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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, el primer
punt de l'ordre del dia correspon al debat de les preguntes amb
sol·licitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 3149/22, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a neteja dels torrents de
Ferreries.

La primera pregunta, RGE núm. 3149/22, relativa a neteja
dels torrents de Ferreries, que formula la diputada Patrícia Font
i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, queda ajornada a petició
del Govern, segons l'escrit RGE núm. 3295/22.

I.2) Pregunta RGE núm. 3155/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla General d’Ordenació
Urbana de Palma i mobilitat.

Segona pregunta, RGE núm. 3155/22, relativa a Pla General
d'Ordenació Urbana de Palma i mobilitat, que formula el
diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Marí, como le dije hace
quince días a usted y hace un mes aproximadamente al Sr.
Yllanes, el Ayuntamiento de Palma está tramitando su plan
general de ordenación urbana,...

(Remor de veus)

... un plan que afecta de forma directa a la vivienda y al
comercio. Ya hemos hablado de esto...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. 

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

... en pasadas sesiones parlamentarias, aunque sus
explicaciones no han sido muy aclaratorias o tranquilizadoras,
que digamos.

Pero hay otro punto del plan general que se está abordando
que tendrá una repercusión directa sobre una de las áreas que
usted gestiona, y me estoy refiriendo a la movilidad. Ya sé que
usted me dirá: yo no tengo nada que ver con esto; esta no es mi
competencia; pregúntele al Sr. Hila; incluso, si está fino, me
dirá si quiero ser candidato a algo, o algo parecido,...

(Remor de veus i petit aldarull)

Pero, Sr. Marí,... pero, Sr. Marí, esta sí es su competencia,
cualquier normativa que afecta a la movilidad de Mallorca...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci...

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

... o de Baleares es su competencia, aunque le parezca raro, le
aseguro que esto es así. 

Por ello le pregunto, ¿qué valoración hace el Govern sobre
el efecto que tiene el Plan General de Ordenación Urbana sobre
la movilidad? 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyores diputades,
senyors diputats. Sr. Fuster, tot el que sigui parlar d’humanitzar
la ciutat a través d'una mobilitat sostenible, treure cotxes del
centre a favor d'una recuperació dels espais públics per part
dels ciutadans i reforçar tota aquesta capacitat de transportar la
gent, que és el que fa aquest planejament urbanístic de Palma,
li he de dir que em sembla molt bé.

El que no em sembla tan bé ja, és que, una vegada més, faci
servir d'altaveu aquest parlament per fer una feina que
correspon, segur, a l'Ajuntament de Palma, però no insistiré per
aquest cantó perquè crec que no té massa sentit.

És ver que sumam esforços, juntament amb l'Ajuntament de
Palma reforçam el transport públic, contempla aquest pla
general també aquest projecte de tramvia que ha d’articular i
que ha de ser un canvi gros dins la mobilitat entre la part de la
Platja de Palma, l'aeroport, etc., i pens que marca un camí per
als pròxims 20 anys: nous eixos cívics, incrementa tots els
serveis i poder arribar en poc temps a tots els llocs de Palma,
amb menys de 15 minuts, com marca el mateix pla general. 

És aquesta mobilitat més sostenible, més eficient i més
humana que compartim des d'aquest govern, i per això hem fet
esforços també per integrar tot el tema tarifari amb l’Empresa
Municipal de Palma i que puguem fer del transport públic una
vertadera ferramenta al servei de la ciutadania, que és el que
marca el pla general i és el que vol aquest govern.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203149
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203295
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203155
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EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Me ha dicho que refuerzan el
tranvía, que lo anunciaron el 2015 y creo que lo han presentado
ya tres o cuatro veces en rueda de prensa, así va la movilidad
en las Islas Baleares,...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Pero mire, Sr. Marí,... mire, Sr. Marí, supongo que lo sabe,
pero de verdad que, por si acaso, casi todos los mallorquines
usan Palma en sus comunicaciones, para entrar o para salir de
la ciudad o para conectarse con otros municipios. ¿Sabe usted
que cerrar una parte del tráfico en Palma puede afectar a toda
Mallorca? No se pueden imponer medidas restrictivas, que es
lo que hace este plan, sin implantar medidas compensatorias,
que es lo que no hace este plan.

Desde el año 2015 la movilidad ha empeorado de forma
significativa y este plan va a aumentar el problema y lo más
grave, Sr. Marí, lo va a cronificar. La política de movilidad de
la izquierda, con todo respeto, Sr. Conseller, que se lo tengo, es
una chapuza, mucho eslogan y mucho titular, pero pocas
soluciones, parece que ustedes se han puesto como meta
fastidiar y fastidiar a los ciudadanos de las Islas Baleares,
cuando su obligación es buscar soluciones.

Se lo vuelvo a repetir, le pido que pida que retiren este plan
inmediatamente, Sr. Marí, porque sobre el plan general de
Palma el Govern, y miren que es raro, ya no gestiona ni el
relato.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Pujadets els veig a vostès
després d'aquest cap de setmana...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... en qualsevol cas...

(Alguns aplaudiments)

... en qualsevol cas..., -tranquils, tranquils.

A veure, parlem clar, jo no puc retirar, encara que volgués,
que no és el cas, jo no puc retirar el Pla general de Palma, li dic
la veritat. Recordi que això és un document d’una altra
administració, de l'Ajuntament de Palma, i que nosaltres som
el Parlament de les Illes Balears, i ens importa molt la mobilitat
de Palma, però no és exactament el mateix.

En  qualsevol cas, el pla general és un document tècnic que
reflecteix el tipus de política que volen aplicar i que nosaltres,
des del Govern, hem fet algunes aportacions, algunes
al·legacions per millorar en alguns aspectes. 

Aquest pla general es troba a disposició de la gent, de
moment, que jo sàpiga, aquest pla general, tots aquests efectes
perniciosos que vostè diu que tendrà, encara no estan... en tot
cas, en tot cas, encara no estan posats en els carrers. 

Per tant, faci aportacions, faci feina, en lloc de fer preguntes
aquí, per treure un titular de diari...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

Tercera pregunta, RGE núm. 3146...

(Remor de veus)

Per favor, silenci...

(Se sent de fons el Sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge de
manera inintel·ligible i remor de veus)

 Senyors diputats...

(Continua la remor de veus)

Senyors diputats i diputades, per favor, no facin debats.

Gràcies. 

I.3) Pregunta RGE núm. 3146/22, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a canvi de criteri del Govern central en relació amb el
Sàhara Occidental.

Tercera pregunta, RGE núm. 3146/22, relativa a canvi de
criteri del Govern central en relació amb el Sàhara Occidental,
que formula la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Duim a
aquesta cambra en el dia d'avui una pregunta recurrent, però
pensam que el drama és tan gran, tan monumental, tan
dramàtic, ens fa tant de mal que el que no volem és oblidar el
que passa en aquests moments el poble sahrauí.

Per això, precisament, consellera de Relacions Exteriors, li
deman si la va convèncer, dimecres passat, el Sr. Pedro
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Sánchez, que va sortir, per cert, un poc tard, amb les seves
explicacions envers el canvi de criteri del Govern espanyol i de
la seva figura en relació amb el conflicte del Sàhara, en donar
per suposat que hi ha un acord amb Marroc i que, tot i que va
dir “las partes se tienen que poner de acuerdo”, entenem que
només hi ha una part i ell mateix que s'han posat d'acord.

I això no beneficia, almanco així ens ho denuncien, el poble
sahrauí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors.

LA SRA. CONSELLERA D'HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President, diputats, diputades. Sra. Pons,
moltíssimes gràcies per la seva pregunta perquè ens permet
reiterar el posicionament del Govern de les Illes Balears, que
ja va manifestar la seva presidenta fa 15 dies, al costat del
poble sahrauí, que viu a un camp de refugiats de manera
absolutament injusta des de fa més de 46 anys. 

Entenem que vivim moments molt complicats a nivell
internacional, hem viscut una pandèmia, la crisi d’Ucraïna i
situacions diverses que poden generar determinades
declaracions, però el posicionament sempre ha estat, d’aquest
Govern de les Illes Balears, i jo crec que de la població de les
Illes Balears, envers i a favor d'una solució política justa,
duradora, acceptada per les parts, que respecta el dret
internacional i el dret a la lliure determinació del poble sahrauí,
tal com determinen les resolucions de l’ONU. 

I també aprofit aquest moment per donar les gràcies a totes
les associacions que fan feina a favor del poble sahrauí, com
són Amics del Poble Sahrauí, Escola en Pau, el delegat de les
Illes Balears del Front Polisario i que jo crec que té aquí el
màxim suport d’aquest parlament i de la societat de les Illes
Balears.

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Ens afegim a aquest agraïment també
a l’Intergrup d’aquest parlament que fa feina a favor d'aquest
poble sahrauí. El que passa és que tot això crec que no abasta,
la situació és desesperada, se senten traïts, i ho entenem; se
senten abandonats, i ho entenem, per segona vegada els hem
dit: mira, tu asseu a aquella taula d’allà i quan em sobri menjar,
te’n donaré. Això és el que fa el Govern d'Espanya. El Govern
d'Espanya el que ha fet ha estat dir: bé, idò que em convé? Em

vénen 4 milions de refugiats per alt, idò el Marroc em diu que
em tanca les fronteres de baix, sinó em començarà a enviar
migrants, com fa. El tema del gas, el tema de la flota pesquera,
totes aquestes coses són trair un poble com és el sahrauí. 

Vostè em diu que el Govern de les Illes Balears hi està a
favor, que estan amb ells, que els fa costat. Jo ho comprenc,
també nosaltres hi estam d'acord, però a la realitat això en què
es tradueix? Li han dit vostès a Pedro Sánchez això? Ell
comprèn la magnitud de la tragèdia? Quin pla B té, si és que els
ho ha traslladat? Perquè el 1975 ja els vàrem abandonar i els
hem estat posant la pastanaga davant la cara un any i un altre
any, fins a 46, com vostè ha dit bé, però en aquest moment els
hem dit: mira, perdona, no; i, a més a més, els hem dit: no,
tiene que haber un acuerdo entre las partes.

No hay acuerdo entre las partes, el poble sahrauí té dret a
fer el seu referèndum i a tenir la seva independència, si la vol.
I això és una vergonya! Nosaltres ho diem així i no volem que
caigui en l'oblit un tema tan dramàtic com aquest, perquè ens
podria passar a nosaltres passat demà. Al final hem triat, com
sempre, entre el nord i el sud. 

Gràcies. 

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors. 

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Des del Govern de les Illes Balears
mantenim contacte amb el delegat del Front Polisario a les Illes
Balears, mantenim contacte amb les associacions, tots tenim
amics, fins i tot familiars, que són sahrauís. 

Com bé sap, les relacions internacionals entre els estats són
competència del Govern d'Espanya. Entenem la complexitat de
les relacions internacionals, que moltes vegades són fins i tot de
matís.

De la compareixença del president d'Espanya ens quedam
amb el respecte manifestat al dret internacional, amb el respecte
manifestat a les resolucions de l’ONU, amb el respecte a una
solució acordada per les parts, que sigui acceptable per les
parts.

I, com ja hem dit, ens posicionam devora del poble sahrauí,
del seu dret a la lliure determinació, com jo crec que fa tot
aquest parlament i la societat de les Illes Balears. I entenem que
això no és només el sentiment dels polítics, entenem que és
també el sentiment de la societat i esperam una solució justa
per a una població que viu una situació absolutament injusta,
que molts d'ells tenen la nacionalitat espanyola i que duen molt
de temps en una situació complicadíssima i que no té cap sentit
de continuar en el temps.

Moltíssimes gràcies. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 3147/22, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a cartells exposats a
l’Estació Intermodal per l’IBDona.

Quarta pregunta, RGE núm. 3147/22, relativa a cartells
exposats a l'Estació Intermodal per l’IB Dona, que formula la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, la qual queda ajornada a petició del
Govern, segons l'escrit RGE núm. 3296/22.

I.5) Pregunta RGE núm. 3158/22, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a campanya a l’Estació
Intermodal de l’IBDona.

Cinquena pregunta, RGE núm. 3158/22m, relativa a
campanya a l'estació intermodal de l'IB Dona, que formula la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, que queda ajornada a petició del Govern, segons
l'escrit RGE núm. 3296/22.

I.6) Pregunta RGE núm. 3156/22, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de la xarxa de
transport d’energia elèctrica 2021-2026.

Sisena pregunta, RGE núm. 3156/22, relativa a Pla de la
xarxa de transport d'energia elèctrica 2021-2026, que formula
la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputades. Futur verd per a Espanya, noves renovables,
reducció de costs, són alguns dels anuncis amb els quals s’ha
presentat la planificació de Red Eléctrica i el Govern central
fins a l'any 2026, però acomplirà el Govern de la Sra.
Armengol amb aquest pla els seus objectius de
descarbonització per a Balears? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el Sr. Vicepresident i
conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica. 

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

Moltíssimes gràcies, Sr. President, bon dia a totes i a tots.
Bon dia, Sra. Pons, i moltes gràcies per la seva pregunta.
Veurà, el Govern de les Illes Balears ha de compartir el criteri
de la planificació 2021-2026 per una senzilla raó, perquè som

la comunitat que rebrà més doblers per part de l'Estat,
concretament una inversió directa de 1.169 milions d'euros, el
que suposa un 17% del total de la previsió, tenint en compte
que Balears representa un 2,5% de la població d'Espanya.

Per tant, aquesta és una inversió molt important que
continuarà connectant el nostre sistema elèctric i que,
efectivament, el prepara per a la transició energètica i per al
desplegament de renovables.

En aquesta planificació s’hi inclou el segon cable península-
Balears que tendrà beneficis per a tot el sistema elèctric
balear... -sí, Sra. Pons, península-Balears, sí, península-Balears-
, aquest cable està previst a aquesta programació 2021-2026, i
això suposarà l'estalvi de 905.000 tones de CO2 a l'any. Per
tant, lògicament, compartim els criteris d'aquesta planificació
2021-2026. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, vostès viuen a un
altre món, sí, a un món d’anuncis i de desitjos, però és que la
realitat és un altra i, a més, és que enganyen els ciutadans.

Miri, a Alcúdia tots els partits, també els que donen suport
al Govern, rebutgen l'entrada del segon cable Mallorca-
península per La Victòria, 11 quilòmetres de traçat fins a Es
Murterar que provoca un impacte mediambiental irreversible. 

A la Sra. Armengol ja no la creu ni la ministra Ribera,
perquè va demanar que aquesta connexió entràs per Palma, la
mateixa ministra, conseller, que no autoritza substituir el fuel
de la central de Maó.

A Menorca, també el govern del Consell, amb PSOE i
Podemos, rebutja el pla, perquè impedeix acomplir l'estratègia
2030 de descarbonització de l’illa. Però, a més, el Govern s’ha
atrevit fins i tot a suprimir el segon cable Mallorca-Menorca.
No enganyin la gent.

I ara volen fer creure als menorquins que si es repeteix una
apagada ho solucionaran amb bateries que instal·laran després
del 2024, unes bateries que només tenen capacitat per garantir
el subministrament durant 45 minuts.

És que ja està bé, conseller, ja està bé! Miri, Sr. Yllanes, no
hi ha cap garantia ni hi ha cap calendari d’execució d’aquests
1.169 milions dels quals parla vostè, per a Balears.
Mentrestant, la realitat és una altra, la central tèrmica d'Es
Murterar torna cremar carbó, i açò és conseqüència del rècord
històric del preu de la llum. Un altre gran èxit del Govern de
Pedro Sánchez.

Conseller, si açò ho hagués fet el Partit Popular, ni em vull
imaginar què hauria passat. Gràcies, president.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. 

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

Sra. Pons, si hagués estat el govern Popular hauria fet el que
va fer amb Menorca, que va ser abandonar Menorca quan es va
tallar el cable de connexió Mallorca-Menorca...

(Alguns aplaudiments)

... i va haver de ser un govern progressista el que va posar en
marxa aquell cable. 

Veurà, el tema de les bateries, trivialitzar el tema de les
bateries...,

(Remor de veus)

... el tema de les bateries és el futur també per a Menorca, és
molt important. Això no indica, això no significa que
abandonem la possibilitat d'incloure a la programació 2021-
2026 el segon cable Mallorca-Menorca, per què? Perquè és una
programació viva i, per tant, si cau qualsevol de les propostes
que hi ha, és possible que si avançam en la feina de planificar
aquest cable amb Red Eléctrica Española i amb el ministeri
pugui ser que entri dins la programació 2021-2026.

Seguirem fent feina, seguirem fent feina per reduir les
emissions, seguirem fent feina per al desenvolupament de
renovables per tancar el més aviat possible les centrals
tèrmiques que tenim a Balears. I ja dic, un govern progressista
a Balears i un govern progressista a Espanya, hem procurat que
hi hagi una connexió Mallorca-Menorca que el Partit Popular
va abandonar quan es va tallar el primer cable.

Per tant, seguirem fent feina i continuarem impulsant el
desenvolupament de renovables...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 3151/22, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a activitat turística en
Setmana Santa. 

Setena pregunta, RGE núm. 3151/22, relativa a activitat
turística en Setmana Santa, que formula el diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té
la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sr. Conseller, en unos días en los que
nos sobrecogemos y escandalizamos con las imágenes que
estamos viendo de atrocidades en Ucrania, es muy difícil
centrarse en otras realidades, pero estamos en las Illes Balears
y nuestra subsistencia y prosperidad dependen del buen
funcionamiento de nuestro sistema turístico.

Por tanto, Sr. Conseller de Modelo Económico, Turismo y
Trabajo: ¿con qué expectativas afronta el Govern la actividad
turística en Semana Santa?

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Pérez -Ribas, pues yo creo que
lo afronta con el trabajo bien hecho de nuestras empresas,
trabajadores y trabajadoras, con muy buenas perspectivas, con
un trabajo realizado entre organizaciones empresariales,
sindicales y Govern que han dejado preparada la Semana Santa.
Una Semana Santa, como hoy hemos visto en muchos medios
de comunicación, donde las principales aerolíneas alemanas
refuerzan los aviones para atraer los aviones de mayor tamaño,
por tanto, eso quiere decir que vendrá más gente, incluso, de lo
que habían previsto en un primer lugar, con la ocupación muy
claramente al alza y con las contrataciones de los trabajadores
y trabajadoras -que eran nuestra principal preocupación-
también encaminadas, con récord histórico de afiliación en este
mes de marzo.

Por tanto, con todo el trabajo realizado y además con la
buena noticia de que tenemos por primera vez más contratos
indefinidos que temporales, por tanto, con unas buenas
perspectivas, le pese a quien le pese. Yo sé que usted se alegra,
no así otros partidos que viven precisamente de intentar que las
cosas no salgan bien, por tanto, desde luego, seguiremos
trabajando para el despliegue de nuestra normativa turística con
ustedes, para seguir asentando la vía de recuperación, para
seguir incrementando políticas que aseguren que, desde luego,
esta temporada pinta bien, arrancará bien y esperemos que se
prolongue el mayor número de meses.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Según su respuesta, la situación parece ser que apunta al
crecimiento, al crecimiento sostenible, y ello, evidentemente,
como usted ha dicho, nos alegra.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203151


7102 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 115 / 5 d'abril de 2022 

Eso, a pesar de los problemas que afronta el sector, del
incremento de precios, de incertidumbre, de problemas
económicos tras dos años de pandemia, de problemas para
encontrar personal cualificado. Y ante esta situación, el sector
le pide al Govern -y se lo pide por favor-, no más decretos ley
sorpresa, no más decretazos contra el sistema turístico, no más
medidas intervencionistas contra la libre empresa, no más
ataques a la seguridad jurídica, no al decrecimiento por
imposición.

Y el sistema turístico le insiste: sí al respeto, sí a la empatía
con los autónomos y las empresas, sí a la colaboración
público-privada, sí a mejorar nuestra competitividad, sí al
fortalecimiento de nuestro sistema turístico de las Illes Balears,
sí a la lucha contra el cambio climático, y sí al primer destino
turístico circular del mundo. Para ello, su trabajo es canalizar
todas las ayudas necesarias para que este objetivo pueda ser
una realidad; los esfuerzos públicos deben ser orientados al
crecimiento económico de nuestra sociedad, un crecimiento
sostenible para poder así tener recursos y poder afrontar
políticas de ayudas y bonificaciones para promover -eso sí-
medidas para luchar contra el cambio climático y, entre ellas,
medidas de apuesta decidida por la circularidad.

Y no se equivoquen, no tiene nada que ver decrecimiento
con tránsito hacia la economía circular.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

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

Gracias, Sr. Presidente. Yo creo que con usted se puede
discutir en términos de utilizar bien los conceptos y, por tanto,
usted, que acude a las distintas reuniones o a las distintas
jornadas en las que se habla de economía, podrá distinguir
claramente que reducción de plazas o bloquear plazas no es
decrecimiento económico. Eso que repite el PP sin cesar como
un mantra -porque no tiene otro mantra- y porque desde luego
no tiene más ideas en ese sentido, hace mantras económicos...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor...

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

...hace mantras económicos que no quieren decir eso. Impulsar
la reforma de 433.000 plazas genera muchísimo más
crecimiento que llegar a 450.000 y consumir más territorio.
Cambiar las calderas requiere también diversificación
económica. Hacer circularidad es diversificación económica.
Todas esas medidas ayudan a crecer mejor nuestra economía y
habrá un crecimiento, y además tenemos una ventaja.

Después de siete años gobernando y después de haber
heredado unas cifras del Partido Popular muy complejas en
materia laboral, hemos llegado a las mejores cifras de nuestra
historia. Nunca habíamos tenido tanto crecimiento económico
como este mes de marzo. Nunca habíamos tenido tanto
afiliación como este mes de marzo...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 3152/22, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a Escola d'Hostaleria a Ciutadella. 

Vuitena pregunta, RGE núm. 3152/22, relativa a Escola
d'Hostaleria a Ciutadella, que formula el diputat Jesús Méndez
i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el
Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores diputados, Sr.
Conseller. Sr. March, verá, preguntado por los vecinos, que
lógicamente no entienden de anteproyectos, licitaciones y
adjudicaciones, ni de consideración como sistema general de
equipamiento público docente, ni entienden las ventajas que
puedan representar para el IBISEC el realizar de forma
conjunta el derrumbe..., en los proyectos de derrumbe y de
reforma, me encuentro con el hecho, sentado con estos vecinos,
de que no sé responder a esas dos preguntas, muy claras: ¿esto
se va a hacer?, ¿para cuándo?

Y la declaración de interés autonómico de la reforma de la
antigua estación marítima para su conversión era un centro
integrado de formación profesional, realizada este 14 de
febrero, no parece servirles de respuesta. ¿Pero esto se va a
hacer? ¿Para cuándo?

Con su permiso, y tratando de ofrecer alguna respuesta,
hemos realizado una especie de labor de -digamos- de
arqueología parlamentaria; y nos encontramos con el siguiente
panorama: en febrero del 18 -hace cuatro años-, la presentación
de un anteproyecto con la noticia de su puesta en marcha -de la
puesta en marcha del proyecto- para el año 20, 21; en marzo
del 19, un aviso de inicio de obras para final de ese año y la
cesión de manera gratuita del espacio durante veinte años, que
entendemos que están corriendo, que están en marcha; en junio
del 20, a una respuesta de la Sra. Pons, dice usted que se
licitará a finales de año; en abril del 21, en respuesta al Sr.
Castells, que pregunta si no hay nadie haciendo cumplir al
IBISEC los acuerdos tomados, en septiembre, a otra pregunta
del Sr. Castells -que vuelve a la carga- usted le dice que se
licitará a finales de este año, que es el año siguiente. Entre
tanto, hay preguntas escritas de los diputados Sr. Castells, Sra.
Cabrera, Sr. Melià i Sra. Pons. Y ahora, noticias sobre la
licitación para externalizar el proyecto desde el IBISEC.
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Lógicamente, tras estos cuatro años de preguntas sin
respuestas claras, la diputada Sra. Pons puede hablar -en
febrero de este año- de promesas incumplidas y burla a los
menorquines.

Yo, mucho más humildemente, sin atreverme a juzgar y en
la misma inopia que mis convecinos, solo me permito
trasladarle la pregunta que me hacían sentados en una terraza,
frente a esta estación: ¿pero esto se va a hacer? y ¿para
cuándo?

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. 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. Moltes
gràcies, Sr. Méndez, per la seva pregunta, evidentment, per la
seva reflexió i pel seu to. I moltes gràcies al Partit Popular per
aplaudir una cosa que mai no havien tengut cap idea sobre
aquesta qüestió.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Primer de tot, aquest centre no només es farà, sinó que el
projecte bàsic ja està fet, està externalitzat per fer el projecte
executiu...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor...

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

Jo, evidentment..., és evident que hi ha gent que li
encantaria que no es fes, però es farà, malgrat ells, malgrat tot. 

Li diré dues coses. És un projecte que ha passat per distintes
fases. És evident que es va haver de reestructurar el projecte
perquè es va considerar, per part d'IBISEC, que s'havia
d'ajuntar l’enderroc i el projecte executiu, però ja està tot
canalitzat, es va fer la declaració d'interès autonòmic perquè
que l'ajuntament canviï les normes urbanístiques és molt més
complex. I, per tant, hi ha la voluntat política i real perquè hi ha
un pressupost de 3.200.000 euros, que és en definitiva la
quantitat que possibilita aquesta qüestió. 

El nostre objectiu és que a finals d'aquest any això ja estigui
licitat i, per tant, el Centre Integrat de Formació Professional de
Ciutadella sigui una realitat. Jo crec que això és important
perquè marca dues coses. Per una part hi ha hagut un mapa
escolar d’FP de Menorca, cosa que mai no hi havia hagut ni

mai no s'havia plantejat i, mentrestant, la Conselleria
d'Educació ha anat fent feina amb la Formació Professional. 

La darrera qüestió va ser realment l'acord a què va arribar
la Fundació Laboral de la Construcció, per posar la Formació
Professional de grau mitjà de construcció, cosa que s’ha fet a
Eivissa i s'ha fet a Mallorca. A Mallorca vàrem començar amb
4 alumnes i ara n’hi ha 50, entre els quals hi ha 13 dones. I li
diré més: nosaltres aquests anys hem incrementat gairebé en
400 alumnes el nombre d’FP, més famílies de Formació
Profesional, més docents. 

Però li diré més, jo vull fer una defensa de l'IBISEC. Jo sé
que l'IBISEC -i jo assumesc tota la responsabilitat, faltaria
més!, jo no m'amag de res-, l'IBISEC a Menorca ha fet 126
obres, amb una inversió de gairebé 9 milions. Tots els instituts
han tengut una inversió i el 90% dels CEIP també ha tengut una
inversió. Això què vol dir?, que no només són les obres
grosses, que sí que es faran i totes estaran licitades i en procés
abans de les eleccions, evidentment, perquè nosaltres complim,
amb retard però complim, sap per què?, perquè creim en
l'educació, tenim idees, tenim projectes, cosa que alguns
realment ni tenen idees, ni tenen projectes i quan governen
l'únic que fan és retallar l’educació en tots els sentits, ni
projectes, ni docents de cap tipus. Però jo li agraesc la seva la
seva pregunta, el seu to i, sobretot, esper que la meva resposta
hagi donat resposta a les inquietuds dels seus veïnats.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

 I.9) Pregunta RGE núm. 3160/22, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a comportament de
l’ocupació per a aquesta temporada.

Novena pregunta, RGE núm. 3160/22, relativa a
comportament de l’ocupació per a aquesta temporada, que
formula la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. Conseller. Hemos
visto los datos de empleo y estamos contentos de que se vaya
recuperando y que además venga de la mano del turismo, cosa
que el Partido Popular ha valorado siempre. Pero claro, para un
gobierno que no cree en el turismo, no sabe gestionarlo, un
gobierno que interviene, que prohíbe y que apuesta por el
decrecimiento, entendemos que no debe ser fácil de asumir. 

No obstante le preguntamos ¿cómo valora el
comportamiento del empleo para esta temporada?

Gracias, Sr. Presidente.
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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. Me imagino que para usted es un
día duro, porque la semana pasada hizo esta pregunta sin saber
los datos de paro. Es la primera vez que pregunta por empleo,
y se lo agradezco, que el Partido Popular pregunte por empleo
es positivo, porque lo obvia pleno tras pleno, me imagino
porque las cifras que esperaría, que desearía, no son las que
necesitan nuestra sociedad. 

(Remor de veus)

Ustedes, por desgracia para nosotros, siempre piensan de
una forma distinta en materia laboral. Nosotros, por supuesto,
que apoyamos el turismo, es que yo no sé qué ruedas de prensa
de las que hace el Govern usted no ve.

Efectivamente, tenemos buenas perspectivas y no ha sido
gracias al Partido Popular, le diré por qué. ¿Usted se alegra hoy
de que se hayan reducido el 50% los contratos de 1 a 3 días?,
¿sí o no?, ¿se alegra de eso? ¿Se alegra de que por primera vez
en nuestra historia el 55% de la contratación en estas islas sea
indefinida y no temporal? Primera vez en la historia que hay
más contratos indefinidos que temporales, ¿se alegra? ¿Se
alegra de que por primera vez tengamos a 25.000 trabajadores
que se hayan beneficiado de contratos indefinidos?, ¿se alegra?
¿Se alegra de que sea el mes histórico en materia de afiliación
a la Seguridad Social y que hayamos reducido en un mes de
marzo los 50.000 desocupados por primera vez desde 2008? 

Si se alegra de todo eso y se alegra, sobre todo, de que por
primera vez tengamos más contratos indefinidos que
temporales, no sé por qué el Partido Popular se opone a la
reforma laboral en el Congreso, vota que no y está en contra de
cuanta mejora para los trabajadores de estas islas se tiene que
producir.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Claro que nos alegramos, ya se lo
hemos dicho, se lo ha dicho la Sra. Prohens. Pero aquí lo que
pasa es que ustedes se ponen flores que no les corresponden.
Ese es el problema, porque si alguien tiene mérito aquí es el
sector turístico, el sector productivo y los trabajadores...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... que siguen tirando del carro. Aún con la mayor inflación y
pérdida de poder adquisitivo de los últimos cuarenta años, que
el Sr. Sánchez no sabe combatir, y a pesar incluso de los

efectos de la guerra. Pero nuevamente in extremis, que de eso
no nos alegramos, ustedes, que son los grandes defensores de
la estabilidad laboral, ¿cree usted que anunciar el Gobierno la
prórroga de los ERTE una semana antes de la finalización, es
seguridad y estabilidad para los trabajadores? ¿Y una prórroga
solo de un mes, cuando los agentes sociales reclamaban que se
alargará hasta mayo o hasta junio? Es que usted y la Sra.
Armengol han sido incapaces de defender a los trabajadores de
Baleares ante el Gobierno central.

(Remor de veus)

¿Qué hay de aquello de que el 1 de abril los 60.000 fijos
discontinuos estarían ya incorporados, Sr. Conseller? Es que
parece que no se entera. CAEB y FEHM ya le advirtieron que
la recuperación iría por zonas. PIME le dijo que muchos de los
hoteles no podrían abrir antes de junio, ni siquiera en las zonas
de Playa de Palma, porque mucha gente en este caso se
quedaría sin retribución durante dos meses. ¿O tiene usted la
más remota idea de cuándo va a empezar la temporada en
Menorca? El 1 de abril no desde luego. 

Mire, noticia del pasado 30 de marzo: “Entre 15 y 20.000
fijos discontinuos se quedarán sin ingresos en abril”. ¿A eso le
llama usted estabilidad laboral? No estamos contentos con eso
y sí, el ministerio ha hecho una interpretación para cobrar esas
mínimas prestaciones, pero es que llegan tarde. Ya se ha
generado caos en el SEPE, los trabajadores sin posibilidad de
pedir cita previa ni cita telefónica, sin contestación a la
solicitud digital y, por supuesto, sin fecha de cobro. ¿Y qué
pasará con los trabajadores que no tienen acceso a esa mini
prestación?, ¿y los que llevan tres meses sin cobrar, que
también los hay? 

Mire, Sr. Conseller, ustedes no tienen solvencia para
resolver los problemas y tampoco tienen la valentía de
afrontarlos. Siguen ustedes en su Arcadia feliz y ¡así nos va!

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

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):

Definitivamente es un mal día para usted y creo que no ha
leído la prensa de hoy, se remonta a la de la pasada semana,
cuando vio una posible noticia y luego se arreglaron los temas.
¿Sabe por qué esta vez se arreglaron los ERTE?, ¿sabe por qué
se arreglaron los ERTE? Porque hay ERTE, porque con ustedes
habría ERE,...

(Remor de veus)

..., porque como ustedes esta comunidad autónoma lo hubiese
pasado muy mal. No, no cambio, es que es la verdad.
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(Remor de veus)

Porque no es que vivamos en una..., es que por primera vez
tenemos 467.320 personas afiliadas a la Seguridad Social, por
primera vez. Por primera vez bajamos de 50.000 trabajadores
desempleados. No es la Arcadia feliz, son los números reales.
Y por primera vez tenemos más contratos indefinidos que
temporales, a pesar del voto contrario -como dice usted- de
Marga Prohens en el Congreso los Diputados, que debería
explicar por qué está en contra de que los trabajadores de estas
islas tengan contratos indefinidos, por que está a favor de que
tengan contratos temporales de uno a tres días...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

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

... que tenían con ustedes; por qué votó que no también a la
subida del SMI; por qué vota el Partido Popular y la Sra.
Prohens a favor de que las pensiones sólo suban 20 céntimos y
no como ahora con el IPC. 

Eso es lo que defiende el Partido Popular para la clase
trabajadora de este país: pobreza y contratos temporales frente
a la realidad.

(Alguns aplaudiments)

Pobreza...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 3154/22, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a via verda d'Alaró. 

Desena pregunta, RGE núm. 3154, relativa a via verda
d'Alaró, que formula el diputat Sebastià Sagreras i Ballester del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Sagreras. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, moltes gràcies, president. Bon dia, diputats. Sr. Marí
vostè ha estat batle del seu poble i imagín que una de les coses
que li sabia greu, almanco això em pensava jo, és que vengués
el Govern a fer els comptes dins ca seva, sobretot que vengués
el Govern a fer els comptes dins ca seva en contra de la
voluntat dels seus veïnats...

(Remor de veus)

 A mi a Campos em va passar amb el Govern de la
presidenta Armengol un caramull, de vegades, per exemple

amb el Parc Natural d'Es Trenc, i avui el meu poble, per
desgràcia, encara en paga les conseqüències, basta que vostès
llegeixin la premsa.

 A posta, Sr. Marí, vostè que ve d'on ve, vostè que ha estat
batle, crec que tocaria que es replantejàs la via verda d'Alaró
que no respecta en la seva totalitat el traçat de l'antiga línia de
ferrocarril, que xapa finques privades i negocis privats i que
provoca una destrossa del medi ambient més gran que la
proposta dels ajuntaments, de la plataforma dels veïnats i dels
afectats. 

Per tant, Sr. Marí, jo li voldria demanar si el Govern es
podria replantejar la via verda d'Alaró, després d'aquesta gran
contestació que té dels veïnats i dels ajuntaments.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President.  Sr. Sagreras, efectivament,
vénc d'un ajuntament i vaig fer feina, juntament amb el Govern
i juntament amb el consell i sempre vaig executar els projectes
que creia que s'havien de fer, defensant el que era correcte. 

Aquí, a Alaró el que hi ha és una reivindicació des de fa
vuit anys contínuament d'aquesta via, el que hi ha són unes
normes subsidiàries de l'any 2003 que tenen una reserva de sòl
per a aquest espai i el que hi ha és una projecte presentat pel
Govern, tranquil·lament, perquè així ens hi vàrem
comprometre, de fer una connexió segura entre Alaró i Consell
i recuperar un antic tram de via, perquè això és una via verda,
recuperar un tram de via ferroviària per fer un espai segur per
connectar.

També acomplim la Llei 13/2018, una llei aprovada per
aquest parlament, i que la seva disposició addicional tercera
parla exactament de la recuperació també d'aquesta via.

Per tant, pensam, no hi ha un plantejament distint a aquesta
via i el que s’ha fet ha estat presentar aquest projecte, obrir-lo
a exposició pública, fer al·legacions, fer reunions amb els
ajuntaments, tant d'Alaró com de Consell, juntament amb els
vesins, amb diverses reunions que hem fet i que seguirem fent,
i fer el millor projecte que puguem amb reclamació i amb ganes
de fer per a tots els ciutadans aquesta via d’Alaró.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Sagreras.
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sr. Marí, crec que cap presidenta no hauria d'anar en contra
de la voluntat d'un poble, crec que és un mal símptoma, crec
que és antidemocràtic i crec que és un símptoma pensar-se estar
per sobre del bé i del mal.

(Remor de veus)

Fins ara el Govern ha presentat, i vostè diu tranquil·lament
-només faltaria que ho fes nerviosament-, ha presentat el seu
projecte sense tenir en compte ni el batle d'Alaró, ni tan sols el
batle de Consell, que és del PSOE, que és del seu partit, ni
tenint en compte tampoc els tècnics els quals s’han hagut
d’assabentar del projecte pels mitjans de comunicació, per la
premsa, igual que se n’han assabentat els seus veïnats i, per
això, ja han hagut de fer manifestacions multitudinàries en
contra de les intencions de la presidenta Armengol.

Per tant, li exigim, Sr. Marí, li demanam que aturi el
projecte actual, que munti una mesa negociadora de veres amb
els ajuntaments, amb els afectats i amb els expropiats i que
consensuï el projecte, en lloc d'imposar el cent per cent del seu,
que és un disbarat; i, entre d'altres coses, Sr. Marí, que redueixi
el nombre de faroles, no fa falta posar-ne tantes, es veu que no
paguen vostès el corrent de la seva butxaca i, sobretot, que
construeixi la via verda aferrada a la carretera, que això en
reduiria l’impacte.

Faci això, Sr. Marí, i tendrà els pobles de Consell i d'Alaró
menys enfadats del que hi estan ara amb el Govern de la
presidenta Armengol.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, moltes gràcies. De moment no hem espenyat res encara
a ningú. Hem fet un projecte, l'hem posat a exposició pública,
com li dic; s'atendran les al·legacions, s'atendrà la millor
solució per a aquest tema.

El que vostès plantegen és una altra cosa, perquè, si volen
fer un carril per al costat de la carretera, això és una altra cosa,
això no és una via verda, això és un carril bici per al costat de
la carretera, on té competències el Consell de Mallorca, i seria
un altre àmbit.

Nosaltres hem plantejat un projecte que està reivindicat des
de fa molts d'anys, com li he dit, que està a la Llei de camins,
que està en unes reserves a les normes subsidiàries, i, de
moment ningú no l’ha canviat, que jo sàpiga, i, per tant,
mantenim la idea original d'aquest traçat, amb diàleg, amb
consens, com sempre ha fet aquest govern, parlant amb tothom

i adoptant la millor solució que podem per a aquest projecte,
que serà, vull entendre, per a tots els ciutadans d'aquest lloc.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 3157/22, presentada per la
diputada Sra. Virgínia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a crisi de les empreses de
manteniment i reparació d’embarcacions.

Onzena pregunta, RGE núm. 3157/22, relativa a crisi de les
empreses de manteniment i reparació d'embarcacions,
presentada per la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular.

Deman a la Cambra si està d'acord a ajornar aquesta
pregunta, tal com ho sol·licita la Sra. Marí a l'escrit RGE núm.
3297/22, presentat i registrat avui matí, hi està tothom d’acord?

Doncs, queda ajornada per a la propera sessió plenària.

I.12) Pregunta RGE núm. 3287/22, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pagament de les ajudes al lloguer del
2021.

Dotzena pregunta, RGE núm. 3287/22, presentada en
substitució de la RGE núm. 3153/22, relativa a pagament de les
ajudes al lloguer del 2021, que formula el diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

 Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Conseller. Davant una
necessitat social disparada de peticions, no pot fer més via per
pagar abans del mes de maig?

A l'any 2017 hi havia 2.585 famílies, a l'any 2018, 2.920
famílies, a l'any 2019, 5.197 famílies, a l'any 2020, 8.334
famílies. El seu director general d'Habitatge, ahir sortia en
premsa i reconeixia que hi havia més de 10.000 persones
inscrites, o famílies, per al tema de sol·licitud de lloguer per a
l'any 2021; es veu clarament on van les polítiques fracassades
del Govern de la Sra. Armengol.

Poden fer un poc més de via per pagar?

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, no consider que
augmentar, multiplicar per 7 els recursos des del 2015, els
recursos destinats a les ajudes per al lloguer sigui cap política
fracassada en aquest sentit...

(Alguns aplaudiments)

Per tant, des de l'any..., fem un esforç important que voldria
posar en valor, un esforç econòmic per aconseguir fons per
implementar i per complementar-los també amb recursos
propis, però també un gran esforç administratiu per poder pagar
en un temps raonable aquestes ajudes.

La notícia que surt ahir, a què vostè fa referència i que li ha
provocat aquesta pregunta, d'una manera urgent cap aquí, pens
que és una resposta en positiu, vàrem allargar fins al 30 de
novembre la possibilitat de fer les sol·licituds i vàrem allargar
fins al 15 de gener la possibilitat de presentar determinats
documents. Ens hem posat a processar tota aquesta informació,
fem tota la via que podem, i el que tenim previst són dues
coses: una, fer millores també en el sistema informàtic,
segurament, si no per a enguany serà per a l'any que ve; i
llavors, fer un pagament parcial, tot d’una que es pugui, a tots
aquells processos que ja estiguin, tots aquells expedients que ja
estiguin en condicions de pagar.

Per tant, efectivament, acomplirem amb els terminis
raonables, amb els terminis més o menys habituals de fer, i el
que sí és cert és que hi ha una demanda importantíssima de
peticions d'ajuda, la qual cosa em fa pensar que en realitat la
gent confia més en aquest govern que no la postura que vostè
defensa, que és que ho fem tot malament, serà tot el contrari.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Sr. Conseller, a les darreres interpel·lacions vostè ens ha
manifestat que simplificaven aquesta tramitació administrativa,
però no es veu amb resultats, parlam dels diners per poder
arribar a final de mes i pagar els seus compromisos.

Quant a denúncies, no hi ha ningú que els guanyi en aquesta
cambra, com fan vostès, són incapaços de solucionar un retard
amb els ajuts, la qual cosa demostra la seva ineficiència i
incapacitat. A l'any 2021 han crescut quasi un 25%, encara no
han estat capaços de fer-ho públicament, donar aquestes xifres,
va ser ahir, a través d'un mitjà de comunicació, que, amb
declaracions del seu director general a la ciutadania, aquest
increment s’havia desproporcionat.

Açò no es tracta de què vostès ajudin més o manco, vostès
és la seva obligació d'ajudar els ciutadans, aquí demostra una

vegada més les polítiques fracassades, que quan hi havia el
Partit Popular no hi havia 10.000 persones com hi haurà,
desgraciadament, amb les llistes del 2020.

(Remor de veus)

Per tant, Sr. Conseller...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. CAMPS I PONS:

..., vostè no vulgui desviar, el que no puc entendre és: si fem
cas a les declaracions que va fer el seu director general ahir, si
vostès funcionen amb un sistema de concurrència no
competitiva, o sigui, que, acomplint els requisits, havent-hi
partida pressupostària, per ordre de registre d’entrada i
sol·licitud, no ens podem explicar que vostès van tancar el dia
30 de novembre, avui, 126 dies més tard, no han pagat ni una
ajuda de lloguer de l’any 2021.

Ens pot explicar on és l’eficiència, Sr. Conseller?

I si fem cas de les 8.334 persones de l’any passat, només
han rebuda ajuda 5.353, aquestes 2.981 persones queden fora,
per tant, els falten 4 milions d’euros aproximadament per donar
resposta.

I si fem cas a les 10.000 persones que hi ha inscrites de
l’any 2021, els faltarà al seu pressupost previst més de 8
milions d’euros. Per tant, deixarà moltes persones i famílies
enrera senyor...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el conseller de Mobilitat i Habitatge.

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

Sr. Camps, efectivament, vostè fa un discurs com li agrada,
catastrofista, ho posa tot en dubte, si tenim capacitat o no. Jo li
he explicat una mica com ho fem, fem un esforç per garantir
que totes les ajudes arribin a les persones que ho necessiten,
fem un esforç també per incrementar la partida pressupostària
i per sumar més ajudes, enguany amb el bo Jove, i el fet que hi
hagi un 25% més de persones que ho presenten no demostra
més que la confiança que té la gent que nosaltres puguem
arribar a donar aquestes ajudes. 

Que ens agradaria fer més via? Efectivament, però que
paguem a cinc mesos després de la convocatòria, que és
habitualment el que es fa, que a vostès els dóna per fer una
pregunta més aquí al Parlament, d'acord, però pensi que fem
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tota la via que podem i pagam a la gent en el termini que crec
que s’ha de pagar, això sí, és molt més difícil gestionar 11
milions d’euros i 10.000 sol·licituds que no ...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 3159/22, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a atenció als refugiats que
vénen a les Illes Balears procedent d'Ucraïna. 

Tretzena pregunta, RGE núm. 3159/22, relativa a atenció
als refugiats que vénen a les Illes Balears procedent d'Ucraïna,
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. Aquests dies veim l’horror de la guerra
a Ucraïna i una de les conseqüències és l'arribada massiva de
refugiats cap a Europa. 

La resposta ciutadana ha estat admirable en acollir famílies,
en fer donatius, també la resposta d’entitats socials, la resposta
d’empreses, de congregació religioses que sempre estan a
l'alçada de les necessitats humanes quan es necessita, però si
qualque cosa s’ha qüestionat és l'actuació del Govern.

Considera, Sra. Santiago, que fan vostès tot el possible per
a aquests refugiats que vénen a Espanya? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):

Bon dia a tothom. Gràcies, president. Coincidim amb vostè
que la guerra d'Ucraïna és una guerra tremenda, cruel i
absolutament criminal. Creim que entre la gran solidaritat
expressada per la ciutadania i les entitats, la coordinació de la
Delegació de Govern, que és la que té competències en temes
de refugiats, la bona gestió que ha fet Creu Roja i la
col·laboració de Govern, consells i ajuntaments, creim que sí,
que s’ha donat una atenció adequada. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Ja sabem, Sra. Santiago, que vostè mai
no és responsable del que passa a les seves àrees, ni en les
persones majors ni en les persones menors ni en les persones
vulnerables ni en les persones tutelades, mai. És vostè experta
a no tenir competència ni responsabilitat mai de les seves àrees,
però la realitat és que aquí hi ha unes persones refugiades que
vénen d'un país en guerra que cerquen ajuda i que s'han
lamentat del tracte poc humà que els ha donat el seu Govern
balear, i això és un problema seu, dels seus serveis socials. 

La setmana passada varen ser una trentena d'ucraïnesos que
vengueren refugiats a Balears que varen haver de ser retornats
a la península, perquè vostès no havien preparat un lloc per
ubicar-los; aquesta setmana són 60 ucraïnesos ubicats a Palma
que s'han queixat del seu menyspreu.

Vostè, que sabia que el contracte de l’hotel COVID on
estaven ubicats acabava dijous, els varen avisar el dia abans
amb un paper davall la porta que se n'havien d'anar a un altre
lloc, per davall la porta, sense anar a veure’ls ni dir-los on
anaven ni si era obligatori, si hi hauria de represàlies per no
acceptar, si separarien les famílies, si tenien escola per als nins,
res. 

Aquesta és l'empatia que té el seu govern amb les persones
refugiades que ho passen malament? De veritat no podien sortir
del Consolat i pegar un bot a veure’ls, a demanar-los com es
trobaven o si necessitaven qualque cosa?, perquè és ver que són
persones agraïdes de venir aquí a tenir un lloc segur, però,
aquesta és l'empatia?, no podien haver estat més humans i més
sensibles amb aquesta gent que s'havia de desplaçar un altre
lloc i almenys informar-los?

Idò no, aquesta és la seva tàctica de sempre, Sra. Santiago,
vostè és experta en llevar-se problemes de damunt, si les coses
van bé és el Govern, però si les coses van malament és Creu
Roja, l'Estat, els consells o els ajuntaments, o la societat que té
els problemes... Idò la responsabilitat pública dels serveis
socials és seva, i aquesta gent s'ha queixat, el mínim que podria
fer és ajudar aquelles persones que fan feina desinteressada i
que no és la seva obligació pública, com és de vostè.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera d'Afers
Socials i Esports.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Sí, Sra. Riera, que vostè tengui
desconeixement de quines són les competències del Govern no
és responsabilitat meva, vull dir, les competències estan molt
clares...

(Remor de veus) 
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... i quan una institució no té competències, no té autoritat sobre
aquelles competències i això ens passa en molts d'aspectes. 

Miri, en un mes han arribat 700 persones a la nostra
comunitat autònoma, han vengut amb por, amb incertesa, amb
molts de nervis, amb molta inseguretat, amb angoixa. 

A aquestes 700 persones se'ls ha donat un allotjament
d’urgència, se’ls ha donat allotjament temporal de llarga
durada, se'ls ha donat targeta sanitària, se'ls ha donat
escolarització i això amb la col·laboració de totes les
institucions, de l’entitat de Creu Roja, d'altres entitats i de la
societat civil, 700 persones, però que vostè -vostè- faci aquesta
pregunta, Sra. Núria Riera, resulta cínic, l'any 2011...

(Remor de veus)

...2011, una guerra a Síria de les mateixes característiques que
aquesta, la comunitat europea va demanar a tots els estats
membres places per als refugiats, el govern Bauzá, del qual
vostè va ser consellera, va donar zero -zero-..., zero places,
senyora..., perquè, escolti bé, escolti bé, Sra. Riera, zero perquè
la política, la política de refugiats, reflexa molt bé quina és la
política que fa el Partit Popular tan empàtica a l’oposició i tan
poc pràctica quan governa. Zero places. 

Vostès no només varen pujar els imposts, vàrem arribar a
pagar una taxa, vàrem arribar aquí a pagar una taxa per la
targeta sanitària; no només varen reduir els serveis públics,
varen posar a la venda..., varen posar a la venda patrimoni, un
dels serveis que varen reduir va ser al centre per a joves de
l'Arenal,  el varen posar...

(Remor de veus)

Escolti, el varen posar a la venda fins a l'any 2015, va ser un
govern progressista quan va arribar que el va retirar de la venda
i el va convertir en un centre de refugiats. Això és la política
diferent entre vostès i  nosaltres, perquè vostès a l'oposició són
molt empàtics, quan estan governant són realment cruels.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Remor de veus)

Silenci, per favor. 

I.14) Pregunta RGE núm. 3150/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a obres del nou centre integrat de formació
professional de Ciutadella. 

Continuam, catorzena pregunta, RGE núm. 3150/22,
relativa a obres del nou centre integrat de formació professional
de Ciutadella, que formula el diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, bon dia,
Sra. Presidenta. Bé, ja és públic i notori en aquesta cambra que
les obres del centre integrat de formació professional de
Ciutadella acumulen moltíssim retard. 

Fa un any li vaig demanar, vaig fer una pregunta oral al
conseller Martí March sobre aquest tema i em va contestar
concretament que a finals d'any -és a dir, 2021- el projecte
estarà fet d'enderroc i de reforma i a continuació es licitarà.

En el debat de política general vaig treure aquest tema i
vàrem aprovar una resolució que s'adjudiqués, abans d'acabar
l'any, evidentment -em refereixo a 2021- les obres d’aquest
centre de formació professional. 

Avui el Sr. Méndez ha fet un repàs històric de tot l'interès
que diversos diputats hem expressat sobre aquesta qüestió i la
meva sorpresa és que el conseller li ha dit que les obres estaven
preparades per començar-les a finals de 2022. 

És clar, llavors, una cosa és que es produeixin
endarreriments, que jo crec que tots ho podem entendre, no?,
però una altra cosa és que, havent passat un any des que vaig
fer la pregunta, la resposta sigui la mateixa: un any més tard, la
qual cosa ens porta a entendre que durant un any aquest
projecte ha dormit el son dels justos.

Aquests endarreriments, Sra. Presidenta, vostè sap que són
molt negatius per a la credibilitat de la feina dels polítics i,
concretament, dels que tenen responsabilitats de govern. 

Jo li vull demanar el seu compromís, perquè, és clar, jo la
pregunta que ha fet avui el Sr. Méndez ja la vaig fer fa un any.
Jo, Sra. Presidenta, ja sap que abans de preguntar-li a vostè faig
gestions prèvies, en aquest cas, preguntar-ho al conseller, és
clar, ara ja he de passar al segon punt que és demanar-li-ho a
vostè, amb molta alarma perquè recordarà el febrer de 2008,
trob que és que vàrem coincidir quan es va presentar
l'avantprojecte d’aquest centre, no? 

Això crea alarma, crea preocupació, crea indignació i per
això li deman a vostè quin compromís pot assumir respecte de
la posada en marxa d’aquestes obres.

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 Socías):

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per
tornar a fer aquesta pregunta que, efectivament, sé que és un
tema que els interessa, igual que interessa al Govern de les Illes
Balears, sobre el Centre Integral de Formació Professional a
Ciutadella. El conseller Martí March ha donat explicacions
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també avui en aquest plenari arran de la pregunta del Sr. Méndez.

És evident que és una obra que du retard, però és evident
que és una obra que té el compromís i la voluntat del Govern
de les Illes Balears per ser executada. Jo, Sr. Castells, no em
cau cap anell, deman disculpes als ciutadans de Menorca i de
Ciutadella pels retards que hem tengut amb aquesta obra, sense
cap mena de dubte, igual que amb altres qüestions, perquè hi ha
hagut..., és un projecte complex, és un projecte difícil que ha
enfocat des de l'IBISEC, que hi ha hagut una problemàtica
urbanística també amb l'Ajuntament de Ciutadella que hem
solucionat de la millor manera possible. En lloc d’intentar anar
per via de modificació urbanística hem assolit, el Govern de les
Illes Balears, la declaració d'interès autonòmic. S'ha declarat
d'interès autonòmic per part del Govern de les Illes Balears. Hi
ha el pressupost de 3,2 milions d'euros. Hi ha el projecte tancat
d’aquest centre integrat de formació professional, que és una
aposta del Govern de les Illes Balears també en el sentit de la
diversificació econòmica a les nostres illes, de potenciar la
formació del nostre capital humà, tan necessari a la família
d'hostaleria a l'illa de Menorca, igual que a tota la nostra
comunitat autònoma.

Però jo pos en valor, i li vull dir una vegada més, la feina
feta per la Conselleria d'Educació, la feina feta per l'IBISEC.
És cert que en aquest cas hem dut un retard, però també és cert
que el cent per cent dels instituts de l'illa de Menorca han
tengut alguna reforma, que el 90% dels centres d'educació
infantil i primària de l'illa de Menorca han tengut alguna
reforma. És cert que en aquests moments s’estan planificant
altres centres, el d’Es Mercadal, el Centre Integral de Formació
professional d’Es Castell, el Conservatori de Menorca, el
CEPA d'adults de Menorca, ... 

Per tant, Sr. Castells, és cert que aquest govern és el que
més ha invertit en educació a l'illa de Menorca de la història. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Presidenta, per
la seva resposta. Jo no tinc la visió que té el conseller sobre el
funcionament de l'IBISEC, i ho he fet públic aquí. Jo crec
que..., i altre dia li parlava de Ports IB, crec que realment a
l’estructura del Govern hi ha algunes dependències que, Sra.
Presidenta, jo li deman que vostè prengui mesures. 

El Sr. Conseller -em sap greu fer tanta referència en un
diàleg que no és cap a ell, però ja n’hem parlat moltes vegades
d’aquest tema-, diu, jo assumeixo totes les responsabilitats,
sempre assumeix totes les responsabilitats. Jo, Sra. Presidenta,
quan algú assumeix totes les responsabilitats crec que com a
mínim ha d'explicar per què es produeixen els endarreriments
i quines mesures pensa adoptar perquè no es tornin a produir.

Tot el que m’ha dit vostè fa un any ja se sabia, per tant, en un
any no s'ha avançat en res. 

Per tant, ja que el conseller no ho ha fet, jo li deman a vostè
que expliqui per què s'ha produït aquest endarreriment i quines
mesures pensa adoptar perquè no es torni a produir. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. A veure, jo li
he intentat explicar la realitat i el conseller ha explicat en
moltíssimes ocasions la realitat del perquè s'ha retardat aquesta
obra, que ha estat circumstancial per diferents qüestions: per
canvi de projecte amb (...) del projecte, per un tema urbanístic
de l'Ajuntament de Ciutat, per mil coses, però tenim la voluntat.
Fa tres setmanes s’ha declarat l'interès general. Hi ha el
pressupost. 

Vostè pertany a un partit que està acostumat a governar, Sr.
Castells, i vostè sap, vostès governen a molts de llocs, i sap
d'obres que no acaben o que no s'acaben de definir projectes.
Ho sap perfectament. Per tant, això ens passa a tots quan
governam i quan feim coses. Als que no els passa és als qui no
fan res. 

Per tant, aquest centre serà una realitat el més aviat
possible. Això li ho garantesc igual que li ho garantit el
conseller Martí March. L'estratègia de formació professional és
una de les estratègies més importants que té el Govern, es nota
amb el Centre del Mar de Maó, per exemple, que no en parlam,
però que és una realitat i referència nacional i s’ha posat en
marxa i funciona molt bé amb el Govern de les Illes Balears
actual...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 3145/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a ordenació
urbanística detallada i executable dels terrenys de Son
Busquets a Palma per fer habitatge assequible. 

Quinzena pregunta, RGE núm. 3145/22, relativa a
ordenació urbanística detallada i executable dels terrenys de
Son Busquets a Palma per fer habitatge assequible, que formula
el diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula el Sr. Melià. 
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sra.
Presidenta, coincidirem que un dels grans problemes de la
societat de les Illes Balears, i especialment dels joves de les
Illes Balears, és l'accés a l'habitatge, a un habitatge assequible.

Una de les grans borses per donar solucions, per alleujar
aquest problema, són els terrenys de Son Busquets, a Palma,
antic quarter militar. Perquè aquests terrenys puguin acollir
aquests 900 habitatges de protecció oficial fan falta dues coses:
la primera, un acord per part del Govern de l'Estat, propietari
dels terrenys, per posar-los a disposició per fer aquestes
promocions d'habitatge de protecció oficial; i la segona, tenir
una ordenació acabada i plenament executable de manera
immediata. 

El que no és possible és que davant una situació
d’emergència habitacional, quedem endarrerits i aturats per
tramitacions urbanístiques. Pensam que això s’ha de solucionar.

 Per això li demanam, com està el tema de l’acord amb
l'Estat per fer habitatge de protecció oficial en aquests terrenys?
I com troba que ha d’actuar l'Ajuntament de Palma, si no hauria
de tenir una ordenació absolutament acabada i plenament
executable tot d'una que es produeixi aquest acord amb l'Estat?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, per aquesta
pregunta. Evidentment, des del Govern de les Illes Balears
compartim absolutament la preocupació per l'accés a l'habitatge
a les nostres illes. Per això, des de l’any 2015 es treballa
intensament en una política d'habitatge absolutament diferent.
Bé, diré que, clar, quan no hi havia política d'habitatge en
temps del Partit Popular, passàvem d'una situació zero a una
situació de ser la legislatura on més habitatge públic s'està fent
durant la història de la democràcia a la nostra comunitat
autònoma. Aquesta és la realitat. 

Ens preocupa sobretot l'accés dels joves, com vostè
apuntava. Per això, la Llei de la joventut, que s'està tramitant,
reservarà el 15%  de tot l’habitatge públic de les Illes Balears
per a la gent jove, igual que ho està fent la cessió de grans
tenidors, on reservam el 50% per cent de l’habitatge que està
fent agafant dels grans tenidors per a les persones joves. Per
això, la Llei d'habitatge. Per això a les Illes Balears en aquest
moment construïm 600 habitatges de protecció oficial a les
nostres illes, 200 dels quals són a la ciutat de Palma, i,
efectivament, desenvolupam totes aquelles polítiques que fan
possible l'accés a l'habitatge amb diferents promocions
públiques, amb acords amb l'Estat, com és el de Can Escandell,
a l'illa d'Eivissa, o amb altres figures que vostè coneix
perfectament, i no m'hi estendré.

En el cas de Son Busquets, que vostè em planteja, vostè sap
que aquest espai, aquesta promoció ve d’un antic conveni que

té l'Ajuntament de Palma amb el Ministeri de Defensa arran
dels habitatges del Baluard del Príncep. Per tant, tot això té una
llarga història, que vostè coneix perfectament i no la hi
recordaré. 

Sí que des del Govern de les Illes Balears a la passada
legislatura ja se’ns va demanar una cosa que féssim, i que
vàrem aconseguir, que és que aquest sòl no passàs a mans
privades, que és el que volia fer el Partit Popular: subhasta i
mans privades. Nosaltres ho vàrem aconseguir aturar amb la
ministra de Defensa. Hi ha una negociació intensa entre el
Ministeri d'Agenda Urbana i el Ministeri de Defensa perquè
aquest espai el pugui gestionar el SEPES i puguin fer els
habitatges de protecció oficial; evidentment, respectant la
planificació que faci l'Ajuntament de Palma, que n’és el
competent.

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, la seva
política d'habitatge és totalment insuficient. La demanda no
deixa de créixer, els preus no deixen de créixer i no tenim una
resposta adequada. 

Vostè no m'ha dit com està el tema amb l'Estat. Serà una
realitat d'una vegada per totes que es faci aquesta promoció a
Son Busquets, sí o no? No m'ha dit res ni m'ha posat cap
termini. Però jo el que li deman és que vostès no s’entretinguin
i no ens remetin amb les seves normatives urbanístiques a
futurs plans especials que l'únic que faran és endarrerir anys i
anys que es puguin fer aquests habitatges de protecció oficial,
per exemple a Son Busquets.

Per tant, el que hem de fer és alleujar, és simplificar, és
agilitar i el que depèn de les institucions de les Illes Balears,
del Govern i de l’Ajuntament de Palma, hauria d'estar
absolutament acabat i hauríem de tenir una ordenació detallada
i plenament executable. I això no ho tenim, perquè, encara que
es produís un acord amb l'Estat demà, no podríem fer aquests
900 habitatges per culpa de l’ordenació i per culpa dels
entrebancs urbanístics. 

Per tant, hem de posar solucions, perquè sinó al final, sap
què faran? Un decret llei per intentar fer ràpid el que no han
estat capaços de fer durant vuit anys.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

 



7112 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 115 / 5 d'abril de 2022 

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià. A veure, crec que
aquest govern ha fet i fa política d'habitatge, política d'habitatge
públic. Hem pres decisions valentes, demanam al Govern
d'Espanya el topall del preu del lloguer. Vostès hi estan d'acord
o no? Perquè això seria una mesura absolutament necessària
per a tots els ciutadans d'aquesta comunitat autònoma, i en això
treballam. 

La setmana passada aprovàrem el decret llei d'Ucraïna,
vàrem fer dues coses per possibilitar seguir construint: una és
adequar el preu dels materials de construcció, l’altra és
actualitzar el mòdul per a l’HPO privat per fer possible que hi
hagi més HPO a la nostra comunitat autònoma, també del
sector privat amb aquest acord publicoprivat que nosaltres
defensam. 

En definitiva, treballam i seguim treballant i  hem
aconseguit que Son Busquets continuï sent públic i sigui per a
habitatge de protecció oficial, que és el que interessa als
ciutadans de Palma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.16) Pregunta RGE núm. 3199/22, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a campanya de l'IBDona. 

Setzena pregunta, RGE núm. 3199/22, presentada en
substitució de la RGE núm. 3148/22, relativa a campanya de
l'IBDona, 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, hace dos semanas
mi compañera Idoia Ribas le preguntó a la Sra. Mercedes
Garrido, consejera de Presidencia y máxima responsable del
IBDona, sobre este cartel de la campaña feminista que estaba
instalada en la Estación Intermodal de Palma, solicitando su
retirada por injusto y por desprestigiar el Poder Judicial, a
quien calificaba de machista.

La Sra. Garrido, que hoy ha huido a Madrid para no hacer
más el ridículo, le contestó a la Sra. Ribas que, con su
denuncia, estaba haciendo apología del machismo y que desde
VOX nos situábamos del lado de los agresores y de los
violadores; y unos días después todas las asociaciones de
jueces, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares e, incluso,
la propia ministra de Justicia, la Sra. Llop, exigieron la retirada
de este cartel...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... por los mismos motivos que adujo la Sra. Ribas.

Una vez más, teníamos razón. La Sra. Garrido nos dijo
textualmente sobre esta campaña: “intenta concienciar sobre las
actitudes machistas, que también se dan en el ámbito de la
justicia”. ¿Comparte su opinión, sí o no?

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, per la seva
pregunta. Efectivament, des del Govern de les Illes Balears
compartim, i així ho hem explicat moltíssimes vegades, però no
només nosaltres, sinó la gran majoria de la societat d'aquestes
illes, que encara vivim sota una societat masclista, i el
masclisme existeix a tots els àmbits de la nostra societat.
Aquesta és una realitat més que objectiva.

Des del poder públic es necessita seguir conscienciant la
ciutadania, sobretot en polítiques de prevenció, la realitat que,
malgrat hem assolit igualtat legal en moltes coses, encara la
igualtat real no existeix; que segueix passant en aquesta societat
-igual que a tot el món- que les dones, pel fet de ser dones,
continuen sent maltractades, continuen sent violades, continuen
sent torturades, continuen sent assassinades, dia a dia, i això,
desgraciadament, segueix succeint a la nostra societat. Hem de
continuar explicant i fent pedagogia sobre una realitat que les
dones, pel fet de ser dones, continuen cobrant menys salari que
els homes, i aquesta també és una realitat: que la pobresa
continua tenint cara de dona. Això és una realitat. 

I, per tant, des dels poders públics estam en l’obligació de
fer tot tipus de campanyes de prevenció, tot tipus de polítiques,
com la Llei d'igualtat, com el Pacte de lluita contra les
violències masclistes, i com totes aquestes iniciatives que fa l'
Institut Balear de la Dona, que fan tots els organismes d'igualtat
a les institucions, i que tenen tot el nostre suport.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

En cualquier país serio, la Sra. Garrido ya habría sido
cesada, y usted tendría que haber pedido disculpas
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públicamente por lo que ha hecho y aún tiene la poca
vergüenza de salir aquí a defender esta exposición. 

Usted, Sra. Armengol, está engañando a las mujeres
maltratadas, haciéndoles creer que dedica millones para
ayudarlas, cuando lo que hace es crear organismos inútiles
donde pues se imparten sus “chochocharlas”, enchufando a los
suyos, mientras impide investigar las agresiones a las menores
tuteladas.

Mire, mientras dedica 6,7 millones al IBDona, o el Sr.
Sánchez más de 20.000 millones a políticas feministas, desde
VOX pedimos que utilicen el presupuesto para aumentar los
efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, para que
puedan proteger a las mujeres maltratadas, y más recursos para
la justicia. Mientras ustedes dejan en la calle a los agresores de
mujeres, desde VOX pedimos una reforma penal para que se
pudran en la cárcel y no vuelvan a salir. Mientras ustedes,
socialistas y comunistas, criminalizan al hombre por el mero
hecho de serlo, y enfrentan a hombres y mujeres, desde VOX
seguiremos defendiendo la igualdad de todos ante la ley.
Porque ustedes solo generan odio y enfrentamiento.

(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. Gràcies, Sr. Campos. Vostè i jo no
compartim gaires coses, gairebé res, diria que res, però qui té
experiència d’estar a oficines públiques, cobrar un sou i que no
fa absolutament res, és vostè. És vostè, Sr. Campos, que va
cobrar d'unes oficines de canvi climàtic que s’estaven extingir,
que no va tenir en absolut..., i vostè va cobrar un sou públic -
com continua cobrant- per no fer absolutament res.

Les persones, les dones, que fan feina en temes d'igualtat,
fan molta feina, i la fan en positiu, i la fan d'acord amb les
entitats feministes d'aquestes illes, a les quals, una vegada més,
els vull agrair el seu compromís i el seu treball immens.

Vostè no li donarà importància, però que la Llei d'igualtat
de les Illes Balears iguali la violència econòmica amb la
violència masclista, fa que moltes dones puguin tenir
prestacions que no tenen a altres comunitats autònomes; el fet
que hi hagi un SOIB Dona i que totes les dones víctimes de
violència masclista a les Illes Balears tenguin un lloc de feina
a l'administració pública, fa que moltes dones puguin garantir-
se la independència i sortir d’aquest cercle terrible de la
violència que pateixen; els agents de coeducació a les nostres
escoles -a totes les nostres escoles- fan possible que hi hagi una
educació diferent, i esper que en els anys propers aquesta
violència continuï desapareixent.

El fet de fer campanyes com aquesta de sensibilització
ajuden els nostres infants, els nostres joves i els nostres adults,

i li don un consell: visiti aquesta exposició i comenci a
aprendre la realitat, la violència contra les dones...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 3162/22, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. relativa a adequació de les
mesures, Decret Llei 3/2022, per impulsar l'economia de les
nostres illes.

Dissetena pregunta, RGE núm. 3162/22, relativa a
adequació de les mesures, Decret Llei 3/2022, per impulsar
l'economia de les nostres illes, que formula la diputada Patricia
Guasp i Barrero del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la
paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Sra. Armengol, ¿considera que con la
situación económica actual, las medidas recogidas en el
decretazo que reforma la Ley de turismo resultan las más
idóneas para impulsar la economía en nuestras islas?

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. Entenc que es
refereix a la Llei de turisme que s'està tramitant en aquest
moment en el Parlament de les Illes Balears que, evidentment,
està sotmesa al debat i a la proposta de tots els diputats i les
diputades i de tots els grups parlamentaris, que jo esper que
siguin capaços de millorar aquest decret llei, fet per part del
Govern de les Illes Balears.

Creim que sí, que és una llei pionera, una vegada més, des
de les Illes Balears, que planteja un model econòmic de més
qualitat, de més sostenibilitat social, econòmica i
mediambiental per a les nostres illes, i que crec que és adequat
en aquests moments que vivim.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Guasp.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Pues no, presidenta, me refiero al decretazo que está en
vigor desde el minuto uno que ustedes lo promulgaron.

¿De verdad cree que es el momento de aprobar una
moratoria de plazas turísticas y aprobar un decrecimiento? Y
no, no es la senda correcta para mantener la inversión, como
dijo ayer el conseller Negueruela, pero es que ustedes siempre
poniendo barreras a la recuperación; y se prevé que el 85% de
los establecimientos hoteleros abran esta Semana Santa, gracias
al esfuerzo de muchas empresas y de la confianza del sector. Y
yo me alegro.

Pero no podemos obviar la amenaza del desabastecimiento,
un alza de los precios desbocada, un aumento brutal de los
costes que no se van a poder repercutir en los precios y que irán
en detrimento del margen empresarial, y todo ello con un plan
de choque del Gobierno de Sánchez, que es claramente
insuficiente, ineficaz, y con una bonificación en el combustible
que está resultando ser un caos y una chapuza.

Ante este contexto, que puede comprometer la senda
expansiva, la aceleración de la actividad económica ya ha
perdido impulso, y se modera la confianza empresarial, el
Govern no debería lanzar un mensaje de decrecimiento. No
pueden mirar hacia otro lado, ¿y saben lo que necesitan los
autónomos, las PYME y las empresas en este momento?
Incentivos, rebajas de la presión fiscal, reducir trabas, agilidad
y simplificación administrativa.

Porque, sea honesta, ¿de verdad piensa que es el momento
para moratorias y para imponer nuevas obligaciones al sector?
Las nuevas imposiciones de la Ley de turismo ponen en jaque
la supervivencia de pequeñas y medianas empresas, es que se
van a cargar los establecimientos de quilómetro cero; y le pido
que elimine la moratoria que apuesta por el decrecimiento, las
imposiciones, o que al menos aplace las obligaciones y
reduzca, al mínimo, las sanciones que quieren imponer. 

Escúchennos pero, sobre todo, escuchen al sector, sin
excusas, dejen sus imposiciones intervencionistas, que atentan
contra la libertad de empresa, y cumpla con los que tantos
esfuerzos están haciendo y siguen haciendo cada día.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sra. Guasp. A veure, jo no
sé en quina realitat viu vostè, però Exceltur fa molt poquet
anuncia que a la temporada turística que vendrà tendrem les
xifres de l'any 2019, amb la recuperació del 85% del PIB. En
aquest moment tenim que la previsió de la Setmana Santa serà
de les millors. Aquesta és la realitat. 

Ahir teníem les dades d'atur, Sra. Guasp. Tenim les millors
dades d'atur de fa més de 14 anys, aquesta és la realitat. Per
tant, no sé a quin món viuen, vivint en una situació d'incertesa,

que jo li dic, una situació d'una guerra dins Europa, venim
d'una pandèmia sanitària, però hi ha hagut l'escut social més
important durant tota la història a les nostres illes i a tot
Espanya. 

Em diu que les mesures que s'han pres per part del Govern
d'Espanya i de les Illes Balears entorn a la pujada de preus
d'Ucraïna, tampoc no serveixen. Però què diu, Sra. Guasp? No
ha vist que tothom percep cada dia que la baixada de la benzina
i dels hidrocarburs està sent una realitat? No veuen que els
portuguesos i els francesos estan venint a Espanya, perquè és
allà on hi ha els hidrocarburs més barats? No veu que aquesta
realitat també existeix i és gràcies a la política que s'està fent
des del Govern d'Espanya i des del Govern de les Illes Balears. 

Quant al model turístic, tal vegada no coincidim, però la
realitat és que hi ha 433.000 places turístiques a les Illes
Balears. Vostès pensen que hem de seguir creixent ad infinitum
o que hem de repensar alguna cosa? Vostès pensen que
aquestes places que ja existeixen, els hem de millorar i els hem
de millorar des d'una sostenibilitat laboral, per tant, millorant
les condicions laborals, millorant des d’una sostenibilitat
ambiental, per tant, millorant les condicions ambientals de tots
els establiments turístics que existeixen, sí o no? 

Aquest és el plantejament que fan des del Govern i a més,
ho acompanyam de més inversió que mai, de 60 milions
d’euros de fons europeus, que aniran també per continuar fent
inversió en totes aquestes places i revaloritzar-les i, mentre,
repensar algunes coses del nostre model turístic, que estic
convençuda, que entre tots i totes en els debats parlamentaris
podrem afinar molt més. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 3288/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a defensa dels interessos dels ciutadans de
les Illes Balears davant el Govern del Sr. Sánchez. 

Divuitena pregunta, RGE núm. 3288/22, presentada en
substitució de la RGE núm. 3161/22, relativa a defensa dels
interessos dels ciutadans de les Illes Balears, davant el Govern
del Sr. Sánchez, 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. El passat dia 23 de març, el seu govern,
mitjançant una nota de premsa, celebrava que en el Senat
s'hagués aprovat una reivindicació de Balears, d'incloure dins
la Llei estatal de residus, l’obligació de fer-se càrrec del
pagament del transport de residus a les Illes Balears. Aquell
avanç naixia d'una esmena pactada entre els senadors
autonòmics, José Vicente Marí Bosó i el senador Vicenç Vidal. 
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Però allò que per a vostès era la fi de l'anomalia que
representa que la ciutadania de les Illes Balears assumeixi el
cost del transport de residus, o sigui, una fita -segons vostès-
històrica, va ser tombada en el Congrés dels Diputats, amb els
vots en contra del Partit Socialista i Podemos. 

Per això li deman, considera que el seu govern defensa els
interessos dels ciutadans de les Illes Balears?

Gràcies. 

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. Primer de tot,
benvinguda la Llei de residus a Espanya, que era una necessitat
més que objectiva. Segona qüestió, té moltes coses similars a
la Llei de residus de les Illes Balears, que va ser pionera, per
una sensibilitat mediambiental, que vostès mai no han
compartit perquè no ens varen donar suport. 

Quant a la Llei de residus estatal, hi havia dues qüestions
que per a nosaltres eren importants. Una, que el cànon
autonòmic de les Illes Balears es pogués mantenir i es manté
gràcies a les esmenes i a les propostes que s'han fet també des
de les Illes Balears. I l'altra era el finançament de la línia de
residus de Formentera a Eivissa, que assumeix el Govern de les
Illes Balears. 

Des de fa temps el Govern de les Illes Balears, per això ho
vàrem plantejar en el règim especial per a les Illes Balears, va
demanar a l'Estat que aquesta sigui una assumpció econòmica
que es pugui assumir per part del Govern d'Espanya, igual que
s'ha plantejat en aquesta esmena de la Llei de residus. On ha
estat el Govern de les Illes Balears?, defensant això. On ha
estat el Partit Popular?, votant en contra del cànon de residus
de les Illes Balears.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, president. Lamentable, decebedor i perjudicial per
a Balears, no ho diu el Partit Popular, encara que ho compartim
plenament, ho diu el Sr. Conseller de Medi Ambient, el Sr.
Miquel Mir de MÉS per Mallorca.

(Alguns aplaudiments)

El Partit Socialista del Sr. Sánchez s'ha convertit en el
principal enemic per als interessos de les Illes Balears, mentre
vostè, Sra. Armengol, presidenta de les Illes Balears, calla.

Votaren en contra del règim fiscal que s’aprovà al Senat,
gràcies a una iniciativa del Partit Popular. Avui, vostès
mantenen el bloqueig a la Mesa del Congrés i no hi ha manera
que la tramitin. 

Renunciaren als convenis de carreteres a canvi d'un
“faketor” d'insularitat. Avui no sabem res del conveni de
carreteres ni del “faketor” d'insularitat. 

S'aprovà l’increment de 18 milions d’euros per al plus
d’insularitat dels funcionaris de l'Estat. Vostès, en contra. I ara
voten en contra que ens compensin el transport de residus a les
Illes Balears. 

Sra. Armengol, si a canvi dels 850 milions d'euros puntuals
per un fet, que era una destrossa econòmica a les Illes Balears,
havíem de renunciar a tot i el Sr. Sánchez ens havia de deixar
tirats a futur, varen fer un mal negoci, i digui-ho vostè
públicament, digui'ns avui públicament que hem renunciat a tot,
a canvi d’aquells 855 milions d'euros. 

Sra. Armengol, ajudi'ns a defensar els interessos dels
ciutadans de les Illes Balears. Deixi d’acotar el cap davant el
Sr. Sánchez.

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 A veure, Sr. Costa, a la Llei de
residus estatal hem aconseguit que el cànon de residus es
continuarà cobrant íntegrament des de les Illes Balears. És la
primera vegada que un impost autonòmic es respecta.
Catalunya i Balears cobraran el seu cànon de residus, és molt
més que el milió d’euros a què vostè fa referència. Primera cosa
aconseguida.

(Alguns aplaudiments)

Segona, en el transport de residus entre Eivissa i
Formentera continuarem defensant que el Govern d'Espanya
l’ha de pagar. Ens ho permet el Decret llei de règim especial i
ens ho permet la Llei de residus, tal i com ha quedat aprovada.
I el conseller Miquel Mir ha fet una magnífica feina i seguirà
fent una magnífica feina per poder-ho aconseguir i té tot el meu
suport per poder-ho aconseguir. 

Ara bé, no em parli vostè de qui defensa els interessos de
les Illes Balears i qui no els defensa bé, perquè des del meu
criteri, qui no defensa els interessos de les Illes Balears és
aquell que no vota a favor que venguin 855 milions d'euros en
aquestes illes...

(Remor de veus)
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És aquell que no dóna suport a una planificació energètica,
que aquesta setmana passada ha aconseguit que venguin un
1.169 milions d'euros a les nostres illes, el 17% de tota la
planificació energètica de tot l'Estat. 

(Remor de veus)

Qui no defensa bé els interessos de les Illes Balears són
aquells que voten en contra que es revaloritzin les pensions per
als pensionistes de la nostra comunitat autònoma. Qui no
defensa bé els interessos dels ciutadans de les Illes Balears, és
qui vota en contra de la pujada del salari mínim
interprofessional. Qui no defensa bé els interessos de la nostra
comunitat autònoma, és aquell que vota en contra de la reforma
laboral, que ha provocat que hi hagi més indefinits que mai a la
nostra comunitat autònoma. I això és molta més estabilitat per
a les Illes Balears. 

(Alguns aplaudiments)

En definitiva, Sr. Costa, qui no defensa bé els interessos de
les Illes Balears és, com sempre, el Partit Popular, el de
sempre, el de Rajoy, el de Bauzá, el de Casado, el de Feijóo i
el del Sr. Costa i la Sra. Prohens. O sigui, el Partit Popular de
sempre. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

II. Interpel·lació RGE núm. 2675/22, presentada pel
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a política general del Govern en relació amb la
mediació familiar. 

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que correspon al
debat de la interpel·lació RGE núm. 2675/22, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
política general del Govern en relació amb la mediació
familiar.

Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, molt bon dia. Avui parlam d'un tema, d'aquell gran
tema que havia de solucionar i que hauria de solucionar els
problemes d'aquelles famílies que de cop xoquen, que de cop
es barallen, que de cop no troben el camí de tornada i que
decideixen arreglar els seus conflictes, no arribant a la via
judicial, però sí arribant a la mediació familiar. A nosaltres,
com a concepte ens encanta, el que passa és que se’ns
traslladen moltes de les mancances que aquest servei de
mediació familiar té. 

Passem primer, si li pareix, breument a repassar quin ha
estat el periple que ha hagut de fer la mediació familiar en
relació amb les lleis estatals i també autonòmiques.

Maig de 2012, 6 de juliol, mediació en assumptes civils i
mercantils, va fracassar, motius pels quals va fracassar?, segons
el nostre punt de vista, desconeixement general del mètode per
part de la ciutadania, era nova, és cert; falta de promoció
institucional, creim que això encara passa; falta d'interès o
confiança en el sistema per part dels jutges que, excepte
algunes exempcions dutes a terme, consideraven que no era
necessària, no ho coneixien o no hi confiaven i no acabàvem de
derivar a mediació multitud d'assumptes que, segons el nostre
punt de vista -torn a repetir- podrien ser mediables; oberta
oposició per part d'alguna... per gran part -diríem- dels
advocats, malgrat les indicacions deontològiques de la
professió emanades pels respectius col·legis i del Col·legi de
professionals generals de l'Advocacia.

Avantprojecte de llei d'impuls de la mediació de 2019,
també estatal, Consell de Ministres, aprovat l’11 de gener, es
va paralitzar per la (...) de Govern durant 2019 i és un text que
encara no ha vist la llum; un avantprojecte que preveia la
creació d'un intent de mediació obligatòria, que nosaltres hi
estaríem d'acord, per a certs casos amb caràcter previ a la via
judicial. 

Avantprojecte de llei de mesures d'eficiència processal del
servei públic de Justícia, aprovat el 15 de desembre de 2020,
que encara, per cert, està en tramitació i que introdueix en el
seu títol l'ús obligatori i previ a la via judicial dels denominats
mitjans adequats de solució de controvèrsies, el conegut com
a MASC.

I, com a legislació autonòmica, pas a la Llei 14/2010, de 9
de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears, que va
ser modificada amb la Llei 13/2019, per adaptar-se a la
normativa estatal i evitar diferències que podien provocar
inseguretat jurídica. 

He fet aquest repàs per donar a entendre com s'ha marejat
una qüestió que creim que és necessària i que no acaba de
veure la llum, per què?, perquè resulta que el Govern s'atura,
perquè no hi creuen els jutges, perquè no ho coneixem o perquè
no ho arribam a entendre i a fer-ne ús i aprofitar aquest recurs,
que pensam que és molt necessari per a les famílies, que eviten
mals majors, evita anar als jutjats, evita dolor perquè al final
una ruptura és un dolor emocional. 

Per tant, nosaltres ja vàrem proposar, per cert, aprovada per
unanimitat en aquest parlament, concretament a la Comissió de
Serveis Socials, una proposició no de llei per impulsar la
mediació familiar, torn agrair a tots els partits polítics el seu
suport a aquesta iniciativa, i al final, per què? Perquè creim i
som coneixedors, sabem i tenim una família, som coneixedors
que és el nucli fonamental del desenvolupament de les
persones, però a la vegada és també -com dèiem- un centre de
problemàtiques i conflictes diversos. 

La mediació familiar va sorgir així com el procediment no
jurisdiccional de caràcter voluntari i també confidencial que
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s'adreça a facilitar la comunicació entre els membres d'una
mateixa família. 

Com dèiem, quan hi ha aquest tipus de conflictes, tu vas a
una mediació, els professionals que practiquen la mediació
poden ser psicòlegs, poden ser pedagogs, poden ser missers,
entre d'altres, per tant, són persones que estan avesades a
arreglar conflictes d'una manera o l'altra, però acaben arreglant-
los.

Les persones quan tenen dolor emocional tenen el cap
calent i moltes vegades no es pot pensar amb el cap clar com
s'hauria de pensar quan hi ha famílies en joc, quan hi ha nins en
joc, quan hi ha coses en comú i doblers en comú i tantes coses
i evidències. 

Per tant, nosaltres -torn a repetir i vull insistir en això-
creim que la mediació familiar s'ha de potenciar. 

Per tant, vaig a les preguntes que li vull fer en el dia d'avui,
una vegada que li exposat quin és el nostre posicionament, Sra.
Consellera.

Com es pensa potenciar la mediació familiar? Nosaltres
entenem que el Govern de les Illes Balears té un servei de
mediació familiar, que el poden tenir altres institucions, en
parlàvem abans de començar avui aquesta sessió plenària, com
puguin ser consells, ajuntaments... Tots poden posar fil a
l'agulla, posar-se fil a l'agulla per posar i implantar aquest
servei de mediació familiar, però nosaltres som al Parlament,
i jo li deman a vostè: com pensa potenciar aquesta mediació
familiar? 

Creu que s'ha de reformar la legislació autonòmica per
poder afavorir-la més? Quines mesures du el Govern per donar
a conèixer la mediació a les famílies? Es que n'hi ha que encara
no saben ni que això existeix. És clar, quan t’hi trobes a
vegades és perquè allò que no ens preocupa no ens interessa,
però quan ens hi trobam, molts van directament als jutjats,
també és ver que hi ha persones que s'estimen més anar a la
guerra quan hi ha ruptura que anar a la mediació, però crec que
tal vegada s'hauria de fer o creim que s'hauria de fer una mica
de pedagogia en aquest sentit. Sempre és millor..., com és?, un
mal acord que un bon plet i en això la mediació pot fer moltes
coses.

A més a més, li voldria demanar..., vostè sap perfectament
que molts de professionals que es dediquen a la mediació se
n’afluixen a vegades, per què?, perquè perden -ho dic entre
cometes, perquè no perden- però han a fer o a atendre un cas de
mediació familiar, perden el matí, diguem-ho així, que no es
perdin, però, a més a més, és que hi ha un greuge comparatiu
en relació amb altres mediadors familiars d'altres comunitats
autònomes. 

Aquí el 2015 es va passar dels 30 als 35 euros, tenc entès
que va ser una pujada que es va fer, però de llavors ençà ha
quedat congelat, i aquesta és la minuta que cobren i, tot i que
els agrada la seva feina, també reivindiquen poder ser com els
altres, que a Madrid, per exemple, cobren més de 100 euros per
sessió. 

Quantes sessions... -és una altra de les preguntes que li vull
fer- creu que fan falta a una família per poder arribar a un mal
acord -i ho torn a dir entre cometes- o a un bon acord?, quantes
sessions serien necessàries i quan ja es decideix que millor que
passin ja a judici perquè no es pot arreglar?

Quantes persones s'han acollit a la mediació familiar a les
illes, que depenen del Govern de les Illes Balears, d’aquest
servei que vostès tenen en marxa el darrer any i quants en total
i quin seria el nombre adient de famílies al qual s'hauria de
donar cobertura a la mediació familiar? 

Quin tant per cent de famílies que reben mediació familiar
ho fan gràcies al servei del Govern de les Illes Balears? I si sap
quantes famílies arriben a un acord gràcies a ella. És a dir, quan
es deriven a jutjats, no sé si li estic fent preguntes molt
complicades, però ens permetria fer la geografia, el mapa
d'aquesta mediació i també els seus resultats més o manco, no
importa em doni xifres exactes, però ens agradaria saber
exactament com funciona això. 

Què passa amb el que cobren els mediadors? Ja li ho he dit
molt, per davall de la mitjana estatal. Es va aprovar aquesta
proposició no de llei a instàncies de El Pi perquè es pujàs això.
Vostès ens diuen que sí que es farà, però ja sap quan es farà,
quina quantitat se'ls pujarà...

I crec que bàsicament això és el que li vull demanar per ara,
simplement vull dir que creim que s'han de fer canvis
normatius, fins i tot el Govern de l'Estat s'hauria de plantejar fer
aquests canvis normatius i ja acabar amb aquesta llei estatal que
un dia penja per una cosa i un dia penja per l’altra, per poder
arribar a una mediació en condicions, perquè les famílies ho
necessiten i perquè moltes vegades -com deim- necessiten una
mà més que un judici, i quan hi ha ruptura hi ha dol i quan hi ha
dol hi ha dolor i necessitats.

Gràcies president. Gràcies, consellera.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Pons. Tiene la palabra la representante
del Govern, la consellera de Asuntos Sociales y Deporte.

LA SRA. CONSELLERA d'Assumptes Socials i Esports
(Josefa de Santiago i Rodríguez):

Bon dia una altra vegada a totes les persones presents a la
sala. Gràcies, Sra. Diputada, per parlar de mediació, que és un
tema que, absolutament interessant, poc conegut i que està bé
que el Parlament hi dediqui un temps.

Coincidim amb vostè en la definició que ha fet de mediació.
És un mètode de gestió de conflictes, no?, i és ver que ens
centram moltes vegades en la gestió de conflicte de famílies,
però com a mètode de resolució de conflictes podria ser aplicat
a qualsevol altra situació, al dret civil, al dret laboral..., de fet,
al dret laboral sí que existeix, perquè existeix el TAMIB, que
és una fórmula també de resolució de conflictes abans d'anar a
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via judicial, però hi podria ser en els conflictes entre empreses,
podria ser com un mètode de resolució a vegades en els
conflictes entre empreses i administració pública. Per tant, és
un mètode absolutament..., és un mètode de gestió de
conflictes. 

Coincidim amb vostè que com a mètode és aplicable a
l'àmbit privat i a l'àmbit públic, a qualsevol àmbit privat i també
a qualsevol àmbit públic. Es podria exercir, i nosaltres tenim un
servei per a famílies, perquè la nostra competència és famílies,
però també els consells insulars, els ajuntaments ho podrien
utilitzar per a conflictes que poguessin sorgir en famílies, no?,
o en altres tipus de conflictes, fins i tot en l’àmbit escolar,
conflictes entre els pares i els professors. Vull dir, és un mètode
de treball.

Sobretot per què s'utilitza? Per evitar la via judicial, tot i
que és un mètode de treball, s'utilitza sobretot per evitar la via
judicial, que la via judicial sempre és més dolosa, perquè quan
tu vas a un judici, bé, idò una de les parts pot perdre i, per tant,
emocionalment és més forta, i si arribes a un acord, doncs és un
acord entre parts que es troben en conflicte, no? Però hi ha
d’haver una consideració que és fonamental, que hi ha d’haver
voluntat d'arribar a un acord, si no hi ha voluntat d'arribar a un
acord per una de les dues parts, aquest mètode de gestió del
conflicte, la mediació, no serveix, això la pràctica també ho ha
demostrat.

I en temes de separació familiar, que són els que
normalment s’usen en família, si no hi ha voluntat d'arribar a
acords la mediació no funciona. Si no hi ha una separació
emocional dels adults i ganes de fer-se mal un a l’altre, o un
d'ells es vol fer mal, la mediació no funciona, i, per tant, hi ha
d'haver aquesta voluntat.

Jo crec que quan hi ha hagut govern progressistes, la
voluntat de mediació i de potenciar la mediació ha quedat molt
clara, i vostè m'ha relatat una mica la història més recent,
permeti’m que vagi un poc enrera. A l'any 2006 hi havia una
llei de mediació familiar a la nostra comunitat autònoma del
Partit Popular, que s'articula la mediació familiar a través de la
figura del contracte, i era exclusivament privada, no es podia
fer mediació pública, a l'any 2006 a la nostra comunitat
autònoma no es podia fer mediació pública, només es podia fer
mediació privada; es modifica a l'any 2010 aquesta llei i es
permet la mediació privada i la mediació pública. Per tant, ja hi
ha una primera voluntat de fomentar la mediació.

A l'any 2019, amb l’experiència que es va tenir de l'any
2010 a l’any 2019, es torna modificar la Llei de mediació en
determinats articles.

I en relació amb l'agost, ha demanat què es modifica?
Primer, es modifica que, per demanar la mediació hi ha de les
dues parts que la sol·licitin, perquè si només la sol·licita una
part no funcionava, per tant, perdíem temps i l'únic que de
vegades agreujàvem era el conflicte, perquè confrontàvem les
dues parts que no hi havia voluntat.

Després, l'altra mediació que vàrem fer és que nosaltres
faríem un servei públic o que el Govern establia, per primera
vegada, un servei públic per a aquelles persones que havien

presentat una demanda de separació o qualsevol tipus de
demandes judicials de caràcter familiar. Per tant, tenir un
conflicte claríssimament, era un procés de derivació, i nosaltres
intervindríem si les parts volien.

I després vàrem crear la figura de l'entrevista orientativa,
que era el desplaçament del mediador un pic per setmana als
jutjats, que als jutjats els derivàvem totes aquelles famílies o
se’ls deriven totes aquelles famílies que han expressat, en el
moment de presentar la demanda, la voluntat d'arribar a acords
extrajudicials. Això ha estat una novetat que ens ha permès
derivar aquest tipus de mediació.

Això, com es fa a la nostra comunitat autònoma? Això es fa
a través de dues persones que coordinen tot aquest sistema de
mediació i un borsí de professionals, que vostè els ha esmentat,
uns i altres professionals que normalment són graus i tenen els
cursos de formació de mediació corresponent.

I avui en dia encara tenim un decret d'exposició pública que
millora la llei del 2019. Per tant, per part del Govern, sí que hi
ha una clara voluntat de millorar la mediació, sempre es pot
millorar més i sempre evolucionen aquests processos i,
segurament, en uns anys s'haurà de fer més.

Vostè em deia, quantes sessions? Com li he dit, és un
procés, és una metodologia de resoldre conflictes, si el
conflicte no es vol resoldre, encara que estiguem tres anys no
es resoldrà. Per tant, els tècnics què consideren, o almanco els
tècnics que tenim al Govern de les Illes Balears consideren que
8 sessions són suficients per resoldre el conflicte. De fet, que
vostè és una altra de les preguntes que m’ha fet, a l'any 2021
vàrem treballar 84 casos nous de mediació, n’hem treballat més
perquè tal vegada els que es trobaven en procés el novembre i
desembre, o el mes de desembre, encara s'han d’incorporar, 84
casos nous; d'aquests 84, 21 es varen resoldre a la primera
sessió, entre la segona i la setena sessió se’n varen resoldre 36,
i sols 27 varen arribar a la vuitena sessió, i d’aquests alguns no
es varen resoldre i altres es varen resoldre a la vuitena sessió.
Per tant, sembla que les vuit sessions que tenim decretades són
suficients per poder, i això és una constant a tota la trajectòria
de mediació des que tenim aquesta gestió.

Què hem fet per promocionar-la? Jo crec que li he contestat,
li hem contestat en el sentit d'aquesta entrevista orientativa que
explica a les persones en conflicte els avantatges de la
mediació.

Què podíem fer més? Crec que, possiblement, conjuntament
entre el Govern de les Illes Balears i col·legis professionals
implicats, com poden ser psicòlegs, treballadors socials,
advocats i això, però especialment advocats, i el sistema
judicial, podríem fer una campanya, que vostè diu què podíem
fer; bé, doncs podem fer coses d'aquestes per promocionar,
perquè la gent ho conegui, almanco que la gent ho demani tal
vegada.

Li he explicat un pic, m’ha demanat la legislació
autonòmica, crec que amb el decret que tenim en exposició
pública, adequam la situació.
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Les sessions també les he explicades, són vuit sessions, per
criteris tècnics.

Quantes persones s'hi han acollit? S'hi han acollit 84
famílies, persones deuen ser unes 280, més o manco, perquè
aquí són dues parts i normalment són dos adults, i també hi ha
presència de fills.

I després vostè em demana la quota del desplegament que
fem per hora, per sessió, que són uns 45 minuts i són 35.
Vostès varen presentar al Parlament, a la Comissió de Serveis
Socials, una proposició no de llei en aquest sentit, es va aprovar
en aquest sentit que s’apugés progressivament. Hem de
reconèixer que hi ha una diferència de vegades entre d’altres
sessions que fem de caràcter psicològic amb això, i procurarem,
dins el mes de maig, juny, equiparar-les, apujarem en principi
de 35 a 50 euros, que és la pujada, que són les sessions que
pagam en altres temes de caràcter psicològic. I, per tant, seria
una primera passa per mirar el que el Parlament, a través
d'aquesta proposició no de llei que varen aprovar hem de mirar,
hem de mirar si aquests 100 euros a què vostè es refereix és en
sistema exclusivament privat, si només és públic, mirar unes
altres referències, mirar si són 30 minuts o són 45 minuts,
perquè de vegades també hi ha sessions de 30 minuts, de 45, de
60 minuts, ho hem de mirar. 

En definitiva, estic d'acord amb vostè o estam d'acord amb
vostès que la mediació és un mètode molt vàlid, si hi ha
voluntat, i que el primer interessat hauria de ser el sistema
judicial perquè realment buida de molts judicis que s'han de
realitzar, que sempre són molt més complexes, i que l'acord de
la mediació, la pràctica que tenim, vostè em diu: és superior al
50% els acords, ara jo no li puc dir més, sé que és superior al
50% els acords, i crec que hem de millorar la derivació i,
sobretot, promocionar aquesta figura, que pot exhaurir el
sistema judicial que està realment prou carregat de judicis, que
sempre són molt més complexes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, vicepresidenta, Sra. Consellera, sí m’ha contestat
coses, d’altres no, però aquelles que no m'ha pogut contestar,
que entenc que eren molt concretes, les hi formularé per escrit
i ja, en poder, vostè em donarà tota la informació.

Bé, estam satisfets que coincidim amb la importància
d'aquesta mediació familiar, nosaltres ens hem centrat en
aquesta mediació familiar en el dia d'avui, és cert que la
mediació pot servir per a molts d'àmbits de la nostra societat,
segurament per a tot tipus de persones i de situacions, però, en
qualsevol cas, nosaltres volem encoratjar el Govern a seguir
endavant amb aquesta mediació.

Creiem que no es coneix abastament, torn repetir el mateix,
em qued amb això, no es coneix abastament.

I vostè diu que 8 sessions, per la pràctica que han tengut, li
semblen suficients. Nosaltres creiem que no, per què altres
professionals que es dediquen a això, missers i psicòlegs ens
diuen que no és suficient, i fins i tot famílies també ens ho han
reconegut. Vostè diu que 8 són suficients, nosaltres la volem
creure, però també li volem traslladar aquesta reflexió que
se’ns ha fet, que 8 sessions no abasten.

I després el tema del sou o del que cobren, no el sou, sinó
què cobren, jo li he dit 100 euros, és per hora, ja li ajust el
temps que és, és per hora i és ver que són privats; però, bé, els
que no són privats sí que cobren 96, 80, 85, depèn de la
comunitat autònoma. Vostè em diu que maig o juny, em qued
amb aquest compromís, seran 50 euros que cobraran en lloc
dels 35 que cobren ara. Nosaltres ho traslladarem als
professionals. 

I, per altra banda, tan sols reiterar que s'ha de promocionar
i impulsar la figura de la mediació familiar, que hi ha un
compromís d'aquest parlament amb aquest grup parlamentari,
amb aquells que s'hi dediquen i que se'n beneficien, que són les
famílies; que trobam que s’ha d’impulsar la figura de mediació
familiar. 

En aquesta proposició no de llei també es va aprovar que
instaríem el Govern de l'Estat a realitzar els canvis normatius
que siguin necessaris per implementar un servei de mediació
obligatori. Una qüestió que no va tenir el suport unànime de la
cambra, perquè alguns trobaven que obligatori no ho havia de
ser. És un tema que podem debatre. Vàrem quedar, de totes
maneres, que ho seria. 

I, per altra banda, també creim que s'ha de dignificar -i torn
a repetir- i reconèixer la mediació familiar als professionals que
la fan, perquè el sou dignifica els treballadors i pujarà a un altre
estatus aquesta mediació familiar si els professionals cobren
com és necessari. 

Per tant, creim també que tal vegada s'haurien d'establir
sinèrgies entre el Govern de les Illes Balears i altres
administracions. Vostè m'ha dit, ho podem fer consells -al
públic em referesc-, ho podem fer ajuntaments, aquelles
institucions que vulguin, idò, tal vegada la coordinació faria
que fos més eficaç i eficient aquest servei de mediació familiar.

Creim que sumar sempre és bo i dóna millors resultats.
Estarem ben pendents.

Gràcies, consellera. Gràcies, vicepresidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera
d'Afers Socials i Esports. 
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):

Gràcies, Sra. Pons. Bé, coincidim amb el que he dit abans,
la importància de la mediació, i en concret, la mediació
familiar. 

El tema de les vuit sessions no és un criteri polític, és un
criteri dels nostres tècnics. Podrien ser nou? Sí, podrien ser
deu?, tal vegada sí, supòs que depèn una mica de l'escola, del
tipus..., de la formació tècnica. Però -insistesc- la mediació no
pot ser eterna. La mediació ha de tenir un inici i un final,
perquè és la resolució pràctica d'un conflicte, no és terapèutic
el procés, no entren a processos terapèutics de per què succeeix
la cosa a la família i com s'ha d'elaborar i com s'ha de resoldre.
És saber com ens separam, com tenim la custòdia dels nostres
fills o com feim un tema de conflicte de herència. No es resol
el conflicte emocional, no s'elabora. No són processos
terapèutics llargs, són processos de resolució concreta del
conflicte. El primer que es fa a la sessió és dir quin conflicte
volem resoldre, sense abordar. Per tant, ha de tenir ..., jo
discutir políticament si són vuit, nou o deu no hi entraré, perquè
són criteris tècnics. 

El preu de la sessió -li ho reconec- el pujarem, perquè, a
més, ho equilibram, ho equiparam, perdonin, a altres preus de
sessions d’altres criteris psicològics.

I impulsar la figura, sense cap dubte. Vull dir, nosaltres hem
modificat la llei en diverses ocasions per fomentar aquesta
tramitació. Vull posar en valor que l'any 2005 només es podia
fer privat, l'any 2010 es passa al públic. Cream el servei concret
de mediació familiar en l'àmbit de les nostres competències,
que són aquelles que sobretot són a via judicial, perquè són els
conflictes que a vegades no es poden resoldre a mediació o no
s'accepten amb una sentència del jutge, els trobam als punts de
trobada, on hi ha un percentatge molt alt de famílies en
conflicte de separació. Per tant, ens interessa que aquesta
mediació es produeixi per reduir els temes de punts de trobada.

Hem posat en marxa altres processos preventius com les
competències familiars i tal on també s’ensenya que siguin les
pròpies famílies que puguin resoldre aquest conflicte. 

Estam d'acord amb vostè que els consells, ajuntaments i
altres administracions podrien crear aquesta figura de la
mediació per a altres tipus de conflictes, que no fos el que és
per via judicial sinó per altres vies de conflicte. 

Crec que bàsicament li he contestat totes les preguntes. El
preu ja li he dit que també l’augmentaria.

L’obligatorietat és un tema delicat, és un tema que és delicat
perquè tu no pots obligar dues persones a resoldre un conflicte
si no el volen resoldre entre ells. Quan hi ha un conflicte que no
es pot resoldre entre ells, has d'anar a un jutge, que és un àrbitre
que aplica la llei i decideix. A aquesta obligatorietat
segurament s’haurien de fer moltes exclusions, per exemple si
hi ha violència de gènere, per exemple si hi ha hagut tuteles de
la família. N’hi hauria d’haver moltes. 

Crec que podria ser interessant l’inici, ho dic pel debat, crec
que és un debat interessant el que vostè planteja, l'exploració ...
aquestes entrevistes orientatives que fossin més intenses. La llei
estatal estableix que fossin obligatòries aquestes entrevistes
orientatives. Vull dir, una vegada que la família posa el judici
de separació o del conflicte que sigui, passin per aquesta
entrevista orientativa per explicar-los què és la mediació i que
el valorador pugui realment valorar si aquí hi ha possibilitat
entre ells d'evitar el judici i que anassin a mediació; però no
una mediació obligatòria, perquè si un no vol resoldre el
conflicte ja li pot posar el mediador millor del món que no el
resoldrà, perquè el que vol és tensionar el conflicte. I només a
través d’una sentència, que és d'obligat compliment per a tots
els ciutadans, és capaç d'acceptar una proposta.

Per tant, el nostre compromís de seguir promocionant-la,
d'augmentar aquests preus de les sessions i de continuar
treballant, que treballam molt intensament, amb el Col·legi
d'Advocats per poder fomentar aquesta mediació familiar. 

Jo li puc dir que els jutges, els jutges de família d’aquí són
partidaris de la mediació familiar i, de fet, són els grans
derivadors de mediació familiar al nostre servei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias.

III. Moció RGE núm. 2905/22, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general en
matèria de família, derivada del debate de la Interpel·lació
RGE núm. 2491/22. 

A continuación pasamos al tercer punt del orden del dia que
corresponde al debate y la votación de la Moción RGE núm.
2905/22, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a política
general en materia de familia, derivada del debate de la
Interpelación RGE núm. 2491/22.

Interviene el Grupo Parlamentario Popular y tiene la
palabra la Sra. Durán. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gracias, vicepresidenta. Molt bon dia, diputades i diputats.
La Declaració Universal dels Drets Humans defineix la família
com l’element natural i fonamental de la societat i estableix
l'obligació que la societat i l'Estat la protegeixin. Per tant, les
institucions de l'Estat, tant de l'Estat com de la comunitat
autònoma, tenen l'obligació no just de regular i aprovar
normativa sinó de posar en marxa les mesures necessàries d'una
manera transversal per protegir-la. I deim de manera transversal
perquè parlar de famílies és fer-ho d'igualtat, maternitat,
infància, adolescència, treball, conciliació, habitatge,
envelliment i també de vulnerabilitat. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202905
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202491
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Des del Partit Popular entenem la família des de la llibertat
individual de cada persona per decidir aquí, com, on vol viure
i qui és la seva família. Consideram que les administracions no
han de dirigir la vida dels ciutadans, sinó escoltar-los i posar
tots els recursos suficients al seu abast per facilitar l’elecció del
projecte de vida que ells hagin triat, i atès que cada família té
circumstàncies distintes i necessitats distintes, a totes elles els
ha donar respostes distintes. 

Vull entrar dins els punts de la moció que avui hem
presentat. Al primer nosaltres volem que es continuï
desenvolupant la Llei 8/2018 i que es facin les mesures
concretes necessàries per assolir els setze objectius contemplats
a l'article 3 de la mateixa llei. 

Al segon punt parlam de la posada en marxa del Pla de
conciliació i corresponsabilitat de les Illes Balears 2021-2024.
Hem de dir que aquest pla de conciliació va arribar un any tard,
s'havia d'aprovar el 2020 i es va aprovar el setembre de 2021.
A hores d'ara, sis mesos després, no hi ha hagut cap mesura de
les previstes en el Pla que s'hagi posat en marxa, i dic cap, cap
de totes les previstes. Per tant, nosaltres demanam que, en sis
mesos, tres es posin en marxa ja que consideram que són
importants: augment de les places de 0-3 anys, tant a escoletes
públiques com en convenis amb places privades disponibles;
l’augment dels ajuts a la família per a les escoletes de 0-3 anys;
finançament parcial de les escoles matineres per abaratir el cost
per a les famílies i afavorir la conciliació i la corresponsabilitat;
i ajudes per a excedència o jornades laborals reduïdes, tant per
a treballadors com a empreses, totes elles estan reflectides en
el pla que deia abans.

En el tercer punt, nosaltres hem demanat implantar en el
proper curs 2022-2023, la gratuïtat de l'educació infantil.
Gratuïtat. I ho feim per a totes aquelles famílies que tenguin el
segon fill, és a dir, a partir del segon fill, la gratuïtat; res que no
és altra cosa que, bé, que el conseller Martí March ha estat molt
interessat per aquesta mesura, la pot implantar: té temps i tenen
doblers suficients. Està implantada des de fa dos anys -des de
fa dos anys-, des de l'any 2020 està implantada a Galícia, per
tant, de fer-se es pot fer, i no hi ha cap problema ni un; el pare
tria on vol que vagi el seu fill a l'escoleta, ja sigui pública o
privada, i la Conselleria d'Educació la paga sense cap
problema; a partir del setembre d'enguany Galícia ja ho farà per
a tots els al·lots, nosaltres ho demanam de manera gradual,
demanam que comencin, només. És bo de fer, és bo de fer, si
volen. 

En el quart punt deim que el Govern pagui, que ja és ben
hora, les ajudes de menjador pendents a més de 2.000 famílies
vulnerables, i que ho faci en un màxim de 30 dies. El conseller
ens va dir que es pagaria dins el primer trimestre, bé idò ja som
dins el segon trimestre, això és com tots els trimestres del Sr.
Conseller, que el primer trimestre del 2023 al final, és el primer
trimestre de l'any següent. 

En el cinquè punt, volem que el Govern rebaixi i revisi els
requisits per a l'obtenció de les beques menjador. Volem que
puguin beneficiar-se de les beques menjador també des del
primer mes, que es revisi el sistema, perquè des del primer mes,
des del mes de setembre, les famílies es puguin beneficiar
d'aquestes beques. Esperam que no ens treguin, un altre pic,

històries de fa deu anys, perquè fa set anys que vostès
governen, i ja els toca a vostès. Vostès continuïn parlant del
passat, que nosaltres parlarem de present i de futur.

En el sisè parlam d’aquests programes de Respir de famílies
que, any rere any, els demanam que incorporin partides
pressupostàries en el pressupost; el darrer any ens ho varen
aprovar, esperam que sigui imminent, suposam que ens ho
votaran a favor.

En el setè punt demanam que s'augmenti la teleassistència
domiciliària, perquè el que  nosaltres volem és la seva
universalització. També hem de dir, hem de recordar, que és al
seu pla de conciliació, com també són al seu pla de conciliació,
els programes de Respir.

En el vuitè punt demanam que, en un màxim d'un mes,
paguin a les 3.000 famílies vulnerables les ajudes de lloguer
que tenen pendents de l'any 2020; repetesc: 3.000 famílies
vulnerables pendents -de 2020- d'ajudes al lloguer.

En el novè punt el que demanam és que aprovin, ja d'una
vegada, les ajudes del lloguer de l'any passat, que les aprovin
ja, i que, després, en tres mesos, les paguin.

En el desè punt demanam un finançament parcial de les
escoletes d'estiu, cosa que no es fa; i que es facin centres
específics d'educació especial per als nins i les nines que tenen
un reconeixement de discapacitat del 33%, no superior, com
s'ha aprovat darrerament. 

Per tant, són mesures necessàries, sabem que l'esquerra
s'omple la boca de tot el que fa per a les famílies i, en realitat,
tot és fum, són castells de sorra. Per tant, demanam que amb
mesures concretes vostès sí apostin per la família, ara tenen
l'oportunitat de demostrar-ho, i votin a favor d'aquesta moció.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Ara intervé el Grup
Parlamentari Unidas Podemos. Té la paraula, la Sra. Cristina
Mayor, que intervindrà per videoconferència.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Bon dia a tothom. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La moció
que avui ens presenta el Partit Popular sobre famílies no és
nova. De fet, quasi tots els punts que presenta ja els ha
presentat en diverses iniciatives i mocions, per tant, el que avui
puguem dir en aquest debat, serà reiteratiu. Tot i així, intentaré
explicar el posicionament d'Unides Podem en els 12 punts
d'aquesta moció, que esperam que en cinc minuts ens doni
temps.

Des de l'aprovació de la Llei 8/2018 de suport de les
famílies, el Govern de les Illes Balears treballa per al
desenvolupament per la llei, per donar suport i per a la
protecció de les famílies i a tots els seus membres residents a
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les Illes Balears. Any rere any, s'augmenta la partida en els
pressuposts destinats al desenvolupament d’aquesta llei. És per
aquest motiu que no podem votar a favor d'aquest punt.

En tot cas, Sra. Durán, i tal i com vostè ha dit a la seva
intervenció, sí que votaríem si en el punt número 1 digués que
instem el Govern a continuar desenvolupant la llei. Suposo que
no hi haurà cap problema, perquè vostè mateixa ho ha dit a
l'exposició, que aquest punt del que va és de continuar
desenvolupant la Llei de família.

La mateixa proposta li fem també en el segon punt, perquè
vostès demanen la posada en marxa de coses que ja s'estan fent.
En tot cas, s'han de continuar fent esforços i desenvolupant
aquestes mesures. El Govern té l'objectiu d'arribar al 2024 a
9.000 places de 0-3 anys a escoletes públiques, i arribar al 44%
de l'oferta de les places del primer cicle d'educació infantil; a
dia d'avui és del 37,5, i això serà possible amb la construcció
de 29 centres i una ampliació d'aproximadament uns 10 centres
que ja existeixen.

En referència al punt 3, la darrera convocatòria, de més
d’1.670.000 euros, ha permès la reconversió de guarderies-
escoletes i ha arribat a 669 places de titularitat privada que
s'incorporen a la xarxa pública de les Illes Balears. Tant de bo
a les comunitats autònomes on governa el Partit Popular es faci
aquesta mateixa política que estam fent aquí a les Illes Balears;
almanco seria un gran benefici per a la ciutadania si,
simplement, allà on governa el Partit Popular fes el que diu
quan és a l'oposició. Sra. Durán, la convid a presentar aquesta
moció a la Sra. Ayuso. 

En el punt número 4 i en el número 5, més 8.000 alumnes
beneficiaris dels ajuts de menjador aquest curs, aquí a les Illes
Balears -en el curs del 2021-2022-, un increment de 641
alumnes respecte de l'any passat, amb una convocatòria
d’aproximadament uns (...) milions d'euros, la quantitat més
alta destinada mai a ajuts menjador. Cal recordar que els ajuts
menjadors, en el 2014 a 2015, tenien un pressupost de només
900.000 euros, i arribaven a tan sols 1.433 alumnes; en el curs
2021-2022, més de 8.000 alumnes, com ja he mencionat abans.

En referència al punt 7, el servei gratuït de teleassistència
domiciliària es va posar en marxa a mitjans de 2017, amb 1.292
usuaris; el 2021 ja varen ser 10.472 els beneficiaris, el 69% són
dones, i la mitjana d’edat de les persones ateses és de 81 anys.
Aquest servei dóna cobertura i permet fer un seguiment de les
persones grans amb dependència que viuen a casa seva. En
aquest punt li faig la mateixa esmena que en els punts 1 i 2,
“instar el Govern de les Illes Balears a continuar augmentant el
servei de teleassistència”, perquè com ja s’ha dit, any rere any
va en augment perquè el Govern hi fa feina.

En referència al punt 8 i al punt 9, hi votarem en contra
perquè el que es demana ja s’està fent: les ajudes al lloguer de
2020 ja estan quasi liquidades. De fet, s'han donat més ajudes
de les previstes -que eren de 8,7 milions- i ja s'han pagat més
de 9,5 milions d'euros. Tan sols queda un darrer pagament,
d’uns 250.000, euros que afecten unes 200 famílies, no les
2.000 o les 3.000 que insisteix el Partit Popular; són 200
famílies , per la qual cosa sí que ja diem que el Govern ja està
treballant per a la liquidació d'aquestes ajudes de lloguer.

En el punt onzè, el nou vell Partit Popular ha agafat com a
estratègia demanar rebaixes d'imposts, i així ho ha fet en
aquesta moció. Des d'Unides Podem els demanam que diguin
on volen fer una rebaixa d'imposts exactament, i sobretot a
quanta gent de les Illes Balears beneficiaria, però que també
diguin d’on pujaran els altres imposts, perquè ja sabem que
quan ells governen rebaixen imposts per a uns pocs privilegiats
i els pugen per a una gran majoria de la població, ja siguin amb
imposts directes o indirectes. Deixin de fer demagògia i diguin
la veritat d’on volen pujar i baixar impostos.

En referència al punt dotzè, el Govern de l'Estat està
treballant en la nova llei de famílies, amb l'objectiu de protegir
totes les famílies, una llei de suport de famílies i a la diversitat
familiar que protegeix les diferents estructures familiars
adequades a les noves realitats. Es protegiran, especialment, les
famílies monoparentals femenines, monoparentals, les famílies
nombroses, les de parts múltiples o les famílies acollidores. 

Per tots aquests motius votarem en contra d'aquesta moció
perquè -com he dit al principi- tot el que es demana ja s'està
fent i s'entén que aquesta moció és demagògia del Partit
Popular. En el cas que s'acceptin les esmenes proposades in
voce als punts 1, 2 i 7, votaríem a favor d'aquests punts.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GUARDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Sra. Durán, per
a la nostra formació política, vostès ho saben, per a Ciutadans
les famílies estant al centre i així demanam que estiguin sempre
en el centre de les polítiques públiques. Ciutadans, i així ens
sentim, som el partit de les famílies, les famílies en plural i de
les polítiques en plural, sempre, per a la protecció i el suport a
tot el cicle vital de les famílies i en el foment de la natalitat,
sempre, per a aquelles dones i aquells homes que desitgin
formar el seu model propi de família en un país, en un estat
com el nostre, Espanya, que té una baixa taxa de natalitat i una
elevada taxa d’envelliment demogràfic. 

I per això són essencials les polítiques públiques que, de
ver, permetin el dret a formar aquestes famílies i el dret de ser
pares i mares. 

Per això, des de Ciutadans vàrem presentar ara fa dos anys,
el febrer de 2020 al Congrés dels Diputats una proposició de
llei integral de protecció i suport a les famílies, que garanteix
les condicions d'igualtat, la corresponsabilitat i la conciliació i
la natalitat. Malauradament aquesta proposició de llei en la
presa en consideració va ser rebutjada.

Aquestes polítiques de suport a les famílies, no s'entenen
d'una altra manera que des de la transversalitat amb l'agenda
política i des del concepte com a valor que ha de ser la
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conciliació. Per tant, conciliació i polítiques públiques per
enfortir i afavorir les famílies són essencials per a nosaltres. La
nostra societat no és una societat de progrés com a tal, si no té
com a objectiu combatre les desigualtats i l’encara present
discriminació laboral per raó de gènere, que és una realitat i
que afecta directament les decisions reproductives i que es
manifesten també tant a l'entorn professional com a l'entorn
familiar. 

Per a nosaltres la conciliació ha de ser una base essencial de
l'estat del benestar. Per això, en els pressuposts de la comunitat
autònoma per a enguany denunciàrem la manca d'una partida
específica i diferenciada que dotés l'exercici pressupostari de
2022 l’execució de la transversalitat del Pla de conciliació i
corresponsabilitat 2021-2024 amb l’objectiu urgent i prioritari
de donar ajudes i suport a les famílies per acompanyar la vida
laboral amb la responsabilitat de cura dels seus fills i, si fos el
cas, de les persones en situació de dependència, de què tenguin
cura.

Demanàvem incloure un pla real de conciliació efectiva
laboral i familiar, que va ser una estratègia del nostre partit en
el Pacte de reactivació econòmica i social de les Illes Balears,
i així ho continuam reivindicant.

Vista la insuficient inversió que el Govern de l'Estat ha
atorgat a la nostra comunitat autònoma per a les polítiques
públiques d'igualtat i de conciliació, des de Ciutadans vàrem
presentar esmenes als pressuposts i negociar perquè
s'augmentin les partides amb les seccions referents a places de
guarderia, a beques menjador escolar o a beneficis fiscals per
a famílies monoparentals o famílies nombroses, entre d'altres
actuacions. 

És evident que l'augment... -i així es pot constatar-, que
l'augment progressiu de pressuposts en favor de diferents
programes, com les beques menjador, ajudes a la dependència,
renda social front la vulnerabilitat, són i s'han fet en aquesta
legislatura, però duim dos anys de crisi social i econòmica
sobrevinguda per una crisi sanitària, com és la pandèmia de la
COVID-19, i en la qual encara hi ha una crisi energètica i
d'alçada de preus desorbitats, conseqüència d’una situació
geopolítica i d'altres coses per la invasió criminal que s'ha fet
per part de president Putin al país d'Ucraïna.

Una inflació que avui està prop al 10% i en un nivell de
pobresa infantil i familiar que des de 2013 ha pujat 10 punts, tal
com va denunciar ahir UNICEF en la presentació de l’Informe
de recomanacions per implementar la garantia infantil europea
a Espanya, tot això des de l'àmbit local, per cert, hi era present
la Direcció General d'Infància, Família i Joventut d'aquest
govern. 

Per tot això és del tot evident i innegable la situació de crisi
i, per tant, la vulnerabilitat de moltes famílies de les Illes
Balears.

El Partit Popular i el Govern durant la interpel·lació de fa
unes setmanes, aquí va fer més un debat de míting polític que
realment presentar un discurs sobre mesures necessàries i, per
tant, Sra. Durán, passaré directament a la moció, i li he de dir
que, bàsicament, algunes actuacions que vostès proposen i

demanen en aquest parlament... insten el Govern a dur a terme
actuacions, està en la línia del que nosaltres acollim en el nostre
programa, donada la situació urgent de realitzar els pagaments
d'ajudes encara pendents d'exercicis anteriors, donat que és
obvi que s'han d'agilitar els tràmits administratius davant la
situació de crisi social i econòmica que ha provocat un major
nombre de sol·licituds i també de nous perfils de beneficiaris
en percepcions i ajudes i donat que vostès fan referència a
famílies, en plural, atenent tots els models de diversitat, i
esperem que així sigui nosaltres vist tot això donarem suport a
tots els punts, excepte al punt 12 i li diré per què.

Vostès demanen que la categoria de família especial sigui
a partir del quart fill, nosaltres, la nostra proposició de llei
parlava que fos a partir del tercer. Per tant, nosaltres no li
podem donar suport i aquí ens hi abstendrem; si vostè acceptés
una esmena in voce que passàs a partir de tres -això és un debat
seu, evidentment- nosaltres li donaríem suport, si no ens
abstindrem per coherència. 

Finalment, li he de dir que li donarem suport tot i que vostès
tenen una oportunitat d’haver especificat a la seva moció quins
programes s'havien de dotar pressupostàriament i amb quina
quantia i també quines partides pressupostàries s'haurien de
modificar. Per tot això, nosaltres li donam suport. 

Vull aprofitar també des del nostre grup parlamentari per
traslladar al Govern la nostra sol·licitud i també la nostra
recomanació, i així ho farem mitjançant propostes si no ho fa
per iniciativa pròpia, que puntualment...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, hauria d’acabar.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Ja acab, president-, que puntualment i entenem que
puntualment ha de ser cada sis mesos, faci unes
compareixences per valorar el compliment d'objectius de
despesa en material realitzat en el Pla de conciliació
corresponents a l'any 2021-2024, una cosa que vostès han sentit
que hi ha hagut valoracions i que nosaltres compartim la que ha
traslladat en aquest sentit la Sra. Durán, per veure aquestes
mesures efectives.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Permetin-me que tengui uns
moments de recordança per a les víctimes d'Ucraïna, realment
les imatges que ens han arribat aquests dies són totalment
esperpèntiques i amb un desig que seria el de viure suficient
com per veure aquest subjecte davant un tribunal internacional
i crec que com a Ple del Parlament mentre duri tota aquesta
situació..., és ver que en política els gestos són importants, tal
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volta ens hauríem de plantejar -i demà en podem parlar a la
Junta de Portaveus- de començar amb un minut de silenci
perquè crec que s’ho val, perquè si no, no té cap sentit ni un
que estiguem aquí parlant de societat de benestar, de mediació,
de moltíssimes coses, sense tenir en compte que just, just aquí
hi ha molta gent que pateix les conseqüències de la barbàrie i
de la falta total i absoluta d'escrúpols. 

Sra. Durán, jo li agraesc moltíssim que ens hagi especificat
de quin model de família parlàvem, perquè crec que en altres
ocasions havíem tengut l'oportunitat també de parlar-ne i jo li
vaig fer una pregunta i vaig dir: “però el model de família que
vostè té és el mateix que tenc jo?, és a dir, el que té vostè a casa
seva considera que és el mateix que tenc jo a casa meva?, i
vostè va dir una frase que em quedar, em va agradar i fins i tot
me la vaig apuntar, que era “segurament hi ha tantes famílies,
tants de models de famílies com diputats som dins aquesta
sala”, m’ho va dir vostè i jo li ho agraesc moltíssim, perquè
això denota que hi ha hagut un procés en aquesta darrera
dècada respecte de determinades qüestions, i crec que una
d'aquestes és important. I li vaig recordar en un moment donat,
quan es va aprovar la Llei de matrimoni igualitari, el Partit
Popular en els seus ajuntaments o allà on governava es negava
a casar gent que fos del mateix sexe. Per tant, celebr
enormement, enormement aquest procés.

I deia abans també que moltes vegades es tracta de fer
gestos, així la seva formació, per exemple, en el Consell de
Mallorca participa activament de les processons de Setmana
Santa, que és una manifestació cultural antiga i que, per
suposat, jo no tinc absolutament res a dir al respecte, només
faltaria!, que també estaria molt bé que quan es donen les
manifestacions del Dia de l'Orgull, per exemple, que al cap i a
la fi és el dia on es reivindica aquesta pluralitat, aquesta
diversitat, el Partit Popular també hi fos, perquè almanco els
anys que em va tocar a mi, la veritat és que no hi varen
participar cap any. I consider que, el que deia abans, en política
gestos són importants. I hem avançat molt com a societat i
evidentment, hem de seguir avançant, perquè encara queda
molt per avançar i no retrocedir ni un sol mil·límetre.

Vostè ens du tot un conjunt de propostes, són fruit d’una
interpel·lació que va tenir amb la consellera. Entenem que en
moltes hi podríem estar d'acord, s’ha d’entendre que és un pla
que ja s'hi està fent feina i que, per ventura, l'expressió en
determinades propostes hauria de ser més en la línia que
plantejava la Sra. Mayor a la seva intervenció de dir escoltin,
crec que és de justícia també reconèixer tot allò que s'ha fet des
que es va aprovar aquesta llei, tot aquell increment que hi ha
hagut al llarg d'aquests darrers anys amb partides tan
importants com són les ajudes a menjador, com són la línia
d’escoleta 0-3 anys, com moltes altres que també esmenta a la
seva moció. 

És a dir, crec que no seria una qüestió de justícia, si això no
es plantejàs, no es tengués en compte. Però, evidentment, n'hi
ha una que no l’entenem i és precisament la que lleva
coherència a tots els altres punts, que és la baixada
generalitzada d'imposts. I quan parlam d'imposts, sempre
parlam de baixada d'imposts quan vénen eleccions i fins i tot si
féssim un exercici, jo en vaig fer una vegada un amb al·lots,
que varen venir al ple de l'ajuntament quan era batle, i els

al·lots una idea recurrent era baixarem els impostos, perquè
quan vénen eleccions pareix que hem de baixar els imposts
perquè sí. I en un context de crisi econòmica, de crisi social,
d'endeutament desmesurat d'aquesta comunitat autònoma, prop
de 9.000 milions d'euros de deute de la comunitat autònoma,
que un dia podem parlar de deute i de com s'ha generat i com
hem arribat a aquesta situació, evidentment, hi ha un rerafons,
que és el de dificultats de finançament de la comunitat
autònoma, que ens fa ser una de les comunitats més endeutades
de l'Estat espanyol i fins que no es resolgui això, no es resoldrà
aquesta situació, o de l'Estat d'un bilió i mig d'euros de deute
públic. I, per tant, d’on volen davallar els imposts i a costa de
què?, perquè recordin que tot allò que comportava una sèrie de
beneficis per part de l'Estat, tot allò que era Telefònica, que era
Iberia, que era Repsol, que era AENA, que era Loterias, que
era tal, tot això al cap i a la fi, que era una manera també de
finançar l’Estat, marge dels imposts que pagam tots els
ciutadans i ciutadanes, tot això a dia d'avui està privatitzat. 

Per tant, al cap i a la fi, els imposts que pagam els ciutadans
i les ciutadanes són els que garanteixen l'estat del benestar, per
tant, moltes de les polítiques que es duen a terme que vostè
planteja a la seva la seva proposta. Per això, entenem que
aquest punt en concret és el que lleva coherència a tota la
proposta, perquè clar, si vostès volen davallar imposts, a qui
volen davallar imposts?, perquè clar diu “generalitzada”. De
què? El que va fer Aznar en el seu moment de davallar els
imposts directes i pujar els indirectes? Al cap i a la fi, tornam
ser allà mateix. Per tant, crec que si hi ha una premissa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ensenyat, hauria d’acabar per favor.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... els ciutadans i -sí, Sr. President, ara mateix- les ciutadanes..., 
haurien de tenir en compte que els imposts que pagam són la
garantia del repartiment de la riquesa i especialment de l’estat
del benestar.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel 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. Comparto plenamente las declaraciones que acaba
de hacer el Sr. Ensenyat, con respecto a la condena de la
terrible situación que se está viviendo por la invasión por parte
de Putin de Ucrania. Por otra parte, me ha sorprendido el
concepto tradicional que tiene el Sr. Ensenyat de la familia,
porque ha dicho, refiriéndose al Partido Popular, “es que
ustedes estuvieron en contra del matrimonio homosexual”, ¿qué
pasa, que las parejas que no están casadas no son familias? Es
como una cosa un poco ancestral. Las personas que no están
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casadas y forman un núcleo familiar, también son familia, Sr.
Ensenyat, supongo que estará usted de acuerdo en eso. 

Les veo muy preocupados a la izquierda, por dónde va a
salir el dinero para pagar estas demandas que creo más que
justas del Partido Popular, porque no veo nada extraño en
intentar tender a la gratuidad de la educación 0 a 3, porque
además es básico para la conciliación de la vida familiar, para
la incorporación de la mujer al trabajo, para romper el famoso
techo de cristal del que ustedes hablan, etc. Porque es que
además hay muchas familias que se encuentran en la situación
que prácticamente lo que ganan o una gran parte de lo que
ganan va destinado a pagar las guarderías en las que tienen que
dejar a sus hijos para poder trabajar. 

No veo yo ningún problema al respecto y por supuesto,
tampoco vemos ningún problema en que esta comunidad pague
lo que se adeuda a las familias vulnerables, las ayudas del
alquiler, las becas de comedor, ... Es que es de justicia, de
hecho, es que debería ser un pago prácticamente automático,
porque en cuanto se concede una ayuda, de qué le sirve a una
persona la ayuda, si la percibe cuando ya ha tenido que hacer
el desembolso. Se supone que esa ayuda porque esa persona no
puede realizar ese desembolso, y ustedes, como siempre, la
administración retrasando los pagos y sobre todo retrasando los
pagos para aquellas personas que más lo necesitan. 

Insisto, ustedes también están en contra de esta bajada de
los impuestos, que es más que necesaria para las familias
actuales, porque siempre están igual, pero ¿y los servicios
públicos y de dónde sacaremos el dinero? Pues claro, es muy
fácil, mire, por ejemplo, estos días hemos asistido a que parte
de este dinero, que se destina a estos 20.000 millones de
igualdad, se destina a cosas tan importantes para las familias y
para las mujeres como un curso de pintarte el “toto”, que está
realizado por la famosa no sé qué doña Laura Marín, de la
famosísima organización “Olé tu toto”, donde los niños, niñas
mejor dicho a partir de 16 años, van a ir a un taller para
aprender a pintarse el “toto”, que de verdad a estas alturas de
mi vida me gustaría saber exactamente en qué consiste y qué es. 

Claro si parte de esos 20.000 millones de ayudas a la
igualdad, en lugar de a pintarse el toto, se dedicaran a la
gratuidad de 0 a 3, a pagar las ayudas del alquiler, a pagar y
aumentar las becas de comedor, podrían ustedes hacerlo y
además bajar los impuestos, porque se lo decimos siempre, al
final de lo único que se trata es de priorizar en el gasto y ver de
dónde se puede gastar y de dónde no. Y sobre todo, ya digo, en
absurdidades como esta. Esto que va en la línea de las
“chochocharlas” y todas estas estupideces en las que nos
gastamos el dinero, en enseñar a masturbarse a las indias del
Perú, ... sí, sí, hay partidas para eso, hay partidas para eso, pero
luego no tenemos para pagar la educación de 0 a 3 años, para
eso no tenemos dinero, porque claro, eso... y sobre todo no lo
tenemos para dar libertad a las familias para que elijan entre
llevarla a escoletas públicas o a escoletas concertadas. Para eso
no tenemos dinero. 

Ya digo, ustedes tienen dinero siempre para lo que les
interesa. El problema es que lo que les interesa a ustedes y lo
que le interesa a la mayoría de la sociedad, cada vez toma
caminos más divergentes. No entendemos de verdad que la

izquierda vote en contra de ninguna de estas propuestas del
Partido Popular. Es que, vamos, es algo absolutamente
inconcebible que ustedes, que siempre están en esa defensa de
la conciliación de los derechos de la mujer y tal, no estén por
la labor de facilitar el acceso de la mujer al trabajo, la
conciliación de su vida laboral, la necesidad de descanso de las
personas que tienen personas con discapacidades a su cargo,
etc. Demuestran ustedes cierta insensibilidad, pero bueno,
supongo que eso lo curaremos pintándonos el "toto". 

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Sra.
Durán, nosaltres dir-li que ja d'entrada li deman votació
separada, si pogués ser, perquè hi ha molts dels punts que els
donaríem suport o els donaran suport, però n'hi ha que no; i ja
m'explicaré després.

D’entrada, també el nostre suport a la població d'Ucraïna.
Avui parlam de famílies i són moltes les que s’han vist
separades per aquesta guerra embogida d'un senyor que haurà
de pagar -estic d'acord amb vostè, Sr. Ensenyat- per totes les
barbaritats que està fent a una població. I també la nostra
solidaritat per a la resta de guerres i poblacions que pateixen
arreu del món. 

Dit això, avui parlam de família. És cert i hi estic d'acord,
el Govern ha fet feina en aquesta qüestió, però també és veritat
que encara hi ha un gran marge de millora, sobretot en la gestió
de polítiques de família. En la majoria de temes que tracten
aquestes polítiques és imprescindible una actuació ràpida i àgil
per part de les administracions, com ara és el cas de les ajudes
de menjador, d'ajudes al lloguer, entre d'altres.

Nosaltres no volem jugar a ping-pong, al Grup Parlamentari
El Pi no volem jugar a ping-pong; és que tu feres, és que jo
faig, és que jo he posat, és que jo dic, és que vosaltres no vàreu
fer res, és que vosaltres superau-ho que ja som a 2022... a
aquest ping-pong nosaltres no hi volem jugar. Per què no hi
volem jugar? Perquè darrere hi ha famílies, famílies que
pateixen, famílies que necessiten mesures urgents. 

Ara bé, això ho deim per justificar el nostre vot favorable
a molts dels punts que s'han presentat avui a aquesta moció per
part del Partit Popular. Que té un tarannà una mica
demagògic?, diguem que sí, a molts dels punts. Que hi ha coses
que ja es fan?, sí, però a aquest ping-pong que no volem jugar
ens podríem posar també a enumerar totes les iniciatives que ha
presentat el Grup Parlamentari El Pi en relació amb la gratuïtat
de l’escoleta 0-3 anys, en relació amb les beques menjador, en
relació amb tantes esmenes als pressuposts, a la Llei educativa,
entre d'altres.
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Nosaltres avui parlarem d'aquesta moció i parlarem
d'aquesta moció dient que és cert que el Parlament de les Illes
Balears quan diu que insta el Govern de les Illes a
desenvolupar la Llei 8/2018, de suport a les famílies, amb
l'aprovació de mesures concretes necessàries per assolir els
objectius contemplats a l'article 3 de la mateixa llei, ens és
igual si vostès accepten el “continuar” o no. Nosaltres veim que
hi ha bones mesures aquí, que són necessàries, que es poden
continuar perquè això vol dir que ja s'havien iniciades?, sí, com
vulguin, però crec que el que hem de fer és posar i avançar. I si
no hem d'arrencar perquè això ja ha començat, posem
l'accelerador perquè es pugui arribar a aconseguir el que volem. 

Votarem que sí també al punt número 2, a la posada en
marxa de tres de les mesures contemplades en el Pla de
conciliació: augment de places de 0 a 3 anys, finançament
parcial de les escoles matineres, ajudes per excedència o
jornada laboral reduïda tant per a treballadors com per a
empreses. 

I també votarem a favor dels punts 3, 4, 5, 6, 7 -no es
queixi, Sra. Durán, que això és quasi fer un ple al 15 o un ple-,
8 i també..., al vuitè em vull detenir un momentet, perquè insta
a pagar les ajudes al lloguer 2020 en un termini màxim d'un
mes a les quasi 3.000 famílies vulnerables que resten pendents.
És cert que ja se n’han pagades algunes, però crec que també
ha de servir aquest ple del Parlament i aquestes iniciatives, en
aquest cas, aquesta moció que avui es presenta, per recordar
que n' hi ha que no les han cobrades, que hem de fer moltíssima
via, que això ja hauria d'estar resolt. Per tant, no ens pareix
malament i convidaria a tothom que voti a favor d'aquestes
peticions que avui ens fa el Partit Popular, perquè hem de
recordar que hi ha..., que vostès han fet, que el Govern ha fet?,
sí, però també és cert que no hi hem arribat i que si s’hi pot
arribar, s'ha de fer el més aviat possible.

També al punt novè que parla d'aprovar les ajudes al lloguer
2021, així com al seu pagament en un termini màxim de tres
mesos.

Al punt desè també hi votarem a favor, finançament parcial
d'escoletes d'estiu, centres específics, nins i nines que tenen el
reconeixement de discapacitat del 33% o famílies més
vulnerables; també li donaran suport. 

Però ara ve on no hi donarem suport, tampoc no hi votarem
en contra, però ja li anuncio que als punts 11 i 12 nosaltres ens
hi abstendrem. Quan vostès parlen d'aplicar una baixada
generalitzada dels imposts propis i cedits començant amb la
rebaixa del tram autonòmic de l’IRPF, és a dir, vostès volen
rebaixar tots els imposts. Idò, de què viurem com a societat
pública? De què es viurà? Vostès saben que això és demagògia,
que això és impossible, que quan..., jo no faré el ping-pong,
però li recordaré que quan vostès han governat i allà on
governen no fan baixades d'imposts, perquè no és que sigui bo
ni dolent, tant de bo no haguéssim de pagar ni els que no poden
ni és que no volen i no pagàssim i tot fos una festa en aquesta
vida, però això no és així. Per tant, nosaltres aquí no hi votarem
en contra, estaríem d'acord amb baixades en alguns casos
concrets i puntuals, però ens hi abstendrem. 

I al punt 12 també ens hi abstendrem, perquè creim que
queda curta. Aquesta llei de famílies monoparentals que atorgui
el reconeixement, és veritat, vostè ho va dir i ho ha recordat
avui el Sr. Ensenyat, hi ha tantes famílies com diputats en
aquesta cambra. Per tant, podríem fer una llei de cadascuna, si
és així, de les famílies que existeixen. Jo, si he de triar, em
qued amb la meva, crec que és la millor del món, però crec que
és insuficient aquest punt que vostès presenten. També a
l'apartat de després, de condició de família nombrosa, podríem
establir el llindar als dos, als tres, als quatre, als cinc... cadascú
faria el seu. Per tant aquí, en aquests dos punts darrers, ens hi
abstendríem. 

Per a la resta tendrà el suport del Grup Parlamentari El Pi,
perquè al final crec que és beneficiós per a les famílies de la
nostra comunitat, tantes, com diputats té aquesta cambra.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Veuran que la
meva intervenció diferirà de tot l’expressat pels portaveus que
m'han precedit, perquè sota el meu punt de vista, tot i que la Sr.
Durán potser no n'és conscient, el debat que ens proposa sota
el concepte de família en realitat parla de desigualtat; perquè
són les desigualtats les que condicionen les nostres vides i els
nostres anhels, com pot ser crear una família.

Sens dubte, per poder fer un debat acurat sobre aquesta
qüestió cal respondre a tot un seguit de preguntes. La primera,
i més important, d'on sorgeix aquesta desigualtat? Què l’ha
produïda? Em fa ganes exposar tota la història del capitalisme,
però no tenim prou temps i aniré al rovell de l’ou.

Un aspecte rellevant és el paper que ha tingut la desigualtat
salarial a l'empresa, és a dir, la diferència salarial entre els
treballadors i els alts directius, a banda d'altres retribucions, i
que ha tingut com a conseqüència l'augment dràstic de la
desigualtat en la distribució final de la renda i la riquesa. Com
és sabut, l'augment de la renda i riquesa que ha tingut lloc les
tres últimes dècades ha anat significativament a l’1%  de la
població més rica. Doncs bé, la meitat d’aquest col·lectiu està
format per alts directius d'empreses, corporacions globals i dels
fons d'inversió i de pensions. 

Per tant, i com ja li va dir la Sra. Consellera, si volem
facilitar la natalitat, el primer que hem de fer és garantir feines
reconegudes i ben remunerades. L'objectiu no ha de ser
equilibrar la precarietat laboral amb ajudes, l'objectiu ha de ser
dissenyar noves polítiques contra la desigualtat que actuï no en
el terreny de la redistribució, és a dir, imposts i despeses
socials, sinó en el terreny de distribució primària que fa el
mercat. 

De la mateixa manera que avui s'accepta l'existència de
polítiques reguladores per obligar les empreses a fer-se càrrec
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dels problemes derivats de la seva contaminació, també caldrà
fer el mateix amb la desigualtat salarial. És a dir, que es passi
de l'actual model de gestió empresarial, basat en l'ètica
utilitarista, que beneficia el repartiment de l'excedent
empresarial a favor dels propietaris, inversors i els executius a
un enfocament basat en l'ètica de la justícia que es relacioni
més amb les oportunitats i el benefici de tots els interessats en
la empresa, incloent-hi la comunitat en la qual s'hi troba. 

Estic convençuda que la Sra. Durán deu pensar que per què
li estic explicant tot açò i no vaig al gra, idò fàcil, perquè les
desigualtats són un tret patològic del capitalisme del segle XXI
i el que hem de fer és vèncer aquesta visió individualista, per
anar més enllà i assumir, -oh, sorpresa!-, que vivim en
comunitat i que perquè aquesta funcioni necessitam que tothom
pugui viure amb dignitat. Dit d'una altra manera, cal fer un pas
endavant per fer realitat una societat vertaderament justa i
democràtica, imaginar un món millor on la democràcia, la
justícia social i una vida digna siguin els principals valors i
principis de la societat.

Passant a la moció, nosaltres també li demanam votació
separada, Sra. Durán, si és possible, de tots els punts i sots-
punts. Votarem en contra de gairebé tots els punts, a excepció
del 5.2 i del 10è. Si accepta les esmenes in voce dels punts 1r,
2n i 7è, les votaríem a favor.

I un matís respecte del punt 12.2, pensam que no té cap
sentit beneficiar fiscalment per igual, sense tenir en compte la
renda; també vostè pensa que és el mateix tenir quatre fills amb
ingressos superiors a 70.000 euros que amb ingressos que no
superen els 25.000? Jo no ho veig.

Enlloc de maximitzar els beneficis de capital, el creixement
econòmic o el consumisme es tracta de construir el bé comú. Si
volem potenciar la natalitat, el primer de tot és oferir la
possibilitat de tenir una vida digna, una vida pròpia, digna,
reconeguda i remunerada.

Redistribuir la riquesa és el primer pas, hi està d’acord la
bancada de la dreta?

Gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
Per part del nostre grup també ens sumam a la solidaritat amb
el poble d'Ucraïna.

I pel que fa a la moció, nosaltres volem aprofundir en
aquesta incoherència perquè no podem demanar més igualtat,
més educació, més habitatge i més serveis socials per a les
famílies i plantejar aquesta baixada massiva d'imposts; no
podem demanar un súper estat del benestar i al mateix temps

votar que no a la pujada del Salari Mínim Interprofessional,
votar que no a la revaloració de les pensions, votar que no a la
modificació de la reforma laboral i que tan bon impacte té a les
nostres illes, on lideram la creació d'ocupació i hem reduït l'atur
en un any en un 40%, perquè això no és coherent.

La Llei de suport a les famílies s’ha desplegat com mai i pel
que fa a la igualtat en aquesta comunitat autònoma s’ha
elaborat el Pla de conciliació i de corresponsabilitat el qual s’ha
pactat amb tots els agents socials, sindicats, amb entitats, amb
totes les institucions. I sap quina va ser l’única institució que no
va donar suport i que no va subscriure aquest pacte? El Consell
d'Eivissa, el Consell d'Eivissa, que està governat pel Partit
Popular i per Ciutadans.

(Alguns aplaudiments)

I vostès ens vénen aquí a exigir terminis per acomplir tres
mesures, Sra. Durán, nosaltres volem que s’acompleixin les 115
mesures d’aquest pacte de conciliació i de corresponsabilitat.
Un pacte que, a més, tant de bo a les comunitats on governa el
Partit Popular, a Andalusia, a Madrid, a Múrcia, i no el tenen
fet, el puguin fer perquè això es pugui revertir amb majors drets
i majors garanties per a totes les dones que suporten tot el pes
de les famílies avui en dia, i que, evidentment, serà una millora
per a aquestes comunitats autònomes, amb 190 milions que
posà l'Estat l'any passat i que enguany també tornarà posar amb
el Govern progressista, i amb 153 milions que es posaran per
part del Govern de les Illes Balears en quatre anys.

Respecte de la gratuïtat de 0 a 3 anys, a partir del segon fill,
per a escoletes públiques i privades, sincerament, no ho
compartim des dels criteris d'eficiència, s'acaba d'aprovar una
Llei d'educació que va cap a aquesta universalització en aquesta
etapa, però això no passarà d'avui per a demà, això necessita
temps, i s'han destinat ajudes en matèria de 0 a 3 anys com mai
no s'havia fet en aquesta comunitat autònoma, als ajuntaments
per crear places públiques, fins al 2024 9.000 places; s’han
donat ajuts de reconversió per a guarderies, 669 places; més
ajudes per mantenir i fer més accessibles les famílies
vulnerables.

A l’any 2007, jo vaig ser regidora de l'Ajuntament de Santa
Margalida, zero euros, zero euros per a les unitats que teníem,
per a cada unitat a l'escoleta pública de Santa Margalida se’ns
donava, i no vàrem poder créixer en places públiques durant els
quatre anys. Tant de bo jo m’hagués pogut trobar amb aquestes
ajudes que tenim ara!

(Alguns aplaudiments)

I en matèria educativa, per cert, ja s'han decidit vostès, si es
veuen en el cas de poder governar, ja s'han decidit si, primer
governarien amb VOX, i segon, si donaríem la cartera
d'educació a VOX, ja que veig que aquestes són les grans
preocupacions que tenen al partit de VOX, perquè vostès ni tan
sols ho han desmentit i donen la callada per resposta? O és que
tal vegada saben vostès que l'opció més segura i la millor opció
per a l'educació pública i de qualitat i universal en aquesta terra
és la renovació d'un tercer pacte de progrés per a l'any 2023?

(Alguns aplaudiments)
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I tot això s’ha fet en reactivar la Llei de dependència, com
mai no s'havia fet en aquesta comunitat autònoma, amb un
Pacte de reactivació a nivell estatal el qual ha posat 16.000
milions d'euros, amb un Pacte de reactivació en aquesta terra
que ha posat 7.000 milions d'euros, amb diferents mesures, amb
una forta inversió en el sector públic.

Que, a més a més, s'ha fet una excepcionalitat ibèrica per
abaixar el consum de l'energia amb el president Sánchez, i no,
com vostès demanen, amb mesures populistes i recurrents, en
terminis de eleccions, i que ja ens hi tenen acostumats, perquè
ja sabem que una cosa és el que diuen i una altra cosa és el que
fan i, si no, ho recordarem: qui va apujar el cànon de
sanejament? El Partit Popular de les Illes Balears. Qui va
apujar l'impost de transmissions patrimonials? El Partit Popular
de les Illes Balears. Qui va incorporar el cèntim sanitari? El
Partit Popular de les Illes Balears. Qui va suprimir els beneficis
fiscals de l’IRPF?...

(Alguns aplaudiments)

... El Partit Popular de les Illes Balears. Qui va posar la taxa
d'expedició a la targeta sanitària? El Partit Popular de les Illes
Balears. I després volen que siguem els socialistes qui les
baixem.

I mal farà la Sra. Prohens si pren per mostra la Sra. Ayuso,
que és la campiona demanant això, que demana les baixades
d'imposts massives a Madrid, a la Comunitat de Madrid, i
després acomiadada 6.000 professionals sanitaris,...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... quan aquí la Sra. Armengol fem tot just el contrari i posam
18 milions amb un pla de xoc per poder reduir les llistes
d'espera.

Nosaltres no volem empobrir la caixa comuna, ho diem alt
i clar, perquè no volen deteriorar els serveis públics essencials,
que són els que quan han vengut maldades ens han mantingut
a tota la ciutadania. I precisament per això no podem donar
suport a la seva moció.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gamundí. Donam la paraula al grup
proposant, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bé, primer de tot, volia donar les gràcies als partits de la
cambra que donaran suport total o parcial a la proposta avui
presentada.

Sra. Gamundí, el millor que li pot passar a aquesta terra i a
Espanya és que a l'any 2023 els traguem fora, sense cap dubte.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I nosaltres no volem cap medalla que sigui seva, i les dels
populismes són seves aquestes medalles, no nostres.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

El Partit Popular és el partit de la gestió, és el partit del
seny, és el partit...

(Algunes rialles i remor de veus)

... que ha demostrat, ha demostrat...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... ha demostrat, crisi rere crisi, que és el que crea llocs de
feina, ha demostrat, crisi rera crisi, que és el que va molt millor
a l'economia, tant de les Illes Balears, d'Espanya, quan governa
el Partit Popular o quan governen vostès. I això és cert i això
vostès no ho poden rebatre.

Quant als punts de la moció, he de dir a la Sra. Cristina
Mayor i tots els partits que donen suport al Govern, que no
acceptarem aquesta esmena de “continuar”, sincerament, duen
dues legislatures, “continuar”, quan moltes d'aquestes mesures
no s'han posat en marxa? “Continuar” creiem que és una presa
de pèl, perdó, una presa de pèl, no només a aquesta cambra i
als diputats, una presa de pèl als ciutadans que ho passen molt
malament fora d'aquestes parets. 

Després, quant al segon punt de la nostra moció, el segon de
la nostra moció que tenia a veure amb el Pla de conciliació que
vostès han tardat set anys a aprovar, pla de conciliació perquè
deia la Sra. Gamundí que és que nosaltres som pioners, de
pioners res de res. El primer pla de conciliació que es va
aprovar a Espanya va ser a l'any 2018, el va aprovar el Partit
Popular i es va aprovar a Galícia...

(Alguns aplaudiments)

... amb mesures que varen venir amb dotació econòmica des del
primer dia, i aquí encara no n’hem vist cap ni una.

La Sra. Mayor em deia “continuar”, quina mesura?, no n’ha
pogut de cap, quina mesura de totes les mesures del Pla de
conciliació s'ha posat en marxa?, quina?, cap, i això que vengut
5 milions d’euros d'Espanya per a conciliació. No n'han posat
en marxa cap, ni escoleta matinera, ni reduccions de jornada,
ni ajuts a les famílies, cap ni una.

Quant a la gratuïtat de les places 0-3, nosaltres volem la
universalització, Sra. Font, nosaltres volem que sigui gratuïta
0-3 per a tothom, per a tothom. Això és el que nosaltres volem.
El que passa és que en aquesta moció ho hem posat de manera
gradual i deim comencem 2022-2023 i si és ver que el Sr.
Conseller ho vol, es pot fer per a totes aquelles famílies que
tenguin un segon fill. 
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Comencem per aquí, posem fil a l'agulla, no només hem de
tenir una llei, hi hem de posar doblers al darrere.

Escoltin, Margalida Prohens, presidenta del Partit Popular
de les Illes Balears, futura presidenta del Govern de les Illes
Balears...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... 10.000 places, 30 milions d’euros, 10.000 places, està
quantificat, 10.000 places, 30 milions d'euros, està quantificat. 

Parlen d’on ho treurem, d’on retallarem, de... No es tracta
de retallar. No es tracta de retallar. Es tracta de llevar tota
aquella grassa supèrflua, es tracta de reduir, es tracta de reduir
tota aquella despesa supèrflua que vostès tenen.

Mirin, 14 milions d'euros anuals en alts càrrecs...

(Remor de veus)

... 14 milions d'euros en alts càrrecs -repetesc-, Podemos quan
era al 15M, que eren a les places d'Espanya, també estaven a la
plaça d'Espanya d’aquí, a les Illes Balears deien que, com a
mínim, reduirien un 25% d’alts càrrecs. Això ho deien els de
Podemos...

(Remor de veus) 

Han entrat..., han entrat i, com que cobren molt i ara estan
beníssim, a més demanen beques menjador, els de Podemos,
però cobren 3.000 cada mes, idò ara diuen que no es pot
rebaixar...

(Remor de veus)

... i tenen 200 alts càrrecs més. 

Escoltin, el Sr. Sánchez va regalar 53 milions d'euros a
l’aerolínia xavista i ningú de vostès, ni Podemos, ni el PSOE ni
MÉS no varen dir mu, ni a la sanitat pública, ni a l'educació, ni
a les guarderies, ni..., res, regalar 53 milions públics.

I, a més, els dic una cosa, el gran problema que tenen les
famílies avui en dia, totes les famílies d’avui en dia és la
inflació, és inflació, és que una botella d'aigua val un 35% o un
40% més ara que fa un mes o dos mesos; mentre el Sr. Sánchez
recaptarà de 3.000 a 6.000 milions d’euros més aquest any. 

I per què?, amb la pujada de la inflació i amb la pujada de
l’IRPF. És clar que es poden baixar els imposts, és clar que es
poden abaixar els imposts, han de reduir despesa, després de la
supèrflua, llevin-se els seus amics, no col·loquin tothom,
col·loquin-ne un parell, però no tot Cristo!

(Alguns aplaudiments)

Mirin, a mi em fa molta gràcia de quina manera vostès
passen per damunt de les dades, passen per damunt de 3.000
famílies, que es diu aviat, que estan pendents de cobrar unes
ajudes de menjador que estan aprovades, i vostès em parlen de
fa set anys enrere?

Vostès creuen..., és perquè vostès es beneficien que
aquestes famílies que ho passen malament no els escolten, ni
saben les barbaritats que diuen, ni saben que a vostès els
importa una punyeta, per no dir una altra cosa, que ells ho
passin malament. Parlen d'ajudes, però és que no arriben les
ajudes. 

Vostès creuen que l'abril de 2022 no hem de tenir aprovades
les ajudes del lloguer de 2021, que ajudarien 10.000 famílies?
10.000 famílies que no poden accedir a un lloguer, que han de
compartir habitatge o que han d’estar a casa del seu pare o de
la seva mare amb els seus fills perquè no tenen aquesta ajuda. 

Per tant, de què ens parlen? La realitat és una altra. Vostès
em parlen de ciència ficció, però el que diuen les famílies avui
en dia és una altra cosa, si les mesures que nosaltres proposam
són bones, aprovin-les, som a l'any 2022, vostès governen i ho
poden fer. Han tengut més milions que mai aquesta legislatura
i han de venir molts de doblers del Sr. Sánchez, que no sé per
on els gasta, però aquí, en aquesta terra, no. I vostès cada
vegada que tenen oportunitat de fer alguna cosa per a aquesta
terra, també hi voten en contra en el Congrés dels Diputats
quan poden. 

Per tant, creim, que és una pena...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Duran, hauria d’acabar, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, creim que és una pena, sincerament, que avui vostès
menyspreïn aquesta moció, creim que és una pena.

Sra Gamundí, Sr. Ensenyat, sincerament, no sé..., no sé...,
fins i tot la Sra. Cristina Mayor, no sé com s'atreveixen a fer un
míting, qualque dia els tiraran de tot, perquè és que no sé com
poden votar avui en contra d'aquesta moció. No hi ha cap ni
una d’aquestes mesures...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Durán, per favor...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... que no sigui bona per a la ciutadania, no n’hi ha cap ni una
d’aquestes mesures que no siguin bones per a la familia i vostès
avui, per vergonya seva, hi votaran en contra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop finalitzat el debat, procedim a la votació. No s'han
acceptat pel grup proposant cap de les esmenes fetes in voce,
i sí que s'accepta la votació separada per punts i sots-punts. 

Per tant, votam en primer lloc, el primer punt. Votam.
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24 sí, 29 no i cap abstenció. Hi ha un vot per
videoconferència, negatiu. Per tant, el resultat definitiu és: 24
sí, 30 no, cap abstenció.

Votam el punt 2. Votam. 

24 sí, 29 no i cap abstenció, un vot negatiu per
videoconferència, 24 sí, 30 no, cap abstenció.

 Votam el punt número 3. Votam.

24 sí, 29 no i cap abstenció, un vot negatiu per
videoconferència, 24 sí, 30 no, cap abstenció.

Votam el punt 4.

24 sí, 29 no, cap abstenció. Hi ha un vot negatiu per
videoconferència: 24 sí, 30 no, i cap abstenció.

Ara votam el punt 5.1. Votam.

24 sí, 28 no, cap abstenció. Hi ha un vot negatiu per
videoconferència: 24 sí, 29 no i cap abstenció.

 Ara votam el punt 5.2. Votam. 

26 sí, 27 no, cap abstenció. Un vot negatiu per
videoconferència: 26 sí, 28 no, cap abstenció.

Votam el punt 5.3. Votam.

24 sí, 29 no, cap abstenció. Un vot negatiu per
videoconferència: 24 sí, 30 no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 6. Votam.

24 sí, 29 no, cap abstenció. 1 vot negatiu per
videoconferència: 24 sí, 30 no, cap abstenció.

Votam el punt número 7. Votam. 

23 sí, 29 no, cap abstenció. Per videoconferència 1 vot
negatiu: 23 sí, 30 no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 8. Votam. 

23 sí, 29 no, cap abstenció. 1 vot negatiu per
videoconferència: 23 sí, 30 no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 9. Votam. 

24 sí, 29 no, cap abstenció. 1 vot negatiu per
videoconferència: 24 sí, 30 no, cap abstenció.

Votam el punt número 10. Votam. 

25 sí, 28 no, cap abstenció. 1 vot negatiu per
videoconferència: 25 sí, 29 no, cap abstenció.

Votam el punt número 11. Votam. 

21 sí, 29 no i 3 abstencions. 1 vot negatiu per
videoconferència: 21 sí, 30 no, 3 abstencions.

Ara votam el punt número 12.1. Votam. 

17 sí, 29 no, 7 abstencions. 1 vot negatiu per
videoconferència: 17 sí, 30 no, 7 abstencions.

I, finalment, votam el punt número 12.2. Votam. 

17 sí, 29 no, 7 abstencions. 1 vot negatiu per
videoconferència. Resultat final: 17 sí, 30 no i 7 abstencions.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 2659/22,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pla de mesures per pal·liar els efectes de la inflació i de
l'increment dels preus dels carburants, gas i electricitat,
deflactar tarifa IRPF i rebaixar IVA dels carburants, gas
i electricitat.

A continuació passam al quart punt de l'ordre del dia que
correspon a les proposicions no de llei. I, en primer lloc,
debatrem la Proposició no de llei RGE núm. 2659/22, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de mesures per pal·liar
els efectes de la inflació i de l'increment dels preus dels
carburants, gas i electricitat, deflactar tarifa IRPF i rebaixar
IVA dels carburants, gas i electricitat.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, President. Buenos días a todos, señoras y señores
diputados. El 15 de marzo, como han podido ver, registramos
esta proposición no de ley que hoy trae mi grupo parlamentario,
Ciudadanos, a esta cámara para lograr complementar, o diría,
solucionar con un alivio mayor para las familias, los
trabajadores, las PYME y los autónomos de estas islas. 

Yo pensaba que hoy habría quedado desfasada esta
proposición no de ley, pero me equivocaba, porque ante las
insuficientes medidas y poco ambiciosas medidas del Sr.
Sánchez en su plan de choque, esta proposición no de ley es
más necesaria todavía. Tanto el Gobierno como el Govern
deben centrarse en apoyar a las familias, a los autónomos, en
vez de gastarse el dinero, que no tenemos, en medidas que no
llegarán a los consumidores.

Nos preocupa, y mucho, la situación económica de nuestro
país y también de nuestra comunidad autónoma, llevamos
meses sufriendo el alza de precios y sabemos que sus causas
están en las cadenas de producción globales, pero no todos los
países lo estamos viviendo igual. Veíamos cómo hace unos días
el IPC sube casi hasta el 10% y el pronóstico del Banco Central
Europeo -leía ayer- que va a durar más de tres semanas, y que
todavía se va a incrementar durante los próximos tres meses.

Y los datos son irrefutables: en España la inflación és un
21% mayor que la media europea, por mucho que ustedes lo
nieguen; y tenemos, además, el doble de inflación en España
que en Francia o Portugal, el doble. Acumulamos precios
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inasumibles, la energía, los combustibles, la cesta de la compra,
la verdura, la leche, los huevos, el aceite, la carne..., es que a
las familias les cuesta llegar a final de mes, y ustedes parece
que no lo entienden.

Por eso, el 23 de marzo complementamos estas medidas que
hoy traemos en esta proposición no de ley, con hasta 30
medidas que están en el plan de choque que presentamos al
Govern en el Pacto de reactivación, el 23 de marzo. Nosotros
no nos conformábamos con esta proposición no de ley, y por
eso esas 30 medidas fueron trasladadas. Y como conocemos
muy bien la velocidad recaudatoria del Gobierno de Sánchez,
cuando le oímos decir que vienen tiempos duros, pues además
de echarnos las manos a la cabeza, es que los ciudadanos se
echan las manos a los bolsillos y a la cartera.

 No toda la inflación es culpa del Gobierno de Sánchez,
claro que no. Pero es que es su responsabilidad paliar estos
efectos, y porque estas medidas consideramos que son una
chapuza -y lo estamos viviendo con la medida estrella de los
carburantes-, ante esto, qué propone Ciudadanos para hacer
frente a los efectos de la inflación.

Pues miren, medidas urgentes ante el encarecimiento de la
factura, las distintas fuentes de energía. En los puntos 1, 2 y 3
de esta proposición no de ley, nosotros solicitamos y
reclamamos la reducción del tipo de IVA de la factura
eléctrica, del gas, de la energía y de los carburantes, pasar del
tipo del 21% al 4%.

Y eso, espero que ustedes, los grupos que dan apoyo al
Govern, lo apoyen, porque en el Pacto de reactivación, uno de
los puntos, el 23, decía exactamente: “solicitar al Gobierno de
España bajar la presión fiscal de estas facturas”. Pues hoy es el
momento de pedirlo expresamente, que tanto, tanto, les cuesta.

Y en el punto 4, una medida para aliviar los bolsillos de las
familias y de los trabajadores: deflactar el IRPF para impedir
que un contribuyente pague más habiendo disminuido su
capacidad adquisitiva, porque no deflactar supondría que el
trabajador pague 450 euros más de lo que debería.

¿Saben que desde la última vez que se deflactó el IRPF -en
2015- el IPC ha aumentado un 12,8%, lo que supone que
muchos contribuyentes están pagando por un impositivo
mayor? ¿Saben que Hacienda se embolsará 400 euros más por
cada contribuyente en el IRPF, gracias a la inflación? ¿Saben
que un trabajador que gana, por ejemplo, 25.000 euros, és
2.500 euros más pobre hoy que el año pasado? ¿Saben que
según FACUA esta crisis de los precios supone gastar 850
euros menos por compra y por hogar?

Pues la solución está al alcance del Govern, apoyando esta
medida que nosotros le estamos pidiendo, porque está en la
Constitución. Francia lo hace cada año, en Francia cada año se
deflacta el IRPF para que los trabajadores paguen por los
salarios y la capacidad adquisitiva que tienen. Porque no
deflactar las tarifas del IRPF se traduce en un pago adicional de
400 euros y adaptar los tramos del IRPF supondría un ahorro,
que es justo lo que dice la OCU, que sube  aproximadamente
la cesta de compra el año para todos los hogares y las familias
de estas islas. 500 euros de media ha subido. ¿Cómo van a

afrontar si no aprueban medidas como ésta que van
directamente a aliviar los bolsillos de los trabajadores y
trabajadoras de nuestras islas?

Es que los ciudadanos están cobrando..., o sea, están
ustedes cobrando a los ciudadanos más impuestos de los que
les corresponde. Miles de contribuyentes están pagando en un
tramo que no les corresponde -insisto-, sin que su capacidad
adquisitiva haya subido. Porque la inflación es el impuesto de
los más vulnerables, de los más pobres; y ustedes miran hacia
otro lado, los que se dicen progresistas.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Guasp, termine, por favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Acabo, vicepresidenta. La inflación supone una subida
encubierta de impuestos y una bajada encubierta de salarios
también, pero no parece importarles. 

Por eso, les pido que voten a favor de esta proposición no
de ley, porque no pueden seguir dando la espalda a las familias
de Baleares. Necesitamos que el Gobierno y que el Govern nos
escuchen y dejen de poner excusas, sobre todo que adquieran
ese compromiso de no cargar la recuperación económica sobre
las clases medias trabajadoras de estas islas.

Gracias. 

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Guasp. Por parte del Grupo Parlamentario
Popular intervendrá el Sr. Costa. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, vicepresidenta. Bé, en primer lloc, Sra. Guasp, li
puc anticipar que el Partit Popular votarà a favor de totes les
propostes que es fan a aquesta proposició no de llei. 

Compartim totalment la necessitat de deflactar la tarifa, no
només la necessitat de deflactar la tarifa de l’IRPF sinó també
reduir el tipus de gravamen, però ja ens va bé la possibilitat de
deflactar la tarifa. I compartim també plenament la reducció del
tipus per a la factura elèctrica, el tema dels carburants o el gas
natural, etc.; passar del 21 al 4%. Ens pareix perfecte. Per tant,
ja li anticip, com li dic, que votarem a favor. 

No obstant això, també li he de dir que nosaltres creim que
el títol de la PNL no concorda amb les propostes, perquè un pla
de mesures per pal·liar els efectes de la inflació i l'increment
dels preus amb quatre plantejaments, ... jo crec que necessiten
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bastants més qüestions a analitzar, bastants més, bastants més
propostes damunt la taula que no les que es plantegen aquí. 

De totes formes, clar, vostè ens ha dit, Sra. Guasp, ens ha
dit, no, vàrem presentar 30 propostes més al Pacte de
reactivació. Ja, però l’he d’avisar d’una cosa, els plantejaments
que fem els grups parlamentaris, partits polítics, es fan al
Parlament de les Illes Balears, que és la seu de la sobirania
popular dels ciutadans, i és aquí on entenem que hem de fer les
propostes. Està bé que vostè les plantegi també al Pacte de
reactivació, no ens hi oposam, eh?, però, en fi, crec que seria
convenient també plantejar-los al Parlament de les Illes
Balears. 

Li he de dir també que és vostè molt optimista, molt
optimista, perquè vostè creu que la bancada de l'esquerra votarà
a favor d’aquestes propostes? Vostè ens diu, no, les vàrem
pactar al Pacte de reactivació. Ja veurà, ja veurà després què
faran el Partit Socialista, Podemos i MÉS a l’hora de votar, ja
ho veurà, ja veurà quin plantejament tenen.

I tenen aquest plantejament, en fi, perquè la ideologia del
Partit Socialista i dels seus socis de govern no és baixar els
imposts. Ens ho han dit moltes vegades, tenim aquí una
disparitat ideologia claríssima, i no ens n’amagam. Ells són
partidaris d’escurar les butxaques dels contribuents i nosaltres
no. Nosaltres som partidaris de baixar els imposts als ciutadans.
I quan surti ara algú del Partit Socialista a dir-nos és un
desastre, vostès varen pujar els imposts i tal, només dir-los una
cosa, governa el Partit Popular a cinc comunitats autònomes,
són les comunitats autònomes que tenen els imposts més baixos
d'Espanya. Sí, sí, és així, aquestes són les polítiques del Partit
Popular...

(Algun aplaudiment)

... en canvi, la comunitat autònoma de les Illes Balears hi ha
estudis que ens diuen claríssimament que és la comunitat
autònoma que té la major pressió fiscal i la que exigeix el
major esforç fiscal d'Espanya. No passa res per reconèixer-ho.
Aquesta és la seva proposta, la del Partit Popular és la que
aplicarà, si tenim la confiança dels ciutadans, a les cinc
comunitats autònomes que ja estam governant. Si tenim la
confiança de les Illes Balears, això és el que farà el Partit
Popular a la pròxima legislatura.

Ens sortiran també ara el Partit Socialista i els seus socis a
dir-nos que és un desastre, que s'hauria de retallar
profundament si es baixassin els imposts. Sí, el mateix que
passa a les comunitats autònomes del Partit Popular on pareix,
bé, a nosaltres ens auguraren una desfeta absoluta de l'estat de
benestar com a conseqüència de les baixades d'imposts. Sí?
Doncs, no pareix que els contribuents d’Andalusia, de Galícia,
de..., fins i tot, sí, sí,  Castella i Lleó, de Múrcia, no pareix que
estiguin tan descontents amb les polítiques del Partit Popular.
I sense cap dubte els de Madrid no pareix que estiguin molt
descontents amb les polítiques del Partit Popular.

En conseqüència, la política del Partit Popular és la de
baixada d'imposts. Sí, de la baixada d'impostos, sense
complexes, claríssimament, de la baixada d'imposts. I de
desfeta de l’estat de benestar, res. Només els donaré una dada,

vostès es gasten el 2022, el 2022, 1.700 milions d'euros més
que el 2014. Que es preguntin els ciutadans de les Illes Balears
si aquests 1.700, milions d'euros més que vostès es gastaran es
tradueixen en un increment substancial dels resultats de la
prestació dels serveis. Un 54% més es gastaran el 2022. 

La pregunta no és d’on s’ha de retallar. La pregunta és per
què han incrementat vostès 500 milions d'euros el 2022 quan
haurien pogut incrementar-ne 100 milions d'euros i baixar els
imposts als ciutadans per 200 milions d'euros. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Por parte del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos intervendrá el Sr. López. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. La PNL presentada por el Grupo
Ciudadanos, como todos vemos, consta de dos partes, una
relativa a deflactar el IRPF y otra gran parte, que es el grueso
de las propuestas, dedicada a bajar los impuestos a energías y
carburantes. 

El primer punto, y lo hemos dicho además siempre desde
Unidas Podemos, para garantizar que haya unos servicios
públicos de calidad lo que se debe ajustar es quién paga más,
quién paga menos; y habitualmente la derecha siempre habla de
bajadas por igual o de medidas genéricas que buscan aplicar lo
mismo para todos. Por eso, siempre desde Unidas Podemos
repetimos una y otra vez que claro que se puede ajustar a los
que menos tienen, pero es evidente que los que más tienen
siempre tienen que pagar más, tal y como refleja nuestra
Constitución española. 

Además, hablar únicamente de impuestos que afectan a
trabajadores, porque básicamente estos son impuestos que
afectan a trabajadores, acaba siendo una trampa que vemos que
está haciendo la derecha en cuanto al relato. Deberíamos estar
hablando de cuánto pagan las grandes fortunas, o sea, el capital
en sí; de por qué mientras los trabajadores que levantan el país
a pulso siempre se habla de sus impuestos, no se habla de los
de grandes multinacionales o de impuestos a grandes fortunas
que en momentos tan duros creo que son los que se tendrían
que ajustar más y contribuir más a garantizar la calidad de
nuestro estado del bienestar, que, dicho sea de paso, cuando
hay un buen estado del bienestar las grandes empresas también
ganan más dinero porque los ciudadanos tienen más donde
gastar y como..., y por su comodidad en su día a día.

Somos uno de los países en Europa además -lo quiero
recordar- con los impuestos más bajos. Y la derecha siempre
tiende, además, a mencionar cuando algunos de estos países
bajan de forma puntual los impuestos, pero obvian por
completo que muchos de esos países, en especial los que
mejores servicios públicos y de más calidad tienen, tienen unos
impuestos mucho más altos que España, eso siempre lo obvian. 
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Y en el mismo sentido vemos la segunda parte de esta PNL,
que habla de impuestos a la electricidad y al combustible.
Además, la propia exposición de motivos se centra en todas las
medidas y menciona varios ejemplos, pero ignora luego las
propuestas uno de ellos, y hablo del que de verdad tendríamos
que estar debatiendo, y es el de la limitación a los precios de la
energía y carburantes. Si tenemos claro, y creo que lo vamos
viendo, que la energía es un servicio esencial hoy en día, el
debate creo que no se tendría que centrar tanto en ese fetiche
que vemos que tiene la derecha, que es la bajada de los
impuestos, como bien acaba de comentar ahora el Sr. Costa, de
lo que deberíamos estar hablando es de regular un mercado
estratégico y esencial para nuestro país, que no sea tan nocivo
para el bolsillo de las familias y tan beneficioso para las
grandes empresas energéticas, que es como está a día de hoy.

Cuando uno lee, además, la exposición de motivos de esta
PNL, por un tema de sucesión lógica, lo que espera es que
dentro de la medida haya una que congele el precio por
megavatio o que directamente fije un precio máximo que no se
pueda pasar de ahí, porque, seamos sinceros, si, el sistema de
precio que fija Europa es completamente injusto hacia España
y sobre todo hacia los españoles y su bolsillo, pero creo que
esto no es algo nuevo, de hecho, las consecuencias que vemos
actualmente son aquello que les gusta tanto a los liberales de
“el mercado se regula solo”, ¿habéis visto las consecuencias?
Son que en España a una empresa energética le cuesta menos
de 20 euros generar el megavatio producido en centrales
hidroeléctricas, pero nos lo han estado cobrando a 500 euros e
incluso a 700, y se habla solo de la parte de impuestos, no se
habla de lo que significa que esas empresas nos pongan esos
precios con ese sistema que Europa tiene para calcular el precio
que se fija.

¿En qué quiere centrar la derecha el debate? En bajar los
impuestos, en lugar de fijar un precio máximo al megavatio,
para que ninguna empresa, además, yo lo digo siempre, para
que las empresas dejan de forrarse lo que se tendría que hacer,
precisamente, es fijar ese precio máximo, y digo forrarse
porque voy a decir unos datos que parece que se quieren
obviar: el Gobierno aprobó unas medidas que eran unas
reducciones impositivas en la electricidad, a mediados más o
menos del año pasado; se han recaudado 4.000 millones menos
por parte de esos impuestos. Tiene sentido en ese momento,
4.000 millones de euros que, bueno, pues se ve en que se
invertirá menos en servicios públicos.

¿Qué ha pasado en el 2021? Pues que Endesa, Iberdrola o
Naturgy, por poner ejemplos, han cerrado 2021 con un 40%
más de beneficios, alrededor de unos 6.500 millones de euros
han obtenido dichas empresas. El Gobierno ha perdido, las
empresas han ganado un 40% más en ese negocio donde solo
queremos hablar de bajar impuestos, y no de fijar el precio
máximo del megavatio en algo tan esencial e importante y
estratégico para un país como es la energía. En el fondo, el
mantra liberal de siempre lo único que consigue al final es que,
por desgracia, quien más tiene se siga forrando y quien menos
tiene cada vez tenga menos. Yo creo que lo podemos definir en
la ley de la selva o el fuerte se impone al más débil.

Y siguiendo esa filosofía, como es obvio, ¿qué es lo que se
viene? Pues propuestas siempre que lo que buscan es mermar

la capacidad de los gobiernos y asfixiarlos hasta que apenas
pueden ofrecer servicios públicos de calidad, es como el
objetivo a conseguir, mermar por completo la capacidad.
Pongo un ejemplo, parece que se ha obviado decirlo, los 6.000
sanitarios que ha tenido que recortar la Sra. Ayuso, sin
despeinarse, me imagino que también tienen que ver con la
recaudación que tiene Madrid y su capacidad económica, y
¿dónde tiene las prioridades? 6.000 sanitarios menos (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. López, tiene que terminar, por favor.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí, voy acabando.

Al final, nosotros podemos debatir aquí eternamente sobre
qué creemos que es mejor o no, pero lo que sí que se ha hecho
por parte del Gobierno de España es que se ha reducido el IVA
de forma temporal al 10% y, además, se ha prorrogado por el
contexto económico actual, que eso es lo que pone en el Pacto
de reactivación, se bajan los impuestos. Nosotros hemos dicho
un 10%, la Sra. Guasp dice un 4%, no es que se la ignore, como
ha dicho el Sr. Costa, es que realmente se ha bajado a un 10; se
ha aplicado un plan de choque para paliar de forma temporal la
subida de los precios de los combustibles.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. López, termine, por favor.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Y ya acabo, ya para acabar, no nos engañemos, mientras
queramos que la balanza siempre la pague lo público, al final
supondrán menos servicios para los ciudadanos. Creo que en
temas estratégicos donde habría que fijarse es en cuánto ganan
las grandes empresas energéticas que ni siquiera son españolas.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Sra. Guasp, des de MÉS per Mallorca no podem
donar suport a la seva proposta, i li diré que en el punt 1, referit
a la deflactació de l’IRPF segons la infracció, consideram que
és una baixada generalitzada d'imposts al final sobre la renda,
i l'increment de preus no afecta tothom de la mateixa manera,
és un mantra del PP, de Ciudadanos, de l'extrema dreta que no
compartim. El cafè per a tothom no és el mateix si un guanya
20.000 euros que un que guanya 150.000 euros, no pot assumir
aquesta inflació de la mateixa manera. Per tant, amb el que
nosaltres no estam d'acord és que a tota la renda es deflacteixi
igual la mateixa, el que vostè suposa.
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Per tant, uns poden aguantar bé i els altres requereixen
d'ajudes de suport i nosaltres apostam per aquest tipus de
mesures, és diferent, l'enfocament que fem és un altre.

I la recepta tòxica, és una recepta tòxica de la dreta i de
l'extrema dreta que han dit sempre la mateixa recepta en temps
de crisi o de bonança, que és la baixada indiscriminada
d'imposts que només beneficia al final els que més cobren i els
que tenen més patrimoni, i al final és la recepta del retalls dels
serveis públics, com es fa i ja s'ha dit aquí, però ho hem de
repetir, com es fa a Madrid, ha fet la Sra. Ayuso en acomiadar
6.000 sanitaris, i com són el que passa a Andalusia, que ha
sortit també en premsa que els metges fugen, perquè vostès han
baixat els salaris, han abaixat els salaris de la sanitat pública i
els fugen els metges a la comunitat. O sigui que, al final, aquest
retall és el que pateix la ciutadania.

I des de MÉS per Mallorca, deixam clar i alt que ens ha
costat molt arribar on som a nivell sanitari i educatiu i no volem
fer cap passa enrera, perquè encara en queden moltes a fer, en
queden moltes a fer cap endavant.

I aquesta marca de la dreta espanyola, la marca del Sr.
Bauzá, i, per tant, de Ciudadanos, perquè, Sra. Guasp, vostè té
el Sr. Bauzá dins ca seva, el varen triar i el té dins ca seva, era
del PP però vostè el té dins ca seva, és la dels retalls en la
sanitat pública per fomentar la sanitat privada, per fomentar en
lloc de l'educació pública doncs fomentar l'educació
concertada.

I en relació amb la resta de punts, les mesures posades
nosaltres creiem que són positives, vostè les ha... vull dir, ha dit
que les mesures que han posat no serveixen per a res; bé, jo
crec que és molt alegre vostè dient això, és molt alegre, vostè
vol dir que ho resolem tot rebaixant el 0,6% l'IVA del
combustible, perquè tengui en compte que vostè ha parlat del
21%, però ja s’ha baixat al 10% provisionalment, i vostè aquí
no ho ha dit, o sigui, vostè fa un discurs molt alegre i jo crec
que realment no s'adapta a la situació real, perquè aquest
govern ha posat 100 milions damunt la taula, ahir mateix, el
consell insular 44 milions, la resta de consells insulars també
posen doblers per a mesures per fer front a aquesta crisi,
mesures a sectors concrets, mesures per a ajudes a sectors
concrets, i l'Estat també ha posat una sèrie de mesures. Crec
que ha dit molt alegrament que no..., que realment és com si
hagués dit que quasi no s'ha fet res, i jo crec que l'esforç és
important.

I jo, sí, amb això coincidesc amb el Sr. López, que el que
hem de fer és exigir a la Comissió Europea la regularització de
preus de l'energia, que no pot ser que ens facin pagar pel preu
més alt, en aquest cas del gas, que en aquest moment és el
problema més gran, i que les elèctriques cobrin a preu de gas
una cosa que els costa el 90% menys, i amb això s’inflin les
butxaques de beneficis. I, és clar, nosaltres aquí sí que esperam
que... crec que s'ha de fer realment un esforç perquè això siguin
preus més equitatius i més justs.

I des de MÉS per Mallorca, precisament, demanam, Sra.
Guasp, que facin una mirada més lluny, no podem mirar amb
una mirada curta com presenta aquesta PNL de mesura per
frenar l’impacte o la inflació produïda per la guerra, ens trobam

dins una triple crisi, climàtica, ecològica i de recursos, i aquests
recursos són energia i matèries primeres, i és aquí, aquesta
triple crisi la patim, i no podem tancar els ulls. I la guerra
d'Ucraïna el que ha fet és accelerar l'impacte de la crisi de
recursos, accelerar això d’on ja veníem, però que ens hagués
vengut progressivament i ens ha vengut de cop. Ens ha posat
davant l'evidència que ni els recursos, ni l'energia, ni les
matèries primeres no basten per a la població mundial. En
aquests moments no és una situació conjuntural, estam vivint
una situació estructural amb aquesta crisi i ho hem de tenir en
compte. I la crisi climàtica també posa en perill les nostres
costes i les nostres platges i, per tant, el motor econòmic del
turisme d'aquestes illes, que vostès defensen tant i hauria estat
molt instructiu per a totes i tots els diputats d'aquesta cambra,
que haguessin assistit més diputats a la jornada que es va fer
aquesta setmana passada al Col·legi d'Advocats, parlant
precisament de litoral, perquè la ciència ho diu clar i
contundent, les costes i les platges ja estan en perill i la solució
és l'esponjament, no l'ocupació urbanística i turística. 

No, hi era, eh?, el Sr. Melià hi era, però dic que per a mi
crec que és molt instructiu i, per tant, crec que hem de fer
aquest pensament. I que les mesures de decreixement turístic
que aquí sempre són tan criticades, són les que poden salvar i
mantenir el turisme perquè continuï sent un motor econòmic
per a aquestes illes. I que hem d'apostar per la protecció del
territori, l'autoconsum i la reducció de la dependència exterior
al màxim i en tots els àmbits, i aquesta és l'aposta, aquesta és
l'aposta i la prioritat de MÉS per Mallorca i els convidam que
s’hi sumin. Una mirada llarga, no facin aquestes mirades tan
curtes.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Ahora que he oído hablar a la Sra.
Campomar, me alegro de no participar en estos aquelarres
climáticos de que viene el fin del mundo, no sé si al final
sacrifican un cordero para celebrarlo, no sé exactamente este
tipo de celebraciones, pero como por desgracia, ayer ya tuve
que asistir a la presentación del PMUS del Ayuntamiento de
Palma, tuve suficiente tontería climática para los próximos
quince años. 

Sr. López, yo no sé si usted se escucha a sí mismo, nos ha
hablado de que las empresas eléctricas no son españolas, nos ha
hablado de su euroescepticismo y nos ha hablado en defensa de
los pantanos que hizo Franco. Tenga usted cuidado, que va a
acabar en la extrema derecha. 

A ver, con respecto a lo que dice esta moción. Esta moción,
evidentemente, y esto es cierto, no es más que un intento, un
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pequeño parche para la situación actual, pero es un parche
necesario, porque es que a veces hay que actuar haciendo
parches, porque también es verdad que la situación en muchos
aspectos es estructural, pero no es menos cierto que tal día
como hoy, hace un año, la electricidad era un 500% más barata.
¿Recuerda la izquierda la que liaron cuando subió un 40% la
energía?, que saltaron a la calle, la pobreza energética, vamos
al caos, quememos contenedores. ¿Y ahora?, 500% más caro
que tal día como hoy el año anterior y aquí estamos tan
tranquilos. 

Yo no sé si ustedes van a comprar supermercado, quiero
pensar que sí. Pero es que es, vamos, alucinante lo que cuestan
las cosas. Un puerro vale 1 euro y 5 céntimos, ¡un puerro! Yo
creo que ustedes viven completamente aislados de la realidad. 

Claro que hay que tomar medidas y medidas urgentes y una
de las medidas que más rápido tiene traslado a la economía
familiar es la rebaja de impuestos y sobre todo en este caso
concreto, casi ni siquiera se está pidiendo la rebaja del IRPF,
lo único que se está haciendo es que se adecuen la inflación y
los ingresos reales a la declaración de la renta. O sea, es una
medida, vamos, como les gusta decir ahora, quirúrgica, porque
ahora las medidas son quirúrgicas. 

En definitiva, yo, por supuesto, nosotros vamos a apoyar
estas medidas, nosotros vamos a estar siempre a favor de la
rebaja de los impuestos, pero no porque sea un mantra de la
derecha, sino porque donde mejor está el dinero, y yo espero
que algún día ustedes lo entiendan, es en el bolsillo del
ciudadano. Donde mejor está el dinero es en el bolsillo de la
persona que se lo gana y lo único que se ha de ceder al Estado
es aquel imprescindible y necesario para cubrir los servicios
esenciales: la sanidad, la defensa, la seguridad, la educación.
Pero no para gastárselo como ustedes gastan siempre el dinero,
como si no hubiera un mañana. Como decía María Antonieta,
creo que era Luis XIV, y después de nosotros, el diluvio, que
pase lo que sea, que da lo mismo. Ya vendrá uno después, al
que luego saldremos, como ha hecho la Sra. Gamundí, a acusar
de los recortes y de haber subido los impuestos, etc. Sí, claro,
cuando uno se encuentra los cajones llenos de facturas por
pagar y sin un duro, pues algo tiene que actuar y que conste que
alguna de las medidas que tomó el Partido Popular no las
comparto, porque antes de subir impuestos hubiéramos cerrado
el IBDona que ellos mantuvieron, IB3 que ellos mantuvieron,
etc. Pero evidentemente alguna acción habría que tener, porque
siempre después de que gobiernen ustedes, se acaba todo, el
dinero y sólo quedan las facturas por pagar. 

Nosotros lo que proponemos a la larga es que tiene que
haber soberanía energética, soberanía industrial y soberanía
alimentaria. Le va a gustar mucho a la Sra. Consellera, pero de
la de verdad, no de la que ustedes proponen, porque al final,
ahora que sacan ustedes tanto pecho de los datos del paro, los
datos del paro lo que nos dicen es que ha subido el desempleo
en el sector primario y en el sector secundario. Este país se está
convirtiendo únicamente en un país de servicios y, lo que es
peor, solo de funcionarios. Llegará un momento que no habrá
suficientes trabajadores para seguir pagando. Y al final,
además, descargan en lo privado las soluciones: limitar las
subidas que se puede hacer del precio del alquiler, o sea, que el
particular, a pesar de que haya un pacto de que se revisan los

precios del alquiler, según el IPC, es el que tiene que asumir
esos costes, porque el Estado, como siempre, quiere mirar para
otro lado, quiere seguir gastando y no quiere hacer nada. En
definitiva, recuerden lo que dijo Margaret Thatcher, que el
dinero público no existe, ese dinero de los contribuyentes. 

Y, Sra. Guasp, a mí me gustaría, de verdad, ustedes en este
pacto de reactivación, de reconstrucción o de no sé qué, ¿qué
hacen?, es que me gustaría, porque veo que no les hacen caso
absolutamente de nada, ¿qué hacen en ese pacto?, no sé,
¿juegan al mus, al tute, al truc?

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Bé, el Grup Parlamentari El Pi votarà favorablement els quatre
punts d'aquesta iniciativa, perquè al final intenten posar
mesures urgents i provisionals a una situació, evidentment, de
crisis i d’encariment dels productes bàsics, per la inflació i per
la crisi energètica, produïda sobretot..., no únicament, però
sobretot per la guerra a Europa entre Ucraïna i Rússia. La
proposta el que pretén és que es deflacti l'Impost de la Renda
de les Persones Físiques i es baixi l’IVA. Aquesta és la
proposta en definitiva a determinats productes, és a dir, a
l’electricitat, al gas i als combustibles. 

Estam d'acord amb aquesta mesura?, com a mesura urgent
i amb efectes immediats per lluitar contra una situació concreta,
farem algunes reflexions. La primera és que és evident que així
com l’IVA té un impacte -ja dic- immediat, ràpid, el primer
punt de la IRPF té un impacte diguem més a mitjà termini,
perquè és evident que la declaració es farà l'any que ve, etc. Per
tant, els efectes d'aquesta primera mesura ens generen dubtes.
I com que estan damunt un terreny molt volàtil, perquè això
vola molt, fa dos mesos ningú no s'hagués plantejat o poca gent
s'hagués plantejat que hi hauria aquesta invasió per part de
Rússia, i això, evidentment, té un efecte molt directe amb tot el
que discutim. Per tant, aquí hi ha gran variabilitat de situacions
que poden provocar que aquest primer punt de vista, encara que
el votem favorablement, diguem, ens el miram, entre cometes,
en quarantena, perquè -ja dic- la situació és molt canviant. 

Segon tema, com diuen els grups que votaran en contra de
la iniciativa, no tots són mesures fiscals, però ningú no diu que
per combatre la situació només fan falta mesures fiscals, però
les mesures fiscals sí que són les més immediates i, de fet, ja ho
vaig dir en el debat de la setmana passada, el mateix govern de
l'Estat i el mateix govern de la comunitat autònoma han acabat
adoptant també mesures fiscals perquè, és clar, aquí diuen, no,
no, com s'atreveixen a posar només mesures fiscals?, però si és
el que vostès han fet en els seus plans.

En definitiva, vostès... baixarem les tarifes dels ports,
mesura fiscal -mesura fiscal-, no passa res, si jo ho compartesc,
però em fan gràcia determinats discursos de no hem de tocar la
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fiscalitat i vostès es dediquen en els seus plans a tocar la
fiscalitat, tant a l'Estat com a la comunitat autònoma. Per tant,
jo els deman una mica de coherència. En aquests moments fa
falta alleujar la situació als ciutadans, perquè s'ha incrementat
el preu d'una manera bestial en molt poc temps i, per tant, fa
falta adoptar aquestes mesures extraordinàries i crec que això
és necessari. 

Tampoc no puc compartir les opinions que no es fa res,
perquè aquí es fa un discurs, que és que..., bé, idò la comunitat
autònoma ha injectat 100 milions, però no ha fet res, idò sí, el
pacte de reactivació ha servit per a 100 milions. És suficient?
No. És el que voldria El Pi, o segurament Ciutadans? No,
però... home, entre zero i això, m'estim més això, perquè és una
qüestió de gradació, per tant, d'intentar avançar en el bon camí. 

Que hem arribat a l’objectiu que volíem? És evident que no.
Que quan t’asseus a una taula hi ha d’haver cessions per a
l’entesa comuna i que, evidentment, el teu programa polític no
es pot fer al màxim? Seria absurd, asseure’s a un pacte de
reactivació amb aquesta voluntat i amb aquest tarannà, no
tendria cap sentit. 

Per tant, encara que alguns es dediquin a fer befa i es
dediquen a fer una caricatura, és evident que moltes coses que
s'aproven i que tenen efectes pràctics i reals per a la vida dels
ciutadans són gràcies al fet que hi ha grups que se sacrifiquen
i que intenten posar mesures positives, algunes són escoltades
i altres no, però el que no farem és renunciar a aquest paper de
moderació i de tranquil·litat perquè pensam que és
absolutament necessari en el moment de crisi i a una societat
complexa com la que tenim. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputades i diputats. Bé, ja
gairebé... dels darrers a  debatre aquesta proposta que presenta
el Grup Ciutadans, registrada fa gairebé dues setmanes i amb
quatre punts d'acord per, òbviament, tractar de reduir les (...)
que tenim d’inflació i del preu de l'energia.

Hem vist que la inflació es troba prop del 9,8%, xifres de fa
un parell de dies, i amb un índex subjacent del 3,4%, xifres
molt elevades que fan molt complicada la vida a les famílies, a
les empreses, en general a tota la població, per la cistella de la
compra i per arribar a finals de mes. I crec que estam d'acord,
amb tots els debats que hi ha hagut, que el problema que tenim
ara mateix és el preu de l'energia.

Hem vist com el preu de l’energia ha anat escalant des de
l'any passat cada mes, cada mes, cada mes vèiem una xifra més
alta, hem arribat fins i tot als 700 euros el megawatt/hora dia 
el dia 8 de març entre les set i les vuit de la tarda. Hem de
pensar que... s'ha dit allò dels 700 euros, hem de pensar que el

preu mitjà d’aquell dia va ser de 544 euros, no 700, només va
ser una hora que costava... aquesta energia. 

El que passa és que hem de pensar quina és la causa
d’aquest preu, l'evolució del cost del gas,..., farem un símil, el
preu del gas determina a Espanya ara mateix..., bé, ara mateix
a tot Europa, el preu més alt, el preu de l’energia i el preu del
gas ara mateix està desbocat. És com si anàssim..., l'altre dia ho
deia un amic de València, com si anàssim a la carnisseria i
demanam una entrecot, demanam un quilo de pollastre i
demanam un poc de pernil i ho pagam tot al preu de l’entrecot.
Ara mateix així com es tracta el preu de l’energia, i és la
conseqüència d'alliberar un mercat que justament tracta un bé
bàsic com és l’energia.

Avui debatem dues propostes gairebé similars, un amb
quatre punts d'acord, l'altra amb algun altre més, que parlen de
l'energia, el que passa és que sí que hi ha una manera diferent
de com es tracten les coses. Aquí es parla d’abaixar imposts. El
director general de Consum aquest cap de setmana..., han
publicat una entrevista i també en la línia del que ha dit el
portaveu del Grup Podem, el Sr. López, que el 2021..., bé,
millor, fins ara s'han posat paquets de mesures per retallar, per
abaixar el cost de energia en 12.000 milions d'euros. Saben
quin és el guany de les sis empreses elèctriques principals fins
ara des de l'any passat? 10.000 milions d'euros. 

El preu de l'IVA, Sra. Guasp, que ha dit que s’havia de
baixar del 21%, ara mateix ja està al 10%. El que em
preguntaria jo és: quin efecte ha tingut a la factura de
l'electricitat aquesta baixada a l'efecte de la inflació? Ha canviat
la inflació, la pujada de la inflació, aquesta baixada en menys
de la meitat de l'IVA?, no.

I quin és el problema?, que el megawatt costa de produir 20
euros, però les empreses continuen cobrant-lo fins a 700 euros
en alguns moments, tot i que els costa 20 euros només generar-
lo, però d’aquest punt no se’n parla. 

També els experts han parlat que si aquesta mesura de
l’excepcionalitat ibèrica, que ja s'ha parlat també avui, de topar
el preu del gas en 30 euros el megawatt es posàs en marxa fos
acceptada, la inflació cauria totalment, llavors, aquest problema
que tenim, que es vol deflactar, que es volen llevar impostos,
que..., no faria falta i per què?, aquí és on hi ha la diferència, en
el tractament de les polítiques de l'esquerra i de la dreta. 

Aquests imposts que s’estan cobrant serveixen per no
nodrir, Sr. Rodríguez, no “xiringuitos”, sinó l'estat del benestar
i és aquí on tenim la diferència, és aquí on hem de treballar o,
com si no, es poden pagar els ERTE?, com es poden pagar les
prestacions socials?, com es poden pagar si no tenim aquests
imposts?

El que passa és que s'han posat ajudes per a qui les
necessita. Les mesures globals de baixar impostos per a tothom
el que serveixen és perquè els qui més tenen tinguin encara més
i els que menys tenen tinguin encara menys.

Ha dit una frase que la hi volia recordar, ha dit que els
diners estan molt bé a la butxaca. La pregunta que jo li faig en
aquesta frase és: de qui? No, la pregunta és: de qui?, perquè si
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el que està dient ara mateix és que els diners estan a la butxaca,
amb les mesures que fan les persones que menys tenen, menys
en tindran perquè no tindran prestacions, llavors no tindran
aquests doblers, però els que més tenen, amb aquesta baixada
aconseguiran estalviat encara més. És per això que diferim.

Respecte de les intervencions que s'han parlat també, bé,
també vull recordar que la ridiculització..., jo crec que un
esdeveniment en el qual els experts, els científics parlen que
existeix un canvi climàtic, hi ha un pannell de més mil
científics del món que diuen, si vostè el vol ridiculitzar dient-li
“aquelarre climàtic”, allà vostè, però jo crec en la ciència que
és la que ens ha dut aquesta setmana mateix aquí.

Després les retallades.., i una cosa, sí, Sr. Costa, vostè ha dit
que els ciutadans estan més contents si governa el Partit
Popular, jo ho preguntaria als 6.000 sanitaris que han
acomiadat a Madrid com de contents estan cobrant l'atur ara
mateix que, tercer, l’atur es cobra d'aquests imposts.

Moltes Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors diputats. És
curiós com davant el debat del preu de l'energia sempre els
partits de la dreta tenen únicament una sola cosa dins el cap,
només consideren una cosa que és retallar els ingressos de les
administracions públiques, les mateixes administracions que
financen l'educació, la sanitat, etc.

També sembla una proposta una mica... s’ha vengut una
mica amunt en anunciar un pla de mesures, bé, jo no veig que
sigui un pla de mesures, això és una baixada d'impostos i res
més, i la veritat, Sra. Guasp que li agraesc la participació en el
Pacte de reactivació i les trenta propostes en to constructiu,
però aquí només hi ha dues propostes, que són la mateixa.

A veure, ara vénen temporals i tempestes des de l'àmbit
internacional. Per tant, fa falta tot el poder protector i corrector
de les administracions públiques i del sector públic, i vostès el
que posen és debilitar desmantellar el dic de contenció davant
de tots aquests temporals i aquestes tempestes. És curiós com
no surt mai en temes d'energia cap iniciativa encaminada, per
exemple, a una millor gestió del mercat energètic, una fixació
de preus més justa, una reducció dels beneficis caiguts del cel
de les companyies energètiques, per no dir de reduir la
dependència energètica de les fonts tradicionals d'energia.

Nosaltres no som partidaris de la deflactació generalitzada
de la tarifa de l’IRPF, però és que deflactar la tarifa no és
l’única manera de deflactar l’IRPF, nosaltres som més
partidaris de fer-ho com ho ha fet, per exemple, el Govern de
les Illes Balears: que ha abaixat al 10%, ha augmentat el límit

de renda per poder aplicar les deduccions autonòmiques en un
10%, i que és més que l'augment de la inflació.

Des del punt de vista fiscal, el que el que vostès proposen
aquí, la deflactació generalitzada és regressiva i la deflactació
selectiva és progressiva, com ha fet el Govern de les Illes
Balears.

I deia el Sr. Melià, és que vostès ja abaixen els imposts,
vostès ho fan igual; no és el mateix, és molt diferent una
baixada generalitzada i una baixada selectiva, i això vostès ho
saben.

(Remor de veus)

I la dreta... i la dreta... -ha tengut el seu torn, Sr. Melià, que
tal vegada després podem continuar- la progressivitat, com
saben vostès, és un principi constitucional. No són tan
constitucionalistes, vostès, senyors de la dreta? Idò no defensin
baixades generalitzades d'imposts, és així de simple.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Com afecta la deflactació de la tarifa les rendes de qui
guanya 12.000 euros a l'any, com afecta? En res. Com afecta la
deflactació de la tarifa a qui guanya 100, 200 o 300.000 euros?
Home, moltíssim d'estalvi!

Des del punt de vista econòmic, això pot generar també
efectes de segona ronda i tornar a generar més inflació i entrar
en una espiral inflacionista que només s'atura amb una apujada
elevada de tipus d'interès, i això sí que perjudica el creixement
econòmic i la reactivació. Per tant, és una pujada de tipus
d'interès el que hem d'evitar i tenir-li por, no a la pressió fiscal
que és el que vostès sempre diuen.

Des del punt de vista jurídic, el 2015 es va aprovar la Llei
de desindexació de l'economia, que precisament evita i
prohibeix això que vostès plantegen, per blindar pensions i
blindar la negociació col·lectiva.

Des del punt de vista recaptador, no fa falta dir que vostès
el que volen és infrafinançar els serveis públics.

I, per últim, sobre la reducció de l'IVA, tampoc no li
donarem suport, perquè, havent-se reduït del 21 al 10, ja és
aquesta reducció que s'ha pactat i que d'altra manera seria posar
tot el pes sobre l'estat del benestar.

I perquè pensam que hem d'atacar els problemes de
soca-rel, de veritat, que tinguin un impacte, no només en els
imposts. I els grups progressistes ho arreglam, per exemple,
amb l'excepció ibèrica la qual ens permet topar el preu de
l'energia que genera, el desgast que ens genera l'electricitat, que
és el principal factor de la inflació, i els progressistes ho
arreglam amb el Pla nacional contra la inflació i amb un pacte
de rendes; i els grups progressistes ho arreglam, per exemple,
amb l'acceleració de la transició energètica, la introducció de
les renovables té un efecte directe sobre el preu de la llum i
sobre la factura. I per això el Govern de Balears reduirà la
tramitació de projectes, el Govern d'Espanya invertirà 1.169
milions d'euros, que és el 17%, i, per tant, ens situa en el primer
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lloc del Pla nacional d'inversió per introduir les renovables a
les Balears.

I els grups progressistes ho arreglam en incorporar beneficis
fiscals als vehicles elèctrics, que no pagaran ITP i AJD i una
reducció del 50% de l’impost de successions, que són baixades
selectives i concretes, i bonificam el combustible i donam
ajudes directes als sectors professionals afectats, com el sector
primari i el sector de transports; i s'estableixen les revisions
dels contractes públics i s'estableix el mecanisme de minoració
de beneficis extraordinaris de les companyies energètiques. A
mi tot això em sembla molt més important, molt més potent i
molt més transformador que abaixar l'IVA al 4% i deflactar la
tarifa. I, sobretot, com deia, que això ataca directament l'arrel
del problema.

Per tant, nosaltres defensam el repartiment de les càrregues
d’una manera més justa, i per això votarem en contra d'aquesta
proposició.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Ara donam la paraula al grup proposant,
té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Bueno, ningún miembro del Govern ha
estado presente durante el debate de esta PNL acaba de llegar
el Sr. Martí March, pero éstas son las prioridades que tiene este
gobierno para ayudar a las familias, a los autónomos y a las
PYME ante el alza precios.

Y, miren, ante el mantra de los grupos de la izquierda,
porque es que ustedes hablen del mantra de la derecha, en el
que evidentemente yo ni me siento aludida, pero es que ustedes
sí que el mantra de la izquierda, que, por mucho que lo repitan
una y otra vez en esta tribuna no va a ser realidad, miren, desde
Ciudadanos defendemos la estrategia fiscal más sensata en este
momento, en un momento tan delicado, la que ni crea nuevos
agujeros insostenibles, ni la que se aprovecha de la inflación
para recaudar más, porque la solución de Ciudadanos no es
bajar impuestos de forma generalizada, como ustedes suben
aquí y tan panchos lo dicen, es que deflactar la tarifa del IRPF
no es bajar impuestos, por mucho que ustedes lo digan, si es
que hasta alguien lo ha comentado aquí; cuando le decimos
ajuste los precios de los carburantes ante el alza de precios, lo
que pedimos es que mantengan la recaudación, no que baje la
recaudación, y, como dice la izquierda, dejemos indefenso al
Estado. Es que ustedes están mintiendo y no tienen vergüenza
ni una, de verdad se lo digo. 

Desde Ciudadanos defendemos una economía social de
mercado, otra vez tengo que subirme aquí y explicar lo que
defendemos, porque es imprescindible fortalecer el estado de
derecho, de bienestar -perdón-, y para asegurar las políticas
sociales és imprescindible también generar riqueza y empleo.

Y, miren, es que usted, Sr. Costa, me decía que, bueno, pues
que considera que son pocas estas propuestas, pero es que
nosotros no pensamos en hacer propaganda de nuestras
propuestas, es que nosotros tenemos una posición muy distinta
a la usted, no pasa nada, es distinta, nosotros sí que nos
sentamos, queremos llegar a acuerdos, pensamos en el interés
general y planteamos 30 medidas dónde creemos que hay que
medirlas, que hay que medir, hay que presentarlas, yo no busco
un rédito electoral, por eso las presento donde creo que es
necesario hacerlo, que es con los agentes sociales y económicos
de estas islas.

Y estas propuestas se han incorporado también en este
Parlamento y registrado, pero de forma paquete para
autónomos, paquete para energía, que es como creemos que
debemos hacerlo.

Nuestro modelo son las políticas liberales, alivio fiscal, y no
la subida de impuestos; eliminar trabas administrativas;
incentivar la iniciativa empresarial; fortalecer los servicios
públicos que sustentan el estado del bienestar. Porque ¡ustedes
han oído hablar de la eficiencia del dinero público? ¿Ustedes
saben que se pueden bajar impuestos y ahorrar en gasto
eficiente y dar los mismos servicios públicos? Pues les voy a
dar después una copia del informe de eficiencia del gasto
público en España, que nos sitúa en el puesto 29, muy por
debajo de la media de la Unión Europea -está aquí, nosotros en
rojo-, y muy por debajo de la OCD, en el puesto 29, por detrás
de Portugal, de Francia, de Bélgica, de Alemania, todos están
por delante nuestro en eficiencia del dinero público y en
servicios públicos que se dan a los ciudadanos. Con lo cual
estos mantras evítenlos la próxima vez, porque es que ustedes
es que son muy cansinos, siempre están con la misma cantinela
de que bajar impuestos supone dar menos servicios,...

(Remor de veus)

... no es cierto, se lo está diciendo el informe de eficiencia de
gasto público en España.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, president. Llama la atención, ya le digo cómo se ha
visto deteriorado, en este informe lo dice, cómo se ha visto
deteriorada la eficiencia en el uso del dinero público, en 10
puntos menos desde 2019, ¡ahí va, que es desde que gobierna
Sánchez!

Y les voy a dejar un ejemplar, ja les digo, de este informe,
porque se puede bajar el 14% de impuestos, 60.000 millones de
euros se podrían recaudar menos y seguir garantizando los
mismos servicios. Y ¿cómo? Pues con la necesaria
consolidación fiscal, sin recurrir a subidas de impuestos,
porque las subidas tienen efectos muy negativos sobre el
crecimiento y sobre la inversión, pero con ustedes es imposible
hablar de esto.

Mire, Sr. López, usted se ha dirigido todo el tiempo a la
derecha, con lo cual yo no le voy ni a contestar. 

A la Sra. Campoamor, pues, es que muy alegre...
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(Remor de veus)

... muy..., Campomar, perdón, siempre con el referente de
Campoamor. Muy alegre no, yo he venido aquí muy triste de
tener que defender de nuevo estas...

EL SR. PRESIDENT;

Silenci, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... propuestas. Sí, es que, bueno, como un patio de colegio,
igual. 

Muy a mi pesar he venido aquí, a esta cámara, hoy a
defender mis propuestas. Ojalá no los hubiera tenido que
defender. Son medidas urgentes y provisionales, lo ha
explicado perfectamente el Sr. Melià, son medidas
provisionales y urgentes. Nosotros no estamos pidiendo una
bajada generalizada de impuestos, por mucho que lo digan, es
mentira. Y díganle a las familias que no llegan a final de mes
que hagan una mirada larga, como usted me ha dicho. Dígaselo.
Díganselo ustedes a las familias que hagan una mirada larga
cuando no llegan a final de mes.

Sr. Rodríguez, mire, es que ustedes no lo entienden, porque
lo que hacemos Ciudadanos -además, es que no le tendría ni
que incumbir-, lo que hacemos es pensar en el interés general.
Sé que les cuesta, sé que les cuesta porque no saben ni lo que
es. Nosotros lo que hacemos es sentarnos con los agentes
sociales y económicos, moderamos propuestas
intervencionistas de los socios de este gobierno. Claro que lo
hacemos, trabajamos, nos arremangamos...

EL SR. PRESIDENT;

Sra. Guasp, pot acabar, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... en aras a ese consenso. ¿Y ustedes saben lo que hacen?
Correr a hacerse fotos con los líderes de la extrema derecha.
Eso es lo único que saben hacer ustedes.

Sr. Marí, qué discurso ha hecho hoy el Partido Socialista,
de verdad...

EL SR. PRESIDENT;

Ha d'acabar.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... muy, muy, muy de bajo nivel. Ustedes hablan de protección,
pero no han propuesto medidas para proteger ni a los
autónomos ni a las familias, ¿de qué protección...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp.

Finalitzat el debat, procedirem a la votació. Com que ningú
no ha demanat votació separada, procedirem a una única
votació dels quatre punts. Votam.

24 sí, 29 no, cap abstenció.  Hi ha un vot negatiu per
videoconferència, que ens dóna un resultat de 24 sí, 30 no i cap
abstenció.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 2752/22,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures urgents per a les famílies i empreses de les Illes
Balears davant els efectes de la inflació i de l'agressió
militar de Rússia a Ucraïna.

Ara passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
2752/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
urgents per a les famílies i empreses de les Illes Balears davant
els efectes de la inflació i de l'agressió militar de Rússia a
Ucraïna.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Costa. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputades. Bé,
presentam ara una proposició no de llei on incloem un pla de
mesures urgents i a curt termini, és important tenir-ho en
compte, de setze punts que inclouen bastants més mesures de
setze punts que inclou la PNL. 

Dic que és un pla de mesures urgents de curt termini perquè
és evident que solucionar el problema de la inflació a Espanya,
a Europa i a Estats Units no serà una qüestió de curt termini
sinó que serà una qüestió de abordar-ho a més mig i llarg
termini, però d'això ja en parlarem més endavant.

Algunes de les mesures que s'inclouen aquí afortunadament
han estat aprovades pel govern del Sr. Sánchez en forma de
decret llei, i també algunes de les mesures que s'inclouen aquí
s'han aprovat per part del Govern de les Illes Balears; i en
aquest sentit, estam satisfets que s'hagin incorporat algunes
d'aquestes mesures. 

Consideram, això sí, que tant el govern del Sr. Sánchez com
el Govern de les Illes Balears han aprovat mesures, al nostre
entendre, insuficients per abordar la situació que vivim. I,
sobretot, no s'han inclòs les mesures que crèiem essencials, que
eren les baixades d'imposts, com dèiem, fa només un moment;
i s'han inclòs algunes altres mesures que no compartim en
absolut, sobretot en el format. 

La primera mesura, i és curiós, perquè la bancada de
l'esquerra no l'ha comentat, curiós, eh?, justament la mesura
més important des del punt de vista quantitatiu, no hi han fet
referència o només just de passadeta, que són els 20 cèntims de
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reducció de la benzina, ara en parlarem, no?, ara ho direm, no,
és important, és important dir-ho perquè això no és una mesura
generalitzada?, no, veritat?, això no és una mesura
generalitzada. 

L'altre dia la Sra. Calviño ens parlava ... aquesta, aquesta és
una mesura que la Sra. Calviño l'altre dia defensava, no, és que
hem de reduir la tributació a les classes mitjanes. Hi estam
d'acord, ho va dir la senyora Calviño l'altre dia, curiós, eh?
Vostès no n'han fet massa referència. Ara, segurament sí que en
faran referència, però ja em diran si això no és una baixada
generalitzada, això sí, ho he de qualificar-ho clarament de nyap,
un autèntic nyap que arruïnarà les benzineres, i ara van vostès
a dir-los que els faran préstecs a les benzineres?, no, el
problema és de base, és que és un nyap el que el Sr. Sánchez ha
fet amb els 20 cèntims.

Per què no baixaven en 20 cèntims l'impost sobre
hidrocarburs?, és que és realment incomprensible, és cert, no
hagués aparegut a la factura i no hauria ..., jo crec que hauria
estat millor que posessin directament vostès "bonificació del
Sr. Sánchez de 20 cèntims", i així els contribuents haurien entès
clarament que ha estat el Govern del Sr. Sánchez qui ho ha
implantat, una autèntica vergonya.

Tampoc no compartim -i els ho dic clarament- la fixació de
preus màxims, no hi ha pitjor enemic de la inflació que
l'intervencionisme, és el pitjor enemic, els ho dic de veritat, i,
si no, mirin la crisi dels anys setanta i veuran que és així.

I, per altra banda, en el tema de fixació de preus màxims
convendria anar alerta, No fos cosa que el neoliberal que
governa a Alemanya, el Sr. Scholz, que deu ser un perillós
neoliberal, tengui raó i els digui que fan el ridícul, perquè, si ho
confirmam, seria realment un desastre. 

Finalment, aprofitar la major recaptació per baixar els
impostos seria el més desitjable, aplicar un 21% sobre un preu
que va pujant recapta més pasta 3.000, 4.000, 5.000 milions
d'euros de previsió, i no hi ha manera que vostès baixin
imposts.

Propostes del Partit Popular: que la Unió Europea ens deixi
baixar els imposts perquè és cert, ens ha de deixar; IVA
superreduït del 4% a gas natural, calefacció urbana i llum; el
tema de l'impost d'hidrocarburs, reducció de l'impost de
hidrocarburs; l'increment del bo social, tant de beneficiaris com
de quantia, almenys no ens pugen els impostos, també votaran
en contra d'això?, els experts diuen que s'ha de pujar imposts i
vostès realment no votaran en contra que, d'una vegada,
aparquem el tema de les pujades d'impostos?, votaran en contra
que no parlam ara almenys de l'harmonització fiscal, que volien
implantar abans que tenguéssim  la crisi de preus? 

Instar les formacions polítiques a tramitar el règim fiscal
especial, supòs que MÉS per Mallorca votarà a favor d'això,
dic jo, o no? Podemos ja sabem que no, i el Partit Socialista ja
sabem que no, ja voten al Congrés en contra, però vostès
esperam que votin a favor d'això, perquè, si no, arreglats
estaríem. 

El tema de dos anys més d'ajornament d'amortitzacions dels
crèdits ICO i ISBA. Proposam també aixecar el topall de la
regla de minimis, perquè puguem, efectivament, ajudar en les
bonificacions del transport marítim de mercaderies, per intentar
temporalment un cent per cent del finançament dels nolis, a
això també hi votaran en contra?, també MÉS per Mallorca,
concretament, votaran en contra d'això?

Per altra banda, ajudes directes, sí, ajudes directes als
sectors més afectats pel tema de l'increment dels hidrocarburs,
sector agrícola, ramader i pesquer, el transport de mercaderies
i de passatgers, la distribució i també una cosa molt important,
que no s'ha dit i pareix molt important, baixar les cotitzacions
tant d'autònoms com de règim general als sectors més afectats.
El tema de bestreure la política de la PAC, bestreure, una
bestreta per tal que puguin sobreviure els agricultors; i un tipus
d'un 4% de l'impost sobre el valor afegit per compra dels
productes agraris. El tema de suprimir temporalment les taxes
de descàrrega de peix i la utilització de pantalans per a les
embarcacions del sector pesquer; i, per suposat, retirar la
moratòria turística, si a qualque moment...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -sí, ja acab, Sr. President-, si hi ha qualque moment on fa
falta tocar de peus a terra i respectar el sector turístic és ara.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Intervencions dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, que han
presentat conjuntament les esmenes 3292 i 3293/22.
Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, president, hola de nou a tots els diputats i
diputades. Bé, el primer, des del Grup Socialista, seria
demanar-li la votació separada dels punts d'aquesta proposta,
perquè francament veiem aquí, diguéssim, dues línies molt
clares de propostes, una sèrie d’aquestes que són en to
constructiu i que li votarem a favor, i que, per tant, veurà el
Partit Popular que quan vulgui sumar serà sempre benvingut, i
una altra sèrie de mesures que segueix instal·lat en el no, en
restar i en la seva demagògia fiscal, i a aquestes, evidentment,
li votarem en contra.

Nosaltres donam suport a la reducció de l’impost especials
d'hidrocarburs, així com vàrem donar suport i des del Govern
d'Espanya vàrem suspendre l'impost de generació elèctrica i
reduir fins al màxim del 0,5%, fins al mínim que es podia
reduir, l'impost especial sobre l'electricitat. I donam també
suport a la reducció de la tributació dels hidrocarburs d'una
manera provisional i excepcional.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203292
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Donam suport també al bo ús social tèrmic i a les mesures
per pal·liar la pobresa energètica. I aquí és on nosaltres li
recordam al Partit Popular que no varen donar suport, el juliol
del 2021, a l'ampliació del bo social elèctric. Per tant, ara molt
bé, benvinguts.

Fa molt de temps que els governs d'esquerres treballam
contra la pobresa energètica i la prova és les mesures amb la
pandèmia i la prova és les mesures aprovades la setmana
passada, i en molt poques ocasions, en molt poques ocasions
hem comptat amb el suport del Partit Popular, perquè la
diferència principal és com lluitam contra aquesta pobresa
energètica. I nosaltres pensam que aquí hi ha dos factors
determinants a tenir en compte; el primer és la temporalitat i
l’excepcionalitat de les mesures que prenem, perquè el moment
és excepcional, i una mica d'aquí vénen les dues esmenes que
haurà vist que li hem presentat. I, en segon lloc, segmentar els
afectats per les mesures, sectors professionals, principalment,
i les famílies més vulnerables. Quan aquests dos condicionants
estiguin damunt la taula, nosaltres entram a parlar de les
mesures, però aprofitar, obviar aquestes situacions i aprofitar
el moment excepcional per defensar baixades generalitzades
d'imposts, aquí sí que no hi entram.

Perquè això és el que fan vostès al seu punt 6 i 7 de la
proposta, ja ho ha enviat tot directament el populisme fiscal,
l’oportunisme i la demagògia del Partit Popular, que ens vénen
a dir, com sempre, que abaixant imposts s'arreglarà tot i ja està,
ja tot està molt bé. I és curiós que vostès ens proposen en
èpoques de crisi hem d’abaixar imposts; en èpoques de
bonança, com el 2018, hem d'abaixar imposts; som davant
d'una pandèmia, hem d’abaixar imposts; hi ha fluctuacions
energètiques, hem d'abaixar imposts. Com pot ser que no
tinguin cap altra mesura, que potser el seu plantejament i el
respect, però pens que si diuen això, també ens han de dir en
quins serveis han de retallar, quins serveis retallaran vostès,
perquè, si no ens amaguen la meitat de la informació.

Ens parlen molt de Madrid, com ha fet ja abans, un exemple
claríssim, està molt contenta la gent, i jo és que li tornaré dir,
notícia de fa cinc dies: Ayuso ejecuta el despido a 6.000
sanitarios. Notícia també, casualment, fixa’t, de fa cinc dies.
Salud presupuesta 18 millones, aquí, a les Illes Balears, en
horas extra para reducir listas de espera. Jo crec, com se sol
dir, que si les posam juntes, s'entén millor. Per tant, abaixar
imposts és retallar serveis a la gent, això és el que queda clar de
tot això.

Treien pit també de les polítiques que es fan a Andalusia i
Moreno Bonilla tiene un plan i tot allò que ens deia fa
aproximadament un mes. I què diuen les dades d'atur
publicades ahir? Diuen, miri: Andalucía es la comunidad con
mayor aumento del paro en términos absolutos durante marzo.
I la mateixa enquesta, diu: Baleares, registra la mayor caída
del paro, amb un 40% interanual. I vostès ens seguiran dient
que abaixant imposts s'activa, es reactiva l’economia.

(Alguns aplaudiments)

Diuen que volen abaixar imposts, molt bé, però després fan
el contrari, vostès, el PP va apujar l’impost de transmissions
patrimonials, el PP va apujar l’AJD, varen apujar el cànon de

sanejament, l'impost de matriculació, el PP va eliminar les
deduccions d'habitatge a l’IRPF, vostès varen augmentar
l'impost de patrimoni, el PP va aprovar l’impost al sol, i ens ve
a donar lliçons de fiscalitat i energia i va aprovar l’impost al
sol, el PP va aprovar el 7% de producció elèctrica, l'impost
especial d'electricitat, va apujar l'IVA de la llum al 21%, va
apujar l’IRPF cinc vegades i quatre vegades l'impost de
societats. I també ens parlen a la proposta que hi ha una pujada
d'imposts encoberta. Saben quina va ser encoberta? La de
Rajoy, quan demanaven a la campanya electoral del 2011,
recollia firmes en contra... per fer baixar l'IVA, el primer que
va fer en arribar a la Moncloa va ser pujar-lo del 18 al 21, això
sí que era encoberta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per tant, aquí és on veiem tot el populisme fiscal del Partit
Popular, que, és clar, ens ve a parlar l'altre dia, a mi no em
sembla que correspongui que un exdirector general de
Pressuposts, doctorn en Economia, professor de la UIB, hagi de
dir que els imposts saquegen l’economia, ho dic de veres, Sr.
Costa, i ara ens deia: que recapta més pasta; jo crec que no són
maneres de parlar i el Partit Popular ha de ser un partit seriós,
i crec que s’ho hauria de prendre més seriosament.

I llavors ens parla també de: tot es despesa improductiva,
aquí sembla que se’n van a VOX, ens parla a un punt que diu
“despesa improductiva i alts càrrecs”, i jo supòs, no ho sé, tal
vegada vaig perdut, però supòs que el Consell d'Eivissa no és
del Partit Popular, el Sr. Vicent Marí no és del Partit Popular,
o almenys no li han deixat llegir aquesta proposta, que quan va
arribar al consell, el primer que va fer va ser posar 11 directors
insulars a noves places i 17 càrrecs de confiança, per tant, jo
crec que s'ho haurien de fer mirar.

Per últim, vaig acabant, votarem a favor de la tramitació del
règim especial, i votarem el punt 8è a favor, perquè estam en
contra de l'harmonització fiscal, ja li diem claríssimament,
nosaltres ho hem defensat, ho defensam i defensarem sempre
l’autonomia fiscal i financera.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, ha d’acabar, per favor.

EL SR. MARÍ I TUR:

L’informe d’experts del 2017 de Montoro, sap què deia?
Montoro també era del seu partit, si no se’n recorda: sería
deseable armonizar las bases imponibles liquidables de los
tributos cedidos total o parcialmente. Per tant, igual
d'harmonització la que es va fer llavors, que no es va fer, a la
que s'ha fet ara. Per tant, en conclusió, quan el Partit Popular
vulgui tornar a ser un partit seriós ens hi trobarà, i per al
populisme fiscal i la demagògia pot continuar de la mà de
VOX.

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Marí.
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EL SR. MARÍ I TUR:

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, idò continuant amb l'argumentari del portaveu que
m'ha precedit, evidentment, som davant tota una sèrie de
propostes populistes que no són positives per al nostre país, i
no són positives per al nostre país -no ho són, no ho són-,
perquè vostès jo no sé si es creuen que la gent és beneita, ens
vénen a vendre tota una sèrie de retallades d'imposts, abaixades
d'imposts sense dir d'on retallaran, per què no diuen en lloc
d’abaixades d'imposts, que la gent li sona molt bé la música,
perquè no van a la lletra, que és: quins són els serveis públics
que volen abaixar.

I els posaré un parell d’exemples, avui ha acabat la seva
intervenció, Sr. Costa, dient que és el moment de protegir el
turisme, una cosa així, i els altres sectors productius, que no
mereixen el mateix respecte, que no mereixen les mateixes
ajudes, no hem de vetllar per al bé de tots els sectors?

En relació amb l'ocupació, vegem, el mes de març, si
llegeixen els diaris, que normalment ens venen aquí amb
titulars de diaris, avui mateix, un mitjà d’aquestes illes, publica
una valoració positiva de l'evolució de l'ocupació en el mes de
març per part de CAEB, de PIMEM, d’UGT i de Comissions,
parlam de patronal i de sindicats, i tothom veu que de manera
positiva començam a sortir de la crisi. I com ho hem fet per no
destruir tanta ocupació? Amb els ERTO. I els ERTO amb què
s'han pagat? Amb doblers públics, això és així. I com hem
salvat vides? Amb doblers públics. I com han funcionat les
escoles? Amb doblers públics. I com ha subsistit la gent? Amb
ajudes de serveis socials, amb doblers públics.

Llavors, a la seva proposta, a tots els punts, que n’hi ha un
sincer, hi ha un silenci eixordador, eixordador, on volen apujar
els imposts? A les elèctriques. On volen apujar els imposts? A
qui més té i més pot pagar, a les grans fortunes, no hi és, d'això
no en parlam, això a vostès no els interessa, perquè, ai! qui
finança i qui ajuda a segons quins partits? On tenim els lobbies
que donen suport? Idò, cadascú sap on els té.

Miri, nosaltres ahir vàrem presentar una proposició de llei
al Congrés dels Diputats, perquè nosaltres volem anar a l'arrel
del problema i donar solucions estructurals, solucions de bon
de veres; és una proposició de llei, que supòs que ens donaran
suport, de l'impost sobre la titularitat, tinença, disponibilitat,
gaudi o ús de béns o drets per a persones amb grans fortunes.
És aquí on s'ha de posar l'esment, perquè aquí, en aquest país,
el que tenim és un problema de desigualtat, desigualtat en
l’aplicació dels imposts, paga més qui està més baix i aquesta
progressivitat constitucional, que tant em treuen la Constitució
a passejar tot el dia, aquesta s’ha d'aplicar de bon de veres, i

són aquestes grans fortunes les que han d’aportar més al nostre
país. Hem de fer una reforma de calat, amb una triple finalitat,
jo els convid, es varen queixar molt de la reforma de la Llei del
turisme, perquè tenia 70 fulls, aquest només en té 14, no, no, no
passaran pena de llegir-los, amb un triple eix: augmentar
l'eficiència potencial que permeti garantir la sostenibilitat i
qualitat dels serveis públics, dinamitzar l'economia i generar
ocupació estable i de qualitat, aquest és el primer eix d'aquesta
proposta de llei que hem presentat; mitigar els efectes negatius
del canvi climàtic i impulsar la transició energètica; i, en tercer
lloc, contribuir a garantir una justa redistribució de la renda i la
riquesa d'aquest país, per què? Perquè així hi guanyarem tots,
guanyarem tots.

I, evidentment, convidam que ens donin suport, convidam
que facin feina amb nosaltres, perquè som el quart país amb
major desigualtat de la Unió Europea, segons l'Eurostat, i la
desigualtat té un efecte negatiu, i això sí que està ben
demostrat, i qui sigui professor d'economia segur, segur que ho
sap millor que jo, això té efectes negatius sobre el creixement
i sobre l'ocupació del país. I és aquí l'arrel del problema i és
aquí on nosaltres volem actuar.

En definitiva, com bé han comentat, hem presentat tota una
sèrie d'esmenes, estam en contra de l’harmonització, i voldria
recordar que el REB ha arribat a aquestes illes, amb Unides
Podem al Govern d'Espanya, en coalició amb el PSOE i amb
altres progressistes. Jo, sincerament, pens que hem de passar
d’aquest discurs populista de baixada d'imposts, que prenen la
gent per beneita, a dir on volem que es pugi,...

(Remor de veus)

..., qui ha de pagar i quins serveis hem de millorar per tenir un
país millor. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president. Bé, jo crec que en el fons repetim un poc
el debat que ja hem tengut a la PNL anterior i, Sr. Costa, des de
MÉS per Mallorca, bé, jo li diré que dels 16 punts, perquè això
no és una PNL, això és com si fos un compendi de PNL quasi
quasi, rebutjam de forma contundent, sobretot, aquestes
mesures impositives que ens proposa, d’abaixada general
generalitzada d'imposts sobre la renda, que és aquesta recepta
tòxica que li dic, aquest mantra tòxic del PP, que, bé, que
nosaltres hi votarem en contra i el rebutjam,

I després també rebutjarem, evidentment, també, la proposta
16 en contra de les mesures de decreixement turístic i perquè
expressam de forma clara i contundent, i aquí sí, les paraules
que va dir el nostre coordinador, Lluís Apesteguia, que si
volem mantenir el turisme com a un motor econòmic de les
Illes Balears, ha de passar forçosament pel decreixement, i
nosaltres aquí estam centrats.
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Altres mesures que han proposat a les quals hem presentat
esmenes, que esperam que ens acceptin, i d'altres que també hi
votarem a favor per la seva temporalitat, com les d’abaixades
d'imposts relacionades amb l'impost d’hidrocarburs; altres
perquè també estan en marxa, com també veiem en positiu,
encara que no és la solució, doncs que s'hagin abaixat les taxes
de ports al 50%, vostès volen la supressió total? Bé, jo crec que
en aquest cas, per als pescadors crec que estan en marxa moltes
de les mesures.

Evidentment, també votarem a favor de les de pal·liar la
pobresa energètica.

I, sobretot, sí que votarem a favor les que són
reivindicacions, aquí vostè ha posat unes reivindicacions també
que són característiques de MÉS per Mallorca i, és clar, aquí hi
donarem suport, que és l'autonomia fiscal, la sobirania fiscal,
està en contra d'aquesta harmonització; la supressió de la regla
de minimis, per facilitar que les empreses puguin competir en
igualtat de condicions amb la resta d'empreses del continent, i
la urgència del règim fiscal, malgrat no compartim moltes de
les formes que vostè expressa i els objectius. Perquè vostè diu:
estam en contra de l'harmonització fiscal, perquè suposa una
apujada d'imposts. Bé, nosaltres no hi estam en contra per això
nosaltres estam en contra de l’harmonització perquè volem la
sobirania fiscal, són dues qüestions. Però, bé, hi votarem a
favor.

Igual que vostè, també, en el cas del règim fiscal, nosaltres
sí que hi votàrem a favor i realment demanam també un poc de
coherència de vegades amb el discurs, que tant el Govern del
PSOE i del PP no han estat justs amb aquesta comunitat
autònoma, no han estat justs amb el règim especial, no han estat
justs amb els imposts, amb aquest dèficit fiscal, amb aquest
espoli fiscal que patim.

I. la veritat, i és cert, jo aquí ho he dit moltes vegades, el
Govern espanyol té retingut dins un calaix fa anys, des del
2019, des que es va aprovar el Reial Decret Llei 4/2019,
l’avantprojecte de règim fiscal, i és d'extrema urgència, i
sobretot en aquestes circumstàncies que vivim amb la COVID
i que vivim ara, i per això, des de MÉS per Mallorca vàrem
registrar una PNL específica reclamant la urgència de
l'aprovació del règim del règim fiscal per mor de l'impacte de
la COVID i per mor d’aquesta qüestió de crisi que ens ha
provocat la guerra d'Ucraïna.

A nosaltres ens és igual si la seva proposició o el Govern
espanyol es treu de la butxaca un altre projecte de llei, el que
volem és que s'aprovi, el més aviat possible, perquè el
necessitam ja, i això és la nostra reivindicació.

I, evidentment, no compartim diguem aquesta espècie de
clam, en un capitalisme depredador que fa el Sr. Costa, en
contra de qualsevol intervencionisme, quan el mercat, el lliure
mercat és el que provoca majoritàriament les crisis, i després,
quan vénen les crisis, tothom toca a la porta de les
administracions a veure si hi ha doblers. Què va passar amb els
bancs? Va funcionar el mercat, els va funcionar? I què va haver
de fer, el PP va haver de fer, perquè varen tocar a la porta i què,
quants de mils de milions d'euros vàrem haver de posar de
doblers públics per salvar els bancs a nivell espanyol!

Jo li dic, és clar, vostè no vol intervencionisme, però alhora
el mercat, hem de reconèixer, Sr. Costa, que no ho regula tot,
en realitat desregula moltes coses, i és clar, nosaltres creiem
que l'administració, els poders públics han d'intervenir allà on
toca, perquè el mercat desbocat va en contra, precisament, de
moltes qüestions que afecten la vida de les persones, i no,
evidentment, sempre a totes les crisis que hem viscut i ara,
justament n’hem viscudes molts seguides una de l’altra, el que
ha provocat és que la diferència entre rics i pobres cada vegada
sigui més grossa. Aquesta escletxa de renda cada vegada es fa
més gran, hi ha més rics rics i hi ha més pobres pobres.

I ahir, no, perquè ho veiem amb l'emergència d’habitatge,
i ahir jo, amb una companya que es volia comprar un pis, que
ha anat a mirar a veure si hi havia un pis, i tots són compradors
estrangers i els preus són de més de 600.000 euros per un pis
de 110 metres quadrats a Palma, i això no hi ha cap
pràcticament treballadora de la classe mitjana que vivim aquí
que pugui fer aquestes inversions.

Per tant, nosaltres, des de MÉS per Mallorca, repetim: no
tanquem els ulls, i Sra. Guasp, jo sí que li deman mirada llarga,
per favor, nosaltres volem mirada llarga, perquè si no fem
aquesta mirada llarga amb aquesta triple crisi que vivim és que
no hi haurà feina, és que les empreses no podran viure, és que
els hotelers no tendran turistes, ho entenem? I el decreixement
passa per això, precisament amb la fórmula per tenir un futur a
les nostres illes i superant, precisament, aquesta...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Campomar, hauria d’anar acabant.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

I només els volia dir que la Sra. Guasp, que ens ha citat un
informe de l'Institut d'Estudis Autonòmics, jo li vull dir que, tal
com diu el diari Libertad Digital, bé, és un institut creat per
empresaris, què vol que digui!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra, Campomar. En torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la Sra, Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Sí, Sra. Campomar. ¡Al suelo, que
vienen los empresarios!... parece..., parece usted... es que lo
repite usted una y cada vez como si fueran..., no sé, el coco, el
lobo feroz..., que quién reparte la riqueza y crea empleo, no
deberían ustedes referirse así a ellos.

Miren, es evidente que la preocupación ante el alza
desbocada de los precios hoy ha sido la protagonista de este
Pleno, no para el Govern, pero sí para los diputados de la
oposición, que traemos hoy dos iniciativas a esta cámara, y lo
hacemos porque hemos visto que estas medidas que ha
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aprobado, tanto el Gobierno de Sánchez como el Govern, han
sido insuficientes, y yo ya se lo dije a la presidenta la semana
pasada y reconocí que es una de las pocas comunidades
autónomas que ha tomado medidas para paliar los efectos de
este alza de precios y de la crisis económica derivada de la
guerra en Ucrania, pero son insuficientes. Y sí que necesitamos,
y discrepo con la responsable de MÉS per Mallorca,
necesitamos medidas urgentes.

Nosotros, en este plan de 30 medidas que presentamos en
el Pacto de reactivación, hay una serie de medidas que son a
medio y largo plazo, pero hoy estamos aquí para debatir
enmiendas..., perdón, propuestas a corto plazo y de urgencia,
porque creemos que es el momento de buscar, entre todos,
soluciones y sobre todo no cargar la recuperación económica
sobre las clases medias trabajadoras, sobre las familias, sobre
los autónomos, y las PYME, que están con el agua al cuello, y
les debería preocupar también a MÉS per Mallorca.

No estamos seguros de que esas medidas del Govern y del
Gobierno de España alivien directamente y de manera urgente
los bolsillos de los ciudadanos, y sigue sin haber estas medidas
expresas, porque ¿dónde están las propuestas concretas para las
islas Baleares, como yo le reclamé la semana pasada a la
presidenta? ¿Dónde están las propuestas específicas para
autónomos, también? Porque está muy bien la medida de
alargar el vencimiento de los créditos ICO, que también
votamos a favor, pero es que hay muchas medidas más que
necesitan nuestros autónomos, como crear la figura del
autónomo vulnerable.

Sobre el bono social eléctrico, que también está en esta
proposición no de ley, el punto 5, estamos completamente de
acuerdo y se ha hablado mucho aquí, pero es que el bono social
llega a muy pocas familias de estas islas, cuando hay más de
200.000 personas en riesgo de pobreza y de exclusión, y solo
llega a 5.000 hogares. Por tanto, es necesario que el Govern
complemente este bono social eléctrico del Gobierno de España
porque se queda muy corto.

El punto 9 de esta proposición no de ley, pedir e instar al
Gobierno de España a desarrollar la parte fiscal del REB, me
alegra hoy, Sr. Marí, el cambio del Partido Socialista, porque
la presidenta me contestó el pasado martes a mi propuesta y a
mi exigencia de que reclame el REB, me contestó que esto no
tenía nada que ver relacionado con paliar los efectos de esta
crisis. Y me alegro del cambio que han tenido, porque es que
los costes energéticos, que están subiendo y al alza, es que nos
impacta doblemente a las islas, nos impacta doblemente por los
costes añadidos que debemos sumarle a la insularidad, y se
agrava también el déficit de empleados públicos por el alto
coste de vida, y que el Estado sigue sin actualitzar el
complemento de residencia desde 2007.

Por eso, desde Ciudadanos, le hemos exigido ya desde el
día 23 de marzo un plan específico para Baleares, para sortear
la inflación y el impacto de la guerra en la economía balear.
Nosotros íbamos más allá que el punto 9, también le pedimos
una reunión urgente de la Comisión Mixta de Economía y
Hacienda para estudiar esa dotación económica y sectores para
compensar, también exigimos el IVA reducido para los sectores
estratégicos de Baleares. 

Pero lo que sí que necesitamos es un compromiso del
Gobierno de Sánchez con Baleares, y no lo tenemos. El 16 de
marzo, Sánchez se comprometió en el Congreso de los
Diputados con Canarias, para tener ese plan de medidas
específicas que nos niega siempre a Baleares. Y le volvemos a
pedir hoy que compensen, cuanto antes, la insularidad y los
bolsillos de los ciudadanos de estas islas.

Y el punto número 11, la recurrente medida, porque es que
no lo logramos, y está muy bien en esta proposición no de ley,
de suspender el tope de la regla de minimis, para compensar los
costes añadidos del transporte de mercancías en Baleares, no se
puede bonificar el transporte de mercancías porque tenemos
esta regla de minimis que, para, bueno, favorecer la
competencia desleal, pero pedimos que teniendo en cuenta la
insularidad esto no se nos sea aplicado a Baleares.

El punto 12, tanto el Gobierno como el Govern prometen
todos los días ayudas directas, pero es que lo que tendrían que
hacer son medidas para bajar los precios de los carburantes
para uso productivo, y creemos también más en la bonificación
del gasoil pesquero, agrícola e industrial, porque es necesario
para los requerimientos del sector, no solo ayudas directas.

Sobre el punto 13, por supuesto, también a favor de la PAC,
siempre hemos defendido, este grupo parlamentario, la
necesidad de negociar una PAC desde un punto de vista, pues
con firmeza, porque creemos que es una herramienta poderosa
per alinear los capitales productivos de nuestro entorno rural
con su capital natural.

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Guasp, hauria d’anar acabant. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Votaremos a favor, ya le digo, de todos los puntos de esta
proposición no de ley, creemos que entre todos debemos buscar
las mejores soluciones ante las medidas insuficientes del
Gobierno y del Govern.

Gracias.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra, Guasp. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr, Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Costa, nuestro voto será
favorable a todos los puntos, nos parecen adecuados porque
afrontamos una crisis social y económica muy profunda, muy
grave, estamos sufriendo una subida sin precedentes de los
precios de la luz, del gas, de los combustibles, de la cesta de la
compra, y esta situación ya no la pueden asumir las economías
familiares, reduce la capacidad adquisitiva de los ciudadanos
y está provocando cierres de negocios, como nunca se había
visto.
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Son los Gobiernos de los señores Armengol y Sánchez, los
que nos conducen a la ruina y a la miseria, estamos sufriendo
paros de transportes, protestas, manifestaciones, escasez de
productos..., o sea, esto es el despliegue del socialismo en todo
su esplendor, ya nos falta menos para ser la Venezuela
bolivariana.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, sí, ríase, Sr. Consejero, porque a ustedes realmente lo
único que les preocupa es la propaganda. Fíjese, se lo han
dicho antes, con los 20 céntimos de rebaja a los combustibles,
se lo ha dicho el Sr. Costa, es una chapuza en toda regla, lo de
los 20 céntimos, han conseguido que suba aún más el precio de
los combustibles, que cierren las gasolineras y no ayudar en
nada a los pobres ciudadanos que no pueden hacer frente a esta
carestía de los combustibles.

Y, por cierto, se olvidan de que el 50% son impuestos, pero
ahí ustedes no quieren hacer nada. Ya le digo, mientras, la
gente sale a la calle y ustedes no asumen ninguna
responsabilidad, eso sí, ustedes culpan a todos y a todo de esta
situación, antes era la pandemia y ahora es la invasión ordenada
por Putin sobre Ucrania. Cuando la realidad es que son ustedes,
señores de la izquierda, son ustedes los causantes de todo esto,
ustedes y el fanatismo climático, que nos ha llevado a una
situación actual que es completamente insostenible.

Y sí, es fanatismo climático, porque yo, cuando veo a
algunos señores de la izquierda, como el Sr. Sanz, de Gent per
Formentera, que habla que precisamente hay que acelerar más
la transición energética, es esta transición energética la que nos
conduce a esta crisis energética; lo que estamos haciendo en
España de tirar abajo nuestras centrales, para comprar la
energía a Francia o comprar la energía a Marruecos, a Francia
a sus nucleares y a Marruecos a sus centrales de carbón, no
tiene ni pies ni cabeza, cuando aquí, en España, podríamos
tener nuestras centrales térmicas, podríamos averiguar si
tenemos hidrocarburos, si tenemos reservas de gas, y estamos
comprándolos al resto ¿para qué? ¿Para que tengan problemas
con el CO2, dónde, aquí, en Marruecos? No sé, sabe que hasta
nos llega la calima sahariana, o sea, no tiene ningún sentido lo
que están haciendo ustedes.

En cambio, están perjudicando a nuestra soberanía
energética, que no la tenemos. Las empresas eléctricas lo que
están haciendo es jugar con las reglas del juego que ustedes,
que están gobernando, les han impuesto; son ustedes los que
están gobernando y están provocando la carestía de los precios,
no sé cómo intentan desviar la atención o engañar aún más a los
ciudadanos.

La inflación lleva aumentando doce meses seguidos y ahora
está en el 9,8%, es la más alta de toda Europa, la mayor de la
historia de España, con ustedes en el Gobierno. ¿A quién
quieren engañar? Antes de la invasión rusa, el precio de la luz
ya se había multiplicado por cinco, la gasolina ya costaba el
doble, y se lo he dicho, más del 50%  de lo que pagamos por
los combustibles son impuestos. 

Pero ustedes, los socialistas, la izquierda, en vez de aprobar
rebajas de impuestos para que esos transportistas, taxistas,

pescadores, payeses, ganaderos, autónomos, que ya no pueden
vivir, en vez de hacer eso, en vez de rebajar los impuestos,
ustedes prefieren seguir disfrutando de sus privilegios, ustedes
no quieren renunciar a nada, ustedes siguen manteniendo una
superestructura autonómica para colocar a múltiples
enchufados en sus múltiples chiringuitos, que los estamos
pagando todos.

Ustedes son los de los 20.000 millones para políticas
feministas transversales; son los de los más de 6 millones para
campañas ofensivas que criminalizan al hombre, incluso a los
jueces, y que después les ordenan retirar; son los de las
subvenciones millonarias a los sindicatos; los que subvencionan
al catalanismo, como si no hubiera un mañana para avanzar en
ese proyecto separatista, estas son sus prioridades. Por eso,
cuando salen aquí, anunciando medidas, nosotros no nos
creemos estas medidas. Unas medidas de un gobierno que nos
ha arruinado, y no creemos que ustedes puedan sacar a nadie de
la ruina, al revés, cada vez más miseria con ustedes en el
Gobierno.

Se lo hemos reiterado en innumerables ocasiones, lleven a
cabo una rebaja generalizada de impuestos, que tiene que venir
aparejada de una radical reducción del gasto superfluo:
reduzcan el tamaño de su gobierno y de sus chiringuitos,
¡háganlo! No vengan con la cantinela, también para intentar
engañar a no sé quién, de que ¡cómo vamos a reducir
impuestos!, ¿y la sanidad y la educación y los servicios
sociales? ¿Y todo el gasto superfluo, supermillonario que se
está yendo, ahí los impuestos?

Nosotros estamos de acuerdo que precisamente hay que
hacerlo en educación, en sanidad y en servicios sociales, pero
es que ustedes lo malgastan y despilfarran en otros servicios, y
ahora llaman a la rebaja de impuestos “populismo fiscal”, esto
es el último mantra que ahora han creado: bajar impuestos es
populismo fiscal. Ustedes lo que hacen es un expolio fiscal a
los bolsillos de los ciudadanos, esa es su política económica. 

Bueno, como ya he visto aquí que Podemos acusan de
populistas, Podemos acusando de populistas, es que es una cosa
asombrosa. Los de MÉS, la Sra. Campomar, aquí diciendo que
cada vez hay más brecha entre ricos y pobres, ¡con ustedes en
el Gobierno hay más brecha entre ricos y pobres, ustedes están
esquilmando la clase media!

Miren, y voy terminando, y se lo digo a todos, desde la
izquierda, pasando por El Pi y a Ciudadanos, ¿de qué les ha
servido el Pacto de reactivación? Dos años después y estamos
peor que nunca, ¿de qué sirve ese pacto? De nada, se lo dijimos
nosotros, no vayan.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos, hauria d'acabar, per favor.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Termino. Es operación de blanqueo para la Sra. Armengol,
y ahí están ustedes contribuyendo a la ruina, no les hacen ni
puñetero caso, aplican el rodillo de la miseria y la ruina, que es
la izquierda, que es el socialismo. Muchas gracias. 
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(Alguns aplaudiments)

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.
Som davant una proposta que és un poc una continuïtat de
l’anterior de Ciutadans, diguem, però, més completa, en el
sentit que toca molts més temes que els que tocava la de
Ciutadans. Evidentment, el punt de confluència es troba a les
mesures fiscals, recull part de les reclamacions, sobretot les
relatives a l’IVA, que ja eren a la iniciativa de Ciutadans. 

El nostre grup parlamentari, com he intentat explicar a
l’anterior proposició no de llei, donarà suport a totes aquestes
mesures fiscals, en el sentit que, evidentment, necessitam
mesures extraordinàries i provisionals per encarar aquesta
situació que s’ha produït. El que passa és que nosaltres ens
volem resistir, i ja m’ho permetran que ho digui d'aquesta
manera, a una certa demagògia fàcil, en què tots des de
l’oposició hi podem caure, tots, tots, els qui ara no són a
l'oposició no hi cauen, però perquè no hi són ara, perquè si no
per ventura també hi podrien caure perfectament, que és allò
de, i permeti’m el Grup Parlamentari Popular que els ho digui,
de la baixada generalitzada d'imposts; en això, nosaltres ens
abstindrem en aquest punt, li demanam la votació separada
d'aquest punt, perquè no veiem que hi hagi marge per a la
baixada generalitzada d'imposts.

Una altra cosa és que a determinats imposts es pugui
produir aquesta baixada, en alguns provisionalment, en altres,
diguem, de manera indefinida; i una altra cosa és que es
plantegi un nou model fiscal i canvis més en profunditat. Però,
això, dit d'aquesta manera, ens sembla, amb un cert to
demagògic propi de l’oposició, la baixada generalitzada.

I el mateix podem dir del discurs que sentim de vegades de
la despesa supèrflua. Nosaltres hem demanat un pla d'eficiència
i pensam que hi ha determinats michelins de la comunitat
autònoma que es poden reduir. Ara bé, d'aquí a dir que això
tendrà un gran efecte quantitatiu, ¡home!, doncs, la veritat és
que no, no ho veiem, no seran mils, mils milions d’euros, no ho
seran, poden ser algunes dotzenes, fins i tot algun centenar,
podria ser, però no passarà d’això. No ens enganyem, perquè
tots els qui coneixen un poc els números de les comunitats
saben perfectament que la despesa està molt fixada en educació
i en sanitat, i és molt difícil aquí fer grans jocs.

I el mateix podria dir del canvi climàtic, perquè aquí n'hi ha
que es dediquen a dir que no existeix el canvi climàtic o que no
hem de fer cas i no hem de fer cap política en relació al canvi
climàtic; es diu: bé, acceptam que existeix un poc el canvi
climàtic, però no farem res en el canvi climàtic, ja veurem què
passa. Home, jo crec que això no és seriós!

I la inflació es produeix, Sr. Campos, la inflació es produeix
arreu d'Europa, a Espanya d'una manera més accentuada, però
arreu d'Europa, perquè a França hi ha un 5% d'inflació, i tenen

centrals nuclears, eh!, tenen centrals nuclears, però la inflació
està disparada. Això és un problema jo crec que molt més
profund, que és el de la globalització, és clar, aquí durant anys
s’ha creat un sistema econòmic, aquí vull dir en el món
occidental, com a mínim, que és un sistema econòmic
interrelacionat, i és molt difícil de cop dir: ja no estam
relacionats. És clar, quan no estàs relacionat dius, bé, però
vendran les barques, les mercaderies, el 85% vénen de fora de
les Illes Balears? Home, doncs, és molt difícil aïllar-se de cop
i volta, perquè, a més, no està pensat el sistema des d’aquest
punt de vista. 

Per tant, nosaltres votarem a favor de tots els punts, manco
del de la baixada generalitzada, que és el punt 6, en què
demanam la votació separada.

I també vull fer un apunt al punt 16, que és el tema de la
moratòria turística, hi votarem a favor, amb el benentès, amb el
benentès que nosaltres no estam d'acord amb com s’ha plantejat
aquesta moratòria turística, que podríem haver acceptat que
determinats percentatges de les places que estan dins les borses
turístiques quedassin congelats? Ho haguéssim pogut fer, i
aquesta és la nostra posició, però, com que no estam gens
d'acord amb com s'ha plantejat el decret llei, i per això vàrem
votar en contra de la seva convalidació, entendran que
nosaltres, evidentment, podem donar suport a aquest punt,
sempre entenent que podríem haver acceptat que s'aturassin
determinades parts de les places que estan dins les borses, però
d'una manera proporcionada i amb un acord real amb els
sectors afectats, no com es va fer. I, per tant, per això donam
suport a aquest punt.

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, els llegiré un extracte d’un BOE,
Sr. Costa: “Desde que la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
sector eléctrico, se inició el proceso de elevación de las
actividades de generación y comercialización de energía
eléctrica, el modelo del sector eléctrico de España se ha
articulado sobre los principios de suficiencia de ingresos y
percepción de una remuneración adecuada por los distintos
actores que en él participan.”

I més avall diu: “... partiendo de los fundamentos que
justifican la intervención pública en el sector y con objeto de
corregir los desajustes producidos por la evolución expansiva
de las partidas de coste del sistema eléctrico”, i així continua.
És el el Reial Decret Llei 9/2013, de 12 de juny, pel qual
s'adopten mesures urgents per garantir l'estabilitat financera del
sistema elèctric. Llavors, la intervenció sí que la volen, però,
saben quan? Quan han de beneficiar només a uns, que és el que
els deia abans.

(Alguns aplaudiments)
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Debatem novament una proposta molt semblant a l’anterior
en la qual hi ha 16 punts d'acord, ja he perdut un minut, llavors
ja no seran 19 segons, sinó que seran 14 segons per a cada
punt, em tocarà anar ràpid.

Hem parlat abans ja de la inflació, no em repetiré, hem
parlat del preu del megawatt/hora, i hem parlat de les qüestions.
I aquí torn anar al tema de limitar el guany, a les propostes que
es fan, ja li avanç que algunes sí que les votarem a favor, a cap
no parla de limitar el guany -fixi’s-, no parlen de limitar el
guany de les empreses, que ja n’hem parlat abans, però sí que
quan governaven a l'Estat van decidir, mitjançant reial decret
llei el qual, a més, no van voler tramitar com a projecte de llei,
ho dic perquè de vegades he sentit en aquesta cambra el tema
de no tramitar com a projecte de llei, vostès van votar en contra
que es tramités com a projecte de llei per poder-hi afegir
esmenes, perquè les empreses continuassin tenint estabilitat
financera sí que van fer un reial decret llei. Però ara, que tenen
guanys caiguts del cel, voten en contra de les reformes que hi
havia per a aquest punt.

Parlarem també del tema..., ha parlat de les benzines, sí que
li volia parlar en aquesta, justament, del tema de les benzineres,
el tema de la fiscalitat és gradual, quan es pot aplicar -siguem
seriosos també-, com vostè faria una aplicació gradual a les
benzineres per fer un descompte? Expliqui-m'ho, perquè jo no
ho sé. Ah!, no ho faria, no, no, és clar, no sigui que algú hi
perdi! S’ha ficat una mesura perquè és la que es pot aplicar i és
la que sí que afecta després el preu final dels productes, que és
el què farà abaixar la inflació o el que pot fer abaixar-la. Tal
vegada... tal vegada diferim.

Parla també de la diferencia del preu de l'IVA, d’abaixar
l'IVA, ja es va abaixar, li record que es va abaixar del 21 al
10%.

I parlen d’una factura elèctrica de 100 euros, la diferència
ara mateix d'aquesta factura seria de 6 euros, a l'any 72 euros.
I hem vist en què afecta... bé, serien 50 cèntims al dia per fer-
ho també. És una xifra no menyspreable? Sí, és una xifra no
menyspreable, depèn de per a quines famílies, però sí que
afectaria l'estat del benestar i és això, justament, el que li
dèiem. 

Ja li ho han dit abans, llavors no crec que faci falta
repetir-ho, però sí que, de veritat, el tema de la despesa
innecessària, de veritat, despesa innecessària! Jo li ho dic, vam
parlar que jo vivia a València, jo sóc valencià, li puc ben
recordar aquella creu que vam muntar quan va venir el Papa a
València i li vam dir: “¿Rita, el Papa sabe lo tuyo?”, perquè
allò sí que va ser despesa innecessària,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., es varen gastar milers de milions d'euros per una visita del
Papa, però resulta que ara parlen que les polítiques d'igualtat
són despesa innecessària: educació gratuïta de 0 a 3 anys,
despesa innecessària; prestacions de maternitat i paternitat,
despesa innecessària. Ostres!, alerta que el discurs que parlen
moltes vegades s’assembla molt, molt, molt al que diu la
ultradreta, que ja governa amb ella o ja van a governar amb ella
a Castella i Lleó.

Després, també s'ha parlat de l'Agenda 2030, bé, de la
transició energètica, Sr. Campos, ha dit “sobirania energètica”;
estic d'acord amb vostè en aquest concepte de sobirania
energètica, la diferència rau en què en lloc de centrals nuclears,
el país que més sol té de tota Europa, que ho faci mitjançant la
transició energètica a energies verdes, és la diferència: com es
vol aplicar, si contaminant el medi ambient o amb energies
verdes. Que també els fons Next Generation, el 40% d'aquests
fons van destinats justament a aquesta transició.

De totes les propostes, Sr. Costa, li avanç ja que a la
majoria hi votarem a favor, aquelles que a més parlen d’una
fiscalitat, d'un canvi de fiscalitat puntual, adequat i en alguns
punts, però altres no els podem votar a favor. 

I sí que una qüestió, m'ha agradat com han aprofitat una
PNL, aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, a veure
si d’aquesta podem llevar el decret llei turístic de la circularitat
turística i a veure si així també el podem llevar, en aquest, com
comprendrà, no li podem votar a favor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Ara donam la paraula al grup proposant,
té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, president. Populistes! Vostès dirien que el Sr.
Macron és un populista? O el Sr. Scholz trobau que és un
populista? O el Sr. Draghi, el Sr. Draghi és un populista,
senyors de Podemos? O fins i tot el senyor, que es diu com jo,
curiosament, el Sr. Antonio Costa,...

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

... però que crec recordar que és del Partit Socialista, és del
Partit Socialista?...

(Remor de veus)

... -sí, sí, no, ei!, és del Partit Socialista o no? Com és que
aquesta gent ha decidit abaixar imposts? Són uns populistes?
Són uns demagogs? No, són persones que miren per l’interès
general de la seva gent i, efectivament, fan les baixades
d’imposts...

(Alguns aplaudiments)

... que no hi ha manera que l'esquerra a Espanya entengui que
s'han de fer, és una cosa curiosa, però tothom ho entén a
Europa, excepte el Sr. Sánchez i la Sra. Armengol, no hi ha
manera que ho entenguin!

En segon lloc, és curiós perquè l'únic que ha fet referència
als 20 cèntims del Sr. Sánchez ha estat el Sr. Sanz, que, per
cert, ara no hi és, però...
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(Remor de veus)

... -ah! perdó, Sr. Sanz-, vostè és una persona valenta, almenys
hi ha fet referència per dir que no, però és que el Sr. Sánchez
ho ha fet. Vostès creuen que els 20 cèntims del Sr. Sánchez,
que ja ho hem dit, que és un nyap total, no és una mesura
generalitzada d'aquestes que són demagogues i que els
repugnen totalment i absolutament? Perquè hem dit que és un
nyap, i així ho qualificam sense cap contemplació, perquè dic
jo: no hauria estat millor abaixar 20 cèntims a la fase de
fabricació i importació a l’impost d'hidrocarburs i que ja
vengués a les benzineres amb 20 cèntims menys i, en
conseqüència, s'hauria baixat 20 cèntims la benzina o el
combustible?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Per què el Sr. Sánchez ho ha fet en fase minorista i treu els
20 cèntims allà? Perquè aquest sí, aquest és un populista
autèntic i vol que se sàpiga que és ell qui abaixa els 20 cèntims
de forma generalitzada, aquestes propostes els repugnen
totalment i absolutament. Escolti, el fet fàcil era abaixar 20
cèntims, i s’ha acabat l’impost d'hidrocarburs!, que és el que
proposam aquí, però no, s’havia de fer en fase minorista i ara
fer préstecs a les benzineres perquè tinguin liquiditat. És
ridícula aquesta proposta que s’ha fet des del Govern central.

Tercer, els imposts són inflacionaris, és clar que són
inflacionaris els imposts, i si els apugen generen un increment
de preus, inflació, i si els abaixen, baixa la inflació. Però és que
és fàcil entendre-ho, però no hi ha manera que vostès ho
entenguin, no ho entenen!

(Remor de veus)

Tercer, vostès diuen: és... via la imposició sobre la llum i
això i allò; vostès són conscients que quan parlàvem de la
imposició sobre la llum el megawatt/hora estava a 70 euros?
Vostès són conscients, els d'Unidas Podemos, que quan va
pujar la llum un 13%, li demanaren la dimissió al Sr. Rajoy? I
ara que ha pujat un 500% vostès segueixen a les poltrones i no
en diuen ni mitja? Són vostès conscients del ridícul que fan
quan fan aquestes afirmacions?

És curiós que ara ja no sortim diferent, s'hi han fixat, s'han
fixat vostès que ara ja no sortim diferent d’aquesta crisi, ara ja
no ens ho diuen que sortim diferent. Saben per què? Perquè ara
és cert que sortim diferent, sortim amb la major taxa d'inflació,
la major pèrdua de poder adquisitiu i la major ruïna per a les
petites i mitjanes empreses i autònoms de fa quaranta anys, fa
quaranta anys que no teníem aquesta taxa d'inflació, i,
efectivament, sortim diferent!

Aquesta injecció de 12 bilions d'euros de massa monetària,
que és una política molt socialista, això sí, 12 bilions d'euros ha
provocat això, aquesta és la conseqüència de la injecció de 12
bilions d'euros, -perdó-, de 12 bilions de dòlars a l'economia,
aquesta és la conseqüència, la inflació. La inflació no la
coneixíem des de fa 40 anys.

Per cert, vostès estan contentíssims o no que els grans
patrimonis, Sra. Campomar, quan compren els grans patrimonis

habitatges a les Illes Balears i paguen l’impost de transmissions
patrimonials i la Conselleria d'Hisenda ens diu: he recaptat 300
milions d’euros, com a conseqüència d'aquestes compres,
vostès estan a favor o no d'això? Vostès no estan a favor, no?
Els diguin, per favor, que no comprin ni un habitatge més, els
ho diguin!

Jo pregunt: i per què no aprofitam aquests 300 milions
d’euros més per abaixar l’impost de transmissions patrimonials
per als joves, perquè puguin comprar un habitatge a les Illes
Balears? Per exemple, eliminar l’impost de transmissions? Dic,
per exemple, però vostès això ho plantegen, no, no!, hem de
suportar el major preu de l'habitatge a les Illes Balears de tota
Espanya!, i vostès mirant cap a una altra banda o fent polítiques
purament intervencionistes de limitar preus i no sé què, que
tothom sap que no serveix per a res! L’evidència empírica a
nivell internacional.

Despesa supèrflua, sí que n'hi ha de despesa supèrflua, per
descomptat que n'hi ha, o és que vostès explicaran als ciutadans
de les Illes Balears: no, no es pot estalviar, no es pot guanyar
en eficiència a l'hora de prestar els serveis públics, hem de
menester més de 200 alts càrrecs per gestionar la comunitat
autònoma, tots són absolutament imprescindibles! Al carrer, la
gent n'és perfectament conscient, no se n’adonen que és
perfectament conscient que vostès es gasten “pasta” a tones, sí,
“pasta”, no hi ha cap problema!, i que es podria estalviar molt
més,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -sí, ja acab- que cada euro que s'inverteix és un euro que ha
sortit de la butxaca dels contribuents i s’ha d’aprofitar
adequadament? En fi, a mi em sembla realment increïble!

(Alguns aplaudiments)

Sr. Sanz, vostè és conscient que el mercat lliure de la llum
és més barat que el mercat regulat? Vostè n’és conscient
d'això? Sí, vostè n'és conscient segurament, molts dels
ciutadans, per desgràcia, no! La regulació del preu, implica
major preu en el cas de la llum, vostè n’és conscient, Sr. Sanz?
Per favor!

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

I finalment, per acabar, és realment trist, trist!, que no es
pugui aprofitar la major recaptació derivada de la inflació que
patim, per abaixar els imposts, una autèntica vergonya!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Bé, simplement vull comunicar que el Sr. Costa em
comunica que no accepten les esmenes i que sí accepta la
votació separada. Per tant, un cop finalitzat el debat,
procedirem a la votació de manera separada.

Passam a votar el punt número 1. Votam.

53 sí, cap no, cap abstenció; 1 vot per videoconferència. 54
sí, cap no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 2. Votam.

24 sí, 29 no, cap abstenció; i 1 vot per videoconferència
(...), que dóna un resultat de 24 sí, 30 no i cap abstenció.

Ara votam el punt número 3. Votam.

53 sí, cap no, cap abstenció; 1 vot afirmatiu per
videoconferència. 54 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 4. Votam.

48 sí, 3 no, cap abstenció; i 1 vot afirmatiu per
videoconferència, el que dóna 49 sí, 3 no i cap abstenció.

Passam a votar el punt número 5. Votam.

51 sí, cap no, cap abstenció; 1 vot afirmatiu per
videoconferència. 52 sí, cap no, cap abstenció.

Votam el punt número 6. Votam.

21 sí, 29 no, 3 abstencions; 1 vot negatiu per
videoconferència. 21 sí, 30 no i 3 abstencions.

Votam el punt número 7. Votam.

24 sí, 29 no, cap abstenció; 1 vot negatiu per
videoconferència. 24 sí, 30 no, cap abstenció.

Votam el punt número 8. Votam.

53 sí, cap no, cap abstenció; 1 vot per videoconferència
afirmatiu. 54 sí, cap no, cap abstenció.

Votació del punt número 9. Votam.

53 sí, cap no, cap abstenció. Hi ha vot per
videoconferència? 1 vot afirmatiu. 54 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 10. Votam.

52 sí, cap no, cap abstenció; 1 vot afirmatiu per
videoconferència. 53 sí, cap no, cap abstenció.

Votam el punt número 11. Votam.

53 sí, cap no, cap abstenció; 1 vot afirmatiu per
videoconferència. 54 sí, cap no, cap abstenció.

Votam el punt número 12. Votam.

53 sí, cap no, cap abstenció; 1 vot afirmatiu per
videoconferència. 54 sí, cap no, cap abstenció.

Votam el punt número 13. Votam.

24 sí, 29 no, cap abstenció; 1 vot negatiu per
videoconferència. 24 sí, 30 no i cap abstenció.

Ara votam el punt número 14. Votam.

24 sí, 29 no, cap abstenció; 1 vot negatiu per
videoconferència. 24 sí, 30 no i cap abstenció.

Ara votam el punt número 15. Votam.

24 sí, 29 no, cap abstenció; hi ha un vot negatiu per
videoconferència. 24 sí, 30 no i cap abstenció.

I finalment votam el punt número 16. Votam.

24 sí, 29 no, cap abstenció; 1 vot negatiu per
videoconferència. 24 sí, 30 no i cap abstenció.

V. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 4880/21, presentada pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, de modificació de la Llei 8/2018, de
31 de juliol, de suport a les famílies, i de la Llei 14/2014, de
29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma.

Passam al cinquè punt de l'ordre del dia, que consisteix en
el debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE
núm. 4880/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, de
modificació de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les
famílies, i de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances
de la comunitat autònoma.

Un poc de silenci, per favor.

Començam el debat amb la intervenció, per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, per fer la presentació de la
proposta, té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, buenos días a todos. El papel
fundamental de la familia, como medio natural para el
crecimiento y bienestar afectivo y personal de todos sus
miembros, es algo indiscutible. Y ese papel fundamental, que
configura a las familias como el núcleo en el que se sustenta la
sociedad, no sólo se reconoce en nuestro entorno cultural, sino
en todo el mundo, por lo que la institución de la familia
merece, sin duda, gozar de una específica protección por parte
de los poderes públicos. De ahí que la familia sea objeto de
protección en todos los estamentos políticos del ámbito del
Derecho Internacional, encontramos referencias a la familia,
que así lo corroboran, en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, de 1966; en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ese mismo
año, y también en la Carta Social Europea de 1961.
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Concretamente, la Declaración Universal de Derechos
Humanos recoge que la familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de
la sociedad y del Estado.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales dice que se debe conceder
a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la
sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles,
especialmente para su constitución y mientras sea responsable
del cuidado y la educación de los hijos a su cargo.

Y en la Carta Social Europea, expresamente, se dice que,
con miras a lograr las condiciones de vida indispensables para
un pleno desarrollo de la familia, célula fundamental de la
sociedad, las partes contratantes se comprometen a fomentar la
protección económica, jurídica y social de la familia,
especialmente mediante prestaciones sociales y familiares,
disposiciones fiscales, apoyo a la construcción de viviendas
adaptadas a las necesidades de las familias, ayuda a los recién
casados o por medio de cualesquiera otras medidas adecuadas.

En nuestro derecho interno, la Constitución Española del
78, también recoge expresamente la necesidad de protección de
las familias, en su artículo 39, donde se establece que los
poderes públicos aseguran la protección social, económica y
jurídica de la familia. 

Por tanto, queda claro que la importancia de la familia,
como institución nuclear de nuestra sociedad, está reconocida
en nuestro ordenamiento jurídico de forma destacada, y así
debe seguir siendo, puesto que és la familia quién proporciona
la primera atención y apoyo a todos sus miembros, ya sea a los
hijos, a las personas mayores o a quienes padecen alguna
enfermedad o discapacidad; es la familia quien se encarga de
educar y socializar a los niños y es la familia quien inculca a
sus miembros las virtudes sociales y el sentimiento de
pertenencia a una sociedad. Por eso, es indispensable que
dotemos de una política familiar global más allá de medidas
concretas y puntuales a nuestra sociedad. 

La familia contribuye al desarrollo económico porque
realiza una importantísima labor en la formación del capital
humano, que es determinante para la construcción y la mejora
de nuestra sociedad.

En los últimos tiempos la familia se ha visto afectada por
cambios sociales tan ascendentes como el alargamiento de la
vida o la incorporación generalizada al mundo laboral de
ambos miembros de la pareja, lo que conlleva tener que
afrontar nuevas necesidades para atender a las personas
dependientes y para conciliar la vida personal, familiar y
laboral. Y ello, necesariamente, requiere ofrecer nuevas
respuestas y servicios desde las instituciones públicas, además
de reconocer el compromiso y la contribución de las familias
en el buen funcionamiento de nuestra sociedad. De ahí que
debamos avanzar en el refuerzo de las medidas ya existentes
para apoyar a las familias, porque es de justicia que la sociedad
actúe con reciprocidad a lo que recibe de ellas. 

Y debemos avanzar, teniendo en cuenta que estamos ante
una materia transversal, que debe situarse en el punto de partida

de toda regulación normativa y sobre la que deben girar todas
las políticas públicas. 

En ese sentido, la Ley de protección a las familias
numerosas, indica, desde el año 2015, que los anteproyectos de
ley y los proyectos de reglamento deberán acompañarse de una
memoria donde se indique el impacto que tendrán en las
familias. Y esta comunidad autónoma no debe ser una
excepción, también aquí procede incorporar la perspectiva de
la familia a todas las políticas públicas. El Estatuto de
Autonomía establece, en el artículo 16, apartado 3, que, en todo
caso la actuación de las administraciones pública de las Illes
Balears deberá centrarse en la defensa integral de la familia. Y
es que ciertamente todas las actuaciones llevadas a cabo por las
instituciones públicas de Baleares tienen una incidencia directa
en la vida cotidiana y en el bienestar de las familias. 

Aquí, desde el año 2018, contamos con una ley de apoyo a
las familias, esa ley establece que en la elaboración de los
proyectos de ley se debe emitir un informe de impacto familiar
para considerar cuál es el impacto social y económico, a largo
plazo, en el conjunto de las familias de Baleares.

A nosotros nos hubiese gustado que esa obligación de
emitir un informe de impacto familiar fuese para todos los
proyectos de ley, pero, desgraciadamente, el Gobierno de
Baleares, junto con este parlamento, han adoptado una
interpretación restrictiva de esto que deja fuera de esta
obligación a una de las leyes más importantes que se aprueban
cada año, que es la de los presupuestos de la comunidad
autónoma.

La interpretación jurídica es que la Ley de apoyo a las
familias, pese a decir expresamente que los proyectos de ley
contarán con un informe de impacto familiar, resulta que no
afecta a los proyectos de ley de presupuestos porque la
elaboración de los presupuestos ya está regulada en su propia
normativa, que es la Ley de finanzas de la comunidad
autónoma. 

Evidentemente, la Ley de finanzas, que dice como hay que
hacer los presupuestos, no dice nada de un informe de impacto
familiar, se trata de una ley anterior a la Ley de apoyo a las
familias. Evidentemente, las leyes posteriores modifican a las
anteriores en todo aquello que les afecte y, evidentemente, la
Ley de apoyo a las familias no dice por ningún lado que los
presupuestos sean una excepción y, por tanto, estaría
modificando, de modo implícito, la Ley de finanzas. Pero aún
así, el criterio interpretativo adoptado es el que es y de ahí que,
desde el año 2020, que es cuando entró en vigor la obligación
de emitir informe de impacto familiar, el Gobierno está
elaborando sus proyectos de presupuestos para la comunidad
autónoma sin acompañar el informe de impacto familiar. 

No ocurre así con los Presupuestos Generales del Estado,
donde efectivamente cada año el Gobierno del Estado emite un
informe en el que analiza pormenorizadamente el impacto de
los presupuestos del Estado en las familias.

Por ese motivo, nosotros hemos presentado esta proposición
de ley, que pretende modificar la Ley de apoyo a las familias,
a fin de que conste expresamente que la obligación de emitir un
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informe de impacto familiar afecta también a los presupuestos
de la comunidad autónoma; estableciendo, además, el
procedimiento para la elaboración de ese informe de impacto
familiar cuando se elaboren los programas presupuestarios por
los diferentes órganos de la administración.

Introducimos también una modificación en la Ley de
finanzas de la comunidad autónoma, por la que hacemos
constar, expresamente, el informe de impacto familiar entre los
documentos que deben acompañar al proyecto de presupuestos.
Todo ello, desde el convencimiento de que la voluntad política,
contenida tanto en las normas estatales como autonómicas en
materia de protección a las familias, debe ser que los poderes
públicos analicen de forma específica el impacto que sus
actuaciones tendrán en las familias, como algo que es relevante
en toda la actividad legislativa, incluídos los presupuestos de la
comunidad autónoma, tal y como sucede con la elaboración y
la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Gracias, presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Ara correspon, per ordenar el debat,
sol·licitar dels grups parlamentaris si volen intervenir en el torn
a favor, en contra o per fixació de posicions. Grup Parlamentari
Popular?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

A favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Ciudadanos?

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

A favor. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari El Pi?

LA SRA. PONS I SALOM:

Fixació de posicions.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Mixt?

EL SR. SANZ I IGUAL:

Fixació de posicions.

EL SR. PRESIDENT:

Unidas Podemos?

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Fixació de posició.

EL SR. PRESIDENT:

MÉS per Mallorca?

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Fixació de posicions.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Fixació de posicions.

EL SR. PRESIDENT:

Idò començam les intervencions dels grups parlamentaris a
favor de la proposta. Pel Grup Parlamentari Popular intervé la
Sra. Marí.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors diputats.
La família és un dels pilars sobre els quals pivota la nostra
societat i una petita mostra d'aquesta institució és el nombre
d'iniciatives que s'han defensat avui en aquest parlament sobre
el tema.

Deia fa unes setmanes, la meva companya, la Sra. Diputada
Marga Durán, que en moments tan complexos com els que hem
viscut els darrers dos anys, la família ha estat el refugi davant
la incertesa i la preocupació que hem patit a conseqüència de
la crisi sanitària, social i econòmica, derivada de la pandèmia.

Des del Partit Popular, entenem la família des de la llibertat
individual de cada persona, per decidir amb qui, com i on vol
viure; la llibertat de les famílies, de decidir quants fills volen
tenir, si en volen tenir; la llibertat dels joves de voler quedar-se
a la seva terra i tenir l'oportunitat de fer feina aquí, a Balears;
i també la llibertat de les persones majors per decidir com, on
i amb qui volen passar la resta de la seva vida.

Les administracions no han de dirigir la vida dels ciutadans,
sinó que el que han de fer és escoltar-los i posar tots els
recursos necessaris per facilitar l'elecció del projecte de vida
que ells hagin triat, sigui quina sigui la seva edat i sigui quina
sigui la seva circumstància. Parlar de la família és, entre
d’altres, fer-ho, parlar d'igualtat, primer de tot, parlar de
maternitat, parlar d'infància i adolescència, de conciliació,
d'envelliment, i també fer-ho de vulnerabilitat. 

Les administracions han de treballar per la conciliació i
facilitar que les famílies puguin tenir fills quan els vulguin
tenir, si els volen tenir; han de facilitar horaris més racionals,
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oportunitats per als joves i fer feina allà on ells considerin; i
oportunitats per fer feina de cara a un envelliment actiu i amb
la prevenció de la dependència. Però no només s’ha de limitar
a això, sinó que cada família té circumstàncies diferents i, per
tant, necessitats diferents, i, per això, a totes les famílies se'ls
han de donar respostes diferents.

El juliol de l'any 2018 es va aprovar aquí, en aquest
parlament, la Llei 8/2018, de suport a les famílies, des del
nostre grup hi vàrem donar suport i des del nostre grup estam
pendents del seu acompliment. El que hem pogut constatar
aquests dies, amb les diferents iniciatives que s’han defensat,
és que encara queda per complir i desenvolupar gran part
d'aquesta llei. Aquesta llei, al seu article 34, estableix que en
l'elaboració de tots els projectes de llei s'haurà d'emetre informe
d'impacte familiar, amb la finalitat de considerar l'impacte
social i econòmic de les polítiques a llarg termini en el conjunt
de les famílies.

Aquest punt ha provocat una interpretació normativa per
part de l'administració, excloent de l'obligació d'emetre informe
a la tramitació i elaboració dels projectes de llei que aproven
els pressuposts de la comunitat autònoma, per considerar -com
ja s'ha explicat- que l'actual regulació fa referència a projectes
de llei amb caràcter general, i, atès que la tramitació i
elaboració dels pressuposts disposa d’una legislació especial
que els regula, no contempla emetre un informe d'impacte
familiar amb caràcter preceptiu, i que es concreta a la Llei
14/2014, de finances, que no es veu afectada per la Llei de
família, pel criteri interpretatiu aplicat per l’executiu
autonòmic.

Com estableix l'article 16.3 de la Declaració Universal dels
Drets Humans i, com ja se n'ha parlat, la família és l'element
natural i fonamental de la societat, i té dret a la protecció de la
societat i de l'Estat i, per aconseguir-ho, no abasta aquesta
proposta que avui debatem, per aconseguir que la família
compti amb la protecció de la societat i de l'Estat s'han d'aplicar
una sèrie de mesures, s'han de practicar una sèrie de polítiques,
s'han de defensar iniciatives i s'han de reclamar actuacions, com
ha fet avui el Partit Popular a la moció de política general que
ha presentat la diputada Durán. 

Però donar la importància i el valor que té a la família no ho
aconseguirem només amb aquest informe d'impacte familiar,
per aconseguir una protecció real necessitam desenvolupar la
Llei 8/2018 amb mesures concretes: necessitam augmentar
places de 0 a 3 anys, tant a escoletes públiques, com a través de
convenis de places privades; necessitam també implantar en el
proper curs 2022-2023 la gratuïtat de l'educació infantil, tant
per a escoles públiques com privades, a partir dels segon fill, i
respectar la lliure elecció del centre per part dels pares;
necessitam pagar les ajudes de menjador pendents a més de
2.000 famílies vulnerables, en un termini màxim de 30 dies;
necessitam revisar i rebaixar els requisits per a l'obtenció de les
beques menjador per tal de possibilitar el seu accés a més
famílies; necessitam posar en funcionament programes de
Respir familiar i crear serveis de Respir per dies -caps de
setmana units- per a cuidadors de persones dependents i per a
familiars de persones amb discapacitat al seu càrrec; necessitam
augmentar la teleassistència domiciliària; necessitam també
pagar les ajudes al lloguer del 2020; necessitam aprovar les

ajudes del 2021; necessitam finançament parcial de les escoles
d'estiu, amb centres específics d'educació especial per a al·lots
que tenen el reconeixement de discapacitat, o més, i a famílies
vulnerables; necessitam aplicar una abaixada generalitzada dels
imposts propis i cedits, i començar amb la rebaixa del tram
autonòmic de l’IRPF per compensar l'esforç econòmic afegit de
les famílies i incrementar la seva renda disponible. 

L'esquerra no acompleix la seva llei de família. VOX
proposa una modificació legislativa per elaborar un informe
d'impacte familiar. El Partit Popular els proposa més d'una
desena de mesures per protegir la família.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenas tardes, Sr. Presidente, gracias. Bueno, hay algunas
palabras a los que los plurales les sientan de forma bastante
extraña, porque en lugar de hacerlas crecer, como sería lógico
con un plural, las decrecen, es un ejemplo muy visible: libertad,
igualdad, fraternidad. Libertad: libertades, una cosita las
libertades es pequeña, mientras, la libertad ustedes saben la
cosa inmensa que es; igualdad: igualdades, la igualdad, el que
todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y las
mismas obligaciones es evidente, y las igualdades, pues, viene
un poco a ponerlo incluso en jaque; fraternidad: fraternidades,
ya es evidente, las fraternidades saben ustedes que son unos
clubes vascos, donde se va a cenar, o una cosa de los Estados
Unidos, de los estudiantes, mientras que la fraternidad universal
es uno de los grandísimos principios, ¿no?

Entonces, tal vez esto también le pasa a la familia y las
familias, todos conocemos y aceptamos el concepto claro de
familia, espero que este debate no nos meta en el caso de las
familias, dónde sí que podríamos dividirnos, que es una
cuestión de..., pues todos sabemos qué es una familia, y todos
aceptamos que son todas, como manifestaba antes el Sr.
Ensenyat, ¿no?, con todas sus diversidades, pero el concepto
permanece y es el mismo: familia.

Bien, durante los debates previos a la promulgación de la
Ley 8/2018, por cierto, muy cómodo lo de la Ley 8/2018 y la
4/2014, como los dos grandes referentes, ¿eh?, esto de que
repitan el número, la verdad..., podría suceder..., sé que es
casual, pero podría suceder todas las veces porque lo hace muy,
muy cómodo.

En los debates previos a aquella promulgación, la entonces
diputada del Grupo Ciudadanos, Olga Ballester, sentenciaba
perfectamente nuestro punto de vista sobre la cuestión de la
familia: “Para Ciudadanos la familia es una institución global
básica que engloba gran diversidad de modelos y que
representa la unidad fundamental sobre la que se construye
nuestra sociedad. Creemos firmemente en la obligación que la
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sociedad y el Estado tienen contraída de proteger a los efectos
económicos, jurídicos y sociales”, ¿de acuerdo?

Es increíble lo que ha llovido desde entonces, desde el año
2018, bueno, algunos dirían que ha llovido poco, pero ya se
sabe que siempre no llueve a gusto de todos. Entonces, desde
el año 2018 sorprenden los cambios en nuestros conceptos, en
nuestros hábitos y en nuestras consciencias, yo diría que de los
cuatro años, de las unidades de cuatro años que ya hemos
vivido, tal vez la más grande, donde más ha cambiado todo en
un plazo tan sorprendentemente corto, ha cambiado, debido a
la serie de crisis y emergencias que hemos vivido estos cuatro
años, una percepción, nuestra propia percepción de muchos
criterios fundamentales de nuestra participación social, sobre
nuestras libertades individuales, sobre nuestras obligaciones,
las de cada uno para con la sociedad, sobre nuestra
responsabilidad civil como ciudadanos, o sobre las
obligaciones de nuestras administraciones como gestoras de la
atención a las demandas sociales.

Tal vez, por no resultar capaces de juzgar sobre problemas
de una magnitud tan amplia y con tantas implicaciones que
conllevan, estos cambios y trastornos sociales tendemos a
desmenuzarlos, ha despiezarlos y a hacernos la guerra en torno
a posiciones o conceptos y utilizarlos unos contra otros porque
nos simplifican la comprensión de los problemas. Entonces,
conceptos que resultaban perfectamente claros, hoy en día
parecen necesitar una revisión. No somos ni individualmente ni
como sociedad los mismos del 2018. Hay..., y lo conllevan las
guerras y catástrofes, un cierto aroma de pérdida de la
inocencia, que se manifiesta en muchos aspectos sociales y que
afecta, sin duda, a nuestro concepto de familia.

Esperamos, como les decimos, por el bien de esta cámara
y por el bienestar de los miembros, que este debate logre
circunscribirse al aspecto técnico y jurídico que nos solicita
VOX, es decir, a una toma de consideración de una proposición
de ley sobre la modificación de un punto, de dos puntos de la
Ley 8/2018, de apoyo a las familias, y de uno de la 14/2014, de
29 de diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma. En
realidad, lo que se nos pide..., la petición resulta más bien
simple: ¿incluimos o no incluimos en nuestra redacción final de
los presupuestos generales de la comunidad un informe sobre
la afectación a las familias cada vez que los hagamos?

Es verdad que no se relaciona en el artículo 45 de la 4/2014,
porque es previa, como ha manifestado muy bien la Sra. Ribas,
así que sí que debería modificar la 8/2018 posteriormente.
Bien, pues la solución es, precisamente, ¿por qué no nos lo
redactamos y nos lo dejamos claro? Así que merece la pena
como mínimo tomarlo en consideración.

Recuerden ustedes que los Presupuestos Generales del
Estado son un invento relativamente tardío, o sea, son del año
1800, es cuando se empiezan y se inventan, los hizo la
administración Jefferson Madison, porque hasta entonces solo
se rendían cuentas, los países de sistemas parlamentarios
utilizaban el sistema de rendición de cuentas, a periodo
vencido, y explicaban: nos hemos gastado el dinero en esto.
Jefferson y Madison inventaron el: no, vamos a contar en qué
vamos a gastar el dinero y, además, lo podemos votar, lo
podemos decidir entre todos.

Evidentemente, en cuanto a estos puntos, que saben ustedes
lo importante y transcendentes que nos parecen, de democracia,
esto que estoy practicando -perdonen-, este pequeño recuerdo
del servicio probablemente sea una cosa que ahora se llama
“memoria democrática”, y que es bueno que practiquemos,
¡eh!, recordemos cómo se ha gestado la democracia y en torno
a qué principios. Entonces, estos inventaron el tema de que los
presupuestos se debatieran previamente y se acordaran y,
evidentemente, fue un gran logro, tanto en la transparencia
como en la gestión de los asuntos públicos en los países
democráticos.

Este, que es pequeño, pretende meter unos informes que,
todo sea dicho, son bastante inocentes, mirénselo ustedes,
tampoco son una cosa así para que nadie se deba alarmar, unos
análisis del impacto, unas tablas... La señora..., precisamente la
Sra. Consellera, en la Ley 8/2018, tiene hecho uno del impacto
de afectación a las familias con unas tablas de cuánto de
presupuestos y de afectaciones y tal, que resultan perfectamente
lógicos y sensatos. Así que no parece contrario a nada, ni nos
meteríamos en unos jardines demasiado intransitables, el hecho
de que estén acompañados con esta afectación que nos parece
francamente bien.

Gracias, Sr. Presidente, he terminado.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha cap grup parlamentari que hagi demanat la paraula
per fer intervencions en contra, si aquest president fes una
interpretació literal de l'article 83.1 no hi hauria d’haver
intervencions, però els donaré, si tenen la voluntat
d'expressar-se amb més continuació, però els dic que la
interpretació de l'article 83.1, com que no hi ha cap
contradicció en aquests torns a favor, es podria dir que no tenen
dret a intervenir. De totes maneres, don cinc minuts a cadascun
d'aquests tres grups parlamentaris. 

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula la
Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Yo solicito intervenir en el turno de réplica, si es posible.

EL SR. PRESIDENT:

Li acab de donar la paraula, Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Ah! ¿Ya la tengo?

EL SR. PRESIDENT:

Sí. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

¿Puedo salir allí a hablar?
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EL SR. PRESIDENT:

S’ha d’escoltar.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Una vez más compruebo,
decepcionada, como el sectarismo político de algunos les
impide actuar en beneficio de los habitantes de estas islas,
posicionándose a favor de esta iniciativa.

Ustedes hoy no tienen ningún motivo objetivo para rechazar
esta proposición de ley. En esta proposición de ley, no
encontrarán ni una sola palabra que pueda contravenir sus
desvaríos ideológicos, y miren qué nos ha costado, pero está
redactada en un tono escrupulosamente objetivo. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Ribas. Sra. Ribas?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

¿Sí?

EL SR. PRESIDENT:

Ningú no l’ha contradita.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

No, pero no se han querido...

EL SR. PRESIDENT:

Ningú no l’ha contradita.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Disculpe, presidente. Disculpe, presidente, es que no se han
querido manifestar a favor, tenían la oportunidad los grupos
que apoyan al Gobierno,...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Ribas...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... de manifestarse a favor de esta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ribas, perdoni!

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Li he dit el que diu l’article 83.1.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Bien.

EL SR. PRESIDENT:

L’aplicació literal, com que no hi ha hagut contradiccions,
es pot interpretar perfectament com que no han de tornar
intervenir. Els he cedit la paraula, però vostè no pot plantejar
un debat en contra d’algú que ni s’ha pronunciat.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Bien, de acuerdo presidente, no voy a plantear ningún
debate, simplemente voy a manifestar hechos objetivos, que es
que aquí están los informes de impacto familiar de los
Presupuestos Generales del Estado, año 2022, año 2021, más
de 300 páginas, cada uno, y, en cambio, en la comunidad
autónoma, ¡ah!, en la comunidad autónoma no hay ninguno.
¿Por qué? Pues porque no se ha querido hacer, porque se ha
interpretado que no era necesario. 

Con esta propuesta de ley que yo planteo hoy aquí,
podríamos enmendar esta situación y podríamos tener un
informe de impacto familiar.

Lo que sí que encontramos en los presupuestos de la
comunidad autónoma es un informe de impacto de género, ese
sí que lo encontramos, más de 200 páginas para decirnos cómo
afectan los presupuestos a las ciudadanas, a los ciudadanos, a
“les ciudadanes” y a los “ciudadanus”, y, en cambio, a las
familias nada, porque a ustedes parece ser que no les importa
lo suficiente, en una época de nuestras vidas donde estamos
padeciendo una inflación desbocada, donde estamos en una de
las peores situaciones que están soportando nuestras familias,
las familias de Baleares, y precisamente en la Ley de
presupuestos, que es donde se concretan las políticas
autonómicas cada año, donde se dice qué es lo que se va a
hacer realmente por los habitantes de estas islas, ahí no
tenemos ese informe de impacto familiar. 

Creo que es importante que ustedes voten hoy a favor de
esta iniciativa, porque podríamos solventar este problema y,
además, creo yo, que ni el presidente Sánchez, ni sus ministros
socialistas, ni sus ministros comunistas, son sospechosos de ser
de VOX ¿verdad?, y ellos sí que hacen este informe de impacto
familiar cada año, acompañándolo a sus presupuestos.

Gracias, presidente. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Sense repetir l'argumentació de
l’aplicació del Reglament, deman si el Grup Parlamentari
Popular vol fer una intervenció?
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LA SRA. MARÍ I MARÍ:

No en farem ús, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. El mateix al Grup Parlamentari
Ciudadanos. Sr. Méndez?

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

No. Sr. Presidente, nosotros entendemos que será
agradecido por la cámara nuestro silencio y que obedecemos,
además, el espíritu de este artículo 83.1.

Esto es todo lo que teníamos que decir. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Així passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, qui intervé? 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

La Sra. Mayor.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni Sra. Mayor. Pot començar en voler.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. La protección a todas, en
plural, todas las familias, así como la mejora de las políticas de
apoyo a todas las familias, es una prioridad para Unidas
Podemos. Por eso ponemos a todas las familias en el centro del
estado del bienestar y de las políticas públicas en los
municipios y comunidades allí donde gobernamos. 

La propuesta que hoy presenta el partido VOX, tiene un
sólo protagonista en toda la exposición de motivos, la familia,
en singular, por lo que entendemos que cuando VOX habla de
la familia está hablando de un núcleo de familia, con una mujer
y un hombre, heterosexuales, que han tenido hijas e hijos y que
conviven en una misma casa, lo que en tiempo atrás, se
entendía como familia tradicional.

Para Unidas Podemos, la palabra que mejor define en la
actualidad a las familias es la diversidad, puesto que la familia,
hoy en día, no tiene un significado único y excluyente. Hay
modelos familiares compuestos por dos mamás, por dos papás,
por un papá, o por una mamá, por una sola mamá o por un sólo
papá, por personas trans, o per abuelos con nietos y nietas.

En nuestra sociedad democrática existe una diversidad de
modelos familiares que el grupo proponente no defiende.

Desde el punto de vista legal, en los últimos años se han
producido grandes avances en la aprobación de varias leyes,
que han dado entrada a nuevos modelos familiares. La
reivindicación de los movimientos LGTBI a la sensibilización
y transformación de las actitudes sociales han supuesto el

cambio de ideas preconcebidas y sentimientos de la sociedad
hacia la familia, el matrimonio y la sexualidad. La ciudadanía
tiene derecho a formar el modelo de convivencia que más le
satisfaga, según su situación personal, creencias y convicción.

Señoras y señores de VOX, la evolución de la sociedad
actual y moderna de las Illes Balears los supera. Ustedes
presentan esta proposición de ley que pide que en la
elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma se
incluya un informe de impacto familiar. El Govern hace
informes de impacto familiar de todas las normativas, tal y
como se establece en la Ley 8/2018, del 31 de julio, de apoyo
a las familias. Ustedes se esconden bajo la bandera y la familia,
para encubrir la escasez de propuestas y poder justificar el no
apoyo a todas aquellas políticas que significan un avance y son
beneficiosas a las familias. ¿Por qué no dicen y explican
ustedes el impacto negativo que genera vuestra oposición a
medidas tan necesarias como la subida del Salario Mínimo
Interprofesional, que ha mejorado el poder adquisitivo de
millones de familias? Ustedes han votado en contra.

Han votado en contra de la reforma laboral, que da
estabilidad a los trabajadores y trabajadoras. Ayer conocíamos
que el 30% de los nuevos contratos son fijos, dando estabilidad
a las familias. Ustedes votaron en contra. 

Han votado en contra de los ERTE, para ayudar a las
empresas, a los trabajadores y a las trabajadoras y a las familias
en el momento más duro de la pandemia, una medida que
garantizaba la fuente de ingresos y el mantenimiento del trabajo
cuando la economía estaba parada. Ustedes votaron en contra.

No votaron a favor del Ingreso Mínimo Vital, que es un
ingreso imprescindible para miles de familias que están en
situación de exclusión y que pasan dificultades. 

Ustedes se oponen a la Ley de vivienda, que, por primera
vez, va a permitir regular los precios de alquiler, frenar los
desahucios y apostar por el parque público de alquiler. El
acceso a la vivienda es uno de los principales problemas que
ahogan a las familias y ustedes votan en contra.

Ustedes han votado en contra de la Ley de la protección de
la infancia y la adolescencia, que protege íntegramente a los
niños y a las líneas de todas las formas de violencia.

También votaron en contra de que las casas de apuestas no
estuvieran cerca de los colegios. Las familias y la protección de
los niños y de las niñas no son importantes para VOX.

VOX también se opone a que haya una empresa pública de
energía para bajar el precio de la luz a las familias, precio que
está ahogando a las familias. A pesar de que algunos señoritos
vayan a actos de presencia en algunas manifestaciones, VOX
también ha votado en contra de la nueva Ley de la cadena
alimentaria, cuando es la mejor herramienta que se ha
conseguido para que los campesinos cobren precios justos por
su producto y que da estabilidad a esas familias campesinas.

VOX también ha votado en contra de la nueva Ley de
educación en las Illes Balears, que incluye la gratuidad del
material escolar para las familias con menos recursos.
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Han presentado una enmienda a la totalidad a la Ley de
políticas de juventud en las Illes Balears, que su objetivo es la
emancipación y que las personas jóvenes puedan desarrollar su
proyecto de vida plena y vital.

Señoras y señores de VOX, si realmente les interesa ayudar
a las familias, den soluciones pensando en la diversidad de los
modelos de familia, que existen en nuestra sociedad. Miren por
las mujeres que puedan plantearse un proyecto de familia, que
no sea imposible por la precariedad laboral, por la explotación
masiva del mercado de trabajo, o por las trabas que implica
para la continuidad de una carrera profesional. Ayuden a las
familias, pinchando la burbuja del alquiler, poniendo fin a los
alquileres abusivos que ahogan a las familias. Den apoyo a la
nueva Ley estatal de apoyo a las familias y a la diversidad
familiar, que protegen las diferentes estructuras familiares,
adecuándolas a las nuevas realidades familiares, que protegerá
especialmente a las familias "monomarentales",
monoparentales, a las familias numerosas, a las familias de
partos múltiples o a las familias acogedoras.

En definitiva, apoyen una ley de familias que hará que todas
las familias estén protegidas, así se responde a las familias,
señoras y señores de VOX, porque a la familia se la defiende
con las políticas que se hacen desde el Gobierno central y
desde el Govern de las Illes Balears, aumentando su protección
y los servicios públicos para todos y para todas, como son la
sanidad, los servicios sociales y la educación. 

Desde Unidas Podemos votaremos en contra de esta
proposición de ley. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, gràcies, president, seré breu, per tant intervendré des
d'aquí, així ens estalviam el viatge fins allà.

Nosaltres, la veritat, és que som més de “chochocharlas” i
de pintar “totos”, no?, i especialment, com que quant al punt de
partida difícilment ens entendrem amb el concepte de família,
crec que ja no importa perdre més el temps. Per això el nostre
vot serà en contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari El Pi té la
paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades.
Senyors de VOX, nosaltres també creiem en el concepte de
família, aquella família que sigui com vulgui, que sigui cadascú
que la faci. Creiem, de totes maneres, que l’impacte familiar es
veu no només en qüestions d’un informe, com vostès demanen
aquí, el qual, per cert, està contemplat a la Llei 8/2018, de
suport a les famílies, publicada el 7 d'agost d'aquell any al
BOIB, ja contempla que hi ha d'haver un impacte familiar, hi
ha d'haver un informe d'impacte familiar. 

Per tant, jo convidaria a qui pertoqui, que facin acomplir
que aquest informe hi sigui, qui sigui allà on hagi de ser.

Ara bé, vostès entenc també que vagin intentant posar la
seva bandera a cada reducte, a cada crui, a cada banda que
puguin treure un rèdit polític, ho podem comprendre; ara bé,
després es posen traves a l’hora de votar a favor d'una llei o a
posar esmenes a una llei de joventut, a una llei d'educació, a
una llei qualsevol que fan esmenes a la totalitat als pressuposts,
però no fan absolutament res per poder millorar la situació
econòmica i social de les famílies d'aquesta terra, siguin quines
siguin aquestes.

Per tant, que es faci l’informe, que es faci, ja ho contempla
la llei, no han fet un ou amb dos vermells. Per tant, nosaltres
ens hi abstindrem. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula, en primer lloc, la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, jo també intervindré des d'aquí.

Llegint l'exposició de motius d'aquesta proposició de llei,
resulta clarivident la seva visió de la família per a vostès, 
només n’existeix un tipus, i per molt que parlin de canvis
socials, no surt ni una vegada conceptes tan fonamentals com
són igualtat, desigualtat, monoparental, dependència -bé, surt
una vegada dependent-, violència, inclusiva..., per posar alguns
exemples. Arribats a aquest punt resulta indispensable
demanar-se, sobre quina família es farà aquest informe, sobre
la tradicional o natural, com vostès diuen? Perquè, venint de
vostès, és fàcil deduir que només hi ha un tipus de família i no
51 o 11 o 8.

De fet, vostès mateixos consideren, segons el seu programa
electoral, i citaré literalment, que “s'ha de protegir la família
natural a la qual se l’ha de reconèixer com a institució anterior
a l’Estat”, pàgina 17, punt 71. “Aquesta ha de tenir com a
funció principal la defensa de la vida des de la concepció fins
a la mort natural”, pàgina 18, punt 75.

Aquesta definició de família coincideix amb l’ideari de
l'església catòlica, i ja sabem com de respectuosa és dita
església amb la diversitat familiar. Ens ho recorden diferenciant

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 115 / 5 d'abril de 2022 7157

entre la família formada per pare, mare i fills, i tota la resta, que
es troben sota el paraigua -i empraré les cometes- d'altres
formes de convivència.

Votarem en contra de la seva proposta. Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sra. Font. Donam la paraula al Sr. Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, debatem una proposició del
Grup Parlamentari VOX relativa a la família, el que passa en
aquesta proposta, Sra. Ribas, li he de dir, és que del concepte
de família crec que no tenim el mateix, i li ho puc dir,
probablement, en primera persona. Perquè avui, a la seva
exposició, perquè no siguin interpretacions, ha dit, ha parlat de
l'allargament de la vida de les persones i que ara mateix un dels
dos membres de la família ha d'anar a treballar. I resulta que
quan prepara una proposta d'aquestes que parlen de lleis, al seu
article 7 parla de les famílies monoparentals, en aquesta no hi
ha un dels membres de la família que se n’ha d’anar a cap lloc,
és que la família és monoparental, només hi ha un parent.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

I també parla de reconèixer la pluralitat i diversitat de
formes familiars existents: famílies nuclears, biparentals,
homoparentals, adoptables o nuclis estables de fet o qualsevol
altres, sempre que estiguin enregistrats d'acord amb la llei.
Resulta que vostès, en moltes diverses intervencions, tant al
Congrés dels Diputats, com a diversos parlaments, com a
aquest mateix, quan parlen de la familia parlen d’una, però la
llei a la qual es refereixen justament reconeix aquest tema, i hi
ha una qüestió més, aquesta llei, a l'article 5.2.c), parla de les
famílies en risc d'exclusió social i víctimes de violència
masclista, quan vostès a Castella i Lleó volen aprovar un
projecte de llei de violència, entre cometes, intrafamiliar.

Jo revisaria quan presenten una proposta relativa a una llei,
en la qual accepten els altres articles de la llei, ho dic per a
vostès, eh!, a mi tant em fa, ja va bé que reconeguin d’una
vegada per totes que existeix la violència masclista, però que
a aquesta llei de què parlam, a altres articles, parlen de
violència masclista. I hem de tenir en compte que, a part de
demanar informes preceptius, que no vinculants, preceptius,
també parla que hi ha famílies en risc d'exclusió social, per
violència masclista. Llavors, hem de tenir coherència. 

També parlen de protegir les famílies. I saben el que jo els
diria? Que protegir les famílies és protegir les dones, és
protegir els treballadors, és protegir tots els tipus de família,
com li ha dit la Sra. Mayor, defensar drets assolits, matrimoni
homosexual, avortament... això és protegir també les famílies.
Quan diuen que s’ha de tenir cura dels més majors, també s'ha
de tenir cura de les persones que han de tenir cura dels que
volen tenir eutanàsia. I aquesta llei d’eutanàsia que, no només
el seu grup, sinó més, hi han votat en contra, és un dret més que
hi ha per protegir les famílies.

També ridiculitzen habitualment els 20.000 milions d'euros
per a igualtat, aquests 20.000 milions d'euros que serviran per
protegir les famílies: gratuïtat de 0 a 3 anys, que ho ha dit
vostè, també hi ha ajudes per a prestació de maternitat i
paternitat, protecció de violència de gènere o masclista, que
resulta que també ho diu la llei que esmenten.

(Remor de veus)

És que realment no sé, no sé com dir-li-ho. Ha parlat que en
aquesta llei hi ha un impacte i per això la Llei de protecció,
com que és una llei de protecció de la família s'ha de fer aquest
informe, és molt important! Però resulta que hi ha una llei de
violència de gènere i vostès no fan més que negar la violència
de gènere i la violència masclista, llavors, depèn de quina llei,
els importa que sigui reconeguda o quina no. 

I res més, és que no li puc donar suport, ho sent molt.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidente, se está produciendo un debate a pesar de que los
grupos han dicho...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, perdoni, en base a quin article vol demanar la
paraula?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

El 83, apartado 1.

EL SR. PRESIDENT:

No procedeix. Encara no han intervingut tots els grups. Li
ho record.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Él ha debatido...

EL SR. PRESIDENT:

Senyora...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... se ha referido a mí directamente...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, no té la paraula. Correspon ara donar la paraula
al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Fernández. 
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LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyors diputats i diputades.
El vot del meu grup, Sra. Ribas, serà en contra, i seré breu amb
la justificació del per què. Avui tenia vostè l'oportunitat de
convèncer en explicar durant el seu torn què entén per família,
i no ho ha volgut fer.

Parlen vostès de família a la proposició de llei que
presenten avui, de família, en singular, i mai de famílies,
perquè el seu model de família nuclear, amb pare, mare i fills, 
preferentment tots heterosexuals i caucàsics, res no té a veure
amb la diversitat de la qual parla la llei que vostès demanen
modificar, la llei que representa el nostre model, la llei que és
mirall, per poc que els agradi, de la nostra societat.

Parlen vostès de protecció a la família, de quines famílies?
Cerca la seva proposició de llei assegurar la protecció dels
migrants perquè puguin dur a terme la reagrupació familiar al
nostre país? Cerca protegir els drets dels fills de parelles de
gais i lesbianes? Cerca protegir els drets de les mares
monoparentals? O segueixen opinant, com va dir el seu
company de l'Ajuntament de Torrelodones, que les famílies
només ho són quan estan conformades per pare, mare i fills? O
que s’ha de protegir la família natural, tornant a referir-se a les
famílies amb dos progenitors i descendència, com va dir la
diputada Rocío de Meer al Congrés, natural? Em costa
d'entendre una terminologia, tan carca, que considera que la
meva família no és natural.

Certament, el que és segur que no cerquen és protegir les
famílies de les dones maltractades, perquè neguen constantment
la realitat de la violència de gènere, neguen la violència
masclista, que ahir mateix va assassinar dues persones, una
d'elles, un nin d'11 anys. Amb vostès no tenim un acord de
mínims sobre què és el que s’ha de protegir, així que és
impossible tenir-ho de com ho hem de fer.

Nosaltres protegim les famílies amb una redistribució de
recursos amb la qual vostès no creuen. “El dinero de los que
tienen, mejor en sus bolsillos”, ha dicho el Sr. Rodríguez,
antes. 

Protegim les famílies apujant el salari mínim, protegim les
famílies amb els ERTO durant la pandèmia, les protegim amb
la llei del matrimoni igualitari, amb l'Ingrés Mínim Vital i amb
la RESOGA, amb una reforma laboral que duplica el nombre
de contractes indefinits a les nostres illes, estabilitat per a les
famílies, tot propostes a les quals vostès no donen suport.

El seu compromís amb les famílies és tan inexistent que són
incapaços de firmar el manifest del Dia de la dona, encara no
han entès que la igualtat i la corresponsabilitat han de ser la
base de la família. Estan tan lluny del segle XXI que ni tan sols
han signat el Pacte per la infància amb UNICEF, no sigui que
ens dediquem a fer polítiques enfocades a les famílies
vulnerables per millorar la vida dels infants de les Illes Balears.

Per tot això, senyors de VOX, no comptaran amb el nostre
suport fins que no reconeguin la pluralitat i la diversitat de les
famílies de les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sr. Presidente, Sr. Presidente...

(Continuen els aplaudiments)

..., por aplicación del Reglamento de esta cámara...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... exijo la aplicación del artículo 83 apartado 1, del
Reglamento de esta cámara, que dice que, cuando hay un
debate, la persona aludida tiene derecho a...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, l'article s'ha d'interpretar de manera correcta, el
que diu, el debat el tenen ordenat, si no, no acabaria mai un
debat, tots els grups parlamentaris...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -a veure, Sra. Ribas, un poc de respecte. Aquí la respecta
tothom i aplicam el Reglament. Si no té la paraula, no la té.

Si després de cada grup -i el seu grup també ha fet ús moltes
vegades de fixació de posició- s’hagués de donar la paraula a
qui ha estat contradit, no acabaríem mai els debats.

Per tant, un cop finalitzat el debat, procedirem a la votació.

La presidència demana si la cambra pren o no en
consideració la Proposició de llei de modificació de la Llei
8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, i de la Llei
14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat
autònoma. 

Passam a votar. Votam.

Vot presencial: 21 vots a favor, 27 en contra, 3 abstencions.
Hi ha 1 vot per videoconferència negatiu i 1 vot afirmatiu per
via telemàtica. Per tant, el resultat definitiu és de 22 a favor, 28
en contra i 3 abstencions.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.

(Alguns aplaudiments)
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