polítiques de violència de gènere i d'igualtat necessàries per a
la societat que tenim en la qual un munt de dones moren a mans
d’homes que són maltractadors. I és molt important que
aquestes polítiques continuïn implantant-se. 

Hem tornat sentir el discurs de reduir a l'absurd les
polítiques que es fan. Ja els volia dir, el Sr. Goebbels, el torn
treure aquí, en el moment de la propaganda nazi va explicar
que hi havia onze principis de propaganda: simplificació,
unificació, homogeneïtzació... els sona que llevem, que deixem
de fer grups?, homogeneïtzació, deixem de fer grups? Alerta
amb els principis que se senten a aquesta cambra per a tot.

També, per acabar, hem de parlar de la transició energètica,
tot i que molts neguin aquesta transició, la crisi que patim ara
per la guerra, la greu invasió que pateix Ucraïna i els drets
democràtics que van inspirar la Unió Europea, aquesta crisi ens
ha demostrat que tenim una dependència enorme dels
combustibles fòssils, i justament ha de convertir-se en el punt
en el qual hem de canviar aquesta dependència per poder
canviar-la per una transició energètica d’energies verdes que
faci que no financem amb els imposts de l'energia aquesta
guerra injusta.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Donam la paraula al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President, gràcies, senyores diputades i senyors
diputats i, sobretot, moltes gràcies al Govern. Gràcies, Sra.
Presidenta, per donar sempre la cara, per estar al costat de la
gent, per prendre la iniciativa política, per practicar el diàleg i
per cercar sempre el consens, perquè vull destacar i ressaltar
aquí, com han fet altres grups que ni tan sols donen suport al
Govern, que s'ha treballat justament amb la Mesa de Diàleg
Social, que varen convocar vostès el Pacte de reactivació la
passada setmana, que va anunciar una compareixença, va
demanar vostè la compareixença al Parlament, avui és aquí i
demà al Consell de Govern s'aprovaran les mesures que vostè,
Sra. Presidenta, avui desgranava a aquest parlament. 

Per tant, jo el que diria és que quan es fan les coses amb tot
aquest diàleg, alguns de l’oposició diuen que s’arriba tard, però
si es prenen mesures i després s’expliquen, també es diu que
s'actua sense explicar-ho abans a la gent. Per tant, enhorabona,
Sra. Presidenta!

No entraré ara a desgranar o a valorar les mesures que vostè
ha presentat, Sra. Presidenta, perquè ja ho ha fet perfectament,
altres grups també n'han fet menció, així com les que s'acaben
d'aprovar al Consell de Ministres per part del Govern
d'Espanya, i em quedaré amb algunes reflexions polítiques que
trob que no sobren.

Travessam per uns anys molt convulsos, excepcionals, el Sr.
Melià ho deia, tota aquesta legislatura és excepcional, superar,
passar per una pandèmia sanitària mundial, ara immersos en
una guerra horrorosa provocada per Putin, amb la seva invasió
d’Ucraïna i, per tant, des del meu grup, des del Grup Socialista,
ens volem sumar també a totes les mostres de rebuig d'aquesta
invasió. I des de les Illes Balears i aquí, a les Illes, no som
immunes a aquestes conseqüències que té aquesta guerra.

Que, per cert, m'ha semblat entendre, vull pensar que ho he
entès malament, perquè em sembla impossible haver escoltat
que el representant de VOX deia que tot el que passa avui en
dia no és culpa de Putin, sinó que és culpa de la Sra. Presidenta
del Govern de les Illes Balears. Sincerament, o ho he entès
malament o alguns han perdut la xaveta política, però en fi.

(Alguns aplaudiments)

Els temes que tractam són tan seriosos i afecten tant la gent
que crec que hauríem de ser el màxim de rigorosos i, per tant,
em vull centrar en les respostes també positives que es fan tant
des de la societat com des de les diferents institucions, des de
la societat, amb els rius de solidaritat, que, una vegada més, es
mostra davant de situacions adverses i que som capaços de
treure també el millor de nosaltres mateixos, i des de les
institucions, en general, i, en particular, avui que som aquí i que
parlam de les mesures que ha presentat la presidenta del
Govern de les Illes Balears, perquè m'atreviria a dir que he
escoltat més reaccions a les mesures, que crec que també és
important fer-ho, però a les mesures que s'acaben d'aprovar per
part del Consell de Ministres i que ahir va anunciar el president
Pedro Sánchez, que a les mesures que la mateixa presidenta
Armengol ha presentat aquí, al Parlament de les Illes Balears,
que és on pertoca, que expliqui aquestes mesures.

Permeti’m que no puc entendre aquells que diuen que
s'arriba tard, que les mesures no són suficients i segur que tot
es pot fer molt millor, més ràpid i tot el que vostès vulguin,
però no podran negar-me que, una vegada més, les Illes Balears
donen la cara, que no és casualitat que siguem la primera
comunitat autònoma que dóna aquesta passa, en aprovar aquest
pla. Sí Sr. Costa, la primera comunitat autònoma, però no farem
ara una carrera de comunitats autònomes, perquè, miri, no sé si
ha estat vostè que posava l'exemple de Galícia, que, per cert, fa
dos dies, aproximadament, el sector turístic anunciava
mobilitzacions, fins i tot vaga en el sector turístic. Es poden
imaginar si a les Illes Balears, a les portes de Setmana Santa i
de començar la temporada turística, s'anunciassin
mobilitzacions d'aquest tipus?

I vostès ens diuen que s'arriba tard? Senyors del Partit
Popular i senyors de VOX, vostès saben, vull pensar que ho
saben, i si no és que són uns irresponsables, que a Castella i
Lleó, que és la primera comunitat autònoma a Espanya on
vostès pretenen governar junts, encara no han fet ni la
investidura i que està totalment paralitzada la comunitat
autònoma i no han pres una sola mesura!

(Alguns aplaudiments)

Paralitzada Castella i Lleó, sense ni una sola mesura!
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Per altra banda, dir que només han passat 4 dies, des de
divendres passat, quan es va reunir el Consell d'Europa, per
donar el sus! a la resposta conjunta que s'ha de donar a aquesta
crisi provocada per la guerra a Ucraïna, i que només han passat
24 hores des que el Sr. Pedro Sánchez anunciava ahir les ajudes
que s'acaben d'aprovar en el Consell de Ministres; però, bé,
segurament tot es pot fer millor, més ràpid, però del que sí tenc
el convenciment és que estam en les millors mans per donar
una clara resposta social, política i econòmica a aquesta nova
i complicada situació. I per al bo i per al dolent tenim
l’experiència de la gestió de la pandèmia sanitària, que va
provocar una allau de mesures de protecció social i laboral,
com mai no s'havia vist en aquesta terra.

I, per altra banda, jo crec que ara s'han posat de manifest
dues coses, o que hi ha dues fórmules per donar resposta davant
crisis tan greus com les que patim ara: de fons, que els nostres
governs progressistes, tant a Espanya com a les Illes Balears,
apostam clarament per estar al costat de la gent, amb mesures
de protecció social, però també amb mesures de contingut
econòmic, amb rebaixes fiscals controlades i quirúrgiques, no
amb rebaixes fiscals generalitzades, com proposa el Partit
Popular.

Per cert, Sr. Costa, perdoni’m que li ho digui, perquè el
tenia al costat en el Pacte de reactivació l'altre dia, és que es va
quedar vostè tot sol, Sr. Costa, només vostè va defensar
aquestes rebaixes generalitzades...

(Alguns aplaudiments)

..., és que ni tan sols els empresaris d'aquesta terra defensen el
que vostès diuen, Sr. Costa. I estic convençuda que amb altres
coses podem estar d'acord. Vostè ha reconegut aquí avui, en
aquesta tribuna, que sí està d'acord amb les altres mesures,
aquestes més quirúrgiques, de rebaixes fiscals que ja s'han
anunciat i d'ajudes directes a autònoms, perquè les ajudes que
es donen a pagesos, pescadors, etc., són també ajudes a
autònoms, que vostès estan d'acord amb això. Li don
l'enhorabona, però no puc estar d'acord ni tan sols amb les
formes que varen tenir Sr. Costa, en aquest Pacte de
reactivació, perquè vénen i diuen: abans d'escoltar res, que han
vengut per responsabilitat, però que no tornaran mai més. Sr.
Costa, no digui que no farà no sé què mai més, perquè no
sabem què pot passar passat demà, i jo encara els pressuposo
una certa responsabilitat, d'estar al costat del Govern quan faci
falta i sobretot quan en puguin venir de tan dures com les que
passam ara. 

(Alguns aplaudiments)

Per avançar, una de les propostes, que, a més, vaig prendre
nota en el Pacte de reactivació, que van fer vostès, senyors i
senyores del Partit Popular, a part de la rebaixa generalitzada
d'imposts, amb la que no està d'acord ningú, va ser proposar
crèdits per 80 d'euros, va dir: és que el Govern de les Illes
Balears no fa res, només fa anuncis, ja ha dit la Sra. Presidenta,
que demà se celebra un Consell de Govern extraordinari, i
vostè, Sr. Costa, va demanar que hi hagués crèdits per 80
milions d'euros. Idò bé, avui ens n’han anunciat uns 100
milions d'euros per part del Govern de les Illes Balears. Una

vegada més, Sr. Costa i senyors i senyores del Partit Popular,
els passa per sobre aquest govern com un tsunami,..

(Alguns aplaudiments)

..., perquè en el fons d'insularitat, vostès demanaven 90 milions
d'euros per a enguany i resulta que se’n varen aprovar més del
doble, 183 milions d’euros. Són uns cracs, senyors i senyores
del Partit Popular, perquè demanen una cosa i resulta que
s’aprova el doble!

(Remor de veus)

Per anar acabant, una altra de les mesures, no sé si dir-ne
estrelles, però que vostès defensaven, senyors del Partit
Popular, amb molta intensitat, i crec que ho he escoltat d'algun
altre grup, com és que en cap cas no s’ha d'intervenir mai, ni
limitar cap preu, que tot això ho hem de deixar a aquest
liberalisme extrem que vostès defensen. Des del meu grup
estam radicalment en contra d'aquesta posició i sobretot en els
moments difícils en què ens trobam ara, perquè precisament
l'estat del benestar és l'únic que pot donar resposta en
condicions d'igualtat a la majoria de la ciutadania, perquè el
que proposa la dreta d'aquesta terra, és que campi qui pugui,
aquells que puguin pagar i en puguin sortir, ja s'aclariran, però
la resta res de res. Això va en contra del principi d'igualtat més
elemental, que els socialistes defensam ben clarament. 

Per altra banda, i ja per anar acabant, sí que crec que en
moments de dificultat, com tenim en aquests moments, només
lideratges clars i honests, com els que representen tant la
presidenta, Francina Armengol, com el president, Pedro
Sánchez, a Espanya, poden donar la confiança suficient per
poder dir que d'aquesta també en sortirem.

I sí que vull donar resposta, no vull deixar passar el que ha
dit la presidenta, que m'ha agradat molt, aquest “populisme
fiscal” que manifesta la dreta, però amb unes mentides tan
clares que s'han dit aquí per part del representant de VOX; s'ha
arribat a dir bé, que tot era culpa, evidentment, de la presidenta,
haurien d'actualitzar l'argumentari, perquè si no, d’aquí a dos
dies ja ningú els farà els cas, Sr. Campos, però també ha arribat
a dir que animava les protestes. Crec que no es pot ser més
irresponsable del que vostè ha estat aquí, Sr. Campos!, en els
moments que més necessitam unitat d'acció, i miri vostè si les
coses, malgrat totes les dificultats, no es deuen fer tan
malament, que jo feia temps que no sentia tant de silenci, ni
aquí fora, ni quasi aquí dins, tenim pau social, tenim unitat
d'acció política, Mesa de diàleg social, amb acord amb
empresaris i sindicats, i crec que només hi ha un partit polític
a tota aquesta comunitat autònoma que sempre fa allò fora de
test.

Per tant, Sr. Campos, deixi de ser tan irresponsable!

Ah, i m’ha agradat que tocàs un tema, ha dit que...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Costa, hauria d’anar acabant.
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LA SRA. COSTA I SERRA:

... arruïnàvem -acab ja, Sr. President- que arruïnàvem aquesta
comunitat autònoma amb el pagament de les sentències
judicials, en el cas de Benirràs d’Eivissa, un tema urbanístic,
que segurament la majoria no en tendrà coneixement, però vull
contestar la mentida que vostè ha dit: sap vostè per què s'han de
pagar unes indemnitzacions? Perquè la dreta a Eivissa va filtrar
a l'any 2007 una moratòria urbanística, que el pacte
progressista va aprovar i va donar llicències exprés,
l'Ajuntament del Partit Popular,...

(Alguns aplaudiments)

... que posteriorment s'han hagut d’indemnitzar, sí.

Les mentides tenen les cames molt curtes, Sr. Campos. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Acabi.

LA SRA. COSTA I SERRA:

I ara sí que acab, Sr. President, deixi’m que faci una
referència a un tema que m’afecta...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

... crec que no només a mi, sinó que crec que a la majoria de
gent que és a aquest Parlament, el cor especialment, que no
tanquem els ulls, una vegada més, que hi ha una part de la
població que s’aprofita aquesta guerra d’Ucraïna, especialment,
que són dones, nenes i nens, on màfies sense escrúpols
aprofiten la situació per traficar amb elles i captar-les per a
l’explotació sexual, una vegada més dones com a botí de
guerra.

(Remor de veus)

A vostès els pot fer una mica de gràcia, a mi gens ni mica,
i crec que haurien de ser més responsables.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies a tots i a totes per
aquest debat, algun dels portaveus ho explicava, és un moment
extraordinari, per tant, davant moments extraordinaris, crec que
hem de tenir l’altesa de mires suficient per donar respostes a la
ciutadania d'aquestes illes.

Des del Govern que tenc l'honor de presidir des de fa
gairebé ja set anys, tenim molt clar que a l’hora de prendre
decisions és prioritària la forma com es prenen les decisions i,
per tant, hem vengut aquí, des del Govern de les Illes Balears,
i ho explicaven alguns dels portaveus, amb feina feta, i demà
aprovam per decret llei, al Consell de Govern, mesures clares,
directes i contundents per alleujar la ciutadania d'aquestes illes. 

Deia que és molt important en aquests moments, i algú ho
comentava també, ens ha tocat una legislatura de moments
extraordinaris, un rere l'altre, i, per tant, una legislatura on hem
de ser molt conscients de la incertesa, de les pors de la
ciutadania també d'aquestes illes. I, per tant, davant aquests
moments crec que més que mai altesa de mires, més que mai
capacitat de diàleg, més que mai unitat d'acció, més que mai
escoltar la societat civil de les nostres illes i prendre les
mesures de forma conjunta. 

Faré dues reflexions prèvies abans d'entrar a alguna de les
respostes, reflexió que feia el Sr. Melià i que feia el Sr.
Ensenyat quant a la necessitat de compartir més que mai els
valors de la Unió Europea i el per què va néixer la Unió
Europea. Jo hi estic absolutament d'acord, i és vera que aquests
moments d'incertesa política, d'incertesa econòmica, d'incertesa
social que hem viscut, tant amb la pandèmia de la COVID com
ara vivim amb la guerra injusta de Putin contra Ucraïna, alguna
de les qüestions que hem pogut aprendre és precisament la
necessitat de ser més partícips que mai d’aquesta Unió Europea
que vàrem somiar fa molts d'anys i que vàrem construir a poc
a poc des dels valors de la democràcia, des dels valors de
justícia, des dels valors del dret internacional.

I jo, com crec que molts de vostès, em sent durant aquests
dos anys darrers, amb la presa de decisions conjunta de la Unió
Europea, més europeista que mai, perquè més que mai la Unió
Europea ha respost de forma unànime, de forma col·lectiva als
desitjos de la ciutadania, n’hi ha prou a anomenar mancomunar
el deute, que ha estat una qüestió històrica per a Europa, n’hi ha
prou a anomenar la vacunació massiva de tots i de totes, la
compra massiva de les vacunes, els fons europeus que ens
permeten replantejar-nos una reactivació econòmica diferent,
o ara, en aquest moment, la unitat d'acció també enfront
d’aquesta guerra, absolutament cruel i injusta, la qual, a més,
posa en escac, diríem, els valors de la Unió Europea. Per tant,
més que mai aquests valors de la Unió Europea, més que mai
aquest aprendre de treballar junts per afrontar les crisis.

I a una reflexió que feia el Sr. Melià, també m’hi detinc,
deia de la coherència de la política, a mi m'agrada ser coherent
en la vida particular i m'agrada ser coherent en política i, des de
l'esquerra, almenys, sempre hem defensat que és necessari i
fonamental el reforç de la cosa pública sempre, però quan hi ha
moments de dificultats, molt més que mai. Per tant, una reflexió
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que jo vull fer és: què hagués estat, com haguéssim afrontat la
pandèmia de la COVID o com afrontaríem ara aquesta situació,
una vegada més, d'incertesa econòmica, si no hagués governat
l'esquerra, una legislatura després de la majoria absoluta del
Partit Popular, i haguéssim pogut posar en valor els serveis
públics, haguéssim pogut contractar de nou tants de professors,
tantes d’infermeres, tants de metges, tant de personal públic,
haguéssim pogut reforçar els serveis públics i afrontar aquesta
situació d'incertesa, de pors, de desgast econòmic des d’u
reforç de la cosa pública? Per tant, nosaltres som coherents, Sr.
Melià, nosaltres sempre hem defensat el reforç de la cosa
pública com a forma única per garantir equitat d'oportunitats a
tothom, perquè si no la llei del mercat sempre fa igual: guanya
el fort i es menja al feble. I nosaltres, des de l'esquerra, estam
sempre per governar, sobretot, per als més febles, i crec que
aquest és un compromís que volia fer públic una vegada més.

(Alguns aplaudiments)

Quant als temes de com es planteja aquí el debat avui, i el
debat crec que el plantejam de forma seriosa i rigorosa, el debat
el plantejam després d’una Conferència de presidents on
demanam, com a comunitat autònoma, plantejar mesures en
aquest pla d'acció, que ha de ser estatal, perquè sens dubte la
mare de totes les batalles és el preu energètic, i en això és
necessari un acord a nivell europeu i és necessari un acord a
nivell estatal, perquè no és competència nostra, el plantejam a
la Conferència de la Palma, el plantejam a les reunions amb el
Govern d'Espanya, el plantejam als acords amb els agents
socials i econòmics de les nostres illes, ho duem a un Pacte de
reactivació econòmica on, evidentment, es pacta amb consells
insulars i amb ajuntaments també d'una forma clara, escoltant
els partits polítics i venim aquí avui, a petició pròpia, a fer el
debat parlamentari que pertoca i a partir d'aquí, demà
aprovarem aquest decret llei amb les mesures concretes.

És clar a l'acusació de..., i jo agraesc al Partit Popular que
no ha posat en qüestió cap de les mesures, de fet, cap grup
polític no ha criticat cap de les mesures que duem al Pla de la
comunitat autònoma, per això estic contenta de poder afirmar,
una vegada més, que no és només un pla de govern, és un pla
de tota la comunitat autònoma de les Illes Balears per fer front
a aquesta situació, una vegada més... una vegada més.

(Alguns aplaudiments)

El Partit Popular no ha criticat cap de les mesures, i jo li ho
agraesc perquè veig que estam d'acord i, per tant, anam en bona
línia també per a vostès. L’únic que m'ha dit és que arribam
tard, bé, idò, jo no ho sé... és que és tan bo de contestar això
que no sé si hi perdré molt de temps, però, és clar, si arribam
tard a les Illes Balears, com arriba la Sra. Ayuso? Com arriba
el Sr. Feijóo? Com arriba el Sr. Mañueco? Ai!, no, que encara
no està investit!

(Remor de veus)

Això és el que passa a un govern del Partit Popular, per
tant, no ens hi entretindrem molt.

L’important és que tenim un pla que abasta totes les
mesures de tots els sectors...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... i parlat amb tothom, perquè nosaltres ens hem assegut amb
tothom, ens hem assegut amb el sector primari, contínuament
la consellera d'Agricultura, ens hem assegut amb el sector del
transport, ens hem assegut amb totes les entitats socials del
tercer sector, ens hem assegut amb el sector turístic, amb el
sector de la construcció, amb tothom i presentam avui
propostes que, com deia, són de país, són de comunitat
autònoma, són de totes aquelles necessitats que en aquests
moments hi ha. I ho fem des de la base de tenir un full de ruta
definit, i això ho deia el Sr. Castells, i és vera, jo pens així
també, les crisis s'han de aprofitar com a oportunitats, però si
no saps on vas de vegades pots equivocar-te i les mesures que
prens de forma conjuntural poden anar en contra del full de ruta
pactat i definit.

És molt important que haguem fet aquest treball conjunt des
de fa molt de temps, des aquests set anys, de saber cap on
volem anar, que a la passada legislatura definíssim, nosaltres
vàrem ser els primers a fer una llei de canvi climàtic, a fer una
llei de residus, hem dit clarament: nosaltres som un territori
fràgil i, per tant, hem de preservar el nostre territori i hem de
saber cap on hem d'anar, hem de saber com hem de créixer i
cap on s’ha de créixer; i cada vegada que hem tengut una
situació d'aquestes amb tanta incertesa com pot ser la pandèmia
de la COVID o ara la guerra d'Ucraïna, sabem cap on hem de
prendre les mesures. Ens ho diuen clarament: anàvem per bon
camí, hem definit bé el problema, hem definir bé el full de ruta
polític i hem d'avançar en la transició ecològica, hem d'avançar
en l’economia circular, hem d'avançar a revalorar el sector
primari i el producte local a la nostra comunitat autònoma, i,
per tant, coincidesc també amb el Sr. Castells, que,
efectivament, no només és conjuntural, sinó que avançam en els
temes estructurals que hem de definir com a comunitat
autònoma.

Avui tothom ha dit, i jo crec que amb això hi estam tots i
totes d'acord, que l’important en aquest moment és donar
suport a les persones ucraïneses que es troben refugiades a la
nostra comunitat autònoma, i el plantejament, com sempre han
fet aquestes illes, d’acollir els refugiats i donar-los suport. Jo
vull recordar la Sra. Massanet que  ho explicava per part de
Podem, que, efectivament, les Illes Balears han estat dels
territoris més solidaris i crec que ens en podem enorgullir, des
que Fina Santiago és consellera d’Afers Socials en aquestes
illes, els centres de refugiats a les nostres illes són permanents,
a diferència de cap altra comunitat autònoma, i durant aquests
anys han passat 650 refugiats a les nostres illes,
independentment del seu color de pell, d'allà on venguin i d'allà
on... i per què hagin hagut de fugir de casa seva. Crec que
també és important posar-ho en valor perquè això és el valor de
la solidaritat de les nostres illes, de totes les famílies i de totes
les entitats i institucions. 

Deia que presentam un pla complet i jo estic contenta que
sigui un pla complet, un pla que afecta tots els sectors, afecta
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mesures socials clares; jo deia: tenim molt clar que primer els
vulnerables: augmentar un 15% la renda social garantida;
aquesta mesura que hem defensat davant l'Estat de topar els
preus dels lloguers, amb un creixement màxim del 2%, pensem
que el 15% de les famílies de Balears viuen de lloguer a la
nostra comunitat autònoma; que el bo social, el bo tèrmic es
pugui incrementar per a tantes famílies de les nostres illes;
suport des del Govern de les Illes Balears, des dels consells i
ajuntaments, perquè tenim pactats amb ells les mesures a
prendre per ajudar les famílies més vulnerables.

Té a veure amb el transport públic i amb la mobilitat, vull
dir, al Sr. Castells, que ho explicava: evidentment, el Govern de
les Illes Balears el que ha pactat amb els consells insulars és
cadascú dins el marge de les seves competències, hem de
mobilitzar tots els recursos possibles per fer front a aquesta
situació, i, òbviament, hi ha acords amb el Consell de Menorca,
el Consell d'Eivissa i el Consell de Formentera que han de fer
exactament el mateix en temes de transport públic. Vull
recordar que només el 2022 hem augmentat un 15% el
finançament dels consells insulars; vull recordar que aquest
2022 hem augmentat en uns 9 milions d’euros la competència
de transport terrestre, que som conscients que estava mal
transferida des de fa molts d'anys, Sr. Castells, i per això aquest
any mateix hem augmentat en 9 milions d'euros, i que,
evidentment, és un plantejament de seguir treballant
conjuntament. 

Demà, amb el decret llei aprovam algunes mesures per
ajudar al tema de les concessions, estam en contacte amb els
consells insulars, el de Menorca ens ha dit que no necessitava
de moment res en aquesta mesura. Per tant, també, perquè,
òbviament, estam en contacte amb ells per poder plantejar totes
les mesures que puguin necessitar els consells insulars.

La mesura grossa, el tema de l'energia, que és el que ens
causa la pujada de preus i la inflació a tota Europa, s'ha dit
abans, a veure, l'electricitat a l’1 d'agost del 21 estava a 100
euros, a l’1 de febrer del 2022, a 169, ha augmentat 67% en un
any; el 26 de març, 272,  augmenta un 60% en dos mesos, vol
dir que la guerra d'Ucraïna crea un efecte enorme de pujada de
preus, que crec que és absolutament indiscutible.

Davant aquesta qüestió, tot el temps que va pujar l’energia,
el Govern d'Espanya va fer rebaixes d'imposts, i passem a les
rebaixes d’imposts un segon, Sr. Costa: qui va pujar l’IVA de
la llum al 21% varen ser vostès quan governaven,...

(Alguns aplaudiments)

..., qui l’ha abaixat al 10% hem estat nosaltres, hi ha coses que
s'han de dir, hi ha coses que s'han de dir, hi ha coses que s'han
de dir, perquè, si no, no és cert.

(Continuen els aplaudiments)

Qui té els imposts més baixos de tota la Unió Europea en
carburants és Espanya, que això també s’ha de dir, perquè s’ha
d’explicar a la gent.

Vaig, molt breu, al tema dels imposts: el que no és possible
és dir: ve una pandèmia, quina solució presenta el Partit

Popular? Baixada d'imposts; acaba la pandèmia, proposta del
Partit Popular: abaixada d'imposts; ve una guerra, quina
proposta té del Partit Popular? Abaixada d'imposts; ve una
situació normalitzada, quina proposta té el Partit Popular?
Abaixada d'imposts.

A veure, ens hem d'aclarir, el Sr. Melià em deia: aquí hi ha
incoherència. No hi ha cap incoherència, nosaltres, i està per
escrit a les mesures del Pacte de reactivació, hem demanat
abaixades d'imposts selectives per a col·lectius selectius a
moments concrets, com les que hem demanat, hem defensat i
hem aconseguit, perquè avui s'aproven per part del Govern
d'Espanya. Qui ha dit abaixada d'imposts generalistes ha estat
el Partit Popular, entre d'altres, i no hi estam d'acord, no hi
estam d'acord. Si la seva proposta estrella, Sr. Costa, -un
segonet, un segonet, que ens convé posar-nos d'acord amb això-
, si la seva proposta estrella és abaixar el 0,5% de l’IRPF a les
classes mitjanes, direm, de menys de 30.000 euros de renda, jo
li puc dir només una cosa: que davant un moment extraordinari,
tothom ens demana mesures urgents, no és veritat?, vostè també
ha dit: mesures urgents. Abaixar l’IRPF al 0,5% se n’adonaran
les persones d’aquí un any, no és urgent, d'aquí a un any, és
d'aquí a un any, té efectes en el 2023. En què té efectes? 12,5
euros per persona, 12,5 euros per persona per mes. Això creuen
que és la mesura que necessita la població en aquests moments
del que viu de pujades de preus? Això és el que necessitam,
veure-ho en el 2023, amb 12 euros per persona? No.

El col·lectiu, què suposa de recaptació per a la comunitat
autònoma? 41,3 milions d'euros a l'any. Què és això? Un poc
més que el que pagam de RESOGA. Jo m'estim més apujar la
RESOGA, perquè la necessiten tots els ciutadans d'aquestes
illes.

(Alguns aplaudiments)

Això és el que hem de triar, quan parlam d'això, això és el
que hem de dir, i qui diu RESOGA diu la factura de la
dependència i tantes i tantes altres coses.

Per tant, que és important? Aconseguim acord històric
d'Espanya i Portugal per poder abaixar l’energia, que és el que
crea un problema enorme a l'economia també de les nostres
illes. Nosaltres què fem? Impulsam tot allò que té a veure amb
el full de ruta que explicàvem abans amb el Sr. Castells, per
tant, tot el que té a veure amb implantació de renovables.
Declararem d'interès autonòmic tots els projectes d'energies
renovables i, per tant, reduirem al 50% tots els terminis
administratius.

Seguim augmentant en tot el que fa referència a
l’autoconsum, que hem augmentat ni més ni manco que un
315% en aquests darrers anys.

La mesura que alguns han dit, bé, la mesura d’abaixar 20
cèntims el litre de carburant, senyores i senyors diputats,
significa un estalvi de 43 milions d'euros per a les famílies de
la nostra comunitat autònoma, entre les quals també les
empreses, que crec, sincerament, que és molt positiu i molt
benvingut. Diem, no, no, és que el carburant s'ha d'abaixar
sobretot als sectors més afectats; és clar, és que hi ha ajudes
directes per als sectors més afectats, hi ha ajudes directes per
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als transportistes de 1.000 milions d'euros a nivell espanyol i de
5,5 milions d’euros ja acordats a la Mesa de transport per part
del Govern de les Illes Balears. I el Sr. Sanz, de Formentera,
ens feia especial referència a tots els temes que tenen a veure
amb aquesta triple insularitat, que també pateixen els ciutadans
de Formentera; ajudes directes, que és el que vàrem dir per al
sector del transport, per al sector primari de la nostra comunitat
autònoma, que tendrà ajudes directes de la Conselleria
d'Agricultura i que té ajudes directes del Ministeri
d'Agricultura, perquè anam coordinats, perquè els vàrem dir:
treballem conjuntament, treballem conjuntament amb el Govern
d'Espanya per prendre mesures complementàries des de les Illes
Balears, per reforçar, per sumar no, per multiplicar les ajudes
cap a la ciutadania d'aquestes illes.

Per tant, mesures directes al sector primari, mesures directes
al sector de transports, que, Sra. Guasp, que Ciutadans insisteix
molt en el tema d'autònoms, tots ells són autònoms d'aquesta
comunitat autònoma, més de 7.000 persones que tendran ajuda
directa per part del Govern de les Illes Balears i per part del
Govern d'Espanya.

A més, diem, no, no, s’ha d'ajudar tot el sector productiu,
com hem fet també durant la pandèmia de la COVID, i per això
els temes de liquiditat, de 30 milions d'euros més que injectam
al sistema de liquiditat de l'ISBA, per això allargam totes les
carències. Per això, que s'hi han fixat pocs portaveus, crec que
només el portaveu d'El Pi, i li agraesc, perquè és molt
important, és una de les demandes que més hem tengut durant
aquests dies parlant amb els sectors empresarials, posar en línia
l’obra pública i que, per tant, els preus puguin ser competitius
per a ells, en aquest moment d'absoluta incertesa i mantenir la
creació d'ocupació en el sector de la construcció, perquè això
reforça la cosa pública, perquè hi ha moltes inversions
absolutament necessàries a fer.

Per tranquil·litzar-lo, Sr. Melià, la iniciativa que prenem
també afecta els consells i els ajuntaments, per tant, tots podran
actualitzar els preus de la construcció pública i, evidentment,
tot el que depengui de nosaltres també per als fons europeus.
Per tant, és un pla molt complet, un pla de 100 milions d'euros,
i és cert el que li deia la Sra. Costa, amb molta més ironia que
jo, vostè va dir que si arribàvem a 80 anàvem fantàstics, bé, idò
tornam sobrepassar les expectatives del Partit Popular, i les
sobrepassam gràcies a l'acord de la ciutadania d'aquesta
comunitat autònoma.

Per tant, un pla complet a un moment d'incertesa, que no
perd el full de ruta traçat, que, per tant, seguim dibuixant les
Illes que volem ser i volem ser unes illes més cohesionades
socialment, més cohesionades ambientalment, més
cohesionades econòmicament. Sabem que tenim algunes
qüestions pendents i que hem de seguir treballant conjuntament,
però deia, en aquests moments de dificultats, en aquest moment
d'incertesa, jo don moltíssim de valor a la capacitat de diàleg,
a la capacitat d'assumir els reptes des del compromís, des de la
valentia, des de la negociació, des d'explicar bé el que volem i
com volem sortir d'aquesta situació de dificultats.

I és cert que vivim un moments incerts i és cert que tendrem
i tenim dificultats, però també és cert que tenim totes les
potencialitats del món; també és cert que aquí la gent treballa

moltíssim, amb esperança, amb il·lusió i amb força, que és
capaç d'arribar a acords i de superar els reptes i les dificultats,
ho hem demostrat amb la pandèmia de la COVID, i jo no tenc
cap mena de dubte que ho seguirem demostrant davant aquesta
situació de la guerra contra Ucraïna.

Per tant, vull agrair el to, vull agrair les propostes de tothom
i vull agrair que fins i tot el partit majoritari de l'oposició veu
bé les propostes que es plantegen des del Pacte de reactivació
econòmica, i a l’únic que no li puc agrair, em sap greu, és a
VOX, perquè no ha fet cap proposta ni ha manifestat l'acord
amb cap ni una de les propostes; però què podem esperar d'un
partit que durant tota la pandèmia sanitària no és que s'hagi de
posar de perfil, és que s’ha posat radicalment en contra dels
interessos dels empresaris i dels treballadors d'aquestes illes,
s'ha posat en contra que rebem 855 milions d'euros, s’ha posat
en contra de totes les polítiques d'ERTO, dels fixos discontinus,
de tot, absolutament de tot, per tant, no podíem esperar res, per
tant, cap proposta per part de VOX, cap defensa dels interessos
de les Illes Balears, cap defensa de les necessitats que tenim en
aquesta comunitat autònoma.

La crítica que ens ha fet és que tot és culpa nostra, fins i tot
la guerra d'Ucraïna. Nosaltres som un govern actiu que tenim
molta proposta, molta capacitat de tirar endavant, però, bé, tot
això no és en absolut responsabilitat nostra.

Ara, senyors del Partit Popular, jo crec que han d’aprendre
un missatge, se n’adonen del que passa quan s'entrega a VOX
un govern, com passa a Castella i Lleó?

(Remor de veus)

Jo crec que és important i faig aquesta...

(Alguns aplaudiments)

... i faig aquesta reflexió per al debat que teníem avui -i abans
ho deia la Sra. Costa-, l'única comunitat autònoma que està
absolutament paralitzada és la que depèn en aquest moment de
VOX i del Partit Popular, l’única; que no pren cap mesura,
òbviament, perquè no té govern. I per què no té govern el que
parla tant de “xiringuitos” i d’espais públics? Perquè demanen
carteres, perquè VOX què demana, ara? Direcció General de
Comunicació, per tant, Sr. Campos, deixi de fer discursos aquí,
perquè és ben demostrable el que fan quan poden governar a
qualque lloc! Tanta sort que aquí no tenim aquest problema,
perquè aquí tenim clar un govern sòlid, que sortirà governant
a la propera legislatura, que sap prendre les decisions des de
l'acord, des del diàleg social, des de la posada en valor d'aquest
diàleg, més que mai.

I, per tant, més que mai -una vegada més-, vull agrair als
agents socials i econòmics de les nostres illes l’altesa de mires
que tenen per poder prendre les decisions de forma conjunta.

Vull agrair una vegada més a tots els consells insulars el seu
treball i la seva posada, no de perfil, sinó posada colze a colze,
per treballar conjuntament amb el Govern en trobar les
solucions; als ajuntaments de la nostra comunitat autònoma;
evidentment, d'una forma molt especial a aquells partits polítics
que donen suport al Govern i que sempre hi són -i això és
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absolutament necessari i fonamental-; i als partits polítics, a tots
els altres grups parlamentaris que avui, una vegada més, han fet
propostes i han demostrat que, malgrat les discrepàncies
ideològiques, en aquests moments més que mai, s'ha de
treballar de forma conjunta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Començam el torn de rèpliques.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, president. Bé, en primer lloc ens diu la Sra.
Armengol: què fa el Partit Popular? Abaixar els imposts. A les
cinc comunitats autònomes allà on governa el Partit Popular,
els imposts estan els més baixos d'Espanya. Per això...

(Alguns aplaudiments)

..., i vostè, en canvi, està al capdavant - al capdavant- vostè és
la campiona d'Espanya de saquejar les butxaques dels ciutadans
i de les empreses de les Illes Balears. És aquesta la diferència.

Per cert, per cert, Castella i Lleó, Castella i Lleó, també, té
els imposts molt més baixos que les Illes Balears.

En segon lloc, li vull agrair, Sra. Costa, que hagi dit, li
agraeix sincerament, vostè ho ha dit molt clar: vostès, els del
Partit Popular són els únics, els únics, que varen proposar
baixades d'imposts al Pacte de reactivació. Té tota la raó, hem
estat els únics que ho hem proposat, la resta no ho varen
proposar, nosaltres sí, i està molt bé que els ciutadans ho
sàpiguen, està molt bé que els ciutadans ho sàpiguen.

(Alguns aplaudiments)

Tres. Sortim diferent, ens ha dit vostè, Sra. Armengol, ens
ha dit vostè abans i, efectivament, en això li don tota la raó, mai
no havíem sortit amb més deute, amb més dèficit i, a més, hi
hem afegit quelcom que no coneixíem feia 30 anys, una inflació
que destrossa el poder adquisitiu de les famílies i arruïna les
empreses. Això és una novetat, això és una novetat que no
coneixíem fa 30 anys...

(Alguns aplaudiments)

..., efectivament, efectivament, sortim diferents, Sra. Armengol,
sortim totalment diferents de la crisi anterior.

Tres, és clar que arribam tard a aquest pla, però vostè no
s’adona que, per exemple, des del Partit Popular fa mesos que
li demanam mesures com a conseqüència dels increments de
preus, és clar que arriba tard! I li tornam reiterar: arriben tard.
Fa un mes que -per desgràcia- Rússia va envair Ucraïna i els
preus s'han disparat.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sr. Negueruela, póngase tranquilo, que le veo un poco
nervioso, póngase tranquilo.

(Remor de veus)

Per altra banda, el pla de mesures urgents que ha presentat
el Sr. Sánchez -i que vostè també ens ha anunciat avui-, què ens
diu de 80 a 100 milions d'euros, si la immensíssima majoria són
préstecs, Sra. Armengol, què ens està dient? El Sr. Sánchez diu:
16.000 milions d'euros, i n'hi ha 10.000 que són préstecs de
l'ICO, no s’adona que 6.000 milions d'euros que ha posat
damunt la taula el Sr. Sánchez és el pla més reduït, més petit,
de la Unió Europea? Vostè no se n’adona, Sra. Armengol?
Vostè no s’adona que Alemanya ha posat 30.000 milions
d'euros damunt la taula? França, més de 20.000 milions
d'euros? Itàlia, 20.000 i escaig milions d'euros? Fins i tot
Portugal ha posat més diners damunt la taula en forma d'ajudes
que Espanya, però vostè no se n’adona?

Miri, el Sr. Sánchez, el 2019 no va entendre el conte de la
cigala i la formiga, no el va entendre; la Sra. Merkel, sí que el
va entendre, i per això ara Alemanya posa 30.000 milions
d'euros i Espanya 6.000.

(Remor de veus)

Per altra banda, Sra. Costa, li he de dir que nosaltres estam
totalment en contra de la fixació de preus màxims, hi estem
totalment en contra. I li diré una cosa, hi ha un neoliberal molt
perillós que governa a Alemanya, es diu Sr. Scholz, que també
hi està totalment en contra, deu ser un perillós neoliberal...

(Alguns aplaudiments)

... el que governa, que és el canceller d'Alemanya. Li ha dit al
Sr. Sánchez, deixin de fer el ridícul amb les fixacions de preus
màxims, que no serveixen per a res.

Per altra banda, miri, baixades generalitzades d'imposts,
Sra. Armengol, se n'ha adonat, se n'ha adonat vostè que el Sr.
Sánchez ha fet una baixada generalitzada d'imposts
concretament de l'impost sobre hidrocarburs? O és que els 20
cèntims que ha rebaixat no ho ha fet a tothom? Ens ho digui,
ens ho digui. Vostè està en contra d'aquesta baixada
generalitzada dels 20 cèntims? Idò què ve aquí, a la tribuna, a
dir que està en contra, i de les baixades generalitzades, no veu
que el Sr. Sánchez és el que ha fet, i que és la mesura que té
més cost econòmic dels 6.000 milions d'euros, Sra. Armengol?
No faci el ridícul d'aquesta forma, perquè acredita que vostè no
sap del que parla, Sra. Armengol!

(Alguns aplaudiments)

Sra. Armengol, creiem que les seves mesures són bones? Sí,
algunes són les del Partit Popular que li vàrem proposar, però
són insuficients, no apel·li tant als crèdits i apel·li més a les
ajudes. Faci, per exemple, un crèdit extraordinari de 80 milions
d'euros de crèdit, crèdit, demà, per donar ajudes; no em vengui
amb els préstecs que llavors han de tornar les empreses i que
ara, resulta que s'han d'ampliar perquè les empreses no hi poden
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fer front, Sra. Armengol!, no em digui aquestes coses. Està clar
que no són suficients les mesures que posen vostès damunt la
taula. Per això li demanam que baixin els imposts.

Vostè dirà, és insuficient el que proposam des del Partit
Popular d'abaixar l’IRPF, idò abaixi 1 punt, abaixi 1 punt
l’IRPF als ciutadans de les Illes Balears, si li sembla poc,
abaixi 1 punt, li votarem a favor, pot estar ben segura, Sra.
Armengol, que li votarem a favor...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., abaixi 1 punt, abaixi un punt!, perquè el que toca ara és
intentar -intentar- per tots els mitjans que les famílies no perdin
poder adquisitiu i poder augmentar la renda disponible amb una
abaixada d'imposts.

Sra. Armengol, és necessari tocar de peus a terra, afrontar
la realitat, fer-ho no implica generar cap alarmisme, el que
genera alarmisme és veure un govern incapaç de prendre
mesures quan toca, que no percep la difícil situació que viuen
els ciutadans i les empreses de les Illes Balears, que
suposadament vostè representa. Creu realment que aprovar una
moratòria turística i apostar pel decreixement, implica tocar de
peus a terra, Sra. Armengol? La resposta és molt senzilla: no,
implica situar-se en una altra òrbita, Sra. Armengol, no és el
moment.

Sra. Armengol, hem sofert directament profundes
decepcions amb els consensos que vostè ha plantejat, ho vàrem
viure amb la Llei d'educació, en trair el consens el dia abans
d'aprovar-la; ho hem viscut amb la Llei de turisme, la va
anunciar vostè sense cap consens allà, per FITUR, i a dia
d'avui, seguim sense cap consens, perquè a vostè no li interessa
ni el més mínim. Però, miri, estam disposats a no tirar la
tovallola, estam disposats a col·laborar en benefici dels
ciutadans de les Illes Balears.

Per això li puc dir, des d'aquí, que si vostè demà aprova un
decret llei i abaixa els imposts als ciutadans de les Illes Balears,
tendrà el suport del Partit Popular.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Surt a fer intervenció, per matisar unes
qüestions que he comentat abans i un poc motivada per les
paraules que m'ha dirigit el Sr. Melià, i és que realment no
sabem quin problema hi ha en sortir a aquest faristol, per posar
de manifest en aquesta cambra parlamentària i a la ciutadania
d'aquestes illes, que ens segueixi, que el sistema de regulació
elèctric i el d’hidrocarburs nosaltres consideram que és un
sistema que està fallit, i posaré un parell de exemples que

demostren aquestes qüestions, que poden vostès després
comprovar si fan una recerca. 

En temes d’hidrocarburs, vèiem a l’anterior crisi quan, per
cert, governava el Partit Popular, que Espanya liderava els
preus d’hidrocarburs i l'únic que varen fer és fer una trampa,
perquè els preus es fixaven els dilluns, els dilluns varen decidir
abaixar els preus i després, la resta de dies de la setmana,
augmentaven aquests preus, de forma que semblava que
Espanya no tenia els preus més elevats d'hidrocarburs.

Una de les distribuïdores d'aquests hidrocarburs va ser
multada i al final aquesta multa la varen pagar els ciutadans i
ciutadanes, perquè l'únic que varen fer va ser augmentar un
parell de cèntims, que semblava que no era visible, però al final
ho vàrem pagar nosaltres. 

(Remor de veus)

En temes energètics, en temes d'electricitat, quan aquí es
parla d'abaixar imposts i d’altres, està molt bé, però el
problema és que si el cost del megawatt el pagam sense límits,
com hem vist aquest darrer mes, diguin vostès si pagar el
megawatt a 300 euros, a 400 o a 700 euros que l’hem arribat a
pagar, encara que aquest cost no tengui cap tipus d'impost, la
factura seguirà sent elevada o no? Serà assumible, tal vegada
serà un poc més baixa, però continuarà sent assumible per a la
butxaca dels ciutadans i les ciutadanes de la nostra terra o
d'Espanya, en general? 

Per això, nosaltres, quan aquí sortim i posam de manifest
que hi ha hidroelèctriques en el nostre país que estan totalment
amortitzades, ens sembla un escàndol que es produeixi el
megawatt a menys de 20 euros i que el cobrin a la ciutadania i
a les empreses del nostre país i de la nostra comunitat
autònoma, amb aquests preus desorbitats de 200, 300 i 400
euros. I aleshores, això ens duia aquí també a fer una crítica als
partits que tenen representació al Govern de l'Estat, perquè
nosaltres...

(Remor de veus)

..., una de les propostes, una de les propostes que vàrem fer i
que podria ajudar a no dependre i estar subjectes a aquest
mercat, que és totalment injust per a la ciutadania, era tenir una
empresa pública d'energia, que abans la teníem, però el Partit
Popular va decidir externalitzar. I nosaltres posàvem de
manifest la possibilitat de fer-ne una a nivell d'Espanya, perquè
teníem l’exemple de la nostra comunitat autònoma, que som
pioners, per si no us n’heu assabentat encara, de la producció
d'energies renovables i que les famílies en puguin disposar a
preu de cost. Perquè no som nosaltres, Unidas Podemos, que ha
d'explicar a la ciutadania d'aquest país que no volem que
paguin l'energia a preu de cost, perquè nosaltres sí que estam
per aquesta labor i de fet ho demostram aquí, a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, perquè, pobrets, els que no viuen
a les Illes Balears, que no podran disposar d'una empresa
pública, aquí almanco sí que en tenim una, un Institut Balear de
l'Energia, que fa aquesta feina...

(Remor de veus)
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... I, de fet, polítiques que desenvolupam en temes de transició
energètica, crec que ja han estat explicades per la presidenta
Armengol durant la seva rèplica, però que aquí, a Balears,
durant l'any 2021, hem vist com hi ha hagut un augment d'un
32% en termes de producció d'energia renovable, principalment
a través de la implantació de fotovoltaiques, i això són
polítiques que desenvolupam des de la Conselleria de Transició
Energètica, precisament perquè pensam que és un dret que ha
de poder tenir la ciutadania de poder tenir autoconsums a ca
seva i posar de manifest també, que avui ens trobam amb
aquesta situació desorbitada de preus, i que podríem haver
pal·liat si haguéssim tingut més renovables implantades, si no
hagués estat pels 10 anys de govern del Partit Popular, que
varen decidir posar un impost al sol, que és totalment
surrealista, i que va privar la ciutadania de poder tenir un accés
més democratitzat a l'energia, de poder tenir un accés a preus
més raonables. 

Per tant, jo no entenc quin problema hi ha quant a la
intervenció que hem fet abans, per explicar a la ciutadania la
realitat del sistema elèctric i d’hidrocarburs que existeix, que
molt bé que es reguli al mercat majoritari europeu, però el
problema ens afecta i convé que la gent sàpiga que hi ha
alternatives, i que hi ha alternatives que a la dreta d'aquest país,
principalment, s’oposa que hi puguin tenir accés els ciutadans
i ciutadanes i, per tant, tenim una factura més baixa.

I això és una realitat, i nosaltres, des d'Unidas Podemos,
l’exposam i l’exposarem totes les vegades que faci falta.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Ahora es el turno del Grupo
Parlamentario Ciudadanos e interviene la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, vicepresidenta. Presidenta, no me ha contestado a
mi pregunta de ¿cuándo van a llegar estas medidas y las ayudas
a Baleares?, si podría concretarnos más. Y ¿cuándo cree usted
que van a verse reflejadas estas ayudas en el circuito
económico?, que es lo que nos interesa para aliviar los bolsillos
de las familias, de los autónomos y de las PYME.

Y quiero reiterarle de nuevo en mi réplica nuestra petición
de un plan específico para Baleares, un plan con medidas
específicas para Baleares, para compensar los costes añadidos
que supone la insularidad.

Tampoco nos ha contestado ni al Sr. Melià ni a mi sobre
esta petición de desarrollar la parte fiscal del REB para
compensar estos costes añadidos.

Y como se ha centrado parte del debate de muchos
portavoces, en si subida de impuestos sí, subida de impuestos

no, yo quería aclarar: en el documento aprobado y acordado
con los agentes sociales y económicos a que se llegó al Pacto
de reactivación, y justo en uno de los que Ciudadanos tuvo
mucho que ver, que fue el de las medidas para estabilizar los
precios de la electricidad y de carburantes, en el punto 23 se
dice: “Solicitar al Gobierno de España la reducción de la
presión fiscal en el precio de los carburantes y de la
electricidad”. Por tanto, queda muy claro que una de las
peticiones nuestras, desde Ciudadanos, no sé si de otros grupos,
que era precisamente esto, pedir la reducción fiscal relacionada
con la factura de los carburantes y la electricidad. Que no se
hable de pedida de subida de impuestos por parte de mi grupo
parlamentario, porque en ningún momento ha sido así, está en
el documento, pedimos que se rebajen el IVA de estas facturas
y los impuestos especiales, y que sea una cosa temporal, sobre
todo hasta final de año. 

Y sobre esta bajada de impuestos, decirles que el modelo de
Ciudadanos es, evidente, diferente al modelo de este govern,
Ciudadanos defiende una alternativa liberal de progreso, que es
simplemente creer firmemente en un sistema de economía
social, en un sistema de economía social de mercado, por
supuesto, porqué esa riqueza que se debe generar es la que va
a garantizar tanto los servicios públicos de calidad, como las
políticas públicas sociales. Y que quede muy claro, porque
siempre hace este discurso contra mi grupo parlamentario, y
queda muy claro que desde Ciudadanos defendemos esa
alternativa liberal de progreso, basada en un sistema de
economía social de mercado. 

Apoyamos por eso también a los autónomos, a las PYME,
porque creemos que aportan y son necesarios para nuestra
sociedad y nuestra economía balear. Por eso le pedimos unas
medidas económicas específicas, usted me ha vuelto a reiterar
las ayudas a los transportistas autónomos, que era una las
propuestas que acordamos, y me congratulo de que se ponga en
marcha y de que haya una linea especial en Baleares, pero le
debo seguir solicitando las medidas a autónomos que pedimos,
que es aplicar una tarifa plana reducida para los autónomos
menores de 35 años; una exención de la cuota de autónomos
para los jóvenes en los dos primeros años de actividad; la
exención de la cuota de autónomos a las mujeres, en régimen
de autónomos los dos primeros años, porque eso sí es fomentar
el autoempleo femenino; crear la figura del autónomo
vulnerable para evitar los efectos negativos que supone la
subida de precios de la energía y del carburante.

Y mire, sí que le debo responder a la Sra. Costa, que creo
que ha hecho una buena intervención, si me lo permite, quiero
explicar que para nada estoy de acuerdo en el hito histórico que
ha conseguido el Sr. Sánchez en el Consejo Europeo, esto,
déjeme que se lo diga, lo único que ha conseguido el Sr.
Sánchez es un premio de consolación. Hace tres semanas la
Comisión Europea, el 8 de marzo -el 8 de marzo-, ya dejó
abierta la posibilidad para intervenir los mercados, y eso es lo
que han hecho otros países. Es muy fácil dar la culpa  a Europa
durante semanas para tapar esa inacción, y yo no se lo voy a
permitir, porque estoy de acuerdo con la presidenta, cuando ha
dicho que si algo ha conseguido esta guerra ha sido afianzar
aún más ese sentimiento de pertenencia a la Unión Europea, un
proyecto europeo que hay muchos que quieren atacar y que yo
desde luego, que mi grupo parlamentario, no va a permitir,
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nunca vamos a permitir que nadie vaya contra los valores
europeos y contra el proyecto europeo.

Porque, miren, los que creemos en las democracias liberales
tenemos el mandato moral y el mandato imperativo
democrático de ir de la mano con los agentes sociales, con los
agentes económicos, con quien sea para llegar a las mejores
soluciones de los ciudadanos. Y Baleares, las familias, los
autónomos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Guasp, tiene que terminar, por favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... y las PYME -termino-, ¿cómo se defienden? Se defienden
con propuestas como estas, se defienden con soluciones, ni con
propaganda ni con una crítica estéril, ni partidismos, se
defienden con soluciones, que son las que necesitan los
ciudadanos de estas islas.

Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Guasp. Por parte del Grupo Parlamentario
MÉS per Mallorca tiene la palabra el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sra. Guasp m'ha
semblat entendre, quan explicava què era Ciudadanos, que era
un partit progressista, de progrés, social, i m'he perdut ja, no?,
i m'ha semblat que me mirava a jo per una referència explícita
que havia fet a la meva intervenció d'abans; és a dir, no, jo
només li deia, a mi em sembla molt bé que siguin això, però ho
diguin a la seva regidora a l'Ajuntament de Palma, que fa mig
any que encalça els gais per la platja d’Es Carnatge, dic, tal
vegada ser progre vol dir qualque cosa més que dur els calçons
de la darrera moda, vol dir obrir un poc el cap. Per tant, si
realment volen fer aquest viatge cap al centre, a mi em sembla
fantàstic, però, per favor, diguin-ho també als seus companys
de l'Ajuntament de Palma. 

Efectivament, la baixada d'imposts ha estat el plat estrella,
però això és més vell que anar a peu, és a dir, quan hi ha
eleccions, i d'aquí un any hi haurà eleccions, la primera
promesa que es fa és: baixarem els imposts, baixarem els
imposts, això ja..., fins i tot en temps d’Aznar, que va abaixar
els imposts; però els va abaixar, per una banda, i els va apujar
per l'altra, i va abaixar els directes i va apujar els indirectes. I
això en mallorquí té un nom, que és el negoci de madò Coloma,
que tampoc no importa que expliquem aquí què li va passar a
Madò Coloma, però era una senyora que el que guanyava per
una banda, ho perdia per l’altra, és a dir, res més, per tant, això
ja és com un discurs... -a Binissalem ho dieu això?- 

(Rialles de l’intervinent)

..., és un discurs que ja no aporta absolutament res, i vostès
saben perfectament com estan les coses i quines possibilitats
reals, perquè vostè és economista i professor de la Universitat,
per tant, si no ho sap vostè, ja m'ho explicarà, quines
possibilitats reals hi ha d’abaixar imposts mantenint l'estat del
benestar i amb aquesta capacitat que les Illes Balears segueixin
amb aquesta capacitat de poder donar resposta als nostres
ciutadans i a les nostres ciutadanes. 

Perquè és ben cert que hi ha qüestions que han estat
circumstancials i que han depès molt d’unes circumstàncies que
ens han passat, com deia a la meva primera intervenció, que
deia Ortega i Gasset, però hi ha qüestions que són estructurals
que, en ser circumstancials s'han agreujades, molt especialment
amb totes aquelles referents al canvi climàtic, amb agilitar tot
aquell pla de feina que es va forjar durant la passada legislatura
i que durant aquesta ha aconseguit fites molt importants, com
en altres que no hem anat tal volta a la mateixa velocitat, que
són aquelles que afecten la insularitat de les nostres illes, la
insularitat, la doble i la triple insularitat, on hi ha tota una sèrie
de camí a haver de recórrer que encara no han recorregut.

I precisament aquelles mateixes circumstàncies, aquelles
qüestions circumstancials, fan que aquesta, precisament, sigui
la més urgent de totes, no només amb referència al
desplegament del règim fiscal de les Illes Balears amb totes les
conseqüències, és a dir, és que si no ho fem ara, quasi quasi no
importarà que ho facem mai, perquè és que ara és quan
realment ho hem de menester.

El mateix que tota la feina que es fa des del Govern de les
Illes Balears cap a Europa, precisament per reconèixer aquelles
qüestions que són molt específiques del fet insular. I no només
ens referim al conjunt de les Illes Balears, sinó també al
conjunt d’illes de la Mediterrània, amb les quals també,
evidentment, es treballa per aconseguir totes aquestes qüestions
que sense cap dubte són qüestions estructurals, és a dir que
d’aquestes en depèn la nostra estructura i sobretot en depèn el
nostre futur; per una de les qüestions evidentment també que és
essencial i que és important i que, precisament amb aquestes
qüestions circumstancials, ha esdevingut estructural, que és la
necessitat imperiosa de diversificar el nostre model econòmic.
I això, evidentment, també suposa fer passes respecte d’Europa,
com deia abans, i respecte del règim fiscal de les Illes Balears,
que, evidentment, serà una eina a la disposició.

Diuen que de les situacions límits, en temps de crisi, això
treu el millor de les persones, i crec que dins el conjunt de les
Illes Balears hem vist, des que va esclatar la guerra d’Ucraïna,
i ho hem vist una vegada més, una vegada més, com és ben cert
que les situacions límits sempre treuen el millor de les
persones, i això, al cap i a la fi, ha de ser una lliçó i ha de ser
una lliçó per a tots nosaltres, per a tots els que som avui aquí,
que les pitjors situacions han de treure sempre el millor de cada
un de nosaltres.

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Yo no sé ustedes, pero yo veo a la izquierda muy nerviosa.
De todas las intervenciones se desprende el festival de
incongruencias, de disparates, todo sazonado con una gran
cantidad de mentiras, ha sido espectacular. Bueno, empezando
por el Sr. Ensenyat, de MÉS, que en su primera intervención
nos ha hablado de Putin, de VOX, refiriéndose a la extrema
derecha, de financiación de Putin hacia no sé qué, en el entorno
de VOX, de Juan Carlos I, de los encuentros sexuales en Es
Carnatge en Palma; no tengo ni idea de qué opina usted de la
comparecencia de la Sra. Armengol, de todo lo demás, pues no
sé, tienen un problema, Sr. Ensenyat.

Es lo mismo que le pasa a la Sra. Sans, de Podemos, que,
claro, yo he llegado a pensar que ustedes tienen un problema,
ustedes de la izquierda, tienen un problema, no sé, de
personalidad política múltiple, porque no acabo de entender
que venga aquí usted con este discurso, criticando el alza de los
precios de la energía, y se ve que se han olvidado de cuando
ustedes hacían manifestaciones y campañas contra la pobreza
energética, cuando el megavatio hora estaba a 100 euros,
menos de 100 euros, y aquí hemos llegado a 700 euros,
¡gobernando ustedes, y no han dicho absolutamente nada, al
revés, siguen protestando contra esta situación!...

(Algun aplaudiment)

..., y son ustedes, es el resultado de sus políticas. ¿Se dan
cuenta? Es lo mismo que se manifiestan contra ustedes,
protestan contra ustedes, o sea, ustedes mismos. Tienen un
grave problema, de ahí se nota el nerviosismo que se desprende
de sus intervenciones. 

No dice usted, Sra. Sans, que el 50% de los combustibles
son impuestos, que ustedes tienen en su mano rebajar, eso no
lo dicen, igual que no lo dice ninguno de los señores de la
izquierda.

Sr. Castells, usted también ha hecho un festival de la
demagogia, ha dicho que los impuestos los pagan los que se los
pueden permitir pagarlos, o sea, ¡es tremendo!, o sea, la luz, la
gasolina, todo eso es para ricos, que son los que pagan estos
precios abusivos, insisto, con el 50% que son impuestos. O sea,
es para ricos, ¡por favor, yo es que no lo puedo entender!

Sr. Sanz, de Gent per Formentera, que me parece que no
está, ¡esta izquierda tan trabajadora, no está! 

(Remor de veus)

El aumento de los precios de la energía, lo digo también por
ustedes, que dicen las mismas tonterías, el aumento de los
precios de la energía, desde que se aprobó la Ley de cambio
climático, ha sido constante, y tienen los índices desde la
aprobación de la ley de cambio climático a nivel nacional, el

que provoca el aumento de los precios es el fanatismo climático
que ustedes defienden, no busquen otros motivos.

Sra. Costa, voy a ver si soy más claro, voy a ser más claro
todavía, la responsable de la ruina en Baleares es la Sra.
Armengol, no es el Sr. Putin, no es ni siquiera la pandemia, es
la gestión que hacen ustedes cuando sucede un hecho como
estos. Y sale usted aquí a hablar del Pacto de reactivación, del
gran éxito del Pacto de reactivación, y estamos más arruinados
que nunca, con un Pacto de reactivación que hasta engañan a
los miembros de ese pacto, de los que van a hacerse fotos, o a
no sé qué hacen allí, supongo que les dará magdalenas o algo
así, o sea, hasta una norma tan importante como el decreto ley
de turismo, los pobres que estaban allí se tuvieron que enterar
por la prensa, vaya Pacto de reactivación y consenso que
ustedes defienden en esa Mesa de reestructuración y
transformación y reactivaciones varias. 

Mire, Sra. Costa, lo vuelvo a decir, animo a que sigan las
protestas, y no es ninguna irresponsabilidad, la
irresponsabilidad es la que hacen ustedes al frente del
Gobierno. Y animo a que sigan las protestas, porque es,
lamentablemente, la única forma que ustedes tienen de
escuchar, porque ustedes están muy alejados de la democracia.

Paz social, habla de paz social, porque ¿ustedes creen que
regando a dos patronales y a dos sindicatos hay paz social?
Salgan a la calle, salgan a la calle, y no digo como la Sra.
Armengol, que se ha sentado con un montón de gente,
levántense del asiento y vayan a la calle a ver lo que está
pasando, y verán la situación tan grave que están sufriendo los
ciudadanos.

Y sale usted aquí, Sra. Costa, del Partido Socialista, a
hablar de las tratas de mujeres en Ucrania. ¿Qué pasa que el
IMAS está en Ucrania, es eso?

(Algun aplaudiment i remor de veus)

Porque ustedes no han dicho ni una palabra del escándalo
de las menores tuteladas, al revés, boicotean constantemente
cualquier intento de investigación de ese escándalo del cual
ustedes, sus administraciones, son responsables, y tienen que
hablar aquí de si las mujeres ucranianas, ¡por favor, ustedes,
que son los responsables de todo esto!

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Siga hablando, siga hablando.

Mire, tampoco es tolerable que diga que Pedro Sánchez es
un ejemplo de confianza, o sea confianza y Pedro Sánchez son
antónimos, Sra. Costa, señores del Partido Socialista, el Sr.
Pedro Sánchez es aquel que no podría dormir si tuviera que
gobernar con los comunistas de Podemos, y al día siguiente
gobernó con los comunistas de Podemos, con los golpistas de
Esquerra Republicana y con Bildu-ETA, esos son los que
retransmiten confianza, Sra. Costa, la misma confianza que se
desprende de ocultar a VOX el informe que acredita la
malversación de 5 millones de euros en la Oficina Técnica de
Cooperación de Panamá, un nuevo escándalo del que ustedes
no deben saber, porque como (...) público o El País, pues claro,
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no se han enterado, pero eso está ahí, malversación, que
también afecta a esa tremenda confianza del Sr. Pedro Sánchez.

Mire, Sra. Armengol, le he hecho una pregunta, le he
preguntado: ¿está de acuerdo con la ayuda militar a Ucrania?
No me ha respondido. Espero que me responda en el siguiente
turno, ya que usted tiene tantos minutos para responder.

Y también le digo una cosa, sus medidas suponen un
aumento de impuestos, y sí, sí, nosotros apostamos por la
rebaja de impuestos, sí, pero es que usted aquí solo ha
anunciado créditos, créditos que se tienen que devolver, y
¿quién va a devolver esos créditos? Pues ya se lo dijeron con
la gestión de la pandemia, si la gente está arruinada, si las
empresas tienen que cerrar, si no puede hacer frente a los
inmensos gastos que les provocan su administración, con todo
tipo de tasas e impuestos, los créditos no los pueden devolver,
Sra. Armengol, y esa es la solución.

La solución no es dar créditos, no es dar ayudas, no solo de
los 20 céntimos a la gasolina, que después los tienen que pagar
los pobres ciudadanos, porque les aumentan los impuestos, la
solución es rebaja de impuestos, está demostradísimo.

Voy terminando, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, acabi, Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Voy acabando, Sr. Presidente, que sé que para usted es duro
también.

Señores del Partido Popular, parafraseando a la ínclita, Sra.
Armengol, ¿se dan cuenta del miedo que les da Castilla y
León? Pues, bueno, se palpa en el ambiente el miedo que tienen
a perder sus sillones, pero serán los ciudadanos los que los
pondrán en su sitio.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. 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. La política ha d'intentar anar
per davant la realitat i els fets, el que passa és que n'hi ha que
ja són a les eleccions, encara queda un any, i moltes
problemàtiques per gestionar i per solucionar.

Sra. Armengol, jo li he fet un clam i una crida a la humilitat,
i vostè ha sortit a dir: jo som súper coherent; no, no, no, no, no,
i jo no li vull entrar en temes com el Sàhara i la coherència del
Partit Socialista, perquè no és aquesta la meva intenció, perquè
governar i governar en situacions extraordinàries és molt difícil

ser cent per cent coherent. I jo li volia fer aquesta reflexió,
perquè, vostè dirà el que vulgui, però, en plena pandèmia, amb
tots els establiments turístics de les Illes Balears tancats, per
ventura, una mesura fiscal, com era la congelació del cànon de
sanejament, és absolutament equiparable, és absolutament
equiparable -Sr. Conseller de Medi Ambient-, és absolutament
equiparable a la mesura fiscal adoptada en relació amb els
combustibles, que és una mesura, ara vostès en volen dir
quirúrgica i no general?, bé, jo no entraré en aquest debat,
perquè què és general i què és quirúrgic ens duria molt enfora,
però, en tot cas, vostès es varen negar en rodó a qualsevol
mesura fiscal en temps de la pandèmia: reduir l'ecotaxa, cànon
de sanejament, podem posar molts d'exemples, però ara que les
mesures fiscals són benvingudes, això no és coherent, Sra.
Armengol.

I jo l'entenc, no és una crítica, l'entenc que hem d'adoptar
mesures extraordinàries davant circumstàncies extraordinàries,
i jo només volia fer aquesta constatació.

Senyors de Podemos, el problema és que vostès no han de
ven..., vostès diuen: és que podem venir a denunciar aquí
l’escàndol majúscul dels preus de l'electricitat! És clar, que
poden, però els ciutadans de les Illes Balears, quan un governa,
el que esperen d'aquest que governa no és que venguin al
faristol del Parlament a denunciar l’escàndol majúscul, sinó que
posi solucions i posin accions de govern per acabar amb
l'escàndol. I si vostès, des del Govern, no són capaços
d'arreglar l'escàndol, el que han de fer és no governar! Això és
el que han de fer, perquè això és el que esperen els ciutadans,
i això és el que no entén cap ciutadà ni un!

(Remor de veus i algun aplaudiment)

Perquè els ciutadans el que volen és responsabilitat i gent
que sàpiga donar solucions quan governen, i si vostès no són
capaços de fer-ho el que han de fer és apartar-se i deixar qualcú
que posi solucions damunt la taula.

Surt en aquest debat, inevitablement,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -per exemple, El Pi, sí, per exemple El Pi, Sr. Vicepresident.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bé, però almanco mantendré una responsabilitat que alguns,
que arriben a vicepresident, veig que no són capaços de
mantenir, eh!, perquè...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... aquí hi ha els nervis.

Inevitablement, a tots els discursos que es fan en aquesta
cambra surt el tema més suat, això també és més antic que
l’anar a peu, eh, Sr. Ensenyat, de la diversificació econòmica,
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sí a mi em sembla molt bé i nosaltres sempre volem i sempre
apostarem perquè el sistema productiu de les Illes Balears sigui
més diversificat. Però els torn fer la pregunta que els faig cada
vegada que treuen aquest tema: després de 7 anys del seu
govern, l'economia de les Illes Balears és més diversa o manco?
Perquè aquí es va produir una pandèmia, es va aturar el turisme
i es va aturar tot, es va aturar tot! Per tant, la dependència
turística de les Illes Balears és evident i indiscutible.

I vull acabar amb les qüestions que li he plantejat i que no
m'ha respost, Sra. Presidenta, autoconsum col·lectiu,
incrementar de 500 metres a 2 quilòmetres, mesures de...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

(Pausa de l’intervinent)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Veig que al Sr. Vicepresident li encanta el meu discurs i les
meves propostes, n’estic content.

Segona qüestió que li hem plantejat: polítiques afavoridores
de la inversió; li he parlat de la Llei turística, li parl ara del
tema de la simplificació administrativa, quines mesures hem fet
per agilitar l'administració? Per ara, molt poques, i no li vull
posar l'exemple, però jo sé que al conseller de Medi Ambient
li encanta, que és el tema dels recursos hídrics, però és evident
que aquest no és el camí correcte.

També li volia plantejar el tema de l'estabilitat
pressupostària i de la regla de despesa, que tots sabem que
estan congelats, però, en teoria, està congelat provisionalment,
per tant, en teoria hauria de tornar a entrar en vigor; amb
aquestes circumstàncies extraordinàries, es demanarà una
pròrroga d'aquesta mesura? També és una qüestió que volia
posar damunt la taula.

Acab, El Pi entén que s'han d'adoptar mesures molt
extraordinàries, mesures difícils, que vivim un temps de
complexitat i d'incertesa, però li volem demanar que accentuï
la capacitat d'autogovern de les Illes Balears, perquè poques
coses m'ha dit a la reflexió que jo li he fet sobre les mesures
específiques per a les Illes Balears i sobre la capacitat de tenir
un combustible amb unes condicions similars a les de Canàries,
segurament aquí tenim un gran pou de feina que no sabem
aprofitar com pertoca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Presidenta, també per
la seva resposta, que, a més a més, ha de respondre a tots, i, per
tant, s’ha de reconèixer el doble esforç.

Vostè em deia, em recordava que s'havien invertit 9 milions
d'euros més en transport públic el 2020-2021, és clar, és clar,
el Govern va fer el que tocava, davant d'una situació
extraordinària, encara que no tingués la competència, va fer una
injecció de doblers en matèria de transport públic. I jo el que li
dic és que ara s’ha de fer el mateix, ara també som davant d'una
situació extraordinària, i, per tant, el Govern també ha de tornar
fer el mateix.

I li comparo amb una altra dada que vostè ha donat, em
sembla, a la seva primera intervenció, 2.519 milions d'euros en
ajuts a empreses i als sectors més desfavorits, i, en canvi, ho
comparava que en el 2019 això va ser només de 500 euros, és
clar, en circumstàncies extraordinàries es fan esforços
extraordinaris. I jo el que li dic és que aquest esforç que va fer
el Govern a l'any 2020, 2021, en donar més finançament als
consells per al transport públic, no pot quedar en una flor
d'estiu, és a dir, s'ha de continuar endavant.

Em sobta molt que hagi dit que el Consell de Menorca li ha
dit que no necessitava doblers per a transport públic, -ah!, m'ha
semblat entendre, igual ho he entès malament, em
tranquil·litza-, perquè els necessita, li puc assegurar que els
necessita. Miri, jo he fet uns nombres, sap que li he dit que
aquesta transferència es va fer fa 20 anys, després ho he
repassat, i fa 24 anys, a l'any 98, i en aquell moment es va
valorar la despesa total, no el cost efectiu, sinó la despesa total
del que costava el transport públic a Menorca, en 38 milions de
pessetes, la cosa anava amb pessetes, la qual cosa serien uns
227.000 euros. Perquè ens facem una idea, bé, què pot haver
evolucionat el cost d’aquest transport? Miri, des de l'any 98
fins ara, en aquests 24 anys, el cost de la vida augmentat un
68%, per tant, aquest cost ara se situaria en uns 382.000 euros.
Sap què es gasta el Consell de Menorca en transport públic?
2,5 milions, és a dir, gairebé 10 vegades més.

Per això dic que en aquests 24 anys les necessitats del
transport públic han canviat, i encara han de canviar més,
perquè, evidentment, anem cap a un model de societat, anem
cap un model de mobilitat on hem de fer una aposta decidida
pel transport públic, sobretot en aquest context que ens trobem
de canvi climàtic i de transició energètica.

Per això dic, i és un tema, doncs amb la consellera Rosario
Sánchez ja n’hem pogut parlar unes quantes vegades, jo, en el
pressupost d'enguany, hi vaig tornar insistir en què calia revisar
aquest tema; jo entenc els arguments del Govern, el Govern
diu: escolti, el finançament dels consells augmenta molt,
aquesta és una competència dels consells i, per tant, escolti, els
consells han d'assumir la seva part. Evidentment, els consells
han d'assumir la seva part, però jo el que dic és que, quan es ve
aquí a presentar una sèrie de mesures, tota vegada que he vist
que ja s'ha publicat una infografia del Govern amb totes les
mesures que vostè presenta aquí, 25 mesures, no?, quan es
parla de transport públic, no es poden oblidar els consells
insulars. Per exemple, mesures socials, 8 milions d'euros, això
és per a tots els ciutadans de les Illes Balears, lògicament; bons
per al consum al comerç local, 3 milions d'euros, això és per a
tots els ciutadans de les Illes Balears, per a tots els comerços de
les Illes Balears, lògicament; nous ajuts al sector primari, 7
milions d'euros, els consells insulars tenen competència en
agricultura, però aquests 7 milions d'euros van per a tots els
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ciutadans de les Illes Balears. I llavors arribam, transport
públic, 12 milions d'euros, ah, no, això només és pe als
ciutadans de Mallorca!

El que dic, jo ho entenc, ja entenc que vostès tenen la
competència directa sobre Mallorca i no respecte de la resta
d’illes, jo el que dic és que, en anunciar aquesta mesura, que és
tan important, perquè és una mesura que no és de reactiva, sinó
que és canvi de model, eh; rebaixar 20 cèntims la benzina és
reactivar, una mesura que és insostenible en el temps, no es pot
subvencionar la benzina eternament, lògicament, ara estic
d'acord que s'ha de fer com a mesura reactiva; posar més
doblers al transport públic va molt més enllà, és canvi de
model, llavors, quan el Govern presenta una mesura, en aquest
cas, 12 milions d'euros, per al canvi de model, jo el que dic és
que s'ha de fer del bracet amb els consells insulars i s’ha de
veure quines necessitats hi ha i s'ha d'aconseguir donar suport.
Jo ho quantific en 1,5 milions d'euros, doblers que Menorca
necessita per a gratuïtat dels menors de 16 anys, per a més
freqüències i per posar en marxa algunes noves línies que no
tenim prou recursos per posar en marxa.

Aquesta és la demanda que jo li faig en aquest debat,
perquè ens sembla que, com ja m’ha vist comparant amb la
resta de mesures que fa públiques el Govern, són mesures que
han d'arribar a tots els ciutadans de les Illes Balears i, en aquest
cas, no només als de Mallorca.

I això és tot. Moltes gràcies, Sr. President.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, senyores diputades, senyors
diputats. Crec sincerament que al final d’aquest debat arribaria
a dues conclusions, bàsicament: una, que tots els grups
parlamentaris que som aquí estam d'acord amb el paquet de
mesures que s'ha anunciat per part de la presidenta del Govern,
ningú no s'hi ha manifestat en contra, després podem parlar de
les formes, de si arriben tard, de si s'hagués fet d'una altra
manera, uns haguessin fet més, uns altres menys, però, en
definitiva, tots i totes estam d'acord amb aquest paquet de
mesures.

En segon lloc, el debat ideològic, que també hi ha darrera
de tot això, ja no de les mesures que s'han pres, sinó de com
s'haurien de prendre, i aquest debat sobre els imposts, si s'han
d’abaixar, si s'han de mantenir, com s'ha de repartir aquesta
factura de les conseqüències econòmiques, efectivament, és un
debat ideològic.

No puc compartir, Sr. Costa, que vostè digui que cobrar
imposts és saquejar les arques públiques, és que ha dit això. Jo
entenc que en el fragor de la passió un pot dir, segons, pot
arribar a dir algunes coses, però, Sr. Costa, vostè aquí no pot

dir això. Miri, saquejar les arques públiques ha passat en
aquesta comunitat autònoma, desgraciadament.

(Alguns aplaudiments)

I un president d'aquesta comunitat autònoma i consellers
han estat a la presó per saquejar les arques públiques. Això és
saquejar, no cobrar imposts per donar serveis als ciutadans.

(Alguns aplaudiments)

Perquè quan parlam de coses tan importants hauríem de ser
més rigorosos.

I, per altra banda, senyor,...

(Remor de veus)

..., no, si és que vostès no haurien de protestar, si haurien
d'estar avergonyits que un president d'aquesta comunitat, del
Partit Popular, hagi estat a la presó per saquejar les arques
públiques. 

En segon lloc, Sr. Costa, és que vostè ha estat director
general de Pressuposts del Govern que més ha pujat els imposts
a aquesta comunitat autònoma, del Partit Popular, vol que li
recordi? És que els he apuntat tots, però si els llegesc tots
consumiré els tres minuts que em queden, però, miri, van pujar:
actes jurídics documentats, de l’1 a l’1,2%; varen pujar, en
tercera persona no, va pujar, Sr. Costa, que vostè era director
general de Pressuposts, a mi em sap greu, perquè ja sé que no
tenia la culpa vostè en solitari, però formava part d'aquell
govern, pujada de l'impost de transmissions patrimonials;...

(Remor de veus)

... pujada del cànon de sanejament d'aigües; pujada de l'impost
de matriculació; de l’IRPF varen suprimir les deduccions per
habitatge habitual...

(Remor de veus)

És clar, no m'estranya que després volguessin prendre
mesures com era tancar hospitals, si vostès rebaixen tot això, no
poden donar els serveis públics que necessiten els ciutadans.

(Alguns aplaudiments)

I és clar que és un debat ideològic aquest!

I em reafirm que han estat els únics, però no em referia a
l’únic partit polític o a l’únic grup parlamentari que defensaven
la baixada generalitzada d'imposts, en el Pacte de reactivació
s'han quedat tot sols, Sr. Costa, i ho dic i em sap greu, amb
aquesta mesura, on ni tan sols les entitats empresarials, no, Sr.
Costa, Ciutadans va fer una proposta, i avui ho ha explicat molt
bé aquí la Sra. Guasp, almenys va fer una proposta per escrit,
amb algunes coses hi podem estar d'acord i amb altres no, però
no amb aquesta rebaixa generalitzada que vostè ha defensat.

I, per cert, ha dit aquí que també s'han pres mesures de
rebaixa d'imposts, és clar, però s’ha explicat, de forma
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quirúrgica, que l’impost sobre hidrocarburs no és un impost
progressiu, Sr. Costa, perquè afecta tothom per igual, si
s'abaixen els hidrocarburs afectarà tothom per igual, es rebaixa
a tothom. Però això no té res a veure amb modificar imposts
com puguin ser l’IRPF o l’impost de patrimoni o l’impost de
successions, perquè això sí que és progressiu.

A Madrid, eliminen vostès l’impost de patrimoni, i a qui
afecta? Al que té patrimoni, perquè al que no en té ja no
l’afectava. Si eliminam tot això, Sr. Costa, es debilita l'estat de
benestar. I els socialistes, evidentment, no hi estam d'acord.

Afortunadament, i no amb tot això vull dir que tot es faci
bé, ni som triomfalista, ni molt menys, perquè el meu grup és
molt conscient que la gent està cansada, que encara no hem
acabat una pandèmia sanitària mundial, que ha tengut moltes
limitacions físiques, però també ens ha provocat
emocionalment moltes mancances i, per si això no fos suficient,
ara estam immersos en aquesta guerra a Europa, que no té altre
responsable i culpable, que Putin. Per això entenem
perfectament la incertesa i les angoixes que pot tenir i que té la
gent, i que nosaltres compartim.

Però vull ser clara, des del meu grup, des del socialisme
més actiu, ens deixarem la pell per acompanyar la gent amb
totes les mesures que facin falta i fugir de populismes i de
falses promeses que només cerquen aprofitar-se de la bona fe
de la gent.

Així que només ens queda fer feina, acompanyar la gent i,
afortunadament, a les Illes Balears tenim un govern fort, estable
i coherent, i per molts d'anys!

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. En torn de contrarèplica, donam la
paraula a la presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President, gràcies a tots i a totes, per les seves
intervencions. Una vegada més crec que, sincerament, aquest
parlament i tal i com es demostra en el transcurs d’aquest debat
parlamentari, necessita també d'aquests espais de debat, de
reflexió conjunta i de posada en comú de les necessitats que
tenen els ciutadans i les ciutadanes en aquestes illes, a més, a
moments, com dèiem, extraordinaris, d'incertesa, de dolor, i
que el primer que hem fet com a ciutadania a la societat de les
Illes Balears, és mostrar la solidaritat més absoluta amb aquells
que són assassinats de forma absolutament injusta.

I jo crec que per acabar aquesta intervenció, volia tornar
dir, perquè estic convençuda que tots i totes ho compartim, en
aquest moment que debatem, i ho pens jo cada dia, quantes
persones més han estat assassinades a Ucraïna, quants de nins
han mort de forma absolutament cruel. Per tant, ha passat una
cosa extraordinària, Sr. Costa, en 30 anys és la primera vegada

que torna a haver-hi guerra a Europa, que vostè deia, en fi,
sembla que aquí no passa res, no, no, és que és extraordinària
aquesta situació que vivim, i l'he vist molt enfadat a la rèplica,
no convé estar enfadats, convé sumar per intentar afrontar bé
els reptes que té la ciutadania en aquests moments i posar-hi el
millor de nosaltres mateixos, que és el que fa el Govern de les
Illes Balears. 

Vaig a un debat de fons ideològic. Ara també hi feia
referència la Sra. Costa, i que crec que és important i és el que
tal vegada ha sobrevolat en aquest debat parlamentari, com
sobrevola a moltíssims debats durant aquesta i a l’anterior
legislatura, i és: a moments d'incertesa, a moments econòmics
complexos, com els que desgraciadament ens han tocat viure,
tant de la pandèmia sanitària com ara d'aquesta guerra de
Rússia contra Ucraïna -que jo sempre dic contra tota Europa-,
com s'enfoca des del poder públic i des de la part social? Hi ha
dues maneres, i jo veig que això diferencia notablement
l'esquerra de la dreta o la forma de governar d'uns i altres: una
és des de la presa de decisió tot sols -des dels despatxos, tot
sols- i en contra de la gent, en termes generals, que crec que va
ser el que va definir la seva època, Sr. Costa, com a director
general de Pressuposts en aquell moment que li va tocar, supòs
que una tasca ben difícil, però és el que va definir la forma de
governar del Sr. Bauzá, del Sr. Rajoy i de tots els governs de
dretes que hi havia en aquells moments i que ho gestionaven. 

L’altra, ben diferent, ha estat enfocar-ho des d'una altra
visió, que és des de compartir les decisions, de seure’s amb
tothom -amb aquells que pensen igual i amb aquells que pensen
diferent- i, evidentment, no en tot estàs d'acord i has de cedir
algunes propostes; i, després, prendre les decisions i pensar que
els recursos públics, tots els recursos públics, s'han de posar a
disposició de la gent.

I jo crec que això són les dues grans característiques que
ens defineixen i que han definit com hem enfocat aquesta
situació, com la vàrem enfocar amb la pandèmia sanitària, i
com la varen enfocar vostès. I, és clar, abans ja se li ha dit: el
que no és possible és dir, bé, les demandes de l'oposició, i aquí
és un poc més generalitzat que el Partit Popular, moltes
vegades són demanar al Govern que faci més despesa, bé, idò
volem més subvencions per a aquells, més no sé què, més
places de no sé què..., més despesa, i alhora diuen: has
d'abaixar ingressos. I, és clar, aquesta postura així és molt fàcil,
és molt fàcil i és molt poc creïble.

I jo per això demanava un debat d'alçada, un debat de veure
la realitat, perquè la gent et demana, escolti, jo m'assec amb els
transportistes -amb el Sr. Ribas, l'altre dia- diuen, bé, què
necessitam, fins on podem arribar, què volem? O, l'altre dia,
amb la Sra. De la Concha, amb el sector primari, què ens
diuen? Primer de tot, necessitam una línia de liquiditat
immediata per al sector primari, d'ISBA, 6 milions, que posam
el Govern de les Illes Balears, o necessitam unes ajudes
directes concretes, què concretes, què tenim? El transport, les
entrades, que no ens surten subvencionades, necessitam
aquesta, 2,5 milions..., va bé, va bé! I això és el que plantejam,
o sigui, des del rigor, des d'entendre molt bé quins crèdits tens,
quin pressupost tens i com el pots posar a disposició de la
ciutadania. I això és el que hem treballat.
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És clar, aquells que diuen: no, no, és que la proposta és...,
la proposta que..., perquè vostè, Sr. Costa, no m'ha dit res, ni de
les propostes de transport públic que fem, que esper que hi
estiguin d'acord, ni de les propostes que fem d’augmentar la
RESOGA, amb les ajudes de suport social o les propostes que
es fan als transportistes o que es fan al sector primari, o la
reducció de les taxes portuàries o de cap altra mesura, no me
les ha ni anomenades -cosa que jo també trob una mica estrany,
no?-, ni de les de suport al món de la construcció quant que
actualitzam els preus de totes les empreses, que això té una
repercussió important, sens dubte, o de les de comerç, que té un
important incentiu per al comerç local de les nostres illes, que
són mesures absolutament benvingudes, aquesta no l'ha
anomenada ningú.

Per tant, jo entenc que amb tot això hi estan d'acord, l’únic
que m'ha diferenciat, és dir: no, no, jo trob que el que s'ha de
fer és abaixar l’IRPF, el tram autonòmic, 0,5 punts. I, després,
amb una frivolitat espantosa -espantosa!-, diu: bé, però si ho
fem el doble, va bé el doble! i, hala! Jo, de debò, de vegades
dic: com és possible això! Bé, és perquè no governen, i quan
governen..., però, i com és possible que l'actuació del Partit
Popular, d'una persona, a més, que se la pensa, entesa, i que
dius, bé, serà un home rigorós, un home seriós, no, no, diu: faig
aquesta proposta, però si la vol el doble, el doble, i les finances
públiques, en teoria ho aguanten tot per fer qualsevol cosa, que
no sabem què és exactament. Van al doble, el doble són 24
euros, això soluciona els problemes de la gent? No ara!, 24
euros d'aquí un any, d'aquí a un any! O sigui, a mi la gent em
diu, m’assec i em diuen: no, no necessit una mesura urgent -
urgent- abaixar l’energia, urgent, i és el que fa el Govern
d'Espanya, urgent, abaixar preus del carburant, urgent, és el que
fa el Govern d'Espanya i és el que fem al Govern de les Illes
Balears; proposta del Partit Popular: d'aquí a un any, tendràs
una deducció que et suposarà 24 euros menys al mes, als menys
de 30.000 euros.

Però, per favor, això és no viure a la realitat, això és no
tocar de peus!, això no sé quina síndrome és, però no és el
d’estar en contacte amb la ciutadania, ni molt manco, ni molt
manco!

(Alguns aplaudiments)

Per tant, fugint d’aquesta..., és clar, els imposts, que jo estic
totalment d'acord amb tal com ho ha explicat el Sr. Castells,
que crec que ho ha fet extraordinari, els ha de pagar la gent que
més té, és clar que sí, i això manté l'estat del benestar. O què
creu que suposa garantir més renda i més equitat d'oportunitats?
Jo pens que garantir sanitat pública, garanteix més renda i més
igualtat d'oportunitats; garantir educació pública, també;
garantir un bon transport públic, també; garantir una residència
o una plaça de dependència o una ajuda de dependència, quan
la necessites, també; garantir qualsevol qüestió, inversions en
el cicle de l'aigua, perquè necessites aquestes ajudes, també; és
clar, tot això t’ajuda a la renda, tota la resta no sé a qui ajuda.

Sí que ho sé, sí que ho sabem a qui ajuda! I, és clar, quan
després de tota aquesta història ens venen i ens diuen: no, no,
és que això és el que es necessita ara i, és clar, el Partit
Popular..., és clar, ser a l'oposició..., jo hi he estat a l'oposició,
he intentat ser rigorosa, però és més fàcil que no governar i

prendre decisions, sobretot quan te toca governar i prendre
decisions en aquestes èpoques tan complicades...

(Remor de veus)

..., però, és clar, quina credibilitat pot tenir aquell que ens fa
aquest discurs, avui aquí, des de l'oposició, però quan governen
fan absolutament el contrari, que és el que jo els intentava dir,
que la gent sap el que passa, la gent coneix perfectament, això
és un territori petit, tothom sap qui és cadascú i què ha fet dins
la seva història i dins la seva història vital; és clar, la Sra. Costa
ja li ha explicat la quantitat d'imposts que vostès varen apujar
quan varen governar, però és que no només és que els
apujassin, és que el cànon de sanejament d’aigua, que ara ens
diuen..., que el Sr. Melià defensava, vostè el va apujar, però
només el va apujar, el va desvincular de la inversió en el cicle
d'aigua. I després ens venen aquí a dir que s’ha de fer molta de
cosa amb el cicle de l'aigua, i vostès no invertien en el cicle
d'aigua, en absolut, perquè el varen desvincular totalment.

És clar, va apujar tots els imposts, varen llevar totes les
deduccions fiscals per als més vulnerables, i hem de recordar
aquí -perquè avui ho pensava dir- jo record un debat fort amb
el Sr. Bauzá, un dels que vàrem tenir, una deducció fiscal varen
augmentar, sap quina? Les assegurances per a la sanitat
privada, alhora que defensaven tancar dos hospitals públics de
les nostres illes!

(Alguns aplaudiments)
 

Per tant, tots sabem..., tots sabem de quin peu coixeja
cadascú, i tothom sap que quan governa l'esquerra, la
progressia, la gent que té com a valor molt clar de la línia
política l’interès general, les decisions són unes altres

Per aclarir conceptes, hem proposat aquí un pla d'acció
conjunta pactat amb els agents socials i econòmics, crec que la
CAEB, la PIMEM, Comissions i UGT varen dir davant vostès,
davant tots vostès, que hi estaven d'acord i que havien
consensuat i havien treballat intensament aquestes mesures, i
estam d'acord amb els quatre consells insulars, amb els
ajuntaments i amb l’aportació dels grups polítics, com
Ciutadans i El Pi, que han fet propostes, a part de tota la resta
que formen o que ajuden que el Govern s'hagi pogut conformar.
Aquest pla és de 100 milions d'euros, dels quals només 30 són
de liquiditat i de crèdits, els altres 70 no ho són, ho dic perquè
aquí sembla que no hi ha res d'ajuda directa i que no hi ha res
de despesa directa, no, no, tots els altres 70 són d'ajuda directa
en aquells temes que són importants i rellevants.

Què era el gros que havíem definit que havíem de
combatre? Era la pujada de l'energia, i vaig a això, era la
pujada de l’energia, varem dir: no, no, hi ha d'haver una
necessitat d'un canvi del marc regulador, jo no puc estar d'acord
amb els que no valoren prou la negociació que hi ha hagut per
part del Govern d'Espanya i per part del Govern de Portugal en
la presa de decisions a nivell europeu.

Vaig a fer-ho molt ràpid. La Sra. Sans, perdoni, que abans
li he canviat el nom, la Sra. Sans ho explicava molt bé, si no
tens un topall del preu de l'energia, per molt que subvencionis
rebaixes fiscals això no baixa, perquè es va apujant la resta i
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fan negoci els quatre oligopolis de les empreses energètiques.
Per tant, aquesta és la realitat, perquè duim mesos vivint que el
Govern d'Espanya ja havia fet rebaixa fiscal, de baixada de
l’IVA del 21% al 10% i havia invertit tota Espanya 12.000
milions d'euros, i, ho havíem notat prou les empreses i els
ciutadans? No, per això és necessari un canvi de marc
regulador, i per això és un èxit que Espanya pugui desconnectar
el gas de la tarifa, i això és un èxit aconseguit amb una
negociació.

I a mi no em cau cap anell, si aquesta negociació l'hagués
feta una persona de dretes jo també ho diria, perquè és el que
necessitava Espanya i és el que necessiten les Illes Balears. I,
per tant, crec que haurien d'estar contents que el president del
Govern d'Espanya, amb el president de Portugal -que sí,
Antonio-, ho haguessin pogut aconseguir, Sr. Campos. Crec
que és important també tenir-ho present.

(Remor de veus)

A partir d'aquí, aconseguim això, que era el gros i, a partir
d'aquí, es prenen tota una sèrie de mesures des del Govern
d'Espanya i mesures des del Govern de les Illes Balears per
poder fer front a aquesta pujada de preus de l'energia.

Les mesures, em demanava la Sra. Guasp per coses
concretes que s'han plantejat, quan entraran en vigor? Les que
aprova el Govern de les Illes Balears, i són d'aplicació
immediata, demà fem Consell de Govern extraordinari,
aprovam un decret llei, per exemple, demà reduirem les taxes
portuàries, bé, idò entraran en vigor de forma immediata, i la
resta que són de mesures d’agilitació administrativa, que també
m’ho demanava el Sr. Melià, també n'hi ha al plantejament que
fa el decret llei, per exemple, es declaren d'interès autonòmic
tots els projectes de renovables, per tant, reduïm al 50% tot els
terminis de les infraestructures o dels projectes que van lligats
a qüestions d’energies renovables. 

Quant a l’autoconsum col·lectiu, que també vostè m’ho
demanava, Sr. Melià, és una de les propostes que ha fet al
Govern d'Espanya la Vicepresidència des de fa temps, a la
ministra Ribera, i que hem plantejat al Govern d'Espanya,
passar dels 500 metres a 2 quilòmetres i, a més, hem demanat
també que no es cobrin els peatges a segons quines
infraestructures de transferència energètica.

Les polítiques afavoridores de la inversió, jo no puc estar
d'acord ni amb vostè ni amb..., crec que era el Sr. Costa que
també ho ha plantejat, el tema de la Llei de turisme. Nosaltres
creiem que el Decret llei de turisme és adequat, si abans
parlàvem de les millores del model econòmic, de com hem de
diversificar economia i com el motor econòmic de les Illes ha
de seguir essent el turisme, però que ho ha de fer de forma
sostenible, és prou evident que ha de ser des de la qualitat i no
des de la quantitat, però és que, a més, aquest decret llei de
turisme és una palanca d'inversió privada i pública molt potent,
privada i pública molt potent, de millorar les 200.000 i busques
o 300.000 i busques places turístiques que hi ha a la nostra
comunitat autònoma, privada i pública perquè el sector es veu
obligat per la norma a fer inversions que tenen a veure amb
energies renovables, que tenen a veure amb aquesta transició
ecològica, que tenen a veure amb circularitat, que tenen a veure

amb la millora de les condicions laborals dels treballadors i
treballadores, idò ja hi ha un acompanyament públic de 60
milions d'euros que multipliquen la inversió. Per tant, no és
aturada d'inversió, sinó que és multiplicar inversió pública i
privada.

I, efectivament, nosaltres, i avui no m’he estès en això, però
jo som plenament conscient i a més plenament defensora i a
més plenament lluitadora sempre, i de vegades pensant diferent
del que fins i tot pensa el meu propi partit, de la necessitat
d'augmentar l'autogovern en aquesta comunitat autònoma, i no
em cau cap anell per dir-ho, i ho lluitarem sempre, perquè crec
que les decisions quan es prenen més a prop de la ciutadania
són prou més encertades. 

Per això jo sempre he estat una federalista incansable i ho
seguiré essent, malgrat costi molt aquesta lluita, i com vostè
crec que coneix perfectament, efectivament, seguim treballant
en aquesta línia i hi seguirem treballant.

Quant al Sr. Castells, també el tema del federalisme, i
enganx amb allò d'Espanya, ho hem aplicat a les Illes Balears
i és veritat, jo entenc perfectament el que vostè reclama per a
l'illa de Menorca. També ha d'entendre que en aquests moments
de dificultats econòmiques el plantejament que hem nosaltres
als quatre consells insulars i als ajuntaments és dir: cadascun ha
de posar el millor que tengui, o el que pugui, i moure tots els
romanents, tots els recursos que tenim ja acotats en els
pressuposts de l'any 2022 per posar-ho a disposició de la
ciutadania.

Jo crec que la crisi s'ha d'enfocar d'aquesta manera, i s’ha
demostrat, si poses tots els recursos públics a disposició de la
ciutadania és quan salves vides, és quan salves projectes de
vida i és quan salves empreses. Bé, el Govern de les Illes
Balears des del 2015 a ara, amb el finançament dels consells
insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, hem
augmentat un 60%, aquest 2022 un 15% hem augmentat el
finançament dels consells insulars. En transport terrestre, que
som conscients que la transferència és molt antiga i està mal
feta, per cert, com la que té el Govern d'Espanya amb el
Govern de les Illes Balears en transport terrestre a l'illa de
Mallorca, que també està absolutament devaluada i que no ens
paguen en absolut el que s'inverteix i el que és necessari seguir
invertint, perquè això implica la millora del model econòmic i
de mobilitat de les nostres illes, i en aquesta línia, jo entenc la
petició. 

Nosaltres amb el que ens hem posat d'acord amb els
consells és dir: escolta, cadascun ha de posar el que millor
pugui, bé, el Consell de Mallorca va dir: jo faré un pla específic
per a persones vulnerables i per ajudar, perquè ell no té les
competències ni en sector primari ni en transport terrestre. En
el sector primari, la consellera Mae de la Concha diu: estam
d'acord amb el sector primari que el que necessiten és
subvencions per al transport; evidentment, encara que sigui
competència de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, hi haurà
els recursos per als pagesos menorquins, eivissencs i
formenterers.

En el tema de transport, si hi ha alguna ajuda que haguem
de fer, la farem, Sr. Castells, això crec que ho hem demostrat
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durant tot el temps, ara, no parlarem de Menorca, parlarem
d'Eivissa, per no..., ara, hem de ser conscients d'una cosa: la
comunitat autònoma té 9.000 milions d'euros de deute; en
aquest moment el Consell d'Eivissa, per posar-ne un, té 84
milions d'euros al banc, que n’utilitzi 12 a un moment de crisi
econòmica em sembla molt bé, però, és clar, tal vegada hem
d’intentar estimular que tots els romanents que siguin al banc
no siguin al banc, sinó que siguin al servei de la ciutadania,...

(Remor de veus)

..., aquest és el plantejament que nosaltres hem fet als consells
insulars i als ajuntaments de la nostra comunitat autònoma i
estic convençuda que tothom ho ha entès i que tothom ho farà
bé.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

I jo, a més, li agraesc al president del Consell d'Eivissa que
no es posi de perfil, sinó que treballi intensament amb la
ciutadania per poder fer possible aquestes qüestions. 

Vaig acabant, i el meu plantejament és agrair una vegada
més a tots aquells que han aportat, una altra vegada no... no...
avui el Sr. Campos ha tornat pujar aquí i no ha parlat... aquesta
vegada ja ni de les mesures, ni de les Illes Balears ni d'Espanya,
ha fet..., ha intentat fer una crítica a cadascun dels portaveus, jo
ja no hi entraré perquè no val la pena. Per tant, cadascú a “lo
seu”, nosaltres a treballar per a la gent, a treballar per als
interessos de la ciutadania d'aquesta comunitat autònoma.

Jo agraesc el to, agraesc les propostes, agraesc que, malgrat
les discrepàncies ideològiques, tothom d'una forma tàcita en dir
“estam d'acord” o des de l’omissió de no anomenar-ho, però
tothom ha donat suport al pla que s'ha presentat avui. Per tant,
jo estic contenta. Crec.., no perquè ho hagi treballat el Govern,
als que també he d'agrair, als consellers i conselleres, els
magnífics equips de gent que tenen fent feina i ells mateixos
que s'hi deixen la pell i els ho puc assegurar, per tant, jo crec
que també s’ha d'agrair perquè crec que s’ha de dir.

Vull agrair a tots els agents socials i econòmics el treball
intens que fan per, una vegada més, estar a l'alçada de les
circumstàncies; agrair-ho a totes les institucions de les Illes
Balears; agrair al Govern d'Espanya aquesta aposta ferma de la
defensa dels interessos de la ciutadania i poder sumar avui
aquests 100 milions d'euros que demà aprovarem en decret llei
als 16.000 que avui ha aprovat el Consell de Ministres, crec
que, sens dubte, dona idea a la gent que hi ha governs que
lluiten per no deixar ningú enrere, governs que davant aquesta
situació de dificultats lluiten pel compromís des del diàleg, des
del consens, per poder tenir les millors solucions per a la
ciutadania. 

I acab dient una cosa, senyors i senyores diputats i membres
del Govern, jo entenc que de vegades des de l'oposició es vol
veure tot negre per alimentar allò de què tot va malament; jo,

des de la meva responsabilitat, com a presidenta de les Illes
Balears, però també perquè ho sent, vull dir que jo intent veure
el tassó mig ple. Per què? Perquè és vera que vivim un moment
d'incertesa, és vera que hi ha dificultats, és vera que hem tengut
una pandèmia sanitària a nivell internacional, és vera que
després de 30 anys tornam tenir una guerra a Europa, però
també és vera que tenim una base molt sòlida de gent,
empresaris i treballadors, que fan una feina immensa, de
capacitat de dialogar i de posar-nos d'acord, de capacitat de
prendre les millors decisions en els pitjors moments, de
capacitat que des de la cosa pública es respongui a la
ciutadania. I jo, no ho sé, han dit: estam arruïnats i som al pitjor
moment, jo vull fer una reflexió: a veure, en el 2019, que era
l'any rècord de turisme, que tothom va dir l’any bollant de les
Illes Balears, teníem un nivell d'ocupació que en dos anys,
després d'una crisi duríssima, d'una pandèmia sanitària
duríssima, hem augmentat; lideram el creixement econòmic
d'Espanya i lideram la creació d'ocupació a Espanya. 

Per tant, la meva visió és que, malgrat totes les dificultats,
gràcies a la quantitat enorme de gent de bona fe i de gent
treballadora en aquesta terra, gràcies a les institucions, als
sindicats, als empresaris, als joves, a la Universitat de les Illes
Balears, a tothom que fa feina en positiu, també les institucions
i també els partits polítics, estam en situació de superar
aquestes dificultats, com? Si treballam junts, si deixam de
pensar en les eleccions i començam a pensar en la ciutadania
d'aquestes illes.

Moltes gràcies. 

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

V. Elecció del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears.

A continuació passam al cinquè punt de l'ordre del dia, que
consisteix en l'elecció del director de l'Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears. Procedirem a
l'elecció...

(Remor de veus)

..., -un poc de silenci per favor!-, procedirem a l'elecció del
director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
a les Illes Balears.

Els grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS
per Mallorca han proposat com a director de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears el Sr.
Cristóbal Milán i Mateu, mitjançant l'escrit RGE núm. 2628/22.

La Mesa, en sessió de dia 23 de març, acordà conformement
amb l'establert a les normes reguladores del procediment per a
l'elecció del director o de la directora de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, trametre als
grups parlamentaris la candidatura presentada, juntament amb
tota la documentació, per tal que tots els grups parlamentaris
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tenguin els elements de judici necessaris amb temps suficient,
abans de procedir-ne a la votació.

La votació serà secreta mitjançant papereta. Es consideraran
nul·les aquelles paperetes que no contenguin el nom del
candidat o de la candidata, en contenguin més d'un o en
contenguin de diferents. Seran admeses i considerades vàlides
les paperetes que contenguin exclusivament el nom del
candidat i també les paperetes en blanc.

La secretària primera anomenarà els diputats i les diputades,
per tal de dipositar la papereta a l'urna corresponent. 

Procedeix la secretària primera.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Maxo Benalal i Bendrihem, absent.
Sra. Helena Benlloch i Bottini.
Sr. Carles Bona i Cases.
Sr. José Javier Bonet i Díaz.
Sr. Damià Borràs i Barber.
Sra. Isabel María Borrás i Rosselló.
Sra. María Salomé Cabrera i Roselló.
Sr. Jorge Campos i Asensi.
Sr. José Luís Camps i Pons.
Sra. Sílvia Cano i Juan.
Sra. María Pilar Carbonero i Sánchez.
Sr. Enric Casanova i Peiró.
Sr. Josep Castells i Baró.
Sr. Antoni Costa i Costa.
Sra. Pilar Costa i Serra.
Sr. Juli Dalmau i de Mata.
Sra. Margalida Durán i Cladera, absent.
Sr. Miquel Ensenyat i Riutort.
Sr. Ares Fernández i Lombardo.
Sra Irantzu Fernández i Prieto.
Sr. Josep Ferrà i Terrassa.
Sr. Joan Ferrer i Ripoll.
Sra. Patrícia Font i Marbán.

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor!

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

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, absent.
Sr. Mariano Juan i Guasp, absent.
Sr. Alejandro López i Soria.
Sra. Maria Tania Marí i Marí.
Sra. Virginia Marí i Rennesson.

Sr. Vicent Marí i Torres, absent.
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.

 Ara introduïm el vot telemàtic del Sr. Mariano Juan.

EL SR. PRESIDENT:

El recompte de vots ens dóna 55 emesos: 53 vàlids, 24 vots
en blanc i 29 vots a favor del candidat.

Per tant, el Sr. Cristóbal Milán i Mateu ha obtingut 29 vots.

Atès que no s’ha obtingut la majoria de les tres cinquenes
parts dels diputats i de les diputades en aquesta primera
votació, tal com estableixen les normes reguladores per al
procediment per a l'elecció del director o directora de l'Oficina
de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, es
procedirà a una segona votació, en un termini no inferior als
quinze dies, en la qual la majoria absoluta serà suficient per a
l'elecció.

VI. Informe sobre el compliment del pressupost del
Parlament de les Illes Balears per a l’exercici del 2021.

Finalment, passam al sisè punt de l'ordre del dia que
correspon a l'informe sobre el compliment del pressupost del
Parlament de les Illes Balears per a l'exercici del 2021.

Se sotmetrà a la consideració de la cambra l'informe sobre
compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears
per a l'exercici 2021, aprovat per la Mesa de dia 16 de març
proppassat, i que ha estat tramès oportunament als grups
parlamentaris. 

Abans de procedir a la votació, com que no s’ha emès cap
vot telemàtic, deman si es pot considerar aprovat per
assentiment.

Doncs, si hi estan d'acord, ho aprovam per assentiment.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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