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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. Abans de
començar aquesta sessió plenària, i per acord unànime de la
Junta de Portaveus, farem un minut de silenci per retre
homenatge i recordar totes les víctimes del conflicte d'Ucraïna.

Ja ho vàrem manifestar, però vull tornar manifestar el
suport i solidaritat amb els ciutadans d’Ucraïna i amb el seu
govern legítim, i també exigim el cessament de les accions
militars que tant de dolor i sofriment provoquen.

Començam el minut.

(Pausa)

Moltes gràcies.

V. Compareixença del vicepresident i conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica del Govern de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre el Pla d’inversions de transició energètica
de les Illes Balears, escrit RGE núm. 2736/22, del Govern
de les Illes Balears.

Abans de començar la sessió plenària, propòs a la Cambra
l'alteració de l'ordre del dia, conformement amb l'establert a
l'article 78 del Reglament de la Cambra, en el sentit d'ajornar
la compareixença del vicepresident i conseller de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del
Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre el Pla
d'inversions de transició energètica de les Illes Balears, atès
l'escrit RGE núm. 3464/22, mitjançant el qual el Govern
comunica l'absència del vicepresident i conseller esmentat i
sol·licita l'ajornament de la compareixença.

Puc entendre aprovada per assentiment aquesta modificació
proposada? Si hi està tothom d'acord, doncs queda ajornada
aquesta compareixença. 

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, ajornada a la sessió
anterior, presentada per la diputada Sra. Patrícia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a neteja dels
torrents de Ferreries.

Primera pregunta, RGE núm. 3149/22, ajornada de la sessió
anterior, relativa a neteja dels torrents de Ferreries, que formula
la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt.
Té la paraula la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN.

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Bon dia, Sr. Mir,
Sr. Conseller. Avui ens interessam per la neteja de les
actuacions que queden pendents per fer als torrents de Ferreries
arran de les plogudes que hi va haver el setembre del 2021.
Ambdós torrents, el de Son Granot i el de la Marcona, el de
Son Granot que passa per dins del poble, va produir
inundacions dins del poble, però ens queda també el torrent que
passa prop de la Marcona i que, precisament, els pagesos d'allà
es queixen que Recursos Hídrics no ha passat.

Vostè sap que ja hem mantingut alguna conversa sobre
aquesta qüestió i vostè em va dir que sí que estava prevista
aquesta actuació, però ara ens agradaria que es concretés una
mica més quan està prevista fer-la.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom.
Sra. Font, el que li puc dir és que les actuacions de neteja i de
reparació dels torrents de Ferreries es varen dur a terme en
concepte d'emergència ja el mes de setembre per part de la
Direcció General de Recursos Hídrics, així com també la
intervenció a altres zones de les Illes, tot just després de
l’afectació de la DANA que va causar tants d’estralls a l'illa de
Menorca. 

De fet, hi va haver una intervenció immediata, per part del
personal de la Direcció General de Recursos Hídrics, de visita
sobre el terreny i també de donar resposta a totes les qüestions
per part dels afectats. Unes tasques que he de reconèixer que es
varen complicar perquè, com bé vostè sap, just després de la
DANA a l'illa de Menorca va continuar plovent tota una sèrie
de dies, i, òbviament, això va dificultar l'accés a determinats
torrents o a determinades zones.

Com li deia, aquestes intervencions o aquesta intervenció
d'emergències va tenir un cost extraordinari de més de 224.000
als municipis de Ferreries i Mercadal. A part d'aquesta
intervenció d'emergències, i arran també d'aquestes visites de
camp, el que sí li puc anunciar és que, a part de les actuacions
ja fetes, dins la planificació de Recursos Hídrics hi ha tota una
sèrie d'actuacions al municipi de Ferreries per als propers

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202736
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203464
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203149
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mesos, en concret al barranc de Sa Cova, al barranc de
Trebalúger i de Branca, al Calafí Vell i a Algendaret. 

Per tant, a mesura que sigui possible, es duran a terme
aquestes actuacions.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. No em queda
clar, finalment, si la intervenció..., és a dir, jo crec que realment
no va passar per tots els llocs, Recursos Hídrics, almenys hi ha
un pagès que es queixa que no es va passar per allà i no han fet
cap tipus d'avaluació.

I tampoc no m’ha concretat gaire, no seria capaç de posar-
me una data una mica més propera o més concreta perquè la
puguem transmetre a la gent que es queixa?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sra. Font. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Font, jo li he
passat trams concrets que són objecte i que estan dins la
planificació i actuació dins els propers mesos.

A més, aquí hi ha dues qüestions: una, que li apuntava, que
eren els desperfectes sota els quals varen quedar els terrenys,
sobretot a algunes zones concretes, que, efectivament, varen
dificultar i han dificultat l'accessibilitat a aquestes determinades
zones. I després, hi ha un altre aspecte, que també hem treballat
conjuntament amb el Consell Insular de Menorca i amb altres
entitats, també de custòdia del territori, que és el tema de
torrents que passen per zones protegides, entre d'altres coses,
perquè també sabem de la sensibilitat que hi ha en aquest sentit
i que l'actuació en aquestes determinades zones, doncs, no
sempre és la mateixa que hi pugui haver a un tram de torrent
urbà. 

Més enllà d'això, òbviament, si hi ha alguna petició
concreta d'algun veïnat o d'alguna agrupació de veïnats que falti
respondre, doncs, la Conselleria de Medi Ambient i Territori,
com sempre ha fet, està a disposició de poder atendre aquestes
peticions i, sobretot, donar resposta als desperfectes que es
varen crear.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 3147/22, ajornada a la sessió
anterior, 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.

Segona pregunta, RGE núm. 3147/22, ajornada a la sessió
anterior, relativa a cartells exposats a l'Estació Intermodal per
l'IBDona, que formula la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula la Sra.
Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Buenos días, Sra. Garrido. Hace dos semanas le pregunté si
consideraba adecuado desprestigiar a la justicia con este cartel
expuesto en la Estación Intermodal de Palma, ¿se acuerda? Un
cartel en el que se ha dibujado a un hombre, vestido de juez,
que le dice a una mujer malherida: "¿cómo voy a creer que su
marido la maltrata si usted está viva?" Y usted, cegada por su
prepotencia y haciendo gala de su habitual sectarismo
ideológico, me contestó, entre otras lindezas, que yo hacía
apología del machismo por criticar este cartel. 

Una semana después, usted se vio obligada a retirarlo, ante
la indignación de todas las asociaciones de jueces y hasta de la
mismísima ministra de Justicia, llegando incluso a pedir
perdón. Por eso, yo hoy le pregunto si continúa pensando que
criticar carteles ofensivos hacia los hombres y hacia la justicia
es hacer apología del machismo. Y, en caso de que haya
cambiado de opinión, como parece que ha sucedido, espero que
me presente sus disculpas, exactamente igual que la presidenta
del Instituto de la Mujer, que depende de usted, pidió disculpas
públicamente a las asociaciones de jueces por esta infamia. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats,
bon dia. Sra. Ribas, em reafirm en l’afirmació que vaig fer fa
tres setmanes, no dues, que vostè fa apologia del masclisme, de
fet, el seu grup polític fa apologia del masclisme; de fet, les
actituds, tant seves com del seu grup polític, són profundament
masclistes. I li dic amb una profunda tristesa, la tristesa d'una
dona que veu que una altra dona dóna i fa aquestes actituds
masclistes, perquè  per a què vostè sigui aquí asseguda, dient
les barbaritats que diu cada dimarts, un moviment feminista de
més de tres segles ho ha hagut de lluitar. Tengui això en
compte. 

(Alguns aplaudiments)

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203147
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. Garrido, no sólo no me pide disculpas sino que se
reafirma usted en sus desvaríos ideológicos. Esta vez han
rectificado porque se les han echado encima los jueces, pero
¿qué pasa con el resto de hombres que no son jueces? ¿Es que
el resto de hombres no merecen el mismo respeto?

No sé si es consciente de que este episodio las delata como
lo que son, unas feministas de pacotilla, que se creen muy
valientes a costa de desprestigiar e insultar a todo aquel que ose
criticar las aberraciones que ustedes cometen con la excusa del
feminismo; un feminismo pasado de vueltas que para lo único
que sirve es para colocar a una panda de inútiles enchufadas
que no saben vivir de otra cosa que no sea chupar de los
presupuestos públicos...

(Remor de veus)

..., muy valientes para crear bulos y fomentar odio, para
justificar la existencia de sus chiringuitos de género, pero muy
cobardes para afrontar los problemas que de verdad existen,
como las decenas de niñas que están siendo abusadas,
prostituidas, drogadas y vejadas mientras deberían estar
protegidas por las instituciones públicas que sus compañeros de
partido dirigen. 

Como mujer, me dan ustedes vergüenza ajena, vergüenza de
que tengan que ser eurodiputados de Bruselas quienes intenten
esclarecer lo que está pasando con las niñas tuteladas, mientras
ustedes, y sus feministas de pacotilla, miran para otro lado. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, moltes gràcies, president. Ho veu, Sra. Ribas, com un
moviment feminista de més de tres segles ha hagut de lluitar
perquè després vostè vengui aquí a dir les barbaritats que acaba
de dir! I em reafirm en el que vaig dir, la seva actitud és
profundament masclista, la seva actitud va en contra del
feminisme i la seva actitud va en contra de tot el que ha lluitat
des del primer dia, que és la igualtat entre homes i dones, i, per
tant, la seva actitud va en contra dels drets fonamentals de totes
les persones. 

El feminisme i el moviment feminista ha arribat fins aquí,
no gràcies a dones com vostè, sinó lluitant contra dones com
vostè, perquè vostè avui ha parlat de desvaríos ideológicos,
feministas de pacotilla, feminismo pasado de vueltas, inútiles,
enchufadas, que crean bulos y chiringuitos de género, el que
demostra el seu partit és exactament tot el contrari. Vostès, des

d'ahir, tendran responsabilitat de govern a un govern autonòmic
allà on comencen dient que canviaran la Llei de violència de
gènere i faran una llei de lluita contra la violència intrafamiliar,
per tant, negant la violència que s'exerceix contra les dones pel
fet de ser dones, negant tota la base del feminisme, negant-ho,
que és el que va fer el seu diputat. 

I, Sra. Ribas, hi ha una cosa: demani al seu company d'escó
a veure si, amb aquest alarde d’igualtat i feminisme que fan
vostès, a la seva manera, vostè seria avui aquí asseguda si no
fos per una llei cremallera que va aprovar un govern socialista
i feminista.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 3158/22, ajornada a la sessió
anterior, presentada per la diputada Sra. Margalida Durán
i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanya a l’Estació Intermodal de l’IBDona.

Tercera pregunta, RGE núm. 3158/22, ajornada a la sessió
anterior, relativa a campanya a l'Estació Intermodal de l'IB
Dona, que formula la diputada Margalida Durán i Cladera, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president, molt bon dia, diputades i diputats. En
governar el Partit Popular va ser aprovat, per àmplia majoria,
el Pacte d'estat contra la violència de gènere, després de molta
feina per arribar a consensos, el setembre del 2017 i va ser
renovat el 25 de novembre de l'any passat.

Fruit d'aquest pacte, vénen anualment a aquesta comunitat
autònoma 6 milions d'euros per dur a terme les mesures
recollides en els 10 eixos principals d'actuacions. Entre les
accions a realitzar hi ha les campanyes de sensibilització de la
societat i de prevenció de la violència de gènere i, entre
aquestes, la de conscienciar que la denúncia és fonamental i
imprescindible perquè es posi en marxa el procés de protecció
i ajuda a la dona víctima de violència de gènere.

Continua pensant el Govern que és encertada la campanya
promoguda pel l'IB Dona i pel Govern a la Intermodal de
Palma? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sí, Sra. Durán, continuam
manifestant que aquesta campanya és encertada, no és una
campanya, són dues exposicions, per tant, posem-ho en el seu
context, són dues exposicions que pretenen mostrar, per una
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banda, el masclisme i el micromasclisme que es produeix a la
nostra societat, en denunciar actituds concretes perquè s’hi
puguin veure reflectits els homes en el moment que les vegin,
i després, també, una altra que denuncia les agressions sexuals
que pateixen les dones en el dia a dia, des d'una agressió sexual
que pot ser d'un simple tocament a una agressió sexual molt
més important, com és una violació. 

Per tant, sí que pensam que aquesta campanya que es va
instal·lar, que està instal·lada a la Intermodal ha complit el seu
objectiu.

I li diré una cosa més, Sra. Durán, miri si ha complit el seu
objectiu que distintes entitats, ajuntaments, etc., ens han
demanat que els deixem aquestes dues exposicions per
posar-les als seus espais. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Vostès erra que erra i continuen sense demanar i sense
reconèixer cap errada. 

Que una campanya del Govern i de l’IB Dona digui:
“¿Cómo voy a creer que su marido la maltrata si usted está
viva?”, amb la imatge d’un jutge, és un despropòsit
descomunal i vergonyós.

(Remor de veus i petit aldarull)

Per una part... per una part, és un atac en tota regla als
membres de la carrera judicial a qui vostès desacrediten i, per
l'altra, dissuadeix i descoratja una víctima de violència de
gènere a la qual -com vostè sap- li costa molt, de vegades anys,
arribar a posar una denúncia. 

A més, és un disbarat que tudin doblers públics del
Ministeri d'Igualtat amb aquestes campanyes mentre es
deneguen recursos per posar en marxa uns nous jutjats contra
la violència de gènere aquí, a Palma.

Des del nostre partit subscrivim els comunicats de rebuig
enèrgic de totes les associacions judicials, de les associacions
de fiscals, del Consell General del Poder Judicial, fins i tot de
la mateixa ministra, la Sra. Pilar Llop. I no és la primera
vegada, a vostès els agraden les campanyes de cartells, tik tok
i calendaris, en lloc de lluitar contra el masclisme o
micromasclismes -com diu vostè- amb campanyes de formació
adequades i especialitzades des dels centres d'educació,
començant per primària, empreses i també dins la mateixa
administració. 

Queda molt de camí, a dia d'avui les dones continuen sent
controlades, amenaçades, agredides i assassinades i, amb el
cartell que vostès han hagut de retirar, varen donar vostès
moltes passes enrere.

El mal és tant que ja no n’hi ha prou amb una disculpa, que,
a més, tampoc no volen donar, sinó que es dignin d'una vegada
a depurar les pertinents responsabilitats i cessin immediatament
el responsable.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies...

(Alguns aplaudiments)

..., gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

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

Sra. Durán, aquest discurs està molt bé, jo crec que vostè
hauria d'anar-se’n a Castella i Lleó i l’hauria de fer als seus
companys de Castella i Lleó...

(Alguns aplaudiments)

..., que ahir... que ahir... que ahir, en el plenari d'investidura del
Sr. Mañueco, no varen pronunciar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., no varen pronunciar la paraula de “lluita contra la violència
de gènere” perquè a partir d'ara el Partit Popular ha decidit
lluitar contra la violència intrafamiliar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., directament...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... directament...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... el Partit Popular..., -demani-ho al seu portaveu... 

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... aquest nou que han posat-, el Partit Popular ha decidit anar
directament a lluitar contra la violència intrafamiliar, ja no es
lluita contra la violència contra les dones.
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I vostè ho ha dit fa un moment, a les dones ens continuen
pegant, ens continuen violant i ens continuen matant pel fet de
ser dones, i el seu partit ha començat un camí enrere que té
molt mala ferida, perquè el seu partit i vostè, aquests discursos
que ve aquí i fa amb aquesta vehemència, els haurien de fer a
altres indrets. 

Esper que la seva presidenta, la Sra. Prohens, faci aquest
discurs amb aquesta vehemència dins els òrgans pertinents del
Partit Popular perquè els seus...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... companys de viatge, que té asseguts aquí darrera, els seus
companys de viatge són els que a vostè d'aquí poc li faran dir
que lluitarà contra la violència intrafamiliar, apunti el moment
en què li ho dic.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 3157/22, ajornada a la sessió
anterior, 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.

Quarta pregunta, RGE núm. 3157/22, ajornada a la sessió
anterior, relativa a crisi de les empreses de manteniment i
reparació d'embarcacions, que formula la diputada Virginia
Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Bon dia, gràcies president, bon dia, diputats diputades,
premsa, personal convidat i tota la gent de la casa.

Sr. Marí, no es la primera y creo que no será la última vez
que usted y yo hablemos de este tema, de las empresas de
mantenimiento y reparación de embarcaciones.

Hace un mes usted ya se excusaba, ante mi compañero Juan
Manuel Lafuente, en el hecho de que era una competencia de
la Autoridad Portuaria, pero ¿sabe quién nombra a su
presidente? El Gobierno balear. Y ¿sabe quien forma parte de
ese consejo de administración y cobra? Usted, Sr. Marí, o sea
que no me venga con milongas.

Hace ya tiempo que estas pequeñas empresas se encuentran
al borde de la ruina y todo ¿por qué? Porque no saben gestionar
y reclamar al Gobierno lo que pertoca. Un año después las

cosas no es que estén igual, es que están peor, peor. A estas
alturas de la temporada y cuando las instalaciones disponen de
un 25% de espacio de varada libre y otro tanto de amarre, lo
que supondría que entre 7 y 8 embarcaciones de grandes
esloras podrían estar haciendo allí sus labores de
mantenimiento, la realidad es que no están.

¿Sabe en cuánto se calcula ya la pérdida? En 80 milions de
euros.

Sr. Marí, ¿qué medidas piensan tomar al respecto?

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Sra. Marí. 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 a tothom. Sra. Marí,
vostè em fa una pregunta genèrica sobre la crisi que pateixen
les empreses del sector nàutic i no hi ha cap dada econòmica en
aquestes illes que indiqui que aquest sector es troba en cap
tipus de crisi, ni per les dades de producció industrial ni per la
capacitat d’ocupar gent que tenen aquestes empreses en buscar
formació específica per a aquesta gent. 

Vostè es refereix a un problema concret d'aquí, de Palma,
on dedica aquesta pregunta, perquè hi ha una qüestió d’una
concessió administrativa que estava prorrogada i que llavors
necessitava una mica més d’espai. Per tant..., però aquest tema
es troba en vies de solució, i crec que no hauria d'emprar tota
aquesta vehemència a posar en crisi -com diu vostè- tot el
sector de reparació d'embarcacions de les Illes Balears, perquè
en el conjunt de les Illes Balears és un sector molt productiu
que té ajudes del Govern, que té l’admiració del Govern, que
treballa molt bé, que forma gent i que dóna molts de llocs
d’ocupació fixa. 

Per tant, no compartim de cap de les maneres que hi hagi
una crisi a les empreses del sector d’embarcacions.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Mire, Sr. Marí, lo primero que le he dicho son empresas de
mantenimiento y reparación de embarcaciones, no he hablado
del resto del sector. A ver si me escucha, lo primero.

(Remor de veus)

Ya sé que se reunieron ustedes con los afectados el pasado
4 de abril, y sabe ¿para qué? Yo se lo digo, para decirles que
las cosas siguen igual y que hay que buscar soluciones.
¿Ahora? Si ya hace tiempo que se deberían tener estas
soluciones. ¿Sabe cuáles son las perspectivas si esto sigue? Que
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unas 50 embarcaciones dejarán de venir y las pérdidas en
facturación para el año que viene serán superiores a los 100
millones de euros, para este tipo de empresas de mantenimiento
y reparación de embarcaciones. Se lo vuelvo a repetir, porque
se ve que no me entiende.

Sinceramente, esto no se puede permitir, el sector náutico
de las Islas Baleares no puede permitirse estas pérdidas. Pero,
¿sabe lo peor de todo? Que a estas alturas ya se han quedado
sin empleo más de 10 personas, es decir, más de 10 familias se
han quedado sin el sustento para poder vivir. Esta es la realidad
que están provocando ustedes.

Ya le informo yo que será muy difícil recuperar que estas
embarcaciones vuelvan a nuestros puertos, que se han ido a
puertos como pueden ser Valencia o Vilanova. El éxodo de
embarcaciones a otros destinos para su mantenimiento es ya
una realidad y ¡ustedes son los culpables!

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Una altra vegada més,
Sra. Marí, per molt que insisteixi, no canviarà la realitat, les
empreses del sector nàutic de les Illes Balears de reparació
d'embarcacions, també li dic, concretament, no es troben en cap
tipus de crisi, hi ha un problema amb una empresa concreta,
aquí, als serveis portuaris, que tenen un problema d'una
concessió, un problema d'espai, que es troba en vies de solució.
És Autoritat Portuària de les Illes Balears, que és veritat que jo
particip en el consell d'administració, i l'Estat qui han d'arreglar
aquesta qüestió de la concessió administrativa per ampliar un
espai. 

Es vol fer una reubicació en els molls comercials per dotar
de més infraestructures o d’infraestructures més modernes, que
puguin acollir eslores més grosses i un millor servei a aquest
sector, però de cap de les maneres permetre’m que aquí, en
aquest fòrum en què ens escolta molta gent, vostès puguin dir
que les empreses del sector de les Illes Balears de nàutica estan
en crisi i que, a més a més, és culpa d'aquest govern, perquè és
tot el contrari. 

Per tant, no acceptam la major, Sra. Marí. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 3366/22, presentada pel
diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a política mediambiental de Palma pel que
fa als abocaments d’aigües residuals.

Cinquena pregunta RGE núm. 3366/22, relativa a política
mediambiental de Palma, pel que fa als abocaments d’aigües
residuals, que formula el diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies president, senyores i senyors diputats, bon dia. Sr.
Conseller, al llarg d'aquests darrers anys hem parlat en moltes
ocasions dels abocaments de les aigües brutes a la badia de
Palma i del funcionament de la depuradora de Palma, i les
seves respostes són un poema, conseller. Primer diu que això
és de temps immemorial; en segon lloc, que ara el cànon de
l'aigua i els doblers els empram per arreglar això; en tercer lloc,
que hi gastam una doblerada i que no se n'hi havien gastats tant
mai; i en quart lloc, o cinquè, ja on vol dir: no, però de tot això,
la culpa és del PP!

(Algunes rialles i remor de veus)

Sr. Conseller, jo no li deman pel cànon de sanejament, jo no
li deman pels doblers que hi malgasten, jo no li deman per les
competències, si són o no són seves, jo li deman avui una
valoració de com es troba la badia de Palma en aquelles
matèries que són de la seva responsabilitat.

(Se sent una veu de fons que diu: “molt bé Miquel, molt bé
Miquel!”, alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vidal, disculpi que li doni
l'esquena, amb aquest nou sistema se’ns fa certament complicat.
Bé, vostè em demana que valori la política mediambiental de
l'Ajuntament de Palma, i jo no sé si això del seu partit és un és
un descuit o és una incompetència. 

(Remor de veus)

Miri, vostè, dins el seu grup parlamentari té el secretari
general del PP de Palma, a més, vostès tenen regidors a
l'Ajuntament de Palma i vénen aquí cada setmana a
demanar-nos als membres d'aquest govern que valorem les
polítiques ambientals de caire municipal. Jo el que li suggeriria,
si vostè en realitat està preocupat per aquesta qüestió, és que
exerceixi la seva feina i les seves funcions com a Grup Popular
a l'Ajuntament de Palma i que venguin aquí a fer una sessió de
control del Govern honesta i eficient.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Vidal.
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EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sr. Conseller, vostè no m'ha escoltat, li he demanat una
valoració de les seves competències de la badia de Palma!...

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)

Jo vull que em parli de la posidònia i vull que em parli de
qualitat de l'aigua. A vostè li sembla just que un ciutadà, amb
un llaütet que tira una àncora per aturar el llaüt i arrabassa 10
centímetres d'alga, li foti una multa de pinyol vermell i als de
la depuradora, que saben on són,...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

... en maten milers de metres quadrats i vostè no ho veu. I és
cec!, o no veu les fotos o no va a nedar a la badia de Palma! La
posidònia és de la seva responsabilitat, Sr. Conseller!, jo li dic
per si no ho sabia.

Amb els meus companys de Palma em duc perfectament i
parlam del que volem. Però la seva responsabilitat conseller, si
encara no se n’ha temut, després de 7 anys, és greu, la seva
responsabilitat és la posidònia, la qualitat de l'aigua i el medi
ambient, que la consellera el va posar per això. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vidal, em sap greu que
s'hagi enfadat quan li he contestat la pregunta literal que vostè
m’havia formulat.

(Remor de veus)

Sigui com sigui, un matís: la posidònia és responsabilitat de
tots i és una vergonya veure...

(Remor de veus)

..., com ara vostè, que és a l’oposició...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

..., es posa en boca la conservació de la posidònia, és una
autèntica vergonya, perquè vostès, ja li ho vaig dir, han estat el
partit que més mal ha fet al sistema de sanejament i depuració
d'aquesta comunitat autònoma...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I ha estat el partit que més mal ha fet a la conservació i a la
protecció dels valors naturals de les nostres illes. I vénen aquí
ara vostès, a intentar donar lliçons respecte d’això.

A mi em fa vergonya dir-li-ho, però és que li he de tornar
recordar, el seu partit va ser el partit que va suprimir, amb
nocturnitat i traïdoria, per tant, amb covardia absoluta, el cànon
de sanejament en aquestes illes, el seu partit va ser l'únic
responsable d'aquesta eliminació.

(Remor de veus)

Aquest govern des de l'any 2017....

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

... ha subscrit un protocol d’inversió de 91 milions d’euros amb
l'Ajuntament de Palma.

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Esperi, per favor, Sr. Conseller, s’aturi. He aturat el temps.

A veure, Sr. Costa, no, no, és que no només és vostè, podria
enumerar tots els diputats i diputades que han intervingut quan
no els toca. Per tant, per favor, un poc de silenci. 

Continuï, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat cou, perquè sempre
que parlam de cànon de sanejament passa això, sempre.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Li deia, li deia que hem signat un protocol d’inversió de 91
milions d’euros només subscrit a la ciutat de Palma, 27 milions
d’euros actualment es troben en execució. Pot visitar vostè el
tanc de tempestes, que ja està pràcticament finalitzat, i que
posarà solució a aquesta problemàtica.

A més, com vostè sap, el ministeri, a través també de les
negociacions del Govern de les Illes Balears, ja ha licitat el
projecte de la nova depuradora. 

Per tant, jo li demanaria responsabilitat, honestedat i que,
per favor, no venguin a fer més demagògia amb aquest tema a
aquest Parlament. Moltes gràcies. 

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

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 3454/22, presentada pel
diputat Sr. José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a prohibició de xibius, para-sols i
gandules a les platges de les Illes Balears.

Sisena pregunta, RGE núm. 3454/22, presentada en
substitució de la RGE núm. 3367/22, relativa a prohibició de
xibius, para-sols i gandules a les platges de les Illes Balears,
que formula el diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Bonet.

EL SR. BONET I DÍAZ:

Gràcies, president. Conseller Mir, “Costas deja a Baleares
sin chiringuitos, sombrillas y tumbonas en esta Semana Santa”.
Dice la noticia que “por un retraso en los informes de Costas y
de la Conselleria de Medio Ambiente, algunas playas de las
islas se quedarán sin poder dar este servicio esta Pascua y,
quien sabe, si en verano también”.

¿Desidia o intención? Hay retraso en estos informes,
cuando se sabe, como en cada Pascua, con un año de antelación
y este año ha caído, además, un mes más tarde de lo normal.
Por tanto, intención seguro, malintencionado diría yo. Y más
malintencionado nos parece que sea justamente, justamente
después de la semana en la que ustedes han emitido informes
contrarios a la instalación de chiringuitos en determinadas
playas de las islas, informes más restrictivos que la propia Ley
de costas, ¿también están en contra de los chiringuitos, Sr.
Conseller, están en contra de las tumbonas, de las sombrillas...?
¿Les queda algo más en lo que estar en contra?

Gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. La pregunta d'abans era sobre
l'Ajuntament de Palma i, ara, sobre el Govern de l'Estat.

Jo, el que li puc dir, Sr. Bonet, és que el Govern de les Illes
Balears -com bé entenc que vostè sap- no té responsabilitats
substantives sobre les autoritzacions respecte de les
concessions en el domini públic marítim terrestre. Com a
Conselleria de Medi Ambient i Territori, el que sí fem és
acomplir la normativa en aquelles platges que tenen alguna
figura de protecció, i aquesta normativa està basada en un
principi bàsic, que és la conservació d'aquests espais.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I DÍAZ:

Gràcies, president. Sr. Conseller, ya sabemos que ayer se
autorizaron en algunas playas tumbonas, pero entenderá que es
tarde, y mal. Ustedes, además pretenden eliminar no sé cuántos
chiringuitos en las playas porque no les gustan, porque no les
gustan, no hay más, quítense la careta y digan alto y claro que
pretenden llegar al objetivo de chiringuitos cero en las playas. 

(Remor de veus)

¿Y cómo lo van a hacer? Pues, por pasos, como solo
ustedes saben hacerlo...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor...

EL SR. BONET I DÍAZ:

Gràcies, president. Primero, prohibiendo la instalación de
estos chiringuitos por decreto y, segundo, prohibiendo a los
cuatro chiringuitos que queden que tengan un alternadora que
pueda mantener un congelador y una nevera en marcha. Y es
que ustedes pretenden que los chiringuitos vendan coca-colas
calientes, con la playa a 40º, así, en un año habrán cerrado
todos, seguro.

Y se llenan la boca hablando de producto local. ¿Usted cree
que alguno de los chiringuitos de Sa Ràpita o d’Es Trenc va a
poder vender helados de Campos si no hay suficiente energía
para mantener los congeladores en marcha?

Y ustedes ponen el foco ahora en los dueños de los
chiringuitos, a los que han pintado como malos, malísimos,
como unos terroristas medioambientales. Pero aquí no solo
hablamos de ese empresario, a los que ustedes están enviando
a la ruina, ni de los trabajadores que ustedes están enviando al
paro, que también, aquí los grandes perjudicados son los
clientes, los clientes que, en un día de playa, pretenden tomarse
un agua, fría, a poder ser.

Y además, ¿sabe qué es lo que fomentará en las playas? Ya
se lo digo yo: la venta ambulante ilegal. Ustedes pretenden que
haya, también en las playas, vendedores ambulantes, como los
hay en Palma.

Y ahora le molestan los chiringuitos, las tumbonas y las
sombrillas, y los terminarán prohibiendo, porque ustedes son
así: si les molesta algo, lo acaban prohibiendo.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Jo, Sr. Bonet, ja li he dit, des
de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, en aquelles
platges que tenen alguna figura de protecció, òbviament,
seguirem treballant per acomplir la nostra obligació com a
administració, que és garantir la seva conservació. I per fer-ho,
ho fem també acomplint la normativa, i una part important
d'aquesta normativa, Sr. Bonet, és una Ordre del conseller de
Medi Ambient de l'any 2013, jo no sé si recorda qui era el
conseller de Medi Ambient a l'any 2013, el Partit Popular va fer
una ordre on regulava la distància entre els xibius i la densitat
dels xibius a les platges, i la va fer el Partit Popular, i aquesta
és una ordre que respon a criteris ambientals, i aquesta és una
ordre que és la que regeix, entre d’altres coses, per autoritzar
o no xibius dins els espais naturals protegits.

Vostès demostren que quan són a l'oposició no són un partit
constructiu, sinó que són un partit reaccionari, són un partit que
sempre va a cercar la confrontació social, i són un partit que
sempre va a apuntar a la solució correcta. Si vostès defensen
que en aquestes illes, tant els illencs com els que ens visiten,
puguin seguir gaudint de les nostres platges, vostès haurien de
defensar també que les polítiques públiques vagin cap a
garantir la seva conservació, sobretot de platges com Es Trenc,
una platja que s’ha venut durant dècades com a idíl·lica, quan
té problemes de conservació i de recessió molts importants.

Per tant, li torn a demanar: no facin demagògia en aquests
temes, facin un control exhaust, facin un control honest, però
no facin demagògia sobre temes que són estratègics i
estructurals per al futur d'aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.7) Pregunta RGE núm. 3353/22, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a control d’erradicació de les serps invasores a les illes
d’Eivissa i Mallorca. 

Setena pregunta, RGE núm. 3353/22, relativa a control i
erradicació de les serps invasores a les illes d'Eivissa i
Mallorca, que formula la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Sureda.

 LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies president, senyores i senyors diputats, molt bon dia.
Sr. Conseller, ve el bon temps i tots tenim ganes... -en teoria, ha
de venir el bon temps-, i tots tenim ganes de sortir i estar una
estona a les terrasses; de la mateixa manera, les serps, quan
veuen que comença la calor, surten i s’assolellen, per tant,
començarem a tenir aquests animals invasors a Mallorca i
sobretot a Eivissa, que sí que està oficialment declarada com a
espècie invasora.

Des d'El Pi hem fet diferents iniciatives perquè sempre ens
ha preocupat aquest tema. La legislatura passada n’aprovàrem
una per al control de serps i colobres a Eivissa, on hi havia
diferents punts, com poder incrementar el nombre de gàbies,
incrementar els recursos per eliminar aquests ofidis i poder
evitar el mal que fan a la biodiversitat del nostre medi, amb la
pèrdua de la fauna autòctona i l'alarma social que provoquen.

Dins aquesta legislatura hem fet preguntes escrites i orals,
i fins i tot esmenes per incrementar la partida destinada a
controlar i erradicar les serps invasores a les nostres illes. En el
2020 l'AETIB va realitzar un projecte plurianual de control
d'espècies invasores a les Pitiüses: hi havia d'haver més control
d'entrada amb quarantena de les oliveres als ports; cursos de
formació, tant a entitats com a ciutadania; telèfons de contacte,
etc., però la realitat és que ve l'estiu i desgraciadament
trobarem serps -i no poques- a les nostres illes.

Per tant, Sr. Conseller, ens agradaria saber quines mesures
es duen a terme per controlar i erradicar les serps invasores de
les illes de Mallorca i Eivissa.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Sureda, li agraesc una
vegada més l’interès que vostè sempre mostra per aquest tema,
que certament és important.

Dos matisos: en primer lloc, que avui en dia -i jo sempre ho
he dit- és molt difícil parlar d’erradicació, crec que no hem
d'enganar la població i, per tant, crec que hem de parlar de
control, en tot cas, de les densitats. I, en segon aspecte, un tema
que vostè apuntava, efectivament, a Mallorca les serps no estan
declarades com a invasores.

Dit això, a l'illa d'Eivissa i també de Formentera, en els
darrers anys, sí que és vera que hem aconseguit reduir molt les
densitats i, sobretot centralitzar-les a determinades zones del
territori. Li puc anunciar que l'any 2022 serà l’any on l’operatiu
de control d'ofidis serà el més gran de la història de les Illes
Balears, en concret hi haurà 8 tècnics a Pitiüses, únicament i
exclusivament dedicats a aquesta finalitat, amb 5 vehicles
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propis i poc més de 2.000 gàbies pròpies de la Conselleria de
Medi Ambient i Territori, disposades damunt el territori.

A més, també, s'ha encetat un programa d'assessorament
amb la cessió de poc més de 250 gàbies a particulars, amb
l’assessorament del COFIB, i s'ha habilitat un telèfon 24 hores
per a aquest tipus d’incidència. A més, avui el personal tècnic
de la Conselleria de Medi Ambient i Territori té una reunió
amb els responsables dels dos consells insulars, tant d'Eivissa
com de Formentera, per repassar la temporada passada i
planificar la d'aquest 2022.

Pel que fa a Mallorca, aquest mes, precisament, ha
començat l’assessorament de particulars i entitats amb la cessió
també temporal de gàbies, aproximadament unes 200 gàbies, de
tots aquells municipis que s'han volgut sumar a la campanya. A
campanyes anteriors, els ajuntaments, també amb un voltant de
200 gàbies, varen autogestionar i varen incrementar el nombre
de captures a l'illa de Mallorca d'una manera molt important.

I aquest és l'esperit de la Conselleria de Medi Ambient i
Territori, i aprofit l'avinentesa de la seva pregunta també per fer
una crida: que tots aquells ajuntaments de Mallorca que es
vulguin adherir a aquesta campanya que es posin en contacte
amb la Conselleria de Medi Ambient o directament amb el
COFIB, perquè també podran ser objecte de cessió de gàbies.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sr. Conseller, li anava a dir que el
projecte que es va fer de l'AETIB tenia un pressupost de
823.000 euros, i volíem saber els resultats quins eren, si eren
els esperats o si encara era molt prest per donar avanços,
perquè veiem que la situació real actualment no ha millorat
gaire. Esperem que, com vostè diu, en el 2022 aquestes accions
siguin contundents i minvin, com vostè vol que ho diguem i no
erradicar, que és complicat, aquestes serps a les nostres illes.

Sabem que s'han incrementat les gàbies, sabem que hi ha
col·laboració entre el COFIB, els AMA, la conselleria, consells
i entitats i privats, fins i tot tenim constància que el Consell
d'Eivissa ha fet convenis de col·laboració amb l'Associació de
Caçadors de l’illa, ens agradaria saber si a Mallorca també fos
possible, perquè creiem que s'han de cercar totes les possibles
solucions per minvar de manera exhaustiva el nombre de serps
a les nostres illes i que no n'hi hagi i que es puguin erradicar, si
fos possible. 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breu. Un matís, el
projecte és del COFIB, no de l'AETIB, i està finançat a través
de l'Impost de turisme sostenible.

Quant als resultats, molt bons resultats, jo ara no tenc les
dades, però m'oferesc a fer-li arribar aquestes dades i que pugui
veure que s'han produït el major nombre de captures mai vist a
les Illes Balears.

I, efectivament, un agraïment especial als caçadors d'Eivissa
i també als de Mallorca, perquè també col·laboram amb ells
des del COFIB. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 3361/22, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures a
prendre per al tema d’abusos a menors tutelats.

Vuitena pregunta, RGE núm. 3361/22, relativa a mesures a
prendre per al tema d'abusos a menors tutelats, que formula el
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Nos queda mucho en esta cámara
por luchar contra el machismo estructural, hemos tenido hoy
una muestra clarísima en las palabras de la Sra. Garrido, que ha
acusado a mi compañera de estar donde está por la lista
cremallera; a lo mejor le ha engañado el subconsciente, porque
piensa que alguna de sus compañeras o usted misma está donde
está por la cuota. Le puedo asegurar que mi compañera está
donde está...

(Remor de veus i algun aplaudiment)

... por su valía. 

(Remor de veus)

Y Sra. Consellera, ¿qué medidas ha tomado para evitar que
se sigan produciendo abusos sexuales a menores tuteladas? 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. 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. Des de les
competències que són pròpies al Govern, aquest govern fa un
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seguiment per a l'aplicació correcta del protocol, amb reunions
periòdiques amb els tècnics del consell insular; forma 750
professionals anualment perquè detectin millor i tractin millor
les menors víctimes d'aquesta explotació sexual; sensibilitza la
població perquè siguem conscients que aquest problema
existeix i que s'ha de visualitzar; es fa una campanya de
sensibilització pionera a l'Estat espanyol reconeguda als
congressos que tracten aquest tema; 900 tallers anuals a les
alumnes de quart d'ESO, en quatre anys hi hauran passat
46.000 alumnes; 150 tallers a pares i a mares perquè puguin
detectar aquestes situacions; i millorar l'atenció de les menors
explotades no tutelades a través de l'increment de psicòlegs del
centre de tractament. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, estamos muy
preocupados porque vemos que siguen ustedes en lo de
siempre: talleres, folletos, cursillos... ¿no se han dado cuenta de
que sus protocolos no funcionan? Porque, evidentemente, y voy
a citarla a usted misma: "llevamos años trabajando, pero,
desgraciadamente, no hemos conseguido que se reduzcan los
casos".

Y voy a citarla de nuevo a usted misma:
"Desgraciadamente, este tipo de abusos no desaparecerá".
¿Esto es lo que ustedes..., esa es su proyección de futuro, eso
es lo que ustedes creen? O sea, llevan años trabajando con unos
protocolos que en algo fallan, porque en algo fallan si no han
conseguido, en sus propias declaraciones, reducir el número de
casos. 

Lo que está claro, lo que está claro, Sra. Consellera, es que
usted no quiere asumir sus responsabilidades, usted siempre
discute de las competencias, las competencias son de todos
nosotros, es de toda la sociedad, nosotros no podemos
ponernos aquí a discutir sobre de quién es la competencia,
cuando lo que se está haciendo es abusar de menores que están
bajo la responsabilidad de esta administración, a esos menores
que se les ha sustraído la custodia a sus padres, supuestamente
para protegerlas.

Y ¿qué se hace en lugar de protegerlas? Caer en redes de
prostitución, bueno, en esas redes que, según ustedes, no
existen, porque las llaman cadenas de contactos. Porque, eso sí,
para eufemismos tienen ustedes todo un baúl; para aplicar
medidas efectivas, desde luego, no.

Y lo último que han hecho, ante la visita de la comisión
europea que viene a investigar estos casos es decir que nosotros
la estamos manipulando y que somos partidistas. Y le puedo
asegurar que sí, Sra. Santiago, nosotros la estamos
manipulando, en bien de las menores; y nosotros somos
partidistas, porque nosotros nos ponemos de parte de las
menores violadas, abusadas y prostituidas, y ahí vamos a estar.

Y aunque esta cámara no lo haga en esta legislatura, en la
siguiente tendremos una comisión de investigación. 

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. 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. El protocol és un protocol de detecció,
és un protocol de detecció, per tant, funciona, perquè estam
detectant. I sempre, desgraciadament, hi haurà aquesta
explotació. I sap per què? Perquè encara es nega, com vostès
neguen, el discurs de la violència masclista, per això encara
continuarà. Perquè el canvi més important és el canvi de
mentalitat i amb la negació que vostès fan, que no existeix la
violència masclista, no facilita aquest canvi de mentalitat,
perquè la violència masclista existeix.

No són les dones les que necessitam nins de 15 anys per
satisfer els nostres desitjos sexuals, són els homes, alguns
homes, massa homes! I vostès, amb aquest discurs de negació...

(Alguns aplaudiments)

..., amb aquest discurs de la violència masclista,... amb aquest
discurs de negació de la violència masclista no afavoreixen
aquests canvis, vostès són els qui han de canviar, els qui ens
tenen preocupats són vostès, l'extrema dreta que nega la
violència masclista. I ara se li ha sumat el Partit Popular dient
que això és violència familiar.

No és violència masclista, és violència de gènere perquè les
víctimes sempre són dones, senyors!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.9) Pregunta RGE núm. 3368/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nomenament de l’equip
d’IB3.

Novena pregunta, RGE núm. 3368/22, relativa a
nomenament de l'equip d’IB3, presentada pel diputat Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular.
Deman a la Cambra si està d'acord amb ajornar aquesta
pregunta, tal com ho sol·licita el Sr. Fuster a l'escrit RGE núm.
3478/22.

Si tothom hi està d'acord, queda ajornada per a la propera
sessió.
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I.10) Pregunta RGE núm. 3372/22, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a deduccions fiscals
autonòmiques a la campanya de la renda 2021.

Desena pregunta, RGE núm. 3372/22, relativa a deduccions
fiscals autonòmiques a la campanya de la renda 2021, 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. Sra. Consellera, la setmana passada, el
6 d'abril, es va iniciar la campanya de la renda amb uns trams
d’IRPF per a la part autonòmica i amb unes bonificacions
autonòmiques, però la campanya de la renda d'enguany té un
aspecte que fa molts d'anys que no succeïa, la inflació, una
inflació que afecta d'una manera molt important el poder
adquisitiu. 

Per tant, Sra. Consellera, considera el Govern que les
deduccions fiscals autonòmiques previstes a la present
campanya de la renda són suficients per pal·liar la pèrdua de
poder adquisitiu dels ciutadans de les Illes Balears? 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors.

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

Gràcies, president, diputats, diputades. Sr. Ribas,
moltíssimes gràcies per la seva pregunta, perquè em permet
explicar, ara que comença la campanya de la renda, que hi ha
18 deduccions autonòmiques que s'han recuperat de les que
havia llevat el PP des del 2015 i s’han ampliat amb l'objectiu
d'aconseguir una millor conciliació familiar, millorar l'accés a
l'habitatge, per a estudis fora de les Illes Balears, per a
eficiència energètica, per a inversió d’accions a noves
empreses, per a aprenentatge de llengües estrangeres, per a
compra de llibres.

Crec que és important que la gent revisi la seva declaració
i es pugui aplicar aquestes deduccions, més encara si tenim en
compte que al decret llei que avui duim a convalidació s'ha
incrementat un 10% el llindar de renda per a l'accés a aquestes
deduccions. És una mesura positiva, però, òbviament, no és
l’única ni la més important de les mesures que s'han
implementat entre el Govern d'Espanya i el Govern de les Illes
Balears per contrarestar aquesta situació, per protegir les
famílies i les empreses de les pujades de preus. 

I són mesures que assorteixen l'efecte desitjat, el Banc
d'Espanya estima que el conjunt de mesures per contrarestar les
pressions inflacionistes que suposen un control dels preus de
l'energia i la fixació dels límits a la revaloració dels lloguers,
restaria entre 0,5 i 0,8 punts a la inflació, moderaria l'increment
de preus a la segona mitjana del 22 i una forta baixada que ens

situaria en el 2% d'inflació en el 2023, per la qual cosa, són
mesures que tenen efecte, i aquest és l'objectiu del pla de
mesures tant de l'Estat com del Govern de les Illes Balears.

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sra. Consellera, ja veurem si les mesures
tenen efecte. Vostè ho ha dit, avui, segurament, es validarà el
decret llei on el Govern eleva els ingressos màxims per
acollir-se a les bonificacions de l’IRPF autonòmic del 2022, el
de la propera campanya, i es justifica per l'increment de salaris
en els darrers anys.

I no podrien, en aprofitar que ja feien modificacions, haver
actualitzat també els trams de l’IRPF autonòmic?

El Grup Parlamentari Ciutadans vàrem demanar deflactar
els trams de l’IRPF autonòmic per adaptar-los a la realitat
actual i tenir en compte la inflació i la pèrdua de poder
adquisitiu que implica, perquè la inflació ha pujat molt més que
els salaris i, per tant, els trams actuals de l’IRPF són injusts.

El sou pot pujar un 2%, però no té sentit que es pugi de
tram i es paguin més imposts si la inflació puja un 10%, i a la
pràctica tenim menys poder adquisitiu. 

Deflactar els trams d’IRPF per ajustar aquest trams per a
l’equilibri és necessari, i no digui que els efectes de la
deflactació dels trams d’IRPF no són immediats, sí que ho són;
si es deflacten els trams d’IRPF les retencions de les nòmines
seran menors, es reduiran i, a final de mes, en el mes on
s'aprovin les deflactacions, el treballador percebrà una renda
neta superior. Encara que siguin 15 euros, bons són per pal·liar
els efectes de la inflació.

Evidentment, la deflactació beneficiaria totes les rendes,
però sobretot beneficiaria els que no estan obligats a presentar
la declaració de la renda, és a dir, els treballadors que perceben
rendes inferiors als 22.000 euros anuals.

Ja que diuen que no volen abaixar imposts, li demanem un
retoc, un (...) a l’IRPF autonòmic, amb bisturí, un gest en el
moment que els treballadors, els autònoms i les empreses estan
ofegats d’imposts. 

Gràcies, president.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors.
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LA SRA. CONSELLERA D'HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Sr. Pérez-Ribas, ho hem dit diverses
vegades en aquesta tribuna, ni la pujada de preus ni la carestia
de les matèries primeres no tenen el seu origen ni la seva
solució en el sistema tributari. S'implanten mesures concretes,
expansives de despesa, mesures reguladores i mesures molt
concretes en matèria tributària que donen resultat.

De la mateixa manera que es va fer amb la COVID, amb
una xarxa de suport a les empreses, a les famílies, al sistema
econòmic, i que ens ha permès sortir d'aquesta crisi amb la taxa
d'ocupació més baixa en aquesta comunitat autònoma des del
2008 i que ha creat llocs de feina com mai, i afrontam la
temporada turística amb esperança. 

I aquest és el camí: mesures molt concretes, fer pedagogia,
i la dreta fa un mal favor a l'economia quan diu que la solució
de tot és la davallada de tributs, perquè necessitam institucions
legitimades, un sistema tributari legitimat i una administració
forta, capaç d'assumir els reptes que tenim per endavant, la crisi
climàtica i les situacions com la guerra d’Ucraïna.

 Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.11) Pregunta RGE núm. 3373/22, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a col·lectivitat balear
associada a l’exterior.

Onzena pregunta, RGE núm. 3373/22, relativa a
col·lectivitat balear associada a l'exterior, que formula el
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president i molt bon dia. Consellera, ha anunciat el
Govern que el proper mes de juny es reunirà el Consell de
Comunitats Balears a l'Exterior, com a òrgan consultiu dels
nostres ciutadans i ciutadanes, amb la condició de balears, amb
països com Xile, Uruguai, Argentina, Puerto Rico, Dominicana
i Cuba, entre d'altres. 

I volem saber quina és la voluntat política i l'acció del
Govern envers aquest col·lectiu de ciutadans que tenen la
condició de balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Gómez. Com
vostè sap, i així en vàrem parlar a la compareixença de
pressuposts, enguany toca fer la trobada a Amèrica i, per tant,
el que fem és parlar amb l’Agrupació Mallorca San Pedro, de
Buenos Aires, a Argentina, per tal de poder fer allà, aquest mes
de juny, la reunió de totes les cases balears a l'exterior. 

La intenció, com també li vaig comentar, és poder debatre
en aquesta trobada la modificació de la Llei 3/1992, de 15 de
juliol, de comunitats balears assentades fora del territori de la
comunitat autònoma de les Illes Balears; és una llei que fa, que
té moltíssims d'anys, que necessitam adaptar-la i que, sobretot,
el que necessita és una adaptació concreta per tal que les
generacions més joves de balears a l’exterior es puguin acostar
a aquestes cases i que també puguin participar del dia a dia de
la nostra comunitat autònoma, malgrat la distància.

Aquesta és la intenció en la trobada que farem el mes de
juny, a més de continuar amb el suport a aquestes cases que,
com vostè sap molt bé, la passada legislatura es varen recuperar
les subvencions dels 75.000 euros a aquestes cases per
ajudar-les en el seu manteniment, que puguin continuar a fer la
seva activitat i que encara ara es mantenen.

La posició d’aquest govern és d’un suport total a aquestes
cases i una proximitat també total, malgrat la distància física.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí,  consellera, 30 anys d'aquesta llei, vostè sap que el
nostre grup parlamentari a l’anterior legislatura i en aquesta
compareixença de pressuposts, com a compareixença
d'objectius, li vàrem demanar la modificació d'aquesta llei, per
reconèixer sobretot la realitat que els balears que tenen
reconegut un estatus com a ciutadans balears i uns drets, i dóna
un mandat al Govern a aquest reconeixement institucional, i no
només a través de subvencions, consellera, malgrat aquest
reconeixement i aquests drets han estat exclosos no només
d’aquest govern, d'altres governs també en la promoció de la
història de la nostra emigració, desconeguda a la societat de les
Illes Balears, i essencial perquè entenguin per què aquests
balears a més d’11.000 quilòmetres són ambaixadors culturals
i socials de la nostra illa. 

S'han oblidat de la promoció de l’agermanament entre
ciutats que tenen agermanament, per exemple, Mar del Plata
amb la ciutat de Palma; Goyena Bahia, per exemple, amb Son
Servera; o San Pedro, on vostès aniran, amb Felanitx. 

La promoció dels joves és fonamental per a l'existència de
les cases i no només amb subvencions, consellera, és recuperar
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aquells programes que eren partícips aquí i allà, com el
Programa Cultural Art Jove, com, per exemple, la formació i
els intercanvis amb la Universitat de les Illes Balears o amb la
mateixa UNED, no només la promoció dels grups i de
subvencions.

I una cosa molt essencial, consellera, tenim oportunitats
amb la Llei de joventut per fer precisament aquest
reconeixement que no contempla la Llei de joventut a
l'avantprojecte que hi ha, només parla dels joves europeus, no
parla dels nostres joves a l'exterior, fora de l'àmbit de la Unió
Europea. O per exemple amb la Llei de cooperació, que torni
recuperar que aquests balears a l'exterior siguin agents actius i
cooperants per actuar en l'empobriment que tenen als seus
països. O per exemple que la nostra universitat torni recuperar
aquests convenis com tenia la Fundació Càtedra
Iberoamericana en el tema de la promoció d'intercanvis per a
aquests joves.

I, sobretot, una cosa essencial, consellera, els nostres majors
a l'exterior, que tenguin el dret de tornar a visitar, amb els
programes de retorn a la cinquena illa, aquells municipis on els
seus padrins i repadrins varen néixer i que aquests vincles
puguin ser de bell nou establerts. 

Vostè sap que han celebrat el Dia de les Illes Balears,
maldament hagi estat en el marc institucional en els seus països,
jo crec que aquest poble i el poble d'allà es mereixen aquest
reconeixement institucional i vostès tenen una oportunitat quan
vostès hi vagin al Consell de Comunitats a San Pedro en el mes
de juny.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Gómez. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Gómez, el que li he dit,
és a dir, hi haurà un consell de comunitats, hi haurà el ple de les
cases balears a l'exterior aquest mes de juny, a Argentina. El
que intentarem serà consensuar amb ells quin tipus
d’actuacions i polítiques s'han de dur endavant amb el Govern
de les Illes Balears. I el més important, dins aquest consens
amb aquestes cases, és precisament la modificació de la llei,
que té moltíssims d'anys, que el que necessitam és que sigui una
llei que doni empara a tot aquest tipus d’actuacions que vostè
ara em proposava i que siguin actuacions que aquestes cases
estiguin disposades a dur endavant, que em consta que estan
disposades a dur-les endavant.

El contacte és continu amb el Govern de les Illes Balears,
la distància, en aquest cas, les noves tecnologies ens ajuden a
salvar-la per mor de videoconferències i tenim relacions
constants tant amb els presidents com amb les presidentes de
les distintes cases. 

El suport d’aquest govern no és únicament amb
subvencions, que també les necessiten, sinó a la seva activitat
i, sobretot, ho serà amb la modificació de la llei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.12) Pregunta RGE núm. 3363/22, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a incompliment de l’acord
en relació amb els creuers a Palma.

Dotzena pregunta, RGE núm. 3363/22, relativa a
incompliment de l'acord en relació amb els creuers a Palma,
que formula la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Muchas gracias, Sr. Presidente, buenos días. Sr. Conseller,
en febrero de 2020, usted se lanzó un farol, anunció una
moratoria de cruceros en Palma a partir del 1 de enero de 2022,
sin tener competencias y entrando en contradicción con la
propia gerente de Ports del Govern balear, que aseguraba que
no se podía limitar la llegada de barcos en aquel momento a
Ciutadella porque estábamos en un estado de derecho y en
Europa, curiosa doble vara de medir

En diciembre de 2021, in extremis, anuncia usted un
acuerdo de limitación de cruceros, sin consenso con el sector
de Baleares, ni con los partidos socios de su govern. Hace un
par de semanas veíamos en prensa como la Plataforma
Anticruceros acusaba al Govern de incumplimiento de ese
acuerdo, de falta de transparencia, acusando a la Autoridad
Portuaria de falsear los datos en su web, y el GOB, a su vez,
pedía el cese de los responsables por no cumplir ese acuerdo,
por falta de fiabilidad también en los datos públicos.

Por tanto, Sr. Conseller, ¿considera que está incumpliendo
su acuerdo en relación a la limitación de los cruceros a Palma?

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera.

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Agradezco su pregunta para poder
explicar. Me sorprende que un día ustedes defiendan crecer en
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más hormigón y estén en contra del crecimiento turístico, y otro
día defiendan la limitación de cruceros de la Plataforma
Anticruceros, pero entiendo que están en un problema ustedes
y, por tanto, son capaces de defender una cosa y la contraria.

(Remor de veus)

De todas formas, prefiero que se posicione a favor de la
plataforma, que en seguir haciendo más hormigón, y si el PP se
asocia, como digo, perfecto, la verdad es que es un gran giro el
que están ustedes teniendo en estos momentos, y la verdad, yo
creo que toda la sociedad se lo agradecería, más que si
defienden el hormigón, que es lo que suelen hacer.

En todo caso, sí le puedo responder que es un acuerdo
vigente, que es un acuerdo que se está cumpliendo, y le puedo
dar las cifras exactas, para que tome nota y vea cómo se
cumplen los acuerdos: el Mein Shiff, el pasado 24 de marzo, a
cuando hace referencia, atracó, es un barco de 295 metros de
eslora, con capacidad para 2.500 pasajeros; el MSC Fantasía,
3.330 metros de eslora, con capacidad para 4.000; el Regal
Príncess, 330, con capacidad para 3.500 máximo; quiere decir
que ninguno de ellos superaba los 5.000 pactados, podía haber
uno de más de 5.000 de los tres, ni uno supera los 5.000.

El promedio semanal de esa semana no podían superar los
8.500 diarios, y no superó los 2.000 pasajeros de media a
diario, cumpliendo estrictamente el acuerdo.

Así que muchas gracias por la pregunta, porque vea que se
pueden hacer las cosas, se pueden limitar los cruceros; se
puede, además, ser sostenible y se puede tener crecimiento
económico. Bienvenidas sus preguntas, bienvenida también a
una posición, desde luego, más conservacionista de nuestro
territorio.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, no es el sentimiento
general de que está cumpliendo usted su acuerdo. Y hormigón
ustedes, que están ampliando el puerto de Palma, precisamente
para acoger más cruceros, un poquito de coherencia.

(Petit aldarull)

Y le digo, no compartimos lo que defiende la Plataforma
Anticruceros, no lo compartimos, pero sí comprendemos su
enfado y su sentimiento de traición ante un nuevo episodio de
su método, el método Negueruela, lo mismo que con la Ley
turística.

Y si tiene usted la tentación luego de decirme que le
pregunto cosas de hace dos semanas, pues si, se las pregunto de
hace dos semanas, porque nos preocupa muchísimo el
oscurantismo con el que maneja los temas.

Mire, hace dos años el Partido Popular solicitamos
formalmente copia de los estudios e informes técnicos en base
a los cuales querían ustedes limitar los cruceros y el plan con
el que contaban para implantar esa limitación. A día de hoy, no
ha contestado. Hace un año le solicitamos copia de la petición
de su moratoria de Autoridad Portuaria y a día de hoy no ha
contestado, ni con peticiones reiteradas. Hace cinco meses
preguntamos ¿en qué términos se establecería finalmente esa
moratoria? Y tampoco contestaron.

Por tanto, uno, es evidente que todo esto era una farsa y un
paripé para contentar. Y, dos, no es de extrañar que incumplan
los acuerdos, en general y con sus socios de Gobierno, cuando
ni siquiera es capaz de cumplir con el Reglamento de este
Parlamento, y un poco de respeto.

Al final, el hecho claro es que usted está cómodo en la
imposición, en el manejo turbio de las voluntades y en la
opacidad.

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):

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, frente a los datos,
comentarios como el suyo yo creo que dejan en un lugar muy
triste y muy pobre al Partido Popular sus afirmaciones, se le
dan los datos exactos de un acuerdo firmado con CLIA, que no
es una patronal pequeña, es la patronal más importante a nivel
mundial, que tiene, desde luego, un ejemplo en materia de...
tiene que trabajar con transparencia en lo que firma con los
Gobiernos; Somos el segundo de Europa que lo hace, tras
Dubrovnik; somos un ejemplo en la Comisión Europea,
precisamente por esto, y usted viene aquí, le dan las cifras y
dice: turbio y no sé qué. ¡Un poco de seriedad al Partido
Popular, un poco de seriedad en el manejo de los datos!

Le he dicho los datos de los tres cruceros, ninguno supera
los 5.000, tres al día, que era lo pactado, que es lo que usted
preguntó en diciembre y lo que yo le conteste, el acuerdo; el
acuerdo se cumple y usted, por tanto, no tiene más afirmaciones
que hacer que usted está a favor de los cruceros, no a los
cruceros, no sé qué.

Ustedes el problema que tienen es que no tienen proyecto
para esta comunidad, no saben qué tienen que defender, ya un
día defienden que no quieren una moratoria y otro día
defienden la limitación de cruceros y otro día no saben qué
defienden, no son coherentes.

Pero bienvenida a esta forma de trabajar, coja los ejemplos
que hemos puesto hoy, con los datos de hoy...

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

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 3365/22, presentada per la
diputada Sra. Virgínia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política d’habitatge a
Eivissa.

Tretzena pregunta, RGE núm. 3365/22, relativa a política
d'habitatge a Eivissa, que formula la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller de Vivienda y
Movilidad, ¿considera adecuada su política de movilidad en
Eivissa con su política de vivienda en Eivissa?

(Remor de veus i algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Ara havia tengut un ensurt
momentani, però ja veig que ho ha aclarit.

Sra. Marí, moltes gràcies per la seva pregunta, perquè em
permet explicar una mica més del que ho vaig fer a la
compareixença de fa dos dies, sobre política d'habitatge, en
general, d'aquesta comunitat, i del cas d'Eivissa, en particular,
on no tenc cap problema en explicar el que fem. De fet, si vostè
em pregunta per la política d'habitatge vol dir que hi ha una
política d'habitatge, cosa que fa uns anys no es podia parlar
d'això, perquè aquest Govern balear tot i tenir les competències
a Eivissa s’havia facilitat molt poc la construcció d'habitatge
públic.

A Eivissa tenim en aquests moments 86 habitatges els quals
acabaran dins aquest any i 60 més en un projecte bàsic que
estam a punt de començar. Estam a l'espera d'ofertes d'altres
ajuntaments que ens puguin cedir solars i han cedit solars, de
moment, amb cessió física, l'Ajuntament d'Eivissa;
l'Ajuntament de Sant Josep va oferir dos solars respecte dels
quals es miren les seves condicions, i el consell insular també
un dia em va dir que tenia un solar que podia posar a
disposició, però tampoc no s'han materialitzat aquestes
cessions.

Hem incrementat el servei a les oficines de l'IBAVI, hem
firmat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Vila
per a una oficina d’acompanyament. L’oficina de l’IBAVI atén
cada vegada més gent, ha augmentat el pressupost per a les
ajudes.

Treballam per arreglar el conflicte del solar de la
Comissaria, amb les noves pretensions que ens fa Madrid, i
treballam per veure com les podem encaixar, sense notícies
positives del Consell Insular d'Eivissa, que també firmava el
protocol anterior.

Seguim fent feina per fer la promoció a Can Escandell del
SEPES.

I cercam i treballam en una solució per al conflicte dels
apartaments Don Pepe.

Jo crec que amb tot això es pot veure que hi ha una
vertadera política d'habitatge per atendre els problemes que
tenim a Eivissa amb l’habitatge.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

No, Sr. Marí, su política de vivienda en Eivissa no va bien.
También podríamos hablar de la de movilidad, otro día, si
quiere, hablamos.

Y la verdad es que no valen las excusas miles que, como
siempre, nos van dando ustedes, siempre que gobiernan, a base
de anuncios, porque, además, gobiernan desde hace más de seis
años dando ilusiones fallidas a los ciudadanos.

Acusan a los municipios de Eivissa de no ceder solares.
Mentira. Ya se lo han dicho por activa y por pasiva, tienen
muchos terrenos cedidos para edificar, diga la verdad, que son
inútiles en gestionar.

¿Se sabe algo de las viviendas de Santa Margarita? No. ¿Se
sabe algo de las viviendas de los dos solares cedidos por San
José? No. ¿Se sabe algo del solar cedido por el Consell de
Eivissa? No. Y así podemos seguir, pero lo más triste de todo
es que, según el informe de septiembre de 2021, hay más de
2.000 personas en listas de espera, esperando una de estas
viviendas en Eivissa, y más del 30% resulta que son menores
de 35 años. Esta es realmente su política de vivienda.

Y de las viviendas de Can Escandell, missing, pudieron
hacer excepcionalmente un campo de fútbol, pero no viviendas
para los más necesitados, se ve que esto no le surge.

Y las viviendas para el solar de detrás de Comisaría
Nacional, del cual hemos hablado, otras viviendas, que también
missing. Y, además, según usted, noticia del 9 de marzo, se ha
reunido con el ministerio para reconducir estas dos últimas, ¿ha
sacado algo claro o más de lo mismo?

Porque, y después, no acuse al consell de lo que ha acusado
ya antes, lo vuelve a decir, pues ellos están a la espera de saber
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exactamente qué se va a hacer en esa parcela de detrás de la
comisaria y qué coste va a tener para poder firmar el convenio.

¿Quiere una realidad sobre su política de vivienda? Se la
voy a dar, ¿sabe a cuánto está el metro cuadrado en Eivissa a
fecha de hoy, de vivienda? A 5.163 euros. Y ¿sabe a cuánto
está en Canarias? A 1.959 euros. ¿Está clara la diferencia o le
tengo que hacer la resta? Yo creo que a eso llega, ¿no?

Algo tendrá que ver, supongo, el régimen fiscal especial de
Canarias, ¿o no lo ve usted así?

Y ya no sólo es la falta de vivienda, también es el coste de
la vida...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

..., también es el coste de la vida, lo que hace que no se consiga
fidelizar a nuestros profesionales sanitarios, agentes de
autoridad y otros funcionarios estatales que, ante esta situación,
se van, ya que no tienen reconocido el incremento salarial por
razones de residencia, que tanto les hemos reclamado desde el
Partido Popular, y ustedes ignoran una y otra vez. 

Sr. Marí, ¿sabe qué votaron sus socios en el Congreso a una
propuesta del PP para este incremento...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el conseller de Mobilitat i Habitatge. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Marí, si volgués fer-me una
crítica sobre la política d’habitatge no hauria hagut d'emprar
més de la meitat del seu temps explicant-me el règim especial
de Canàries i la diferència que hi ha entre una cosa i l'altra, crec
que aquí s'ha equivocat, perquè no té arguments per criticar la
política que fem a Eivissa. 

Ja li he explicat a la meva primera intervenció, he gastat el
temps explicant-li com estan les coses, els solars dels quals
vostè em parla no estan cedits a l’IBAVI encara, esper que
puguin ser-ho aviat i que la resta d’ajuntaments del Partit
Popular col·laborin també amb el Govern de les Illes Balears
per oferir terrenys a aquest objecte. 

Així seguirem treballant des del Govern, i el dia que vulgui
parlar de polítiques de mobilitat, parli amb el Consell d'Eivissa
que té totes les competències, no m’apuri tant a mi perquè no
podrà ser, no li podré contestar. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.14) Pregunta RGE núm. 3364/22, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a seguretat de les festes de Sant Joan a
Ciutadella.

Catorzena pregunta, RGE núm. 3364/22, relativa a seguretat
de les festes de Sant Joan a Ciutadella, 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. Sra. Garrido, ens preocupen els
efectes de les seves visites a Menorca recentment, i la seguretat
de les festes de Sant Joan no és un joc, és cert que són
competència municipal, però també és cert que transcendeixen
no només l'àmbit local i insular, el Govern té l'obligació de
donar-hi suport. 

Al Grup Popular ens preocupa la seguretat, i amb aquesta
pregunta, en positiu i preventiva, ho demostrarem, perquè és
lamentable els antecedents dels dos darrers anys sense haver-hi
festes i no varen saber reaccionar a temps. Vostès formen part,
com a vocals de la Junta Local de Seguretat, i encara que no
tengui competències directes en matèria de seguretat pública,
sí són corresponsables; però, a més, si són responsables,
malgrat sembli que són irresponsables en matèria
d'emergències, i disposen com a govern de moltes més eines
per garantir la seguretat i ajudar els ciutadans que els mateixos
municipis.  

Es disposa d'un pla de seguretat, però no es va actuar amb
determinació i seguretat, va fer aigua per tots els costats i els
responsables varen estar dies a demanar disculpes. Avui, que
falten 66 dies, perquè se celebrin unes festes que són molt
esperades per milers de persones, aquest any no es pot fallar,
aquest any no pot tornar passar el mateix. Ser responsable és
voler fer i preveure tot el que pot passar, en primera instància,
i disposar d'un altre gabinet de crisi davant qualsevol
eventualitat i reaccionar al moment, açò és voler ser competent
i professional, esperem que aquest any, Sra. Garrido, estigui a
l'alçada de les circumstàncies. 

A les reunions de les juntes locals de seguretat el Govern hi
és present, Ciutadella disposa d'un pla director de seguretat i de
dos plans d'autoprotecció, al qual dóna el vist-i-plau la Direcció
General d'Emergències i Interior, per tant, hi té un paper molt
important per garantir que s’acompleixi el cent per cent del que
s’ha acordat. 

A la Junta Local de Seguretat, celebrada el passat 18 de
març, es va parlar de motivar i d’incentivar les agrupacions de
Protecció Civil, aquelles que tan oblidades tenen des de la seva
conselleria, tant a Menorca com a la resta de les Illes. També
pot implicar els policies tutors i els policies locals de totes les
Balears, per una banda, conscienciar els joves que hi vulguin
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participar i, per altra, reforçar i donar suport als policies locals
de Ciutadella, establert dintre del marc legal. També és
important la col·laboració amb el seu homòleg conseller de
Transports i Mobilitat amb el tema dels vaixells. 

Per tant, Sra. Garrido, aquest any no podem tornar fallar,
com ho han fet els darrers anys.

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula La consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, jo aquesta
premissa seva de què no podem tornar fallar com es va fallar
els dos anys anteriors, directament és totalment falsa: els dos
anys anteriors no hi va haver festes a Ciutadella per Sant Joan,
i, malgrat això, el Govern de les Illes Balears va posar en
marxa un dispositiu semblant al que es posava la resta d’anys. 

Ara li explicaré què hem fet enguany, perquè no necessitam,
de cap de les maneres, que vengui vostè a hores d’ara, a hores
d’ara, a dir a veure si fem feina. El mes de gener ja ens vàrem
reunir amb la batllessa de Ciutadella i regidors per posar en
marxa el dispositiu que s'hauria de fer efectiu durant les festes
de Ciutadella per Sant Joan. S'han fet dues juntes de seguretat,
s'han fet distintes reunions tècniques amb el cap de policia i en
aquest moment, ja per escrit, l'Ajuntament de Ciutadella, que
és el competent quant a les festes, ens ha demanat la
col·laboració del Govern de les Illes Balears. I, tenint en
compte les competències que tenim de coordinació de policia
local, a través de l’SPIB ja ens hem posat d'acord i ja hem
demanat als ajuntaments, l'Ajuntament de Ciutadella
s'encarrega dels ajuntaments de Menorca i l’SPIB s'encarrega
dels ajuntaments de Mallorca i d'Eivissa, als quals hem
demanat que cedeixin policies per als dies 22, 23, 24 i 25 de
juny.

En aquest moment hi ha distints ajuntaments que han cedit
policies i es traslladaran dia 22 per fer un curs sobre el Pla
d'autoprotecció de les festes; dia 23 i 24 faran el servei
corresponent, i dia 25, si tot va bé, tornaran cap a Mallorca o
cap a Eivissa, d'allà on siguin.

Es facilitarà per part de l’SPIB la signatura dels convenis
bilaterals entre l'Ajuntament de Ciutadella i la resta
d'ajuntaments que cedeixin aquests policies. A més, el Govern
de les Illes Balears desplegarà policies tutors i també el
coordinador de policies tutors. A més, també ens hem posat en
contacte amb les agrupacions de voluntaris de Protecció Civil,
que també es desplegaran fins allà. I, a més, també desplegarem
els agents d'emergències de la comunitat autònoma a Ciutadella
aquests dies. A més, el que hem fet ha estat agafar, preagafar,
bitllets tant de vaixell com d'avió i hotels per poder allotjar la

gent i per poder traslladar els vehicles que ens demana
l'Ajuntament de Ciutadella. 

Per tant, com veu vostè, no necessitàvem que a hores d’ara
es posàs a demanar sobre això, perquè la feina està feta fa
estona. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.15) Pregunta RGE núm. 3369/22, presentada per la
diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a préstecs a les benzineres.

Quinzena pregunta, RGE núm. 3369/22, relativa a préstecs
a les benzineres, 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. Començam una altra setmana amb els
preus desbocats i, encara que la ministra Calviño digui el
contrari, avui no podrem posar la rentadora a les vuit del
vespre, pagarem un 10% més car quan facem al súper la
compra de la setmana o seguirem tenint problemes per omplir
el dipòsit del cotxe, si abans posàvem 50 euros al cotxe ara
n’haurem de posar 80, i la meitat d'aquests doblers són imposts,
40 euros que Sánchez s’embutxaca cada vegada que posam
benzina.

(Remor de veus)

Però, és clar, en lloc d’abaixar els imposts, Sánchez ha
decidit que....

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... siguin les benzineres que descomptin 20 cèntims per litre.
Això ha alleujat un poc la ciutadania, però ha carregat les
benzineres d'una feina que no els pertoca, anticipar un
descompte. I perquè ho puguin anticipar, el Govern, a aquelles
benzineres que no tenguin liquiditat, les farà préstecs, que
després retornaran, quan Sánchez els pagui els seus doblers. 

Era necessària, Sra. Consellera, tota aquesta comèdia per no
abaixar directament 20 cèntims l’impost de la benzina?
Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors. 
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LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, president. Sra. Riera, moltíssimes gràcies per
aquesta pregunta, perquè em permet posar en valor una mesura
que hem pres, conjuntament amb ISBA, que és aquest préstec
sense interessos i sense cost de l'aval per a les benzineres,
perquè puguin millorar la seva situació, quan són entitats
col·laboradores d'una mesura que ha pres l'Estat, precisament
i que va directament a la butxaca dels ciutadans, precisament
per abaixar el preu de la benzina.

Les benzineres varen començar a cobrar la setmana passada
el 90% de la seva facturació mensual per poder fer aquesta
bestreta i per poder afavorir aquesta mesura important, que
situa la benzina a nivell estatal de les més baixes de tota
Europa. I nosaltres col·laboram, per si fes falta liquiditat a les
benzineres, amb aquesta mesura, col·laboram entre les
institucions, perquè aquí tothom fa feina menys el Partit
Popular.

I aquí, entre tots, aconseguirem sortir de la crisi d’Ucraïna
de la mateixa manera que hem sortit de la pandèmia sanitària
i de les conseqüències econòmiques i socials.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Idò no, Sra. Consellera, no era necessària tota aquesta
comèdia per descomptar-nos 20 cèntims.

I sap quina feina fa el Partit Popular? El Partit Popular, allà
on governa, abaixa els imposts a la ciutadania, a Galícia, a
Castella i Lleó...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

... a Andalusia, a Madrid, això és el que fa el Partit Popular.

Miri, aquesta setmana 200 benzineres han tancat a tota
Espanya perquè no tenen liquiditat per anticipar els doblers.
També 230 benzineres han estat denunciades per pujar preus
perquè necessiten neutralitzar aquest descompte. I la
confederació de 4.000 petites empreses familiars -perquè això
són moltes benzineres- han acordat dur-los, als governs
socialistes, als tribunals, pel caos i dubtes jurídics que els
suposa aplicar aquesta norma, que, a més, no han consensuat.

Però, és clar, Sánchez s’estima més descomptar 20 cèntims
que rebaixar els imposts, perquè així cada vegada que posam
benzina veiem en el tiquet que Sánchez ens dona 8 o 9 euros. 

Idò, miri, la gent ho sap, Sánchez no ens regala res, aquests
doblers són de la butxaca dels ciutadans. La gent sap que un

40% del preu de la benzina són imposts. La gent sap que vostès
es folren amb aquesta crisi,...

(Remor de veus)

... Hisenda recapta 2.000 milions d'euros més per cada punt que
puja la inflació...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

..., 2.000 milions d'euros més, i la gent ho sap, com li deia, a
Andalusia, a Galícia i a Madrid, i ho saben a Balears. I aquí
també es baixaran els imposts quan governi la presidenta
Marga Prohens, aviat, perquè les receptes populistes no
funcionen...

(Algunes rialles)

..., les receptes populars són la rebaixa d'imposts que sí
funcionen i s'apliquen pel Partit Popular.

(Remor de veus)

Em sap greu que els molesti, senyors de l'esquerra.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Per suposat, Sra. Riera, que tot surt de la butxaca dels
ciutadans i per això gestionam amb tantíssima cura, i tot el que
surt de la butxaca dels ciutadans serveix per pagar la sanitat,
per pagar l'educació, per garantir la igualtat d'oportunitats, per
donar suport a les empreses en una crisi econòmica com la que
hi ha hagut fins ara, per donar suport a les famílies.

Amb la mesura de les benzineres, hem parlat amb les
benzineres, han valorat molt positivament aquesta mesura de
préstec sense interessos ni cost de l'aval. Ens han copiat, hi ha
altres comunitats autònomes, València, Galícia, Aragó, ens
demanen com ho fem, per poder ajudar entre tots, perquè és en
el que estam, en superar la crisi econòmica a conseqüència de
la invasió injusta de Rússia contra Ucraïna; mesures concretes
que ajuden a la butxaca dels ciutadans i les ciutadanes, no
mesures en diferit, com agraden al Partit Popular, que han
donat activitat econòmica i esperança després de la pitjor crisi
econòmica després de la pandèmia sanitària que ha patit
aquesta comunitat autònoma.
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I mentre, el Partit Popular se situa a la contra, no va donar
suport als 855 milions; no va donar suport als fons europeus; va
votar en contra de l'increment del Salari Mínim
Interprofessional; en contra de l'increment de les pensions; en
contra de l'estabilitat dels contractes; i així els recordarà la
història en el pitjor moment econòmic de la història de la
comunitat autònoma i d'Espanya: a la contra i a “lo seu”!

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.16) Pregunta RGE núm. 3370/22, presentada per la
diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a seguretat a l’Estació
Intermodal de Palma.

Setzena pregunta, RGE núm. 3370/22, relativa a seguretat
a l'estació Intermodal de Palma, que formula la diputada Maria
Núria Riera i Martos del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. La setmana passada l'Estació Intermodal
va ser objecte d'un nou episodi d'inseguretat ciutadana, un nin
de 15 anys va ser assetjat sexualment per un home que intentà
abusar d’ell a canvi de 30 euros, als banys. El menor va
aconseguir escapar i demanar ajuda a un vigilant de seguretat.

No és la primera vegada que li demanam, Sr. Marí, per la
manca de seguretat a l'Estació Intermodal, fa només dues
setmanes que aquesta cambra li va recriminar i vostè va dir
textualment: “No entenc que sigui un espai insegur, els sistemes
de vigilància són proporcionats i suficients”.

Idò, què entén vostè per donar seguretat a la ciutadania?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, efectivament
va una mica tard, VOX li va guanyar ja el terreny, però, bé, ja
li va fer una mica l’entrada a aquesta pregunta que ara vostès
s'hi sumen.

Vull reiterar-me amb el que vaig contestar l'altre dia, quan
dic que no hi ha la imatge que vostès volen traslladar de
l'Estació Intermodal, fan un discurs d'alarma social,
absolutament irresponsable, i l'estació, on passa moltíssima
gent, compta amb els sistemes adequats suficients i
proporcionats de seguretat. És un espai on passa, com dic,

moltíssima gent, tenim agents de seguretat a l’estació, 24 hores
al dia, 365 dies a l’any.

Hem augmentat, aquest any, a partir de l’1 d'abril, 1 vigilant
més dels 2 que teníem al servei d’SFM, i 2 més al tema del
vestíbul dels autobusos, que faran feina a partir de l’1 d'abril;
on també, durant la Setmana Santa, del dia 8 al 18, hi ha un
reforç de seguretat per part de policia especialitzada, a la línia
de tren, també, Manacor-Palma, 3 policies amb uniforme i 1 de
paisà i, per tant, creiem que la seguretat està garantida.

De fet, el cas que vostè em relata, que és molt lamentable,
es detecta perquè, efectivament, hi ha possibilitats que es
detecti i es pugui acudir en ajuda.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

No, Sr. Conseller, es detecta perquè el nin va sortir corrents,
demanant ajuda, no perquè vostès fessin feina...

(Remor de veus i petit aldarull)

Miri, els fets dels darrers tres mesos: 7 de febrer:
“enfrontaments entre treballadors i indigents a la Intermodal,
Transports obliga a expulsar els vagabunds i ocasiona escenes
d'agressions i tensions”; 7 de març: “els vigilants de l'Estació
Intermodal aniran a la vaga si no millora la seguretat, els retalls
de la plantilla han implicat un augment de la conflictivitat”; 16
de març: “venda de drogues, prostitució i pintades vandàliques
a l'Estació Intermodal”; 5 d'abril: “un home detingut a la
Intermodal per intentar abusar d'un menor de 15 anys”; aquesta
setmana: “tres detinguts per prostituir una menor tutelada de
l'IMAS”.

Sr. Marí, aquesta és la seva realitat, nines de 13 anys,
tutelades pel seu mateix govern, van allà a prostituir-se, a canvi
d'un parell d’euros. I altres joves que simplement volen fer ús
del transport públic, posen en perill la seva seguretat. Això
passa a Balears, mentre vostès volen donar lliçons a altres
comunitats. 

Avui mateix, que som aquí, hi ha a Balears una missió
europea la qual investiga el seu govern per abusos sexuals a
algunes d'aquestes menors que es prostitueixen a la Intermodal.
I els compareixents han dit que hi ha silenci còmplice,
superiors polítics que miren cap a un altre costat. Esperam que
Europa els ho faci entendre i passin de l'obscurantisme i
l'obstrucció de les investigacions que han fet fins ara a les
transparències.

I donin seguretat a la Intermodal perquè vostès són
responsables, per omissió; ni els joves, ni les menors tutelades,
ni cap ciutadà d'aquestes illes no es mereix un govern que mira
cap a un altre costat.
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Sr. Conseller, deixin de donar lliçons d'igualtat o de
demanar lleis a la resta i facin la seva feina, per favor.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

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

Gràcies, president. Sra. Riera, els 12 darrers mesos han
passat 6,5 milions de persones per l'Estació Intermodal, 30.000
persones diàries, no vulgui traslladar a totes aquestes una
situació de drama, d'inseguretat, només per fer un discurs
polític, per arrancar una mica d’aplaudiments o una mica de
suport.

A l'any 2014, quan vostès governaven aquesta comunitat,
varen destinar 939.000 euros a la seguretat de l'Estació
Intermodal, a l'any 2022, aquest govern destinarà més de 2,5
milions d'euros a la seguretat de l'Estació Intermodal...

(Alguns aplaudiments)

..., un 173%, un 173% més.

I li he relatat totes les coses que fem i tota la seguretat que
hem posat en marxa, el que passa és que vostè té el discurs
escrit, el mescla amb altres coses, i efectivament no vol atendre
cap de les raons que jo li he dat. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.17) Pregunta RGE núm. 3360/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a automatització de la
comporta entre l’EDAR i la bassa de rec de Formentera.

Dissetena pregunta, RGE núm. 3360/22, relativa a
automatització de la comporta entre l’EDAR i la bassa de reg
de Formentera, que formula el diputat Antonio Jesús Sanz i
Igual, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bé, avui duc una
pregunta relativa a la circulació o a les aigües regenerades però,
atès el que he vist en el debat d'avui, crec que hauríem de
regenerar també alguns tipus d'idees perquè, de veritat..., el que
es parla!

A la Comissió de Medi Ambient, de Recursos Hídrics, a la
d'Economia, s'ha parlat de la necessitat d’aigües tant dessalades

com regenerades per a les nostres illes, perquè hi ha un
problema molt greu d'aigua. A Formentera també existeix una
bassa de reg de 88.000m3, la qual es nodreix habitualment de
les aigües, justament, depurades per l’EDAR de Formentera. 

Aquestes aigües es regeixen per diversos filtres, per
diversos tractaments, segons diu el Reial Decret 509/96, de 15
de març, que desplega el Reial Decret Llei de l'any 95, on
s’estableixen les mesures mitjançant les quals s'han de depurar
les aigües, i parlen d'uns nivells: o bé d’un percentatge de
depuració o bé d'uns nivells màxim de contaminació dins
aquestes aigües, tant per a químics, com per a biològics, com
per a nivell de salinitat.

El juliol del 2019 van trobar a Formentera que hi havia un
problema greu de salinització d'aquestes aigües i llavors es
varen malbaratar totes les aigües que hi havia a la bassa de reg,
per la qual cosa la comunitat de regants va tenir un problema
molt greu per poder fer ús de les aigües regenerades.

Ara mateix s’ha anunciat una partida de més d’1 milió
d'euros, justament per garantir que es pugui fer ús de les aigües
regenerades. 

Sra. Consellera, en aquesta partida es contempla que
aquesta comporta tingui sensors i automatització perquè
aquestes aigües que surtin de l’EDAR siguin adequades per a
la bassa de reg? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bon dia, president. Moltes gràcies, Sr. Sanz. Efectivamente,
desde las comunidades de regantes y desde las diversas
instituciones de Formentera alertaron del problema de riego
que estaban teniendo allí, ya hace un par de años que hemos
tenido diversas reuniones y, finalmente, en este plan de mejora
del regadío con aguas regeneradas, que se va a financiar
fundamentalmente con fondos Next Generation, hemos incluido
todo el sistema de riego de Formentera, que ha podido entrar en
esta primera fase, que, efectivamente, cuenta con algo más de
un 1 millón de euros y que contempla el tema de hacer
automática la compuerta que comunica la EDAR con la balsa
de riego, como usted me preguntaba. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, sí que la veritat que
des de Formentera estam contents d’aquesta petició que es va
fer en el període que ho va dir el conseller, per la necessitat que
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aquestes aigües arribin amb qualitat. Hem de recordar, també
s'ha parlat amb el conseller de Medi Ambient, justament que les
aigües, la policia de l'aigua que arriba a les depuradores és
competència municipal, són els ajuntaments que ho han de fer,
els contaminants, tant biològics com químics, com la salinitat,
han de ser revisats abans d'arribar a les EDAR, i moltes
vegades no són revisats i ens trobam, per exemple, a
Formentera, que es va fer una inspecció, que dues branques de
les aigües fecals, al final duien massa contaminants que no
podien ser tractats a la depuradora i llavors malbaratava, no
només les aigües que van a la bassa de reg, sinó també quan
surten per l'emissari. 

És per això que s'hagi fet aquesta actuació, que estigui
contemplada, és importantíssim, perquè en el que no és mesura
no es pot actuar contra ell, i sí que és cert que tenint aquestes
dades, serà molt, no només per a Formentera, sinó que podrà
ser bo per a totes les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, presidente. Pues, efectivamente, todo el asunto de
la mejora del riego con aguas regeneradas, no solamente afecta
a los agricultores, a los ganaderos, a las explotaciones
agrícolas, sino al conjunto de la población, porque, por un lado,
nos permite utilizar estas aguas regeneradas, que ya se están
recentrando en la mayoría de los casos, pero que van al mar en
este momento, utilizar esta agua, de forma que el agua potable
sea para uso humano, en unas islas donde tenemos el problema
de acuíferos que todo el mundo conoce. 

Es vital también para aumentar la producción agrícola y
ganadera, en unas islas que cada vez vemos más importante ir
teniendo una soberanía alimentaria superior.

Y también para la rentabilidad de las explotaciones, si las
explotaciones no son rentables, perderíamos estas personas que
se ocupan del sector primario y que finalmente nos dan de
comer. 

Esta compuerta va a tener unos sensores que van a evitar
que entren aguas inadecuadas en la balsa, cosa que ha sucedido
con anterioridad. Y tengo que recalcar lo útil y lo bien que
funciona cuando todas las instituciones y los sectores afectados
trabajan juntos, comparten ideas, comparten propuestas y las
apoyan, es el caso de Formentera y estoy muy contenta de que
Formentera entre en esta primera fase de este Plan de mejora de
regadíos. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.18) Pregunta RGE núm. 3354/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a fixació de les condicions bàsiques de les
rutes marítimes de les Illes Balears, onze anys després de
l’aprovació de la Llei d’ordenació del transport marítim.

Divuitena pregunta, RGE núm. 3354/22, relativa a fixació
de les condicions bàsiques de les rutes marítimes de les Illes
Balears, onze anys després de l'aprovació de la Llei d'ordenació
del transport marítim, 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. Vostè ja coneix la nostra forma de treballar
aquí, al Parlament, i que contrasta molt amb l’oposició de
dretes, que, bàsicament, té com a objectiu erosionar el Govern,
nosaltres tenim una agenda política, portem els temes aquí, els
plantejam, miram d'arribar a acords amb vostès, que, al cap i a
la fi, són el Govern i nosaltres el que volem és que aquests
temes es duguin a terme i després, evidentment, a través de la
feina de control, comprovam que els acords als quals hem
arribat es duguin a terme. 

El tema que avui li planteig s'insereix absolutament en
aquests paràmetres, és a dir, fa uns mesos vam presentar una
moció, sobre transport marítim, aspectes que fa 11 anys que
s'haurien d'haver regulat i no s'han desplegat, i vostès ens varen
proposar una transacció, van dir que a data 31 de març aquests
aspectes haurien d'estar regulats.

I és per això que jo avui li deman com està aquesta qüestió. 

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. Moltíssimes gràcies, Sr. Castells.
Efectivament, jo estic contenta de la possible col·laboració amb
el seu grup parlamentari, a diferència dels crits i del renou,
poder tenir espais de debats i de compartir solucions als reptes
que tenim per endavant. 

Efectivament, vostè té raó, aquesta Llei de transport
marítim de les de les Illes Balears ja té 11 anys de temps. És
veritat que és una llei que va anticipar moltíssimes de les
problemàtiques i de moment resol bé les qüestions de
connectivitat, absolutament necessària entre els ciutadans i
també les mercaderies, però és cert que es necessita un decret
de regulació, en el qual fem feina des del Govern de les Illes
Balears. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203354


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 116 / 12 d'abril de 2022 7185

Vostè coneix bé l'evolució de aquest decret com ha succeint
i és veritat que s'havia fet un primer esborrany en què, atesos
els advertiments de la Comissió de Competència, l'Advocacia
de la comunitat autònoma ens va demanar que tornàssim
començar tot el procediment. S’ha tornat començar tot el
procediment, i en aquest moment som a la fase que tenim un
esborrany de decret, que està, segons em parlen des de la
Direcció General de Ports, a punt de poder-se fer públic i
posar-se en exposició pública. N’hem parlat sobretot amb el
Consell Insular de Formentera, que sap que tenen unes
demandes molt específiques i molt concretes sobre aquest
decret.

I esperem que molt aviat, i jo esper que en poques
setmanes, el puguem posar a exposició pública. Moltíssimes
gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Presidenta, ja porto tres
setmanes, tres setmanes seguides plantejant-li temes que ha
proposat MÉS per Menorca, que són d'interès de la ciutadania:
creació d'un fons de capital risc, per crear ocupació de qualitat;
obres del Centre de Formació Professional de Ciutadella, per
donar oportunitats de formació als nostres joves; regulació del
transport marítim, per millorar la qualitat de vida dels nostres
ciutadans, especialment els de les illes menors. Tres temes, com
li deia, d'interès per a la ciutadania, que hem negociat amb
vostès, que s’han votat a favor en aquest Parlament i que no
s'han dut a terme, i que no s'han dut a terme, Sra. Presidenta!

 Ens demana responsabilitat, ens demana fer propostes, ho
portam aquí, ho negociam amb vostès, i no s'han dut a terme.
La setmana passada va haver de demanar disculpes als
ciutadans de Ciutadella, per la paràlisi en la construcció del
Centre Integrat de Formació Professional. La data del 31 de
març del 2022 ens la van proposar vostès, per regular el
transport marítim entre illes, una competència exclusiva
d'aquesta comunitat autònoma. 

Sincerament, Sra. Presidenta, crec que tant vostè, com
alguns membres destacats del seu Govern, haurien de dedicar
menys temps a interferir en la dinàmica interna del Consell de
Menorca i més temps a complir els seus compromisos!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

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. Pres..., gràcies, Sr. Pres...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor! 

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. És veritat, du
tres setmanes en què demana unes qüestions molt concretes i
n’hi ha milers i milers que s'executen per part del Govern de les
Illes Balears. Vostè posa l'èmfasi en algunes qüestions que
duen un cert retard, que jo entenc, que compartesc, i que dic:
no tot sempre ens surt fantàstic el primer moment que ho fem,
no, efectivament, hi ha coses que es torben més del que ens
agradaria com a govern, igual que passa al Consell de Menorca,
igual que passa al Consell d'Eivissa, igual que passa al Consell
de Formentera, igual que passa al Consell de Mallorca, igual
que passa a totes les institucions.

Ara bé, Sr. Castells, convendrà amb jo que els objectius són
comuns, que el full de ruta és compartit, que caminam en el bon
camí, que caminam en la bona línia.

Si parlam de la Llei de transport marítim i del decret, que és
el que vostè em demana, i jo m’hi centraré avui, aquest decret
està en una fase, li dic, gairebé de sortir a exposició pública,
per part del Govern de les Illes Balears ja estaria en exposició
pública, però, com que hi ha unes demandes específiques del
Consell de Formentera, hem pensat que és millor poder-les
tancar amb el Consell de Formentera. Jo mateixa em vaig
desplaçar al Consell de Formentera, vaig tenir una reunió amb
la presidenta i amb tot l'equip de govern i, com que hi ha
algunes qüestions que són molt específiques d'allà i com que
sempre cercam l'acord entre illes, perquè tenim molt clar que és
un govern que creu en la descentralització i que des de la
coordinació es fa la millor feina, també amb l'illa de
Formentera cercam aquesta complicitat per poder tirar endavant
aquesta exposició pública.

Però li dic: la llei de moment ja està...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

I.19) Pregunta RGE núm. 3352/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració de
l’Avantprojecte de llei de benestar animal estatal.

Dinovena pregunta, RGE núm. 3352/22, relativa a valoració
de l'Avantprojecte de llei de benestar animal estatal, 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, vista la pregunta anterior, no sé si avui era el millor
dia perquè MÉS per Menorca i el PSOE ens donassin una lliçó
i bravejar de diàleg i positivisme, però, bé, vostès sabran.

La nostra pregunta està referida a l'autogovern de les Illes
Balears. Com sap perfectament, Sra. Presidenta, El Pi és un
partit que defensa les màximes quotes d'autogovern i el màxim
poder de decisió per a les Illes Balears i la caça és competència
exclusiva de les Illes Balears, d'acord amb l'Estatut
d'Autonomia. I El Pi té una visió positiva de la caça, una visió
que pensam que és beneficiosa per a la societat, perquè, com
diu la llei balear i com diuen els instruments internacionals, a
part de mantenir una tradició molt nostra, és un instrument de
gestió sostenible de la fauna i del manteniment de la
biodiversitat. 

Davant aquesta realitat, resulta que el Govern de l'Estat
tramita una llei que és un atac a la caça, que és una prohibició
o una restricció molt gran d'aquesta activitat cinegètica.

Davant aquesta situació i davant la invasió competencial
clara, ja que exhaureix la regulació sobre aquesta matèria, li
demanam què n’opina el seu govern.

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 la seva
pregunta i per la defensa de les competències pròpies d'aquesta
comunitat autònoma que, com sap vostè, perfectament des del
Govern de les Illes Balears compartim plenament.

He de dir també que crec que és molt bo que l'Estat i
aquestes illes i, de fet, els grups parlamentaris que donen suport
al pacte estan en això, en tenir lleis de benestar animal a un
nivell ampli, perquè una democràcia que avança també ha de
tenir molt clar el benestar dels animals com a éssers vius i, a
més, en una part molt important els animals de companyia.

Dit això, també li he de dir que, efectivament, quan es va
donar a conèixer per part del Govern d'Espanya l'Avantprojecte
de llei de benestar animal, que era 30 de novembre del 2020, ja
des de la Conselleria de Presidència, en aquell moment des de
la Direcció General competent de Drets i Diversitat, es va fer
un informe al Govern d'Espanya per aclarir, primer de tot, si era
una llei de caràcter bàsic o no i, per tant, nosaltres optaven que
no envaeixi les competències de les comunitats autònomes,
entre les quals, com vostè parlava, les de la caça, dels animals
de companyia, agricultura, ramaderia, medi ambient, ecologia
i també de sanitat ambiental, que són competències exclusives
de la comunitat autònoma. Per tant, ja vàrem fer un primer
escrit a l'avantprojecte de llei del Govern d'Espanya. 

Després, una vegada ja en aquests moments, com vostè sap,
el Consell de Ministres ha aprovat aquest avantprojecte, en

aquest moment el que fem és en els tràmits del projecte de llei,
des de les conselleries afectades, estam estudiant i tornarem fer
un escrit des del Govern de les Illes Balears en aquest període
d'exposició pública, que és el que ens pertoca. 

Per tant, nosaltres sí, Sr. Melià, defensam, com no pot ser
d'altra manera, les competències pròpies d'aquestes illes.

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, dia 18 de
febrer el Consell de Ministres va aprovar aquest avantprojecte
i vostès encara no han fet cap escrit en contra al Govern, com
sí han fet altres comunitats autònomes on reclamen el seu marc
competencial. Aquesta és una primera realitat que els hauria de
fer reflexionar.

Però és que vostès viuen en la contradicció permanent,
perquè el Partit Socialista, després d'aprovar l’avantprojecte, es
reuneix amb el sector de la caça i diu: no, no, nosaltres no li
donarem suport, canviarem la llei, perquè la llei evidentment
ataca la caça i no ho podem consentir. Però, surten els seus
socis, els que han fet aquesta llei, perquè són els autors d'aquest
atac flagrant a la caça, i diuen que de cap manera, que això està
consensuat i que això tirarà endavant!

Per tant, nosaltres voldríem saber què pensa fer el Partit
Socialista, què pensa dir als caçadors? Quina regulació
quedarà? Podran continuar exercint aquesta activitat tan
tradicional a les Illes Balears i especialment a Mallorca?
Perquè això genera una protesta i una preocupació molt gran,
i necessiten llum i claredat, i necessitam que les Illes Balears
alci la seva veu d'una manera clara per defensar les
competències de caça que ens corresponen per llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Veig la idea..., en fi, d’un debat de
crispar el món dels caçadors, ja li ho ha dit abans el Sr. Mir,
nosaltres col·laboram, tenim molt bona col·laboració, per
exemple, en el tema de les serps que explicàvem abans. Per
tant, no entraré en aquesta demagògia fàcil. 

Sí que vull dir-li que el Govern de les Illes Balears
defensarà totes les competències, no només la de caça, la de
sanitat ambiental que li explicava, la de medi ambient, la
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d'agricultura, la de ramaderia, la d'ecologia com hem fet
sempre. Ja en el 2020 vàrem fer un escrit al Govern d'Espanya.

Ara hem treballat totes les conselleries, aquesta setmana,
tornarem... sortirà l'escrit des del Govern de les Illes Balears en
què s’explica que no ha de ser un marc bàsic, sinó que ha de ser
un normatiu ampli que ens doni la capacitat de regulació en les
competències pròpies d'aquesta comunitat autònoma. 

I crec, sincerament, que aquestes illes han d’avançar en la
Llei de benestar animal de les Illes Balears, perquè la
normativa és de l'any 1992. Per tant, també, com a grups
parlamentaris, els convid a fer normativa avançada en aquest
tema de benestar animal a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.20) Pregunta RGE núm. 3362/22, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a missió especial del
Parlament Europeu desplaçat a Balears.

Vintena pregunta, RGE núm. 3362/22, relativa a missió
especial del Parlament Europeu desplaçat a Balears, 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, ayer usted declaró
ante la misión europea desplazada a Baleares para investigar el
escándalo de las menores tuteladas, abusadas y prostituidas.
Usted y los partidos que aún la sostienen han votado
sistemáticamente en contra de crear una comisión de
investigación sobre este escándalo que no cesa. 

Usted, junto a Podemos, PSOE y MES, han bloqueado las
innumerables iniciativas parlamentarias que, desde VOX,
hemos presentado para esclarecer los abusos, agresiones y
prostitución de menores tuteladas por las administraciones que
ustedes gobiernan. Pero es que ayer, su portavoz socialista, la
Sra. Pilar Costa, se atrevió a calificar la misión europea como
“partidista e interesada” y sus socios separatistas de MES
calificaron al Parlamento Europeo como “instrumento para
sacar rédito político”. 

Ante esta vorágine antieuropeísta y euroescéptica de los
partidos de su gobierno, ¿usted valora igual esta misión del
Parlamento Europeo?

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, ahir la
consellera Fina Santiago i jo vàrem poder tenir una trobada
interessant amb els membres de la Comissió de Peticions del
Parlament Europeu, on vàrem explicar tota la problemàtica que
existeix en el món, i en vàrem poder parlar temps sobre
l'explotació sexual de menors, les decisions que s'han pres en
aquestes illes de contundència, de valentia, de transparència i
de compromís per lluitar contra aquesta xacra terrible que
existeix a tot el món. 

Vàrem poder explicar perfectament les competències que
tenim des del Govern de les Illes Balears, qüestió que va
interessar moltíssim als eurodiputats; la feina que s'ha fet des
d'aquesta comunitat autònoma, amb les competències que ens
són pròpies, de veure el problema, de formar els professionals
perquè detectin, i aconseguim detectar més que ningú, per tant,
fan bé la seva feina els professionals que s'hi dediquen.

I a partir d'aquí les campanyes de sensibilització, el registre
que és competència de la comunitat autònoma on se separa
perfectament explotació sexual d'abús. I, a més, els vàrem
proposar, qüestió en què eurodiputats varen sentir-se
interessats, la possible normativa a nivell europeu d'una
directiva que separi perfectament què és l'explotació sexual
infantil i què és abús sexual. I en aquesta línia de treball
constructiu, nosaltres hi som.

Jo no seré mai, Sr. Campos, com hi és vostè, en fer
partidisme i ús de les víctimes, que són menors, per intentar
treure quatre vots. En això no ens hi trobarà.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Realmente, Sra. Armengol, la mayoría de eurodiputados lo
que se quedaron es sorprendidos de que usted afirmara que
“Europa debe tomar ejemplo de su gobierno”, que eso es lo que
dijo usted. Mire, Sra. Armengol, eso es reírse del Parlamento
Europeo, de todos los españoles y, lo más grave, de las
víctimas de los abusos, que ya se cuentan por decenas. 

Sra. Armengol, con lo que usted hace, su descrédito ya es
europeo. Algo queda claro,  mientras usted siga al frente del
Gobierno las menores tuteladas de Baleares seguirán
desamparadas, cayendo en redes de prostitución y drogas,
porque usted, no solo no asume responsabilidades sino que
intenta ocultar el escándalo. ¿Por qué lo intenta ocultar, Sra.
Armengol? ¿Por qué?

Mire, al final lo descubriremos, porque tenga claro que
desde VOX vamos a seguir denunciando el estercolero moral
y político en el que usted ha convertido a Baleares. Es una
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vergüenza que sea el Parlamento Europeo el que venga a
investigar lo que usted niega y lo que sus comités patraña
blanquean. 

Y a mí me da igual que me insulte, como hace siempre y
como hará ahora, pero sepa que no me insulta a mí, insulta a las
niñas, insulta a las familias víctimas de su sectarismo, su
inoperancia y su irresponsabilidad. 

(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. En cap cas no vaig dir que s'havia de
prendre mostra del Govern de les Illes Balears, sí que vaig
explicar les iniciatives que es fan aquí, que són absolutament
noves.

Tothom va tenir molt d'interès a aquesta comissió, tothom
va participar amb actitud positiva, li he de traslladar. I varen
quedar prou sorpresos que a la comissió d'investigació que va
fer el Consell de Mallorca no hi participassin ni VOX ni el
Partit Popular,...

(Remor de veus)

... varen quedar sorpresos d'aquesta qüestió. 

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

També li he dir que l’actitud va ser positiva, excepte de
dues persones, desgraciadament dels dos eurodiputats de VOX,
que varen venir amb una actitud com la que ve vostè, com la
que ve vostè, amb un discurs preconcebut, sense escoltar, sense
haver fet  feina, sense haver-se preparat les coses, sense agafar
la informació que se'ls va donar, per tant, varen ser els únics
que no varen agafar la documentació perquè no pensen fer
feina, perquè, com vostès, hi són per cobrar i per crispar, per
intentar atreure vots victimitzant, revictimitzant les víctimes
dels menors. I, com vostè, sempre -sempre- parlant contra el
Govern, mai parlant contra els abusadors.

Jo estaré sempre a favor i protegint les víctimes i contra els
explotadors, que són els culpables. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

(Remor de veus)

Silenci, per favor. Silenci, per favor. 

I.21) Pregunta RGE núm. 3374/22, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures econòmiques
per als autònoms.

Vint-i-unena pregunta, RGE núm. 3374/22, relativa a
mesures econòmiques per als autònoms, 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. Hoy trae su govern a aprobación un
decreto de medidas urgentes para paliar los efectos de Ucrania
y yo le pregunto, ¿dónde están las propuestas para ayudar a
nuestros autónomos?

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. Fa referència en
concret al Pla d'Ucraïna, després ja supòs que em demanarà
més àmpliament el tema dels autònoms i li podré respondre o
al decret, que avui precisament plantejam, del Pla d'Ucraïna,
una de les qüestions que fem una vegada més, i després d'haver
passat pel Pacte de reactivació, i jo li agraesc l'actitud del seu
grup parlamentari de propostes sempre d’intentar resoldre les
qüestions. 

Després d'haver passat pel Pacte de reactivació, vàrem
aprovar un decret llei amb mesures molt concretes. Vaig tenir
una compareixença al Parlament, on el Govern posa 100
milions d'euros, dels quals 70 milions són d'ajudes directes. I
vostè sap que entre els dos sectors que hi ha amb ajudes
directes més concretes, el sector del transport i el sector
primari,  10 milions i 5,6 exactament, hi ha moltes persones que
són autònomes i que rebran aquestes ajudes directes del
Govern. 

Mai no abandonam els autònoms, mai no abandonam la
gent més vulnerable, també dins el món econòmic de les
nostres illes.

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: 

Mire, presidenta. Yo es que le pido que se ponga en la piel
de un autónomo que lucha cada día para mantener su actividad
o su negocio, que ve como han subido los precios de los
carburantes, los precios de los productos básicos, como a
cualquier ciudadano, pero es que, además, si tienen una
peluquería, un comercio, un bar, també les han subido la
factura de la luz, también los suministros.

Una de las prioridades de mi partido, de Ciudadanos, es
impulsar el emprendimiento, proteger a los autónomos y
salvaguardar nuestro tejido productivo. Y no me hable de
ayudas, porque es que no llegan a todos. Por eso hemos
registrado hoy un plan de choque con diez medidas para ayudar
a nuestros autónomos, emprendedores y PYME.

Presidenta, le pido la creación de la figura del autónomo
vulnerable; un bono de 100  euros mensual para autónomos y
PYME, para reducir la carga de la factura de la electricidad;
coordinar con la FELIB una rebaja del IBI para comercios,
autónomos y PYME, que están en un 30% debajo de sus
ingresos desde 2019; también le pido una bonificación del cien
por cien de la cuota de autónomos para mujeres y jóvenes de
hasta 35 años; un plan para fomentar el autoempleo femenino
y reducir la brecha de género; un plan para fomentar el
autoempleo, el emprendimiento, con un sistema de
acompañamiento, y también para tutorizar a las personas
emprendedoras de nuestras islas; facilitar el acceso de los
autónomos y de nuestros profesionales liberales a los fondos
Next Generation.

Y, sobre todo, le pido que se opongan al hachazo que
planea el Gobierno contra los autónomos. Tras su esfuerzo
titánico durante la pandemia ahora, con la crisis de la alza de
precios, el gobierno de Sánchez y compañía se permite meter
otra vez la mano en los bolsillos de nuestros autónomos,
rechacen la canallada de Sánchez que quiere subir la cuota a los
autónomos y cambiar el sistema de cotizaciones.

Mire, los ciudadanos, los autónomos de Baleares, han
cumplido y toca ahora al Gobierno de España y a su govern
cumplir con ellos. Como hija y nieta de comerciantes y de
autónomos, puedo asegurarle que Ciudadanos va a seguir
siempre del lado de los autónomos. 

Gracias.

(Algun aplaudiment)

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. Estudiarem les
propostes que ens fan, sense cap mena de dubte, però he de
dir-li que aquest govern ha treballat i treballa moltíssim en
polítiques directes per als autònoms, vostè sap del Pla

d'autoocupació de la passada legislatura, 8 milions d'euros; que
es fa el segon pla d'autoocupació. 

Sap perfectament que durant la crisi de la COVID, dels 855
milions d'euros que vàrem treballar molt bé, 9 varen anar
directament per a autònoms, dels quals 3.000 autònoms se’n
varen poder beneficiar a les nostres illes. 

A més, amb els consells insulars i el Govern de les Illes
Balears vàrem fer un pla precisament per a ajudes directes als
autònoms de 15 milions d’euros, dels quals es varen poder
beneficiar 6.500 autònoms de la nostra comunitat autònoma.

A través de l'ISBA es varen avalar operacions per valor de
62,5 milions d'euros per a 1.300 autònoms de la nostra
comunitat autònoma. 

En aquests moments el Pla d'ajuda que fem d'Ucraïna va
directament en vena a  moltíssims autònoms de les nostres illes.

I, a més, vostè sap que estam amb els 6 milions d'euros del
mecanisme de recuperació i resiliència, amb dues línies
importants, una d’1,9 milions d'euros per a la Llei de segona
oportunitat, que, precisament, ve d’una proposta de Ciutadans
que vàrem acordar i que vàrem pactar en el Pacte de
reactivació, que pot arribar fins a 400 autònoms, amb una ajuda
de 5.000 euros, i les altres dues línies: una és per donar suport
a l’inici de l'activitat i l'altra per reforçar negocis que varen
començar fins i tot abans de la pandèmia, per tant, per poder
donar la solidesa a aquest teixit empresarial absolutament
fonamental per a la nostra comunitat autònoma.

Per tant, hi treballam, hi treballam des de fa set anys i
seguirem treballant a favor dels autònoms de les Illes Balears. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.22) Pregunta RGE núm. 3371/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a foment de l’emprenedoria les Illes
Balears.

Vint-i-dosena pregunta, RGE núm. 3371/22, relativa a
foment de l'emprenedoria a les Illes Balears, que formula el
diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades. Bon
dia, Sra. Armengol. Des del Partit Popular fa temps que venim
exigint reformes que apuntalin la recuperació econòmica, que
evitin que ens quedem en un simple efecte rebot i que aturin la
desacceleració vinculada a la inflació que ja es produeix.
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Entre les reformes fonamentals que almenys creiem, des del
Partit Popular, que s'han de fer és el foment de l'emprenedoria. 

Per això li demanam, Sra. Armengol, considera necessari
fomentar l'emprenedoria a les Illes Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments)

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 he
de dir-li que la recuperació és sòlida i crec que amb això també
té la fortalesa la nostra comunitat autònoma.

He de dir-li que les polítiques d'emprenedoria no només
vénen arran de la situació que vivim, sinó que aquest govern les
té molt clares des que vàrem començar a governar, ara fa ja bé
7 anys, per això el Pla d'autoocupació i emprenedoria que
posàrem en marxa ja a la passada legislatura, en aquest moment
tancam el segon Pla d'autoocupació i emprenedoria; es fa feina
en aquesta línia d'emprenedors des de quatre espais del Govern:
des de la Conselleria de Model Econòmic, a través de la
Direcció General de Promoció Econòmica; a través de l'IDI, en
col·laboració amb el SOIB, que es fa la tasca, com vostè sap,
d'acompanyar aquells emprenedors que volen tirar endavant el
seu negoci; des de la Fundació BIT, on es dóna suport a les
empreses innovadores; i fins i tot des de l'IBDona amb la
Cambra de Comerç, precisament per a dones que volen
emprendre el seu el seu negoci.

Per tant, estam en aquesta línia, vostè sap perfectament que
li deia el Pla d'autoocupació que férem a la passada legislatura
i que durant la pandèmia, de l'ISBA, a diferència del que va
passar a l'anterior crisi econòmica, Sr. Costa, com vostè coneix
perfectament bé, a través de l'ISBA, 53,7 milions d'euros
avalaren 700 emprenedors de les nostres illes. En aquesta línia
seguirem treballant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, president. Sra. Armengol, primera mesura
implantada per vostès per fomentar l'emprenedoria, apujada de
96 a 225 euros la quota d’autònoms.

(Aldarull i alguns aplaudiments)

Segona mesura per fomentar l'emprenedoria: inflació
desbocada que dispara els costs empresarials i arruïna les PIME
i els autònoms.

Tercera mesura, parlar de decreixement i d'aprovar una
moratòria turística que esclafa microinversions i esclafa també
molts projectes emprenedors a les Illes Balears.

Sra. Armengol, es requereix un govern que els ho posi fàcil
als emprenedors, un govern que implanti una tarifa plana de 60
euros, els dos primers anys, i una reducció d'un 50% el tercer
any si tenen uns rendiments inferiors a 20.000 euros.

Un govern que simplifiqui, desburocratitzi, aixequi les
traves i deixi d’intervenir, imposar i prohibir; un govern que
pensi en la llibertat i en deixar treballar la gent de les Illes
Balears; un govern que generi certeses i no inestabilitat, com
han fet vostès a Menorca.

Sra. Armengol, els menorquins no mereixen aquest
lamentable espectacle, fa mesos que des del Partit Popular
avisam que la llei de Reserva de Biosfera és una llei
intervencionista que, ocupa no, sinó que esclafa les
competències d’ajuntaments, de la comunitat autònoma, dels
consells insulars.

Sra. Armengol, és una llei que l'hem avisada moltes
vegades, el PP de Menorca l'ha avisada, i vostès no s’han
adonat fins al darrer moment.

Sra Armengol, vostès s'han estimat més esperar al dia abans
d'aprovar-se i utilitzar el seu modus operandi habitual, el
xantatge i les amenaces. I no ho diu... i no ho dic jo, ho diuen
els seus suposats exsocis de MÉS per Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, per favor, la pregunta que vostè ha formulat no té
res a veure amb les paraules que acaba de dir i s’ha d'atendre a
la qüestió.

(Petita cridòria)

Això és el que marca el Reglament en el seu article 117.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. President, Sr. President, crec que és la primera vegada,
li ho dic amb total respecte, Sr. President, crec que és la
primera vegada que vostè interpel·la un portaveu que intervenia
en una pregunta amb una actuació que no té res a veure.

(Aldarull, alguns aplaudiments i petita cridòria)

Lamentam profundament que ho hagi fet. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, no discutiré amb ell, però si vol repassar...
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EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. President, és la primera vegada que ho ha fet...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, no té la paraula.

EL SR. COSTA I COSTA:

... És lamentable que ho hagi fet.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, no té la paraula. 

(Alguns aplaudiments)

Article 117 del Reglament. 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, en voler parlarem
de la llei de Reserva de la Biosfera, el que sí ja ha quedat clar
és que des del Govern de les Illes Balears som absolutament
favorables que Menorca tengui una llei de Reserva de Biosfera,
i el PP, com sempre, segueix en contra d'aquests marcs...

(Remor de veus)

..., i arribarem als acords necessaris amb el Consell de
Menorca.

Però vostè m'ha demanat d'autònoms i de la situació
econòmica -si els interessa, els contest i, si no...-, a mi
m'agradaria una miqueta més d'educació i més de respecte, crec
que la ciutadania es mereix una altra cosa.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... senyors diputats, per favor! A tothom, silenci!

Continuï, Sra. Presidenta.

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

I vostè em parlava de les polítiques d'emprenedoria
necessàries i de la situació econòmica i social que viu la nostra
comunitat autònoma. Li diré, Sr. Costa, que vostès, des de
l'oposició, plantegen un món idíl·lic, però des del Govern fan
absolutament el contrari.

Li diré, una vegada més, que vostè en quatre anys va
dedicar tres 3,6 milions d'euros d'ajudes als autònoms; que
aquest govern, des d'aquests dos anys ha dedicat gairebé 30
milions d'euros, 9 milions d'euros a través dels 855 milions, 15
milions d'euros, d'acord amb els consells insulars, i ara 6
milions d'euros del mecanisme de recuperació i resiliència.
Crec que és important saber que aquest mes de març és un març
històric amb noves altes d'autònoms a la nostra comunitat
autònoma, 94.109 persones, un 3,8% més que l'any passat. 

És important saber que l'atur cau el doble que a nivell
espanyol a la comunitat autònoma on més puja l'afiliació a la
Seguretat Social.

I, Sr. Costa, vostè, com a director general de Pressuposts,
en el mes de març no va abaixar mai de 75...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

II. Interpel·lació RGE núm. 901/22, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern pel que fa a la contractació d’obres públiques
mitjançant grans lots.

Passam al debat de la Interpel·lació RGE núm. 901/22, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern pel que fa a la contractació d'obres públiques
mitjançant grans lots.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president, bon dia a tothom un altre pic. El Partit
Popular interpel·lam avui el Govern Armengol sobre la seva
política de contractació administrativa a resultes de l'intent de
tramitar, de forma global i injustificada, els 9 expedients de
concessió d'obres per a la construcció i explotació de diferents
centres de salut i unitats bàsiques de Mallorca, intent que
deixava sense possibilitats d'optar al cent per cent de les
empreses de les Illes, entre altres coses perquè el Govern exigia
a les empreses unes xifres de negoci de 50 milions d’euros,
exigia 5 anys d'experiència i un valor de 14 milions construint
centres sanitaris, pràcticament impossible d’acomplir per cap
empresa balear, per la qual cosa només es podia fer amb grans
empreses de fora.

Intent, a més, contrari als principis de llibertat de
concurrència, principi de no discriminació, principi d'igualtat
de tracte entre candidats o el deure de fomentar les possibilitats
d'accés al mercat per a les petites i mitjanes empreses. I dic
intent perquè resulta que, amb data de 10 de març, es va dictar
una resolució per part del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals que estimà parcialment el recurs
interposat per la Federació de Petita i Mitjana Empresa de
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Balears en contra d'aquesta actuació administrativa, perquè el
Govern no havia justificat ni aquesta actuació, i, a més,
vulnerava la Llei de contractes del sector públic i la normativa
europea en la qual s’inspira la nostra contractació
administrativa.

El Tribunal declara que no són conformes a dret ni el plec
de clàusules administratives ni el plec de prescripcions
tècniques, d'acord amb les peticions dels recurrents, i, a més,
dóna la raó als grups parlamentaris que des de la nostra feina de
control venim advertint que no hi havia cap justificació tècnica
ni jurídica, ni tampoc de caire social.

L'article 99.3 de la Llei de contractes exigeix que quan la
naturalesa del contracte permetia executar-se amb parts
independents, s'han de dividir en lots, i la no divisió requerirà
una motivació clara, justificada i suficient, fins i tot en els
contractes de concessió d'obra els quals únicament queden
exempts quan la seva naturalesa impedeixi la viabilitat de les
parts. 

Cap argument, i dic “cap”, de l'administració autonòmica,
no ha estat clar ni justificat ni suficient. 

Primer, el mateix objecte del contracte inclou prestacions
clarament diferenciades, construcció de nous centres, gestió
dels serveis de manteniment, vigilància, neteja, adquisició de
mobiliari o equipament complementari.

Segon, la taula resum del pressupost deixava ben clar que
ens trobàvem davant 9 obres diferents, 9 centres de salut a
pobles diferents i pressuposts concrets i diferents, 9 obres que
podien funcionar, a més, de forma independent i la falta
d'alguna no impedia de cap manera la resta i eren susceptibles
d'aprofitament per separat. 

 Tercer, l’edició per lots no produïa tampoc cap inviabilitat
econòmica, no n’hi ha prou que es consideri més viable
econòmicament per fer una contractació conjunta, es necessita
que sigui inviable per separat per justificar aquella licitació. 

Tampoc no es justifica per l'administració la necessitat
d'incrementar el cànon per suplir el cost de tenir diferents
societats o directors, ja que no s'acompanya cap càlcul d'això,
amb els costs de contracte, per la qual cosa tampoc no era
necessari. 

Tampoc no és imprescindible l'existència d'un únic director
d'obres o un únic director d'explotació ni una única societat
concessionària, no és més que una preferència de
l'administració, però això no és un argument vàlid que justifiqui
una contractació conjunta, és una decisió política i discrecional. 

Tampoc l'argument geogràfic, com he dit, precisament eren
obres diferents en diferents punts de Mallorca. I, finalment,
l'argument relatiu a un intent fallit de licitar dos centres per
separat a l'any 2019 tampoc no justifica aquesta licitació
conjunta, perquè precisament la licitació conjunta tampoc no ha
obtingut cap licitador que presenti oferta, per la qual cosa no és
un problema que la licitació sigui conjunta o separada, si no
que era de les qüestions internes que tenia el mateix expedient.

En definitiva, Sra. Consellera, no era un únic contracte de
concessió d'obra, sinó el resultat d’intentar agrupar de forma
injustificada 9 contractes diferents. 

Això que fa? Que la discrecionalitat que té l'administració
en la contractació administrativa en aquest cas ha esdevingut
arbitrarietat, s'ha infringit la lliure competència, s'ha infringit la
concurrència, s'ha infringit la igualtat de tracte i s'ha produït un
efecte dissuasiu a les petites i mitjanes empreses.

Tot això són els fonaments que diu la resolució del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals davant la
protesta de petits i mitjans empresaris de Mallorca, que no han
volgut callar davant l'abús de poder de l'administració, són
empreses de construcció, de manteniment, de neteja, de
seguretat, de venda de mobiliari, empreses que eren
discriminades.

I tot això, a més, són els arguments que donam des dels
grups polítics de l'oposició que fem control al Govern des de fa
mesos, i fa mesos que ho diem. Li hem fet preguntes
parlamentàries, tant des del Partit Popular com des d'altres
grups, per exemple, El Pi. S'ha aprovat una iniciativa no
legislativa per reclamar al Govern que aturi aquesta tramitació
i fer els diferents lots per contractar els centres individualment.
És un mandat parlamentari, és una recomanació també
parlamentària, que el Govern ha incomplit, -si és mandat-, i ha
menyspreat com a recomanació.

I tot això són peticions, a més, a les quals es varen sumar
altres entitats d'aquesta societat de Balears, la CAEB,
l'Associació de Constructors, fins i tot feren declaracions i
notes de premsa on reclamaven una rectificació pública del
Govern. 

Sra. Consellera, precisament a un moment de dificultat com
el que ara travessen les empreses, després de l'aturada de dos
anys de pandèmia; després de les dificultats per posar en marxa
les mesures i requisits sanitaris per a la seva reobertura; després
de les dificultats afegides que tenim avui en dia, amb el preu
insostenible de materials de construcció; la pujada desorbitada
de la inflació del darrer any; la negativa pública del seu govern
i del Govern estatal de rebaixar-los els imposts o facilitar-los
les coses o aprovar el règim fiscal del REB que tenen vostès
bloquejat al Congrés; precisament, després de tot això, senyors
del Govern, vostès han intentat pispar una oportunitat de
participar a 9 licitacions diferents de concessió d'obres a les
empreses de Mallorca. 

Vostès han intentat pispar l'oportunitat de fer feina amb 86
milions d'euros que suposaven aquestes contractacions, i vostès
han intentat pispar una durada de relació laboral de 10 anys que
suposen aquestes concessions, i precisament en un sector, el de
la salut, que es troba tan necessitat de reformes, de
modernització de les instal·lacions, de construcció de centres
nous, de serveis de qualitat, ho vèiem aquests dies: cauen els
sistemes informàtics, tenim centres que tenen goteres, tenim
centres que tenen problemes per donar tots els serveis moderns
que necessiten avui en dia a Atenció Primària els usuaris i
tenim centres amb unes llistes d'espera per a les primeres visites
que són inacceptables. 
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I parlam de centres de salut concrets i de persones
concretes, Bons Aires a Palma, Pollença, Artà, Son Ferriol,
Llucmajor, Consell, Santa Margalida, Sant Joan i Montuïri, són
els municipis afectats per un retard en aquestes actuacions
sanitàries i ho han ocasionat vostès, els del Govern, no les
empreses, Sra. Consellera, encara que vostès tenguin la
indecència de dir que són les empreses que han retardat aquesta
contractació amb les impugnacions. 

La Sra. Armengol encara va intentar donar la culpa a les
empreses per reclamar el que era just i es va excusar que era la
fórmula més ràpida. Faltaria més que les empreses no
poguessin impugnar i reclamar el que és seu! Faltaria més que
les empreses no poguessin impugnar i reclamar les
contractacions que són justes! I faltaria més que les empreses
no reclamassin perquè s’acomplís la Llei de contractes i els
mandats europeus!

Haguessin fet les coses com tocava, haguessin aplicat la
normativa vigent, en lloc de cercar subterfugis no sabem per
quina raó; ho diu ben clar la política europea, la Directiva
2014,  s'ha de fomentar la contractació de petites i mitjanes
empreses, article 46; ho diu la Llei de contractes del sector
públic de l'any 2017, articles 1 i 99; ho diu el mandat de
l'Estratègia Europea del 2020; i ho diu el Codi Europeu de
Bones Pràctiques, que s’ha de facilitar l'accés a les petites i
mitjanes empreses.

I, en lloc de crear problemes afegits, haguessin donat
solucions, perquè això és el que necessita la gent i espera d'un
govern, que es donin solucions als problemes i que no se’n
creïn de nous. Però quin ha estat el resultat? 100.000 persones
usuàries que necessitaven aquests centres de salut i les noves
prestacions sanitàries es veuen desplaçades, 86 milions d'euros
de feina aturats per la seva mala gestió i 800 llocs de feina
pendents d'aquestes concessions d'obra. Aquest és el resultat de
les polítiques de l'esquerra, són les coses “xulíssimes” que fa
l'esquerra a les persones. 

Ara, Sra. Consellera, vostè pujarà aquí, donarà mil excuses,
contarà el seu relat de la pandèmia, de la crisi, però la realitat
és aquesta: els tribunals els han aturat els peus i les empreses
han obtingut una victòria, una victòria que no és únicament una
victòria de les PIME, com ha dit la mateixa federació, és un
reconeixement que les coses no s'han fet bé, que no hi ha hagut
transparència, que no hi ha hagut objectivitat, que no hi ha
hagut oportunitats ni empatia, però sobretot que no hi ha hagut
bon govern ni bona administració. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Donam la paraula a la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Riera, si vostè fos nova en la
gestió pública quasi, quasi entendria la seva manera
d’intervenir en un cas concret, en una qüestió molt

determinada, però quan ve de ser membre del govern que va fer
menys obra pública, que va construir menys centres de salut,
que va llevar l'assistència sanitària als immigrants, que va fer
més retallades i que va acomiadar més funcionaris, la veritat és
que aquesta intervenció posa un poc els pèls de punta,
bàsicament, per... -des de tot el respecte, no?-, de la capacitat
de superar el mateix fracàs com a govern.

Seguim fent feina, és possible que no tots els procediments
de contractació siguin extraordinaris, és possible que no tot el
que fem sigui perfecte des de tots els punts de vista, però sí que
intentaré explicar-li un poc el que fem en matèria de
contractació i intentaré explicar-li aquest cas concret també, en
el qual vostè fa tant èmfasi.

També és una oportunitat aquesta interpel·lació per poder
explicar tot el que fem des del Govern de les Illes Balears, més
enllà de la pandèmia i de la crisi sanitària i de la crisi que ha
començat amb la invasió de Rússia a Ucraïna, tot el que fem en
PIME en el tema de contractació pública i per contribuir a
dinamitzar l'economia, flexibilitzar l'accés als procediments de
contractació. bàsicament, perquè entenem des del Govern de
les Illes Balears -i no ho va entendre així el Partit Popular quan
governava- que la política de contractació és una política
pública que dinamitza l'economia, perquè a nivell europeu la
política de contractació és el 15% del producte interior brut,
amb la qual cosa consideram que és prou important com per fer
d'aquesta política de contractació una política pròpia en matèria
de dinamització de l'economia a través de la contractació. 

Un contracte, entre tots els que fa l'administració, i un
contracte important, era aquest dels centres de salut, que era la
licitació de més de 9 centres sanitàries, com vostè ha dit, per
donar assistència sanitària al voltant de 100.000 persones, amb
la qual cosa el Servei de Salut va prioritzar el procediment que
va considerar que era més adequat, perquè era més ràpid. Hi
havia una experiència prèvia de centres de salut que s'havien
licitat en lots, i que sí que s'hi havien presentat empreses de les
Illes Balears fent una unió temporal d'empreses; va optar per
aquesta via, que, com vostè bé ha dit, crearia entre 800 i 1.000
llocs de feina.

És una inversió importantíssima de 80 milions d'euros que,
en aquests moments, s'estudia aquesta sentència que estima, en
part, bé, del Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals -que és una sentència d’aquest tribunal-, que
estima en part el que va al·legar PIMEM, per dir que podia ser
que això restringís l'accés a petites i mitjanes empreses, i es fa
d'una manera que se superi aquesta circumstància i intentant, a
la vegada, coordinar o compatibilitzar amb la celeritat
necessària per acomplir el Pla d'infraestructures de salut.

Vagi per dit que en cap moment no s'ha intentat pispar res
a les PIME i autònoms, perquè les PIME i els autònoms són el
nostre teixit productiu, no sé si vostè sap que són el 90% del
teixit productiu de les Illes Balears, i per això fem aquesta feina
des de la central de contractació, per afavorir aquesta
participació de les petites i mitjanes empreses, sempre fent
d'acord amb el que diu la normativa europea i la Llei de
contractes, de divisió en lots: majoritàriament lots territorials
per a les quatre illes, per àrees geogràfiques, Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, i, de vegades, també fem

 



7194 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 116 / 12 d'abril de 2022 

Mallorca part forana i Palma, per la importància que té Palma.
I, de fet en el 2021, per mor de la baixa participació -fins i tot
en els lots de les petites i mitjanes empreses- hem fet una
experiència també, i això ve també determinat per les
intervencions que hi ha hagut en aquest parlament i per les
peticions de diferents grups parlamentaris i del diàleg
permanent amb l'Associació de Petites i Mitjanes Empreses,
s'han fet jornades específiques amb representants de les
federacions amb l'objectiu d'acostar les PIME al funcionament
de la contractació pública, per fomentar aquest accés a les
licitacions públiques de la comunitat autònoma.

Aquestes trobades han obert canals de comunicació amb les
patronals i estam en permanent..., de fet, també hi va haver
contacte durant la tramitació d’aquest concurs i continuarà
havent-hi contacte amb les diferents patronals per afavorir
l'accés a petites i mitjanes empreses.

Es varen explicar en aquestes jornades les millores
normatives, com aquesta divisió per lots, la vinculació
proporcional entre la importància del contracte i la solvència de
l'empresa, també important perquè puguin accedir-hi, i també
com s'accedeix a la plataforma de contractació.

A més, per tal que les PIME es puguin planificar i per tal
d'afavorir l'accés i l'actuació i avançar en l'actuació de
l'administració pública, l'administració de la comunitat
autònoma compta amb un catàleg de matèries declarades que
són d’ús recurrent per diferents organismes públics, com són el
subministrament de material i mobiliari d'oficina, o els vehicles
i combustible, els serveis de neteja i seguretat, del
manteniment, la tramitació de viatges, reparacions d'edificis, o
instal·lació de punts d'energia.

També es fa amb contractes marc, que supera d'alguna
manera també la divisió per lots, però que permet distribuir més
a les diferents empreses que accedeixen a aquest contractes
marc, i tenir més dividida entre les diferents empreses, la
despesa pública que fa l'administració.

Una altra qüestió, que també volia en aquesta interpel·lació
posar de relleu, és que el dia 3 de gener vàrem renovar les
clàusules socials i mediambientals de la contractació pública,
que són clàusules de caràcter general que havien estat
aprovades en el 2016; el Partit Popular, encara que no fossin
obligatòries, també podia haver-les aprovat en el seu moment
i no es varen aprovar, ara renovam les del 2016, per incorporar
algunes mesures més, a part incorporar plecs tipus que regiran
la contractació de les actuacions finançades amb el mecanisme
de recuperació i resiliència.

En aquestes noves clàusules mediambientals i socials,
s'amplia un 10% la reserva de contractes per als centres
especials d'ocupació d'iniciativa social i les empreses d'inserció,
que és una de les qüestions més importants. S'ha fet amb diàleg
amb els agents socials i econòmics, amb CAEB i amb PIMEM,
i és fruit de la col·laboració de les diferents conselleries: la de
Medi Ambient, Transició Energètica i Sectors Productius,
Afers Socials, Model Econòmic, i la d'Agricultura, Pesca i
Alimentació. Com a principal novetat, per primera vegada
s’incorporen criteris en matèria mediambiental, de sostenibilitat
i eficiència energètica, de manera que es fomenta la

contractació de productes i serveis de quilòmetre zero, amb el
doble objectiu de disminuir la petjada de carboni i afavorir
també la producció del producte local.

S'incorpora una directriu per garantir la compra d'un
percentatge mínim del 16% d'aliments de producció ecològica
o de temporada, procedents de la venda directa en els
contractes de subministrament de productes agraris i
agroalimentaris, amb la importància que això té amb els
contractes que tenim des de les diferents escoles.

Parla d’obres públiques, i m'agradaria posar d’exemple -
canviant de tema- les clàusules de l'IBAVI, perquè l'IBAVI i
els centres educatius de l'IBISEC, que ambdues empreses
públiques afavoreixen la contractació de petites i mitjanes
empreses de caire local. Es fomenta la utilització de materials
de construcció locals, i d'això tenim un clar exemple en les
darreres licitacions que s'han fet, i s'afavoreix la contractació
per lots. 

L'IBAVI disposa d'un parc immobiliari de 77 locals i 1.929
habitatges. L'actual contracte de serveis i conservació d'aquest
parc immobiliari es gestiona per a totes les illes i es divideix,
precisament, en quatre lots: un per a Mallorca, un per a
Menorca, un per a Eivissa i un per a Formentera. En els darrers
quatre anys s'han tret un total de 12 contractes i 31 lots, entre
serveis de manteniment, serveis de direcció d’obra, redacció de
projectes, concursos de projectes d’idees, i serveis de neteja;
que aquestes xifres -que són exemples de bones pràctiques en
les quals la nostra pretensió és continuar avançant- estan molt
enfora del període del PP, del 2011-2015, que es va utilitzar
molt poques vegades, i tampoc -com deia abans- no es varen
fer, ni es feien lots ni es feien clàusules socials ni
mediambientals. 

Des del Govern tenim una aposta claríssima per millorar
l'accés de les petites i les mitjanes empreses de les Illes Balears
a la contractació pública, perquè som conscients que és una
eina per dinamitzar l'economia i flexibilitzar la contractació a
l'àmbit de les administracions i estimular, també, l'economia de
proximitat.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, donam la
paraula a la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sra. Consellera, dia 10 de març el
Tribunal Administratiu del Ministeri d'Hisenda els ha anul·lat
l'adjudicació conjunta de 9 centres de salut, dia 10 de març, la
justícia administrativa ha donat la raó a les PIME de Mallorca,
a CAEB, a l'Associació de Constructors, als grups
parlamentaris de l'oposició, perquè el seu Govern ha vulnerat
el dret a participar a les empreses de Balears amb unes
contractacions de 86 milions d'euros, ha bloquejat 800 llocs de
feina, ha retardat 9 centres de salut necessaris per a 100.000
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ciutadans, i em diu que no pensa escoltar la justícia, el
ministeri, les empreses i els grups parlamentaris?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Sap vostè que la normativa va canviar a Europa A l'any
2014 i per això a Espanya tenim una Llei de contractes del
sector públic, és clar, és que vostè em parla de fa 10 anys, la
normativa va canviar a l'any 2014 i tenim una Llei de contractes
del sector Públic de l'any 2017, amb el seu govern, set anys del
seu govern!, amb una normativa que tenia a aplicar, per poder
fer lots i que, d'aquesta manera, les empreses poguessin
participar a les licitacions de contractes.

Sap vostè que a dia 9 de novembre es va aprovar aquí una
iniciativa parlamentària que instava que les contractacions
públiques es fessin per lots diferenciats, precisament, per
facilitar a aquestes empreses que tenen dret que s'apliqui la llei
i se’ls doni feina? O és que no pensen acomplir tampoc els
mandats parlamentaris?...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

És conscient, vostè, que va iniciar una negociació, les
empreses, amb vostès, per intentar cercar una sortida al recurs
i retirar-lo? I vostès varen rebutjar cada una de les clàusules
socials que varen proposar les empreses, és que ens parla de
clàusules socials i varen rebutjar 7 clàusules que varen
presentar les empreses per intentar negociar i retirar el recurs.
Aquest és el contacte que varen tenir vostès amb les empreses?
Aquest és el diàleg que varen tenir vostès amb les empreses?
No, aquest és el mètode Negueruela que diuen les empreses que
apliquen vostès a Balears des de fa 7 anys. 

(Alguns aplaudiments)

Miri, no només això, a més continuen vostès amb
l’argument pervers d'agilitar la contractació. Idò miri, el que
agilita la contractació és acomplir les normes, tramitar els
procediments bé i no fer procediments sospitosos, tramitacions
poc objectives i terminis abreujats, amb excuses diverses i ho
han fet vostès tota la pandèmia i ho volen continuar fent sense
cap justificació ara. 

Però, miri, en quina situació es troben les PIME a Balears?
Un 99% de les empreses Balears són petites i mitjanes
empreses, de les quals un 95% són de menys de 10
treballadors; moltes duen 2 anys sense facturar per mor de la
pandèmia, restaurants, bars, comerços, constructors, varen estar
amb la persiana baixada per les prohibicions del Govern, del
seu govern, i els canvis improvisats de les normes del seu
govern. Durant el confinament varen haver de demanar crèdits
ICO i la majoria encara no s’han pogut recuperar. I a aquesta
situació s’hi sumen ara els costs energètics, la inflació de preus,
tenen dificultats per repercutir els costs de producció, perquè
si ho fan no poden competir en el mercat, perquè suporten els
increments de preus de grosses i majoristes, aquestes que
vostès, després de tot el relat, són les que beneficien.

Moltes empreses no han pogut tornar obrir. Els comerços
tradicionals del centre de Palma han desaparegut i així passa a

la majoria de ciutats de les Balears. Aquest és el nostre teixit
productiu, Sra. Consellera, aquest que vostès perjudiquen.

Es queixen les empreses de la falta d’implicació del seu
govern, ahir mateix sortia a la premsa que un dels més afectats
per l’apujada de preus, l’Associació de Constructors
Construïm, denunciava que la Direcció General d’Innovació de
Vicepresidència només té un funcionari per tramitar les ajudes
d’Innovació, un funcionari!, la qual cosa els ocasiona pèrdues
i retards i la majoria d’ajudes han de ser retornades a Madrid.
I em parla vostè de retalls, quan tenen el major pressupost de
la història i tenen un funcionari per ajudar a la innovació de les
empreses, Sra. Consellera!

I em parla vostè d’obres, sap vostè quan s’han fet les obres
sanitàries a Balears? Ho sap vostè? Amb els governs del Partit
Popular: 3 hospitals públics, 9 centres de salut, la majoria de
residències de la part forana i ja no parlem de carreteres, de
metro, d’escoles, la inauguració de l’Hospital de Llevant, o de
la col·laboració publicoprivada amb les clíniques particulars.

I què han fet vostès, Sra. Consellera? 7 anuncis de Son
Dureta, 7, un cada any, una foto cada any i Son Dureta continua
tancat...

(Remor de veus)

... Que, per cert, també a Son Dureta li varen haver d’anul·lar
un concurs del projecte, perquè en el nou complex sociosanitari
va resultar que el jurat coneixia les persones que es
presentaven, aquestes coses “xulíssimes” que li passen a
l’esquerra. O també han fet anuncis del segon cinturó, anuncis
per ampliar el trajecte del metro.

I de l’IBAVI, em parla vostè de l’IBAVI, quan tenen la
major demanda d’habitatge social de la història, anuncis,
anuncis i anuncis de l’esquerra. 

I com tenim els centres de salut? Pendents de reformes, amb
problemes informàtics, pendents de modernitzar la cartera de
serveis, el sistema informàtic d’Atenció Primària va caure ahir
a primera hora del matí. Els centres no poden consultar les
històries dels pacients, ni donar cites, una de les habituals
caigudes del sistema, que ja són periòdiques. Hores sense
servei, igual que li passa al personal sanitari, que du mesos amb
problemes informàtics, perquè vostès no han invertit ni un euro
en modernitzar l’administració sanitària.

Finalment, què tenim a dia d’avui? 459 empreses manco des
de l’any 2018 a Balears, un 9% manco del PIB, un 22% més
d’índex de pobresa. Ara sí, també ha pujat la recaptació
d’imposts, un 64%, i han pujat evidentment les empreses amb
dificultats.

Què oferim el Partit Popular? Propostes per a les empreses:
manco despesa burocràtica, simplificació administrativa,
baixada d’imposts i millorar les contractacions en agilitar els
fons europeus.

Sra. Consellera, la gent espera que el Govern solucioni els
problemes i que no en creï de nous...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, hauria d’anar acabant, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... -vaig acabant, gràcies president-, li hem dit abans en el torn
de preguntes, per això vostès desapareixen a França, a Itàlia, a
Grècia, a Regne Unit, a Irlanda, a les comunitats de Madrid, a
Galícia, a Andalusia, i per això també desapareixeran aquí, a
Balears, perquè el canvi de cicle i les polítiques vàlides són les
polítiques populars i no les polítiques populistes que aplica
l’esquerra.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. En torn de contrarèplica, té la paraula
la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

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

Gràcies, Sr. President. En mallorquí es diria astorat, jo li
diré en castellà, estoy patidifusa, perquè, Sra. Riera, amb tot el
respecte del món, si em parla vostè de respecte de les lleis de
contractació i de la normativa penal, a mi em fa quasi quasi
com a vergonya aliena, quan vostè va participar de Son
Espases, va participar del Palma Arena, varen tenir el metro
inundat. Vostè sap el que costa a la reputació de les
administracions i a les arques públiques la corrupció? Vostè
sap el que costa reconstruir una administració pública, que va
patir el desmantellament sistemàtic per part del Partit
Popular,...

(Remor de veus)

... de la sanitat, de l'educació, dels serveis socials, del personal
d'administració general? Sap el que costa reconstruir tot el que
vostès destrueixen, perquè després tot torni a funcionar? I que
la gent tengui hàbits...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., que es facin els tràmits, que la gent tengui confiança en els
seus governants, sap el que costa recuperar la confiança? I ara
vostè vol fer del cas puntual del que ha dit el Tribunal de
Recursos, la generalitat. Que sí, que el Tribunal de Recursos
Central ha dit que si s’hagués fet en lots s’hauria millorat
l’accés de les empreses a aquest contracte, i no passi pena,
perquè es farà, no passi pena, s’estudiarà la sentència, es
reconduirà aquesta situació, s’adjudicarà la construcció
d’aquests 9 centres de salut, es farà aquesta despesa, de la
mateixa manera que es fa la reforma de l’Hospital de Manacor,
de la mateixa manera que es construirà Son Dureta, acomplint
la legalitat, òbviament, acomplint les indicacions del que ens
diguin els tribunals i permetent, com sempre, que la
contractació pública serveixi per dinamitzar l’economia, perquè
probablement aquesta sigui la legislatura on més vegades ha

tengut més diàleg social l’administració amb els seus
administrats, no només amb el sector privat, sinó també amb els
funcionaris.

Crec que aquesta ha estat la legislatura, pens que l’època
més difícil de la història d’aquesta comunitat autònoma, on hem
patit la caiguda més important del Producte Interior Brut, on
hem patit una circumstància de caiguda del 23% del Producte
Interior Brut, que feia por, perquè això no es troba ni als
llibres, i hem sortit amb unes condicions d’esperança, de
reactivació de l’economia, perquè s’ha fet..., hem tengut
doblers públics perquè, probablement, l’Estat central, que
també governava el PP, el que ha fet no és ofegar les
comunitats autònomes i reduir el sector públic, tot el contrari
del que varen fer en el seu moment, i el que ens ha permès
sortir amb bones taxes d’ocupació i amb bones perspectives de
l’economia. I així seguirem al llarg d’aquesta legislatura,
afavorint les condicions de vida, com a prioritat absoluta dels
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears. 

Tornant a la qüestió que ens ocupa, que és la contractació,
també volia anunciar-li que  treballam, a part de la contractació
per lots, a part dels contractes marc, que afavoreixen l’accés a
petites i mitjanes empreses, els sistemes dinàmics d’adquisició
perquè les empreses puguin accedir contínuament als
processos..., es puguin incorporar als acords marc durant tota
la vigència de l’acord marc, de manera que dinamitzi encara
més l’accés de petites i mitjanes empreses a la contractació
pública.

I la salut, la salut ha estat la prioritat absoluta d’aquest
Govern, tanta sort que teníem la salut com la teníem quan va
començar la pandèmia!, tanta sort que havíem recuperat els
seus acomiadaments! Hem incrementat un 50% el pressupost de
salut des del 2015, de 1.600 a 2.000 milions d’euros, és el
pressupost més elevat de la història, el 31% del pressupost total
de la comunitat autònoma.

S'han fet 3.700 contractacions de sanitaris per fer front a la
pandèmia. Hem tret a oposició -mentre vostès acomiadaven-,
hem tret a oposició 4.700 places de funcionaris, i es fa feina en
un pla d'estabilització d'altres 2.200 sanitaris. S'han invertit més
de 100 milions en infraestructures sanitàries: en la reforma de
l'Hospital de Manacor, en la reforma de l'Hospital Can Misses,
per dir-li algunes obres grosses, o en la primera fase de la
reforma del Verge del Toro. Vostès aturaven la construcció de
centres de salut, varen tancar els centres de salut els horabaixes,
varen llevar la targeta sanitària als immigrants, varen intentar
tancar l'Hospital General i l'Hospital Joan March, varen
imposar el copagament de medicaments, i varen acomiadar
1.400 sanitaris.

Moltíssimes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.
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III. Moció RGE núm. 3243/22, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a política de resposta als
efectes de la guerra a Europa, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 2656/22.

A continuació passam al tercer punt de l'ordre del dia que
correspon al debat i la votació de la Moció RGE núm. 3243/22,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política de resposta als
efectes de la guerra a Europa, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 2656/22.

Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. La moció que portam avui
bàsicament afronta o vol donar resposta o vol confrontar tres
temes, vinculats evidentment amb el context que vivim, és a
dir, un context d’una gran prioritat, que és la transició
energètica, que és un dels elements claus de resposta a un dels
grans moments de la humanitat, que és el de l’emergència
climàtica.

Evidentment, aquest és el context, és un context que
coneixem des de fa temps, és un context en el qual prenem
consciència de forma gradual i de forma progressiva, i que les
crisis que hem viscut, primer la de la pandèmia i ara la de la
guerra a Europa, el que fan és posar-nos davant dels ulls que
aquestes emergències -si em permeten la redundància- són més
urgents que mai, ja no podem esperar a donar-hi resposta, no
són temes que esperin o que permetin respostes més enllà.

Per tant, tot i que, evidentment, és una moció de la política
de resposta als efectes de la guerra a Europa, són mesures que
no tenen només aquest curt termini, no són només una reacció
immediata als efectes de la guerra, sinó que és: la guerra ens fa
veure que temes que ja vèiem que eren prioritaris, són
absolutament emergents, urgents, són inajornables i hem de
prendre mesures extraordinàries per fer-hi front, perquè ni amb
mesures reactives de curta durada ni amb dilacions
aconseguirem donar-li resposta. 

En aquest context, nosaltres proposam mesures concretes
per donar resposta a tres qüestions: les relacionades amb la
transició energètica, les relacionades amb la mobilitat i les
relacionades amb la sobirania alimentària o la promoció del
producte local.

Al primer aspecte, el de la transició energètica, li dedicam
els tres primers punts: primer, proposam unes finestretes
úniques, que ja existeixen oficines, però quan diem “finestreta
única” volem dir que el ciutadà no hagi d'anar enlloc més; és a
dir, el gran problema que en aquests moments té el tema de, per
exemple, la instal·lació d'autoconsums, és la complexitat de les
convocatòries de subvencions que hi ha, i el fet que molts dels
aspectes per poder instal·lar un autoconsum depenen de
diferents administracions.

Nosaltres aquí proposam que es creï un marc legal -perquè
ha de ser legal- perquè aquestes finestretes úniques puguin
gestionar competències de diferents administracions, perquè si

continuam abocant molts doblers, però els sotmetem al laberint
burocràtic, fallarem, fallarem perquè molta gent es quedarà pel
camí.

Per tant, proposem, ja que es fan tants decrets llei, el
Govern fa tants decrets llei, li agrada fer tants decrets llei,
home, doncs, escolti, que en faci un, perquè nosaltres proposam
consell insular, potser pensam molt en la dimensió Menorca,
Eivissa i Formentera, pot ser a  nivell de Mallorca això haurien
de ser els ajuntaments, és una cosa que deixo a la consideració
dels diputats d'altres circumscripcions.

En segon lloc, un increment important del percentatge de
l'ajut per a instal·lació d’equips d’autoconsum, és a dir, hauria
de ser gairebé neutra per als administrats la instal·lació dels
autoconsums perquè, si no, només s'instal·laran autoconsums
la gent que se'ls pugui pagar. Per tant, també fallarem en aquest
objectiu de la transició energètica. Fins i tot, deia, doncs si no
podem incrementar el percentatge de l'ajut, proposam dues
solucions: una és préstecs a interès zero, i que es puguin
retornar en un termini en el que realment l'amortització de la
inversió es correspongui amb la que faria una persona que ho
fes sense cap mena d'ajut; i després ajuts a bestreta. Això s’ha
fet, això es va fer durant la COVID i, per tant, es pot fer ara
perfectament, i és perfectament legal, i és perfectament d'acord
amb la Llei de subvencions, és a dir, escolti, estam en una
situació d'emergència, com la teníem a la COVID, ara també,
aquí té els doblers per fer la inversió i la que no faci ens la
retorna. Es fa en molts altres àmbits, en aquest no es fa i creiem
que s'hauria de fer.

En el tema del transport públic -que hi dedicam el punt 4 i
el punt 5-, primer parlam d’una reducció global, ens referim al
Govern, a competències del Govern, una reducció global,
lineal, molt important, és a dir, és un moment on realment, fins
i tot per l'increment del preu dels carburants, la gent ha de
veure que l’alternativa és el transport públic. I un segon punt
que ens referim a la necessària revisió de la competència en
matèria de transport públic; aquesta competència es va
transferir fa 24 anys, les necessitats en transport públic en
aquests 24 anys han incrementat moltíssim, i encara han
d'incrementar més i, per tant, els consells insulars, amb el
creixement vegetatiu que han tengut els seus pressuposts, no
poden donar resposta a les necessitats, als reptes, que planteja
que planteja el transport públic en aquests moments de la
història, i en aquests moments de la història de la humanitat,
eh?, del canvi climàtic. Per tant, el Govern ha d'entendre que
s'ha de renegociar aquesta dotació. 

I, finalment, demanem algunes mesures de suport al
producte local. Una, que és que -com es va fer amb la COVID-
s'aprovi un ajut directe a les explotacions agràries i ramaderes,
no només és el sector de la llet, hi ha altres sectors i també se'ls
ha de donar suport, i nosaltres creiem que en aquest sentit els
ajuts del Govern són massa limitats.

I, per últim, una cosa que ja hem hagut de demanar, i
tornam demanar: que s’acompleixi una moció que en el seu dia
es va demanar -una proposició no de llei- per a la promoció del
producte local, de manera que es creï una mesa amb
participació dels diferents sectors, que permeti realment, amb
ajuts i amb estímuls per part del Govern, que els grans sectors
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de consum -tant la gran distribució com el sector turístic- siguin
uns consumidors sistemàtics, organitzats, planificats, del
producte local. Una proposició no de llei que ja en el seu dia
vàrem aprovar, no s’ha acomplert, vam ja demanar una vegada
a la consellera com és que no s'havia complert, i,
malauradament, hem de tornar reincidir en aquesta petició que
s’acompleixi el que s'havia acordat.

I això és tot. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Algun aplaudiment)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, moltes gràcies, Sr. Castells. Intervención
ahora de los Grupos Parlamentarios Unidas Podemos y
Socialista, que han presentado conjuntamente las enmiendas
RGE núm. 3474 y 3475/22.

Interviene el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, en
representación, la Sra. Antonia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Òbviament, és important parlar avui de
mobilitat, de transició energètica i d'agricultura.

Transició energètica, voldria començar per aquí,
evidentment, és una prioritat per als partits d'esquerres,
avançam cap a un model d'accés més igualitari a l'energia i cap
a la seva democratització, i més -ho ha de ser en aquests
moments d'emergència climàtica que vivim. 

L’Institut Balear de l'Energia potencia l'autoconsum
compartit, és una de les qüestions que es planteja en aquesta
iniciativa de MÉS per Menorca, i voldria destacar,
concretament, el Projecte Ciutadella, amb una inversió de
94.300 euros, en una instal·lació fotovoltaica que produirà
90.000 quilowatts hora/any, i que deixarà d'emetre 67 tones de
CO2  cada any. A Menorca, tenim la previsió d'arribar fins a un
total de 640 habitatges i 74 empreses al llarg d'aquest any, hi
haurà una inversió important.

Altres projectes d'autoconsum compartit per avançar en
aquesta línia són, per exemple, el de Sant Antoni de Portmany,
el de Ses Salines o el de Consell. De 6 projectes al 2021, es
passarà a 47 al 2022, per arribar a un total de 2.000 habitatges
i a més de 200 empreses. El nombre de sol·licituds augmenta
any rere any i es fa gràcies a la potenciació que es fa des de les
diferents entitats i també des del Govern. S’impulsa també
òbviament la feina conjunta.

Amb referència a la iniciativa que se’ns presenta avui en
relació amb la participació dels consells insulars, consideram
que tenen una tasca òbviament rellevant, evidentment, des de
les seves competències i, en aquest sentit, nosaltres hem
presentat una esmena a aquest punt 1 perquè es faci, com bé
dic, d'aquesta manera.

Al punt segon cal dir que l'autoconsum ja és rendible i
existeixen diferents línies de crèdit, en aquest sentit no li
podem donar suport.

Al punt 3, també hem presentat una esmena en el sentit que
es prevegi el pagament a la bestreta amb les bases de les
convocatòries d'ajuts en matèria d'estalvi, eficiència i
autoconsum energètic a entitats públiques, que pensam que és
una manera d'avançar en aquest sentit.

Respecte dels punts 4 i 5, no els podrem donar suport.

I ja per acabar, sí que donarem suport, òbviament, als punt
6 i 7, perquè ben igual que en transició energètica, en
agricultura, ramaderia i pesca treballam de valent per impulsar
el sector, generar sinèrgies amb els principals consumidors, no
només individuals, sinó també empresarials. Vull destacar que,
per primera vegada i per llei, hi haurà un percentatge mínim de
consum de producte local en els establiments turístics, i aquesta
és una passa d'enorme transcendència per al sector agrari de les
nostres illes, a més d'un fet normatiu únic i innovador en el
conjunt de l'Estat. En els hotels de quatre i cinc estrelles
tendran un 4% de producte local i un 5% en els agroturismes.
També s'identificaran a les cartes i menús els productes locals,
i tot això es fa d'acord i amb consens amb el sector. 

Voldria destacar la feina que es fa des de la Conselleria
d'Agricultura en relació amb els contactes, les reunions i el
consens amb els diferents sectors.

I no només tenim mesures per al foment del producte local
en aquesta llei turística, com comentava, sinó que treballam
també per potenciar les denominacions d'origen, l'agricultura
ecològica i altres qüestions relatives al foment dels productes
de qualitat de les nostres illes.

Just aquesta setmana el FOGAIBA ha incrementat en
250.000 euros el crèdit destinat a la convocatòria d'ajuts de
suport al sector ramader, sobretot oví i porcí, que tan afectats
ha estat per la crisi de la COVID.

En definitiva, treballam per millorar la transició energètica,
per millorar el sector primari de les nostres illes, per donar
suport a totes aquelles entitats, àmbits i aspectes on es pateixen
les diferents crisis. 

Donarem suport a alguns punts de la iniciativa pels motius
que he comentat i a d'altres, em sap greu, però no ho podrem
fer. Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Martín. Intervención ahora del Grupo
Parlamentario Socialista, el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Nosaltres, per manca de temps
i per fraccionar una mica tots els punts de la moció, ens
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centraríem en els punts que fan referència a la mobilitat
sostenible.

Hem de recordar que el 6 d'abril el conseller ja anunciava
les noves mesures de transport públic emmarcades precisament
a aquest pla de xoc del Govern per mitigar l'impacte de la
guerra. El moment en què els preus del combustible s'han
encarit el Govern proposa que el transport públic sigui una
bona alternativa als desplaçaments amb vehicle particular, una
alternativa que, a més, és sostenible i a la vegada molt més
econòmica per als usuaris.

El conseller va presentar, com a primera mesura per fer
front al context econòmic, l'increment de les freqüències de
transport públic a Mallorca, per una banda, a partir del 8 d'abril
ja es varen implementar reforços amb línies troncals a les zones
de més demanda i també a la zona de Palma i freqüència també
de pas a altres hores centrals del dia. 

També es va reforçar l'oferta per als treballadors i
treballadores que acudeixen diàriament a les zones turístiques
i a les zones costaneres de Calvià, Alcúdia, costa de Llevant,
Cala Rajada, i també de la Vall de Sóller amb un servei urbà
amb altres freqüències per als viatges locals dels treballadors,
però també evidentment, dels visitants. 

A més, es posen en marxa 3 línies, 3, 4 línies de l'Aerotib
amb incorporació de parades de demanda a Es Pont d'Inca Nou
i a Sa Pobla. Això representa que s'han activat 10 línies més
dins la xarxa del TIB que passen de les 52 actuals a 62, i una
vintena d'aquestes amplien a més els seu servei. Amb això cal
dir també que entre els pobles de Mallorca circularan 66 busos
més a partir d'aquest mateix mes d'abril, un increment de servei
que suposarà, a més, la incorporació de 161 nous conductors.

D’altra banda, el servei ferroviari també es veurà reforçat
a final d'aquest mateix mes amb un increment de freqüències en
hora punta, hi haurà un tren cada deu minuts entre Palma,
Marratxí i Inca, la qual cosa duplicarà la freqüència actual que
és més de 20 minuts. 

A més, els usuaris tendran un tren cada 40 minuts des de
Manacor i de Sa Pobla, quan en aquests moments tenen una
freqüència d'una hora. Les noves freqüències s’ampliaran
també en tots els sentits i de dilluns a divendres. 

Una altra mesura que nosaltres també consideram que va en
aquesta mateixa línia és la de facilitar que els nous usuaris de
la mobilitat sostenible tenguin encara més atractius per fer-ho
i, en aquest cas, els que no tenguin una targeta intermodal en el
moment de donar-se d'alta se'ls premiarà amb un bo de 5 euros
per a cada usuari, d'ara fins al 30 de juny per cada vegada que
es facin una nova targeta per emprar el TIB.

Tot plegat és per donar una opció als ciutadans que tal
vegada es mouen amb vehicle particular i que puguin veure
incrementada la seva despesa, com parlava abans, per culpa de
l'augment dels preus del combustible i que puguin tenir, per
tant, una alternativa de mobilitat sostenible en transport públic.

Des de la conselleria també cal reforçar, i nosaltres aquí
creiem que ningú no s'hauria d’oposar a això, que tant les

víctimes de la guerra d'Ucraïna com d'altres conflictes que
tenguin l'estatus de refugiat a les nostres illes, en aquest cas
gaudiran de la targeta TIB de viatges gratuïts que es facilitaran
de manera gratuïta.

També volem recordar que la millor manera per empènyer
el transport públic és la del perfils tarifaris els quals, en aquest
cas, tenen una sèrie d'excepcions: hem de recordar la gratuïtat
per als menors de 17 anys a tota la xarxa del TIB; també el
80% de descompte per a tots els menors de 31 anys, inclosos
aquells que formin part d'una família nombrosa; també les
targetes per a pensionistes que també gaudeixen d'un 80% de
descompte, on s'inclouen diversos perfils com majors de 65
anys, beneficiaris de jubilació; també aquelles persones que
cobren una pensió de viduïtat que no arribi a l’SMI; també
beneficiaris d'un incapacitat; aquells que, a més, tenguin una
situació d'atur que sigui de llarga durada, és a dir, més de 12
mesos; les persones acreditades com a víctimes de violència de
gènere, i també aquelles que siguin membres d'una família
nombrosa en categoria especial doncs gaudeixen d'aquest
descompte d'un 80%.

Per tot plegat, nosaltres consideram que tot això són un
seguit de mesures que s'articulen dins l'àmbit competencial i
des de l'àmbit també de l'optimització de la pròpia gestió del
transport públic.

Per tot plegat, nosaltres presentam una transacció, que ara
repartiré a tots els diputats i diputades, que incideix sobre el
punt 4, perquè nosaltres pensam que la millor manera de
millorar o de promocionar el transport públic és -com he dit
abans- amb les freqüències, que s’hi ha fet feina, però també
millorar la seva competitivitat i també adaptar els perfils
tarifaris a les persones que els hagin de menester d’acord amb
les seves circumstàncies més particulars i personals. 

Per tot plegat, nosaltres esperam que s’atenguin les dues
esmenes presentades als punts 1 i 3. Nosaltres haurem de votar
en contra als punts 2 i 5, com ja s'ha explicat anteriorment;
votaríem a favor també als punts 6 i 7, i esperam que es tengui
en compte aquesta transacció que hem presentat al punt 4 en
aquest sentit de la millora de la qualitat del transport públic.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Corresponde ahora el turno de
fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular
intervendrà el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Moltes gràcies, vicepresidenta. Sr. Castells, jo no és que
vulgui..., no és que li vulgui ficar el dit dins l'ull, la veritat, no
ho voldria...

(Remor de veus)
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... per res del món, es veu que jo dec haver estat despistat
aquests dos darrers dies, dec haver estat despistat, però qualque
cosa deu haver fet vostè al Govern que avui es fan els enfadats.
Vostè du una moció en la qual ha invertit molta feina
constructiva, com sempre fa vostè, que té implicacions per al
conseller de Transició Energètica, crec que el poden dispensar
perquè està malalt; que té implicacions per al conseller de Medi
Ambient; per al conseller de Transports, que és l'únic dels quals
avui és aquí i assisteix a escoltar les seves propostes;
implicacions per a la consellera de Medi Ambient; imagín,
perquè les coses valen doblers, que implicacions per a la
consellera d'Hisenda i per a la de Presidència, que hauria de
coordinar totes aquestes propostes i, com no, per a la presidenta
del Govern. Idò, vostè fa tota aquesta feinada i avui ningú aquí
ve i escolta les seves propostes. Ja li dic jo que tendrà tot el
nostre suport, però les formes d’aquest govern em semblen
avui, una altra vegada, impresentables. I després la presidenta
quasi sempre s'atreveix a dir que la bancada de la dreta no fa
feina, quan és el Govern qui ni tan sols ve a escoltar les
propostes del poble...

(Alguns aplaudiments)

..., perquè això, al cap i a la fi, són propostes del poble, i no es
dignen a venir a escoltar-les quan és un tema tan important com
és la resposta al caramull de crisis que tenim, perquè no només
és la d’Ucraïna, abans era la crisi de la COVID, que encara
mantenim. I, per tant, jo ja li dic que nosaltres sí que hi votarem
a favor i que lamentam les formes d'aquest govern, ara i tantes
altres vegades. 

Ja dic que votarem a favor dels seus punts, però també,
atesa la temàtica, m'agradaria fer dues reflexions. Primer de tot
que hem sentit la presidenta diverses vegades excusar-se, com
ja vàrem sentir Pedro Sánchez, i posar com a justificació la
guerra de Rússia contra Ucraïna de la culpa exclusiva de la
inflació, això em sembla lamentable, primer de tot, perquè és
impossible que els ciutadans s’ho puguin creure, a Balears, més
que a cap altra comunitat d'Espanya, que és el país d'Europa on
més inflació tenim, la presidenta es va atrevir a justificar la
seva poca feina amb la crisi d’Ucraïna. Idò, aquí fa més d'un
any que els preus pugen de manera desbocada i la crisi o la
guerra i la invasió de Putin contra Ucraïna fa poc més d'un mes
que ha començat. Per tant, també hem de dir al Govern: per
favor, no es pensin que els ciutadans són beneïts, és miserable
donar la culpa a una guerra, amb totes les atrocitats que s’hi
fan, d'una problemàtica que ja patíem aquí a Balears culpa,
entre d'altres coses, de la ineficàcia del Govern de Francina
Armengol i del Sr. Sánchez. 

Una altra reflexió, nosaltres votarem a favor de les seves
propostes, però enyoram, no a la seva moció, però sí com a
propostes del Govern d’aquí y del Gobierno de Madrid, com
hem dit altres vegades, baixades generalitzades dels imposts. Sé
que som pocs originals, sé que som previsibles, el PSOE fins i
tot ens ha acusat de ser l'únic partit que proposa baixades
generalitzades d'imposts, però ens preocupa fins i tot ser els
únics, perquè això serien les mesures més efectives, seria la
mesura que alleujaria més els ciutadans perquè seria donar-los
liquiditat, posar doblers dins les seves butxaques per poder fer
front a aqueixes pujades de preus, i ens preocupa que siguem

l’únic partit, quan tota la societat, els particulars i també la
societat civil, ho demanava.

Jo no sé on ha quedat la mesa de reactivació, però no sé si
no han escoltat, per exemple, la CAEB, ahir mateix, ahir
horabaixa, on la seva presidenta reclamava una baixada
generalitzada d'imposts, per exemple, de l’IRPF, per
anomenar-ne qualcun, com a mínim, i ho ha dit moltes vegades
el nostre portaveu, el Sr. Antoni Costa, com a mínim una
deflactació de la tarifa per adaptar-la a la inflació i una baixada
dels imposts generats al corrent elèctric i als carburants, que
són una de les causes més importants de la inflació que patim. 

I quant a les seves propostes sobre millorar les
instal·lacions i d'autoconsum, no importa tornar entrar-hi, avui
matí ho hem sentit a les notícies, tornam apujar o el preu de la
llum torna apujar un 45% avui, en relació amb els dies
anteriors.

Que hagués passat, senyors diputats, si aquestes pujades de
preus del corrent s'haguessin produït en temps del Partit
Popular? No importa que us ho contem nosaltres aquí, perquè
aquesta història ja l'hem viscuda i ja l'hem passada. 

En el transport, també estam d'acord amb les seves
propostes, millorar el transport públic, però també baixades
d'imposts generalitzades en relació amb el preu de la benzina
i del gasoil, l’IVA súper reduït i baixada d'imposts dels
hidrocarburs. Ja ho ha explicat la diputada del Partit Popular,
Núria Riera, el regal que ens fa dels 20 cèntims, així com l’ha
fet el Govern i l’oferiment de Francina Armengol per fer
préstecs a les benzineres, és una farsa, el que s'hauria de baixar
directament són 20 cèntims a l'impost dels hidrocarburs.

I suport al sector primari, tot, no ens cansarem de
repetir-ho, ja no només és la guerra de Rússia contra Ucraïna,
ja no només és el coronavirus, ja no només són les sequeres,
sinó la crisi històrica. I, entre d’altres coses...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sagreras, termine, por favor.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... -perquè veig que vaig acabant el temps-, precisament la
guerra de Rússia ens hauria de fer veure a nosaltres, que som a
unes illes, com de necessari és el sector primari, davant
qualsevol circumstància delicada ens podríem quedar aquí
sense proveïment, tendríem pràcticament per viure dos o tres
dies. I el problema en aquell moment...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... no el tendran els pagesos, el tendrem els ciutadans de les
Illes Balears. 

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Intervención del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, el Sr. Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, vicepresidenta. Bé, debatem avui una moció que
presenta el Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, sobre
política de resposta a efectes de la guerra a Europa.

És veritat que ja ve d'una interpel·lació i que això es va
registrar, però justament avui també debatrem la validació d’un
decret llei, del 4/2022, que precisament fa referència a mesures
que s'adopten, mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la
crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra
d'Ucraïna.

És veritat que justament dels tres temes que vostè ha dit que
tractam a aquesta moció, transició energètica, mobilitat i canvi
climàtic, alimentació, justament havia d’intervenir el Sr.
Yllanes, que esperem que tingui una ràpida recuperació, per
presentar el seu Pla d'inversions de transició energètica de les
Illes Balears. Per tant, debatem ara aquests punts de la moció
sense saber exactament de què parlarem després, però, bé, de
totes maneres ja li avanç que majoritàriament votarem a favor
perquè, a més a més, ja vàrem votar en el seu dia a favor de les
proposicions no de llei que hem presentat referides a aquests
temes. 

Sobre els punts, ja concretament, a l'espera de saber si
acceptarà les esmenes que han presentat els Grups
Parlamentaris PSIB i Unidas Podemos, ens estranya que el
Grup MÉS per Mallorca no s’hagi incorporat també dintre
d’aquest grup d'esmenes, no en sé el motiu, per saber si votam
a favor o abstenció.

Sí que del punt primer, és clar, a més, fent referència a la
situació que passa avui en dia, aquests dies, a Menorca, al tema
de les de les competències; en teoria, tota la política
d’instal·lacions d'autoconsum la gestiona el Govern de les Illes
Balears i si s'han de fer finestretes, és clar, hauria de ser el
Govern, és veritat que vostè ho ha manifestat, en conveni amb
els consells, però això ha de ser competència del Govern.

Sobre els beneficis econòmics per impulsar l'autoconsum.
Bé, tot això ho hem de mirar, evidentment estam a favor que
s'apliqui la màxima ajuda possible, però el tema de préstecs a
interès zero, a retornar en 15 anys, són temes molt concrets,
que s'haurien d'analitzar millor i en aquest punt ens abstindrem
tal com està redactat.

De les bestretes a les bases de les convocatòries, del
pagament de les bestretes, també, si accepta l'esmena que han
presentat els grups parlamentaris també hi votaríem a favor.

Sobre el tema de la transició energètica vull incidir també
en un tema que considerem clau i que fins ara no s'havia tocat
gaire, que és el tema dels punts de recàrrega dels cotxes
elèctrics. Vàrem presentar proposicions no de llei perquè

s’impulsessin, i és veritat que ara, amb fons europeus
s'impulsaran, però considerem que això ha de ser una gran
aposta de la nostra comunitat, sobretot si volem ser, com pretén
la Llei de turisme, el primer destí circular del món. I aquí hem
d'incidir-hi tots perquè els punts de recàrrega siguin 
abastament suficients perquè el vehicle elèctric sigui el més
utilitzat a les nostres illes. 

Sobre mobilitat, evidentment, qualsevol impuls de la
mobilitat serà benvingut pel nostre grup parlamentari. També
em sap greu que hagi hagut de passar el que ha passat a
Ucraïna, amb aquesta invasió cruel de Rússia, perquè el Govern
plantegi mesures valentes en mobilitat incrementant el nombre
de línies, presentant descomptes als usuaris, unes línies que ja
haurien d'haver-se pres abans d’aquesta situació bèl·lica. I,
evidentment, si aquestes mesures impliquen, com demanen
vostès, rebaixes dels tiquets dels bitllets del transport interurbà,
urbà, públic, idò, perfecte, benvingudes siguin i ens tindrà al
seu costat per a aquestes rebaixes als preus del transport públic,
tenint en compte que s’ha d'ajudar també les empreses privades
de transport que ja ho han passat molt malament i ho passen
molt malament amb el increment dels preus dels carburants.

Sobre les ajudes directes a les explotacions agràries i
ramaderes, evidentment, apostem clarament, des del Grup
Parlamentari Ciutadans, pel producte local i per tot el seu
associacionisme, les seves cooperatives han de tenir el suport
del nostre Parlament i del Govern perquè puguin tirar endavant
les seves polítiques econòmiques, i millorar el producte i fer-lo
més ecològic i que realment sigui valor afegit que sigui produït
a les nostres illes.

I, com que ja vàrem votar a favor en el seu moment aquesta
proposició no de llei, evidentment votarem a favor del punt
número 7.

Moltes gràcies, presidenta, vicepresidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Pérez-Ribas. Per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, diputades, diputats. Bé, MÉS per Menorca ens du
avui una moció amb actuacions concretes per fer front a les
conseqüències econòmiques derivades de la guerra provocada
per la invasió russa d'Ucraïna. Energia -vostè ho ha dit-
energia, transport públic i sector primari, és a dir, transició
energètica, mobilitat i sobirania alimentària, qüestions totes
lligades a l'emergència climàtica, qüestions que ens haurien de
preocupar a totes i a tots, sobretot ens hauria de preocupar que
no es facin passes enrera amb l'excusa de la crisi, ans el
contrari.

Per això, aquest govern, des del 2015, ha treballat en aquest
sentit, ha legislat i ha actuat a favor de les energies netes, del
transport públic i del producte local; la darrera és el decret que
avui es du a convalidació en aquesta casa. Per això, m'agradaria
dir que, al marge del vot als diferents punts d'aquesta moció,
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compartim l'esperit i l'objectiu de la moció, i es demostra, es
demostra dia a dia, tant en aquesta casa com al Govern.

Quant a la moció, s'han presentat esmenes al primer punt i
al tercer, esperam que les acceptin, tot i que nosaltres no les
hem signades. Pensam, quant als punts que vostès plantegen,
que és una idea que la Conselleria de Transició Energètica,
sobretot el primer punt, hauria d'estudiar per implementar a
futures convocatòries, i així ho traslladarem. Volia dir al tercer
punt, creiem que la bestreta, aquesta bestreta que vostès
plantegen és una idea que per implementar a futures
convocatòries s'hauria de tenir en compte.

Pel que fa al transport públic, punts 4 i 5, en el cas del 4
s’ha presentat una transacció, per part del Grup Parlamentari
Socialista, que ens agradaria que fos acceptada, perquè
complementen el decret que avui es du a convalidació, un
decret que afronta la qüestió de les freqüències, fa gratuït és
transport públic per als refugiats de guerra, entre moltes altres
coses. Tot i això, entenem que la feina no ha acabat, de fet, no
acaba mai, el transport públic ha d'estar en millora constant,
tant de tarifes, com de freqüències, com de línies, l'aposta ha de
ser per un transport públic dinàmic, que s’adapti a les
necessitats de la població i també dels visitants, segons les
necessitats de cada moment o, fins i tot, de cada època de l’any.
Si hem de fer més línies, freqüències o posar més vagons, s'ha
de tenir la capacitat per fer-ho.

Quant als punts 6 i 7 els ho votarem a favor, de fet, la
setmana passada vàrem poder escoltar en aquesta casa, de boca
de les organitzacions professionals agràries de Mallorca, les de
Menorca vendran més endavant, així com les cooperatives, com
deia, vàrem poder escoltar per boca dels representants de la
pagesia, per una banda, que les polítiques del Govern, pel que
fa al producte local i a la sobirania alimentària, són encertades
i coordinades amb el sector, però, per una altra, que aquestes
polítiques i actuacions són insuficients, tot i que la línia de
treball començada és encertada.

En aquest sentit, ens agradaria posar en valor l'acord al qual
s’ha arribat, precisament amb el sector, per aprofitar la reforma
de la Llei turística, per fixar, per primera vegada, un
percentatge mínim de producte local en els establiments
hotelers. S’ha fet amb forma d'esmena al projecte de llei que
deriva del decret llei. Poc se’n parla d’aquesta mesura, que és
pionera i que és fruit de l'acord amb el sector productor, i
mesures com aquestes van directe al moll de l’os del problema,
que, al cap i a la fi, és el desequilibri entre sectors que pateix el
nostre país.

Com li deia, entenem que és una moció encertada una
moció que va en la mateixa línia que va el Govern a l’hora de
treballar i de la qual compartim l'esperit i els objectius.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Mas. Es el turno del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares, tiene la palabra el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Sobre la moción que nos
presenta hoy el Grupo MÉS per Menorca, habría que empezar
cambiándole el nombre, porque ustedes han puesto que es “la
respuesta a los efectos de la guerra en Europa”, y nadie duda de
que los efectos de la agresión del Sr. Putin sobre Ucrania ha
tenido repercusión en nuestra economía, pero también es
innegable que la energía había empezado a subir
disparadamente antes del comienzo de esta guerra, que la
inflación se había empezado a incrementar de manera
descontrolada antes del inicio de esta guerra, y ahora nos
encontramos, una vez más, con este mantra de atribuir todos los
males de nuestra economía a la guerra, igual que hace unos
meses se lo atribuíamos a la COVID.

Lo cierto es, Sr. Castells, que su moción debería ser
respuesta a los efectos del fanatismo climático, porque no dude,
no dude que el problema energético, el problema agrícola,
todos los problemas que usted intenta solventar con la moción
que hoy nos trae aquí, tienen su base subyacente en esta especie
de fanatismo en el que están todos inmersos, de que vamos a...
acaba el mundo, este mesianismo de que todo va a acabar, de
que las playas van a desaparecer, se van a fundir los polos, la
capa de ozono, que por lo visto había desaparecido y ahora
resulta que no desaparece, pero, bueno, entonces ya no
hablaremos de la capa de ozono; no hablaremos del
enfriamiento global, porque ahora toca calentamiento. Yo es
que, como ya tengo muchos años, me acuerdo de cuando se
hablaba del enfriamiento global, ahora es calentamiento, y
dentro de 10 años, cuando vean que todas sus profecías no se
han cumplido, pues supongo que se buscarán otra historia que
contar.

Pero lo cierto es, Sr. Castells, que sí vamos a apoyar
muchas de las medidas que usted propone, porque,
independientemente de que sus causas sean la guerra de
Ucrania o sean el fanatismo climático, van en beneficio de los
ciudadanos de esta isla, que, a fin de cuentas, es lo que nos
preocupa y lo que nos debería ocupar a todos.

Nosotros apoyaremos el punto número 2, el punto número
3, el 4 y el 5.

Nos abstendremos en el punto número 1, porque pensamos
que existen otras formas de arreglar este problema, que
realmente existe, de la complicación del trato con la
administración, que no es crear una ventanilla única, que en el
fondo es crear otra distracción, pensamos que existen medios
suficientes dentro de los diferentes consejos insulares, como
para poder atender y asesorar a las personas que requieran o
que quieran solicitar estas ayudas.

En cuanto al punto 6 y 7, pues ahí no podemos estar de
acuerdo con usted, porque creo que era Napoleón, que decía:
si quieres que un problema se arregle, nombra un responsable,
y si quieres que el problema se eternice, nombra una comisión.
Esto de empezar a crear comisiones, mesas de reconstrucción,
en el fondo se trata de hacer un paripé, en el cual el Gobierno
normalmente luego puede salir y venir aquí a decirnos: nos
hemos reunido con el sector y con un amplio consenso estamos.
Y la verdad es que cuando nosotros hablamos directamente con
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el sector, con las personas que están allí intentando sacar
provecho a su tierra, cultivando, comercializando, haciendo
frente a lo difícil y complicado que es el sector primario,
especialmente en nuestras islas, dado lo pequeñas que son en
general las explotaciones, la dificultad de mecanizarlas, etc.,
pues no voy a reproducir aquí, por respeto a la cámara, lo que
algunos nos han dicho de lo que piensan con respecto a todas
estas maniobras de crear comisiones y más comisiones y
reunirse, dejarse de reunir, nos dicen que a lo que hay que ir es
a un sello distintivo del producto balear, un sello que
identifique al producto producido y manufacturado en Baleares,
pero producido y manufacturado, porque si traemos uvas
excedentes de La Rioja y embotellamos aquí un vino, no es un
vino balear; y si importamos naranjas de Valencia, pero aquí
tenemos una fábrica envasadora de zumos, no es un zumo
balear de naranja. Hemos de entender que ese sello debe estar
destinado a un producto que esté producido y manufacturado
en nuestras islas. 

Y ahora mismo el Gobierno ha tenido una oportunidad
magnífica, con esta Ley turística podían haber pactado con el
sector, ya que ustedes pactan todo el día con todos los sectores,
yo no sé por qué ninguno se queja, el haber, por ejemplo,
incrementado el porcentaje o establecer unos porcentajes del
producto local que se tenía que servir en los bufetes de los
hoteles, aumentarlo y beneficiar a aquellos que así lo hagan.
Pero, como siempre, ustedes se quedan en el papel mojado y no
van al fondo del problema. 

De todas maneras, ya le digo, nosotros vamos a apoyar la
mayoría de sus propuestas porque, independientemente de cuál
sea el origen del problema, pensamos que al menos aciertan
ustedes en la solución.

Gracias, Sra. Vicepresidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Castells, aquesta iniciativa és cert i s'ha dit en diferents
ocasions, que el títol són els efectes de la guerra d'Europa, però
som conscients que fa estona que estam en crisi, som conscients
que també ja va ser iniciada per la COVID i també encara són
efectes de la COVID. Per tant, nosaltres donarem suport a la
majoria dels punts que vostè ha presentat, perquè, a més, en
alguns d'aquests nosaltres també hem fet iniciatives en aquest
sentit. 

En el punt 1, en el primer punt sí que li vull dir que no
veiem clar de quina manera, i abans de venir a debatre aquesta
moció he vengut a parlar amb vostè, inicialment les finestretes
úniques hi són, però de quina manera s'haurien de poder
tramitar o fer tots els expedients de tramitació de les
instal·lacions d'autoconsum. Creiem que és confós, així com
està ara també ho és, no direm que no, perquè també sempre
deim que l'administració és molt confosa, però no entenem o no
veiem clar de quina manera s'hauria de perfilar perquè fossin

els consells, i també ho hem parlat, per ventura a Menorca que
hi ha menys municipis, però a Mallorca de quina manera els
consells poden haver de tractar tots aquests expedients. I, per
tant, nosaltres ens hi abstendrem si no ha acceptàs l'esmena que
fan tant el Grup Socialista com Podem, perquè veiem que amb
l’esmena el que és vol és habilitar l’assistència per intentar
agilitar, entenem, tots aquests tipus de tràmits. 

Amb el punt 2 i el punt 3, que són esmenes d'autoconsum i
d'estalvi energètic, hi estam totalment d'acord. La gent que
puguin ajudar fins a un 75%, veiem que la gent avui en dia,
amb el cost que ha incrementat tot el tema de l'energia, fa un
sobreesforç per poder posar autoconsum a les seves cases, a les
seves propietats, i entenem que se'ls ha d'ajudar; també,
evidentment, hi ha les ajudes a l'administració, que això en
principi, ho tenim més fàcil els que estam en administracions
més petites. 

Amb el tema del punt 3, com dic, també totalment d'acord
amb la bestreta.

Amb el 4 i el 5, que parlam de mobilitat, és una baixada
generalitzada del cost i hi estam d'acord. S'ha presentat una
transacció que per a nosaltres no té res a veure amb el punt que
hi ha a la moció, aquesta transacció, això i no dir res és
bàsicament el mateix, per què? Perquè ja s'han fet aquestes
propostes de millora, d’incrementar freqüències, d'incrementar
línies i, per tant, ja està en marxa i pensam que la seva és més
bona.

En el punt 6, nosaltres durant tres anys o quatre anys
consecutius, hem demanat ajudes per als preus de l'energia a tot
el sector agrari i ramader, perquè el cost que els suposa és
bestial i ara molt més. Per tant, hi estam totalment d'acord. 

I en el punt 7, tot el tema del producte local s'ha de
promocionar, és un valor afegit, evidentment, i estam
convençuts, i també veiem que tots aquells establiments que
ofereixen el producte balear tenen un plus de qualitat en el seu
establiment i la gent de fet n’està contenta. Per tant, jo crec que
com més gent s'hi adherís, molt millor. 

En definitiva, donarem suport a tota la iniciativa i segons
l'acceptació o no del punt 1 a l'esmena que li han presentat, ens
hi abstendrem o li donarem suport.

 Gràcies, presidenta. 

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Sí? Té la paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Jo crec que amb
l’amables que han estat els portaveus de tots els grups de
donar-me la seva opinió, seria una descortesia per part meva no
agafar la paraula i respondre’ls, lògicament.
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 A veure, jo crec que aquí hi ha una paraula clau que l’ha
feta servir el Sr. “Collet”, el Sr. Mas, Joan Mas, que és
“autosuficiència”, és a dir, som a un moment de la història on
la dependència és un risc i és una amenaça i l'autosuficiència és
una fortalesa, i nosaltres tenim unes illes altíssimament
dependents. Per començar depenem d'un sector econòmic que
té un futur incertíssim, incert, un sector econòmic que es basa
en la mobilitat, en la mobilitat de llarga distància. Si no veiem
que en la situació que vivim de crisi energètica i de dificultats
energètiques, tenim un problema de dependència i que, per tant,
ens trobam en una certa intempèrie i que, per tant, hem de
prendre mesures, no ràpides, rapidíssimes, per disminuir
aquesta gran dependència i, per tant, augmentar
l'autosuficiència.

I aquesta és la pretensió d'aquesta modesta moció, perquè,
evidentment, una moció és una iniciativa modesta que pretén
cridar l'atenció sobre una sèrie d'aspectes amb els quals no en
tenim prou a córrer, com deia, sinó que hem de córrer molt i
hem d'anar molt de veres.

Nosaltres el que proposam són unes mesures, per exemple,
en matèria energètica, córrer molt, anar molt de veres; a mi
m'ha estranyat, Sr. Pérez-Ribas, que vostè deia que només
votarien a favor del punt 3, si acceptàvem l'esmena, que parla
només d’entitats públiques. A veure, nosaltres estam a favor
que el pagament de la bestreta, precisament s'hagi de fer dels
particulars, i m'ha sobtat molt, i veig que vaig encertat amb la
crítica que li faig, que precisament el seu partit, que sempre ha
fet tanta bandera de la col·laboració publicoprivada, això és el
que fem aquí, nosaltres el que diem és, no podem només basar
aquesta disminució de la dependència i increment de
l'autosuficiència amb l'esforç públic, és a dir, hem d’afavorir
que els particulars i, per tant, hem de fer una acció des de la
cosa pública, que sigui multiplicadora dels esforços per
aconseguir aquesta transició energètica, i que, per tant, siguem
molt més autosuficients en matèria energètica.

I què veiem ara? Qui es pot pagar un autoconsum? Primer,
gent molt conscienciada, i gent que tingui recursos. Per això,
Sra. Martín, a mi em sobta molt, ja que Podem diu: escolti,
d’això no cal fer pagaments a la bestreta, perquè això ja és
rendible i hi ha instruments de crèdit; o sigui, ja és l’últim, o
sigui Podemos enviant la gent als bancs. Escolti, vostès han
perdut els papers! O sigui, ja és rendible, ja és rendible per a
qui? Per a qui s'ho pot pagar, però hi ha molta gent
conscienciada que no té els doblers a la butxaca per avançar el
que costa un autoconsum. Jo, la veritat, és a dir, l’últim que
esperava és que fos Podemos qui em digués això. No, escolti,
els pagaments en la bestreta..., en subvencions o préstecs del
cent per cent, retornables en quinze anys, això és per a la gent
que no té els recursos per pagar-se un autoconsum i que ho
voldria fer i que no pot. Per tant, les mesures van dirigides a
aquest element. 

Respecte del tema del transport públic, l'hem parlat prou.

Respecte al tema del producte, jo celebr que s'hagin
presentat unes esmenes perquè els hotels comprin producte
local. Nosaltres, MÉS per Menorca, sense saber que hi havia
aquest acord, també l'hem presentat. A nosaltres el que ens
agradaria és que aquesta mesa, que segons sembla existeix i

dona resultat, doncs escolti, que això fos públic, notori, llum i
taquígrafs i tot això es conegués. Nosaltres vàrem proposar que
es fes una mesa. El Sr. Rodríguez és molt escèptic, té raó que
moltes vegades es fan moltes meses que no serveixen per a res,
però, escolti, per consensuar coses entre sectors no queda més
remei que asseure’s a una la taula i parlar amb ells, i si en
aquest cas la conselleria ha aconseguit que això es tradueixi
exactament amb el que vostè proposava, que és que els hotels
comprin producte local, doncs, escolti, haurem de reconèixer
que en aquest cas ha funcionat, i, per tant, li hem de donar
suport i nosaltres, particularment, ho celebram.

Respecte de les esmenes, no n’acceptaré cap. Per què?
Perquè la primera, és a dir, nosaltres el que volem és fer un
canvi legislatiu que simplifiqui la vida a la gent, perquè tenim
un problema greu de burocràcia, de burocratització i si no
trobem la manera de donar una resposta no ens en sortirem. La
Sra. Sureda deia: ens costa veure-ho. És clar, és que per això
diem una solució legal. Fer els tràmits telemàtics ja s’ha vist
que simplifica fins a cert punt, de vegades els tràmits telemàtics
el que fan és dificultar i de vegades la gent el que voldria és
una finestreta física on pogués anar a presentar els papers i que
s'assessoressin i li expliquessin com ha d'anar. 

Jo, la veritat és que cada vegada som més escèptic de
chatbots i altres històries d’aquestes que l'únic que
aconsegueixes són respostes de vegades absolutament
surrealistes.

Per tant, nosaltres mantenim que cal fer aquesta reforma
legislativa perquè els consells insulars o els ajuntaments puguin
resoldre gran part dels problemes que els planteja una persona
quan ha de posar un autoconsum. 

Pel que fa a la segona esmena, ja ho he contestat, en relació
amb el comentari que ha fet el Sr. Marc Pérez-Ribas, això ha de
ser per a particulars. Entitats públiques? Perfecte, a particulars,
també. 

I pel que fa a la transacció, estic totalment d'acord amb la
valoració que feia la Sra. Sureda, la transacció és buida
absolutament de contingut al punt 4 i, per tant, tampoc no la
podem acceptar. 

Em sap greu ser tan exigent amb les propostes, les agraesc
de totes maneres, i de totes formes deman el seu suport per a la
resta de punts d'aquesta moció. 

Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop finalitzat el debat, procedim a la votació. El grup
proposant no ha acceptat les dues esmenes ni la transacció,
però sí que accepta la votació separada. 

Per tant, passam a votar en primer lloc el primer punt.
Votam.
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21 sí, 26 no, 6 abstencions; a més, per videoconferència hi
ha 2 vots negatius que donen una votació de 21 a favor, 28 en
contra i 6 abstencions. 

Passam a votar el punt 2. Votam.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor que estam
dins una votació.

Vots presencials: 27 sí, 26 no, cap abstenció; hi ha 2 vots
negatius per videoconferència. Per tant, el resultat global és de
27 sí, 28 no i cap abstenció.

 Passam a votar el punt 3. Votam.

Vots presencials: 27 sí, 26 no, cap abstenció; hi ha 2 vots
negatius per videoconferència. Resultat final: 27 sí, 28 no, cap
abstenció. 

Passam a votar el punt 4. Votam.

27 sí, 26 no, cap abstenció, presencials; hi ha 2 vots
negatius per videoconferència. Resultat definitiu: 27 sí, 28 no,
cap abstenció. 

Passam a votar el punt 5. Votam. 

27 sí, 26 no, cap abstenció; 2 vots negatius per
videoconferència. Resultat definitiu: 27 sí, 28 no, cap
abstenció.

Ara passam a votar el punt 6. Votam. 

52 sí, 1 no i cap abstenció, amb 2 vots afirmatius per
vídeoconferència...

(Remor de veus)

... Resultat final: 54 sí, 1 no i 1 abstenció.

 I finalment, passam a votar el punt 7. Votam. 

48 sí, cap no, 4 abstencions; i 2 vots per videoconferència
afirmatius, que donen un resultat total de 50 sí, cap no i 4
abstencions. 

IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació del
Decret Llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten
mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi
econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a
Ucraïna (escrit RGE núm. 3221/22, del Govern de les Illes
Balears).

A continuació passam al quart punt de l'ordre del dia que
correspon al debat i votació sobre la validació o derogació del
Decret Llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures
extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social
produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna. 

Intervenció per part d'un membre del Govern per fer
l'exposició de les raons per les quals el decret llei ha estat
promulgat. Donam la paraula a la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors. 

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

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores diputades i senyors
diputats. Avui comparesc en nom del Govern de les Illes
Balears davant del Ple d'aquesta cambra, per defensar el Decret
llei de mesures extraordinàries i urgents per pal·liar els efectes
econòmics i socials de la invasió de Rússia a Ucraïna, aprovat
pel Consell de Govern de 30 de març passat, i que avui
debatem per a la seva convalidació.

Han estat dos anys marcats per la pandèmia i enguany
afegim l'impacte d'una guerra injusta i injustificada.
Condemnam i demanam la fi d'aquesta agressió militar
ordenada per Putin.

Davant aquest escenari que vivim arran de la guerra, hem
treballat iniciatives de resposta des de la feina conjunta al si de
la Mesa de diàleg social entre el Govern i els agents econòmics
i també amb el Pacte de reactivació, també amb institucions i
partits, per contribuir a fer front a les seves conseqüències
econòmiques i socials. 

Així com vàrem afrontar l'esclat de la pandèmia de la
COVID 19, des del Govern de les Illes Balears actuam per
afrontar aquest nou escenari i ajudar empreses i famílies de
manera complementària als ajuts i mesures del Govern
d'Espanya i de les institucions europees

Com bé saben, es tracta d'una bateria de més de 70 mesures
d'àmbit estatal i autonòmic i que hem desplegat a la comunitat
i que s'han reclamat a l'Estat per part de la presidenta, a la
Conferència de presidents, i als ministeris, com a Brussel·les,
per part del Govern d'Espanya i de la comunitat autònoma. 

Amb aquesta resposta pública les administracions
reaccionam davant dels efectes de la guerra i de l'escalada dels
preus de cara a protegir la ciutadania i, en especial, les famílies
més vulnerables i els sectors empresarials més afectats i per
donar resposta a l'emergència humanitària.

El Govern d'Espanya ha aprovat un pla estatal que mobilitza
16.000 milions d'euros amb mesures extraordinàries per
abaratir el preu del combustible i per prorrogar les rebaixes
fiscals a la factura de la llum, entre d'altres. A més, ha treballat
a Brussel·les per aconseguir un pacte al Consell Europeu que
permeti a Espanya i a Portugal adoptar mesures excepcionals
per reduir el preu de l'electricitat. 

L'Estat també ha incrementat els ajuts a famílies i a
empreses, ha rebaixat les taxes amb una bonificació estatal del
80% a les empreses de transport de mercaderies entre la
península i les Illes, una qüestió cabdal que havíem demanat
des del Govern de les Illes Balears i que es complementarà amb
les rebaixes de taxes autonòmiques.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203221
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Des del Govern de les Illes Balears, com va anunciar la
presidenta a aquesta cambra, hem acordat un pla de xoc
autonòmic per mobilitzar més de 100 milions d'euros, dels
quals 70 són de despesa directa; són mesures per facilitar
l'acollida de persones que han hagut de fugir d’Ucraïna i per
pal·liar les conseqüències de la guerra a la comunitat, de suport
especialment a famílies i a empreses i als autònoms com un
dels sectors més colpejats per aquesta crisi.

Una bona part d'aquestes mesures extraordinàries s'han
desplegat a través del decret llei que avui debatem, mentre que
d'altres no requereixen de modificacions o normes de caràcter
legislatiu, com són, per exemple, els ajuts directes a empreses
de transport de mercaderies, amb 5,5 milions, que beneficiaran
740 vehicles de les Illes. El pla de xoc a l’àmbit de
l'agricultura, la ramaderia i la pesca, amb 10 milions al sector
primari i agroalimentari, dels quals 4 milions en ajuts directes
a través de crèdits d'ISBA. O el reforç del transport públic, bus
i tren, amb 12 milions d'inversió per donar més alternatives a
l'ús del cotxe privat. 

Altres sí que han de menester una modificació normativa a
través d'aquest decret llei per augmentar els ajuts socials, per
revisar contractes públics i compensar les empreses
contractistes per l'augment dels preus o per ampliar l'abast dels
beneficis fiscals autonòmics a la ciutadania i als sectors
empresarials. 

Amb aquesta norma també agilitam al màxim el pagament
de les subvencions i els ajuts i s'introdueixen diverses accions
de caire humanitari davant la situació d'emergència a Ucraïna.
A més, inclou altres mesures necessàries en l'actual context per
accelerar la transició energètica o també per agilitar els
processos de selecció de personal de la funció pública. 

Entrant ja en el contingut del decret llei, s'incorpora un bloc
de mesures socials de suport a les famílies més vulnerables i,
per tant, més exposades a les repercussions de l’encariment de
preus a través de tres línies: en primer lloc, s'augmenta un 15%
l'import de la Renda Social Garantida durant tres mesos, es
destina una partida extraordinària d’1,1 milions que beneficiarà
4.400 famílies. Per exemple, durant aquests tres mesos una
persona tota sola que rep la renda social passarà de 491 euros
a 565,74; un adult i un menor de 747 a 859, i dos adults i dos
menors de 934 a 1.074 euros.

Segon, per mitigar la pobresa energètica s'habilitarà una
partida extraordinària a les entitats socials per a ajuts a famílies
en situació de vulnerabilitat econòmica que no poden fer-se
càrrec de la factura de la llum i del gas.

I tercer, s'ampliarà a les entitats socials que s'encarreguen
del repartiment d'aliments perquè no hi hagi problemes
d'abastiment a les famílies a les quals presten serveis. 

D’altra banda, i amb una mesura transversal, el Govern
habilita la revisió dels contractes públics davant l'escalada de
preus de l'energia de les matèries primeres per part de
compensar les empreses contractistes de l'administració. Així
asseguram l'equilibri econòmic dels contractes i dels serveis
afectats. S'adreça als casos on s'hagi produït una alteració

extraordinària i imprevisible de preus que no s'havien tengut en
compte en formalitzar el contracte. 

És aplicable als contractes administratius i privats de
l'administració i al sector públic de la comunitat autònoma de
les Illes Balears que s'hagin executat o que estiguin en execució
a partir de l’l de gener del 2021. També és aplicable als
contractes dels consells insulars i dels ajuntaments de les Illes,
sense perjudici de la seva autonomia i sempre que així ho
determinin els seus òrgans de govern. 

Al transport, per fer front a l’encariment del combustible,
es reconeixen els concessionaris de transport interurbà regular
de viatgers en autobús de Mallorca la possibilitat d'una revisió
excepcional del preu del contracte de concessió que reculli
l'increment del cost del consum del gas natural comprimit.

I en habitatge, s'habilita l'actualització dels preus màxims de
l'habitatge protegit, que havien quedat congelats des del 2008,
fixats per un decret estatal i s'obre la porta a dinamitzar la
promoció privada d'aquest tipus d'habitatge, molt necessària
perquè hi hagi un habitatge a preu assequible en el mercat. 

Mitjançant aquest decret, una altra mesura transversal és
l'agilitació de les subvencions i ajuts simplificant i reduint els
terminis de les seves tramitacions fins al voltant de 15 dies per
facilitar aquesta eficàcia de les línies de les administracions de
les Illes a tots els sectors destinataris d'ajuts, com ja vàrem fer
amb l'esclat de la pandèmia de la COVID, i així tornam a
implantar un procediment molt simplificat que permet unificar
al mateix moment l'aprovació de les bases reguladores de les
subvencions i de les pròpies convocatòries. D'aquesta manera
es pretén reduir els terminis habituals d'aquestes tramitacions,
que solen ser d’uns quatre mesos com a mínim, fins al voltant
de 15 dies i, a més, permetrà el pagament dels ajuts i la
simplificació de la justificació corresponent. 

Quant a mesures fiscals prenem un seguit d'iniciatives de
suport a famílies i a empreses, s'amplia l'abast de les
deduccions autonòmiques de l’IRPF amb un augment dels
límits de renda d'un 10% per poder beneficiar-se de les
deduccions autonòmiques de l’IRPF. Aquesta mesura ja es
podrà aplicar a l’exercici del 2022 com, per exemple, les
deduccions, per citar-ne algunes, de despeses escolars de fills
de fins a 6 anys, per cursar estudis superiors fora de l'illa, per
lloguer d'habitatge habitual a diversos col·lectius, les
deduccions per inversions en sostenibilitat de l'habitatge
habitual, per lloguer d'habitatge derivat d'un trasllat per motius
laborals, per l'adquisició de llibres de text, per l'aprenentatge
d'idiomes estrangers o per donacions relatives al mecenatge
cultural, científic i de desenvolupament tecnològic.

També s’incorporen noves bonificacions de les taxes
portuàries als sectors de la pesca i del transport de mercaderies.
En el cas de les embarcacions professionals pesqueres se'ls
exonera de la taxa de subministrament d'aigua i energia
elèctrica i de la taxa d'emmagatzematge i es bonifica en un 50%
la taxa relativa als beneficis de la venda de peix.

Per a les navilieres de transport de mercaderies es preveu
una rebaixa del 50% de la taxa portuària als vaixells que prestin
serveis regular als ports de competència autonòmica, i això es
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complementa amb la bonificació estatal del 80% de les taxes de
buc i mercaderies a aquelles línies marítimes que connecten la
península i les Illes. 

A més, també incorporam nous beneficis fiscals per a la
compra de vehicles elèctrics i  híbrids. 

De l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats el tipus serà reduït del 0% en vehicles d'emissions
zero i 2% per als classificats com ECO, i una reducció del 50
al 25% del valor d’aquests vehicles en l'impost sobre
successions i donacions. 

Per a la resposta humanitària aquest decret incorpora noves
deduccions d’IRPF, una deducció per l’acolliment de persones
desplaçades d’Ucraïna de fins a 600 euros per contribuent i de
150 per persona acollida, sempre que l’acolliment sigui
superior a tres mesos i no es tracti de familiars de fins a segon
grau. I una deducció de fins a 150 euros del 50% del valor de
les donacions a entitats sense finalitat lucratives que es destinin
a activitats i a programes per pal·liar els efectes sobre les
persones generats per la inversió russa a Ucraïna.

I, a més, aquest decret possibilita la convocatòria d'ajuts
d'emergència per a persones afectades pel conflicte i entitats
socials que ofereixen acolliment en espais d'allotjaments
col·lectiu. I, d'altra banda, per facilitar l'accés al transport
públic des del Consorci de Transports de Mallorca, les
persones desplaçades de zones de conflicte residents a l'illa
tendran dret al transport gratuït en la xarxa de serveis regulars
per carretera i tren, amb l'expedició prèvia de la targeta
intermodal i la inscripció en el sistema.

Aquest decret també té un altre component per accelerar la
transició energètica amb mesures per afavorir instal·lacions
d'energies renovables i l'autoconsum i contribuir a una menor
dependència dels combustibles fòssils de l’exterior. Es
modifica així la Llei de canvi climàtic per garantir l'accés a
l’autoconsum a la ciutadania i també per declarar d'interès
autonòmic les instal·lacions de renovables, per tal de reduir els
terminis dels tràmits per dur a terme aquest tipus
d'instal·lacions.

També pretenem accelerar l’adequació de les xarxes per a
la implementació de les instal·lacions renovables i reduir els
terminis d’execució, i s'adopten mesures per escurçar els
tràmits administratius per facilitar l’adequació de les xarxes i
la implementació d'aquestes instal·lacions.

Ja per acabar i pel que fa a la funció pública, el decret
preveu crear una comissió permanent de selecció i provisió de
personal amb l'objectiu de fer processos selectius a personal
funcionari, de carrera o interí, i de comprovar els mèrits en els
processos de provisió de llocs de feina a l'administració
pública. Aquesta comissió permetrà professionalitzar els
tribunals per agilitzar els processos selectius i afrontar amb més
garanties el procés d'estabilització per reduir la temporalitat a
l'administració pública. A més, es preveu una simplificació de
les borses de treball a la presentació i tramitació de sol·licituds. 

Amb aquest decret continuam amb els ajuts a famílies i
empreses per transitar aquesta situació penosa provocada per

la guerra. Aquest govern actua i continuarà actuant per mitigar
els efectes a la nostra comunitat d'aquesta crisi internacional i,
per això, demanam el seu suport per ratificar aquest primer
paquet de mesures que, com sempre, s'ha treballat des del
diàleg social. I així hem actuat des del primer dia per afrontar
una crisi -com la que va provocar la COVID-19- i així ho
tornam a fer ara.

Apostam per ampliar la resposta pública a les necessitats
econòmiques i socials de la societat a cada moment. Durant
aquests dos darrers anys hem destinat més recursos que mai a
polítiques públiques, prop de 10.200 milions d'euros,
especialment als serveis essencials, amb una despesa social de
prop de 6.800 milions d'euros, entre el 2020 i el 2021, fins a
assolir l'any passat 3.400 milions de despesa pública en serveis
públics fonamentals; amb més ajuts que mai a famílies i
empreses, prop de 1.700 milions en el 2021, una xifra històrica
i que ascendeix a quasi 2.520 milions en aquests dos darrers
anys.

Aquesta legislatura vivim situacions excepcionals i crec que
la societat ens demana un esforç a tots els nivells i ser capaços
de fer feina plegats. Per això demano la confiança d'aquesta
cambra i el seu suport a la convalidació d'aquest decret llei.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara correspon demanar als
grups parlamentaris si volen intervenir en el torn a favor, en
contra o fer fixació de posicions.

El Grup Parlamentari Popular?

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, president. Intervindrem en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari VOX?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Fijación de posiciones.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Ciudadanos?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Fixació de posicions, president.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies. El Pi?
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Fixació de posicions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. MÉS per Mallorca?

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Mixt?

EL SR. SANZ I IGUAL:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Unidas Podemos?

LA SRA. SANS I REGIS:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista?

EL SR. BONA I CASAS:

A favor. 

EL SR. PRESIDENT:

Idò començam pel grups que han manifestat voler intervenir
en torn a favor i començam pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Aquest decret llei respon a una
necessitat generada per mor de la guerra a Ucraïna, una guerra
iniciada per Putin que no té cap tipus de justificació, un
conflicte que ha generat una de les majors crisis humanitària i
migratòria recents dins del continent europeu.

Totes les administracions, tant les europees com els
diferents governs estatals i autonòmics i, en particular, el nostre
cas, han fet un desplegament de mesures per contribuir a
pal·liar els efectes de la crisi social i econòmica que patim.
Hem vist una resposta ràpida de les administracions a fer-se
càrrec de les persones desplaçades, però ara toca posar en
marxa mesures concretes en dues línies: per una part, totes
aquestes persones desplaçades que arriben a les Illes necessiten
un espai digne on poder viure i unes ajudes econòmiques
mentre reprenen la vida que han deixat enrere i que, per tant,
crec que en aquest sentit no hi hauria d'haver cap tipus de
dubte, en aquest sentit, avui, durant el debat. 

D'altra banda, aquesta guerra -com dèiem- ha tengut unes
conseqüències econòmiques i socials, i el motiu és de sobra
conegut i ja n'hem parlat en diverses ocasions en aquesta
mateixa cambra parlamentària, el gas de Rússia ha fet que tots
els preus dels hidrocarburs i de les elèctriques augmenti
considerablement, i això ha provocat un augment en els costs
de producció, de l'alimentació, del transport, entre d'altres; on
finalment, el consumidor final, és a dir, la població en general
és el màxim perjudicat, així com també les empreses de la
nostra terra.

En aquest sentit, ja en el Pacte de reactivació es varen fer
tota una sèrie de propostes i que ara cobren forma, moltes
d'elles, amb aquest decret llei. No entrarem tant a les propostes
concretes que hi ha en aquest decret llei, sinó en el fons, d'on
venim i on anam. Venim d'un moment molt complicat, després
dels pitjors moments de la pandèmia, on la nostra economia va
rebre una forta estocada i vàrem tenir una caiguda del 25% del
PIB; tocava posar-se a fer feina de valent i és el que vàrem fer
les diferents forces progressistes: es varen aprovar escuts
socials, sanitaris i econòmics que varen permetre pal·liar els
efectes de la crisi; tancàvem el 2021 -per molta incredulitat o
ràbia d'alguns- amb menys aturs que abans de la pandèmia,
lideràvem l’increment de vendes en el sector comercial,
lideràvem també els índexs de creixement industrial i, per tant,
sortíem enfortits i més resilients de la crisi, d'una manera
totalment diferent de com ho va fer la dreta a l'anterior crisi,
amb la recepta de les retallades. Nosaltres ho hem fet amb
inversió pública. 

Ara sonaven totes les alarmes de nou perquè una guerra
dins el territori europeu podia suposar un alentiment de la
recuperació econòmica de la nostra comunitat autònoma, i és
evident que hem d'estar alerta, i és evident que també hem de
posar mesures en marxa per contenir aquest impacte, i això és
-de nou- el que fa aquest govern progressista i el que fem des
d'Unidas Podemos.

Balears continua davallant la taxa d'atur, continua creant
llocs de treball i transforma milers de contractes temporals en
indefinits. Aquestes són algunes de les dades que confirmen
que, si hi ha voluntat política, es poden fer grans
transformacions en el si de la societat. 

De nou, com deia abans, l’increments de tots els preus posa
de manifest la nostra fragilitat, som unes illes que depenen en
molts aspectes de l’exterior, i, en aquest sentit, hem de
continuar treballant i impulsant les polítiques que realitzam
quant a sobirania alimentària i energètica. 

Sí que m'aturaré en alguna de les mesures que pens que és
rellevant i que contraposa el model de gestió feta pel govern
progressista envers les polítiques que va implantar el Partit
Popular. És cert que tota aquesta norma que avui aprovarem ja
és una diferenciació important, però em referesc als temes
d'energia. El nostre país, que té una gran quantitat de hores de
sol, durant el Govern de Mariano Rajoy, va decidir posar un
impost al sol, fet que ha fet que tenguem avui un retard de deu
anys quant a la implantació d'energies renovables, una
implantació que ara ens vendria molt bé tenir ja desenvolupada. 
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Ara avui aprovarem un dret per a la ciutadania, el dret a
l’autoconsum, perquè tothom pugui disposar de plaques solars
per poder produir la seva energia. Aquesta qüestió, que pot
semblar menor, no ho és, tot el contrari, aquest gest marca la
diferència que mentre la dreta d'aquest país es va dedicar a
privatitzar l'empresa pública d'energia que teníem i de fer el joc
a les grans elèctriques d’aquest país en posar l’impost al sol,
nosaltres garantim que no importen les oligarquies elèctriques,
posam a l'abast de tota la ciutadania el poder produir i consumir
la seva pròpia energia, perquè en definitiva no fem polítiques
per als poderosos, com fan alguns, sinó per a la majoria social. 

I això em du a la següent qüestió, en parlar de poderosos, i
és que els únics que es folren de forma descarada amb aquesta
crisi són les grans multinacionals, entre les quals les
elèctriques, les grans elèctriques, perquè no han tingut
remordiments a pegar-nos una garrotada en les factures de la
llum i amb el que no hauríem d'estar d'acord ni consentir és
que, mentre uns s'omplen les butxaques, la gran majoria de
població pateix les conseqüències i té dificultats per fer front a
l'increment dels preus.

Per tant, què trobam a faltar a les diverses propostes que es
fan en els diferents nivells? Una redistribució de la fiscalitat, la
progressivitat com a principi recollit a l'article 31 de la
Constitució Espanyola, vetlla perquè a major capacitat
econòmica major sigui el percentatge de renda o de riquesa a
aportar a la resta de la societat. Aquest principi és fonamental
per poder redistribuir de forma justa la riquesa generada i
reduir així les desigualtats socials que llastren el creixement
econòmic i de benestar social.

Per garantir aquesta progressivitat és imprescindible acabar
amb els privilegis fiscals que s'acumulen a mans dels que tenen
les rendes més elevades i elevats patrimonis, en concret, és
necessària la reorganització i remodelació dels diferents
beneficis fiscals, generalment en forma d'exempcions o de
reduccions de la base imposable o de privilegis per a les grans
multinacionals. 

Des d’Unidas Podemos ja hem fet diverses propostes en
aquest sentit, la darrera precisament en el Congrés dels
Diputats a través d'una proposició de llei de l'impost sobre la
titularitat, tinença, disponibilitat, gaudi o ús de béns i drets per
a persones amb grans fortunes, una llei on veurem realment qui
aposta per una redistribució de la fiscalitat equitativa o si en
temes d'imposts només són proclames que no van a cap part per
part d'alguns partits. Perquè hem de ser conscients que el
desplegament dels diferents escuts socials, els ERTO, les
prestacions extraordinàries per cessament d'activitat dels
autònoms, les ajudes a fixos discontinus, entre d'altres són el
que ha permès mantenir els ingressos a milions de llars i
empreses del país, poder mantenir una recaptació estable que
ha permès contractar més personal sanitari, més professors i
posar en marxa totes les ajudes socials i que permetrà avui
també posar en marxa de nou totes les mesures que avui
aprovarem. 

L’únic emperò és que cal que qui més té més pagui, perquè,
enfront de la fal·làcia dels imposts de la dreta, memòria: vull
recordar els acomiadaments massius que es varen fer quan
gestionaven durant l'anterior crisi, vull recordar els

acomiadaments i les privatitzacions que fan actualment allà on
governen, en atacar directament el cor que manté la nostra
societat que és l'estat del benestar. 

Per tot això, avui el nostre grup parlamentari dona suport a
aquest decret llei.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies president. Bé, avui debatem aquí aquest decret llei
que té, entre d'altres, jo crec que ja s'ha dit, però, bé, també val
la pena repetir-ho, objectius que són d’amortir els efectes
econòmics que suposa aquesta guerra d'Ucraïna, que hi ha gent
que sembla aquí que encara posa en dubte que també té la seva
influència sobre els subministraments bàsics d’aliments,
carburants, energia, en la població i sobretot que té incidència
en la població més vulnerable i d’això n’hem de ser conscients.
Potser que molts de nosaltres sí que ens n’adonem a les nostres
butxaques, segur que sí, però sobretot la gent que se n’adona és
aquella que compta el cèntim per arribar a final de mes, aquesta
és la gent que hem de protegir davant aquestes qüestions. 

I bé, una altra qüestió que també aborda és la simplificació
dels procediments per aconseguir instal·lacions públiques,
privades que es posin a disposició de les entitats també
d'acollida i també per disposar de personal tècnic. 

Per això, des de MÉS, per Mallorca sí, donam suport a
aquestes mesures extraordinàries destinades a assegurar el
benestar a la ciutadania amb mesures de contenció davant
aquests danys que es produeixen en el consum i en la
reactivació econòmica i mesures per facilitar també aquest
acolliment, diguem, als desplaçats, a aquestes persones
desplaçades per mor d’aquest conflicte bèl·lic i, sobretot,
mesures per rebaixar també la dependència energètica.

Per això, aquestes mesures, que ja s'ha dit i la consellera ja
ho ha esmentat, tant per l’acolliment, que han pujat la renda
garantida temporalment, aquests ajuts socials, aquests ajuts per
a menjadors socials. I també volem destacar aquesta qüestió de
la mobilitat pública, imprescindible per fer front a aquesta
pujada de preus, però també com a passa endavant per fer front
a aquesta crisi climàtica, nosaltres celebram aquest increment
de freqüències en el món de la mobilitat que s'ha produït, i la
veritat, esperam que tenguin més continuïtat i no només sigui
una qüestió temporal i això sí que creiem que seria molt, molt,
molt positiu. 

També és cert que totes aquestes mesures per evitar que
aquestes empreses que són concessionàries de transport públic,
com que aquests contractes no van lligats al preu del gas, idò
tenguin, diguem, una justa compensació per l'increment de
preu, aquest elevat increment de preu que ha succeït.
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Bé, i com ja s'ha dit, moltes mesures perquè també la
administració pugui fer front a aquesta selecció i provisió de
llocs de feina i també fer front a l’elevada temporalitat que té
l'administració.

Nosaltres també volem destacar que aquest decret llei
possibilita que totes aquestes mesures de revisió de contractes
també puguin ser aplicables als ajuntaments i als consells
insulars, perquè és una eina necessària, perquè nosaltres, que
venim d'un món realment molt municipalista, entenem que és
necessari que també aquestes administracions puguin fer
aquests ajusts per donar uns serveis públics... puguin aplicar i
donar els serveis públics que toca, no? 

I una altra cosa també que no sé si s’ha destacat és una mica
el que aborda aquest decret també, són mesures després de la
COVID que l’ha provocada aquesta necessitat que moltes
qüestions no es podien abordar, s'ha incrementat la necessitat
un altre pic de fer front a l’elevada dependència, i aquí posar
autoritzacions, posar instruments per fer autoritzacions
excepcionals per a la prestació d’aquests serveis socials
prioritaris a persones amb dependència i també a l'atenció
primerenca; vull dir, ajudes a domicili, poder dur a terme un
servei de promoció de l'autonomia personal, també per a infants
de 6 a 11 anys, etc. Crec que també és important arribar fins
allà on les famílies ho necessiten en moments tan delicats com
aquests.

I després diria al senyor del PP, que també té mesures
fiscals, perquè, és clar, aquí sempre sembla que la dreta ens
dóna lliçons, ens dona lliçons de mesures fiscals, tot s’ha de
baixar, tots els imposts, bé, nosaltres proposam altres tipus de
mesures tributàries, diguem..., ja els ho hem dit, més
sectorialitzades, més com a una feina de cirurgià, i en aquest
cas, nosaltres també, des de MÉS per Mallorca, sí que aprovam
aquestes mesures fiscals i tributàries més enfocades a qüestions
concretes, com és en aquest cas que es fa, que es proposa per
a les persones una reducció de l’IRPF per a les persones que
facin aquest acolliment, per a persones que facin donacions per
fer front amb motiu del conflicte que desgraciadament patim.
També reducció d'aquests imposts, que sempre ens parla: no,
s’ha de reduir l'impost de transmissions patrimonials i d'actes
jurídics documentats; bé, idò, sí, es redueix per a adquisició de
vehicles elèctrics i híbrids i també quan es fa donació d'un
vehicle d'aquests tipus. Per tant, també creiem que ho hem de
celebrar.

Altres mesures també urgents i les taxes portuàries, també
s’ha de dir, o sigui que aquest decret llei també té mesures
tributàries, cosa que sempre sembla que l'esquerra no pot fer,
no és capaç de fer el discurs de la dreta, jo crec que, en aquest
cas, des de MÉS per Mallorca donam suport precisament a
aquest tipus de mesures tributàries, a aquest tipus.

Altres qüestions que enfoca aquest decret llei, mesures
urgents per a aquesta, com he dit, aquesta activació econòmica,
però que aborda fins a indústria, energia, noves tecnologies,
residus, etc., i, bé, com hem dit, també per accelerar aquesta
independència energètica i l’abandonament de qualsevol
combustible fòssil, que ja s'ha dit aquí, sobretot del gas natural,
per tant, el que es fomenta, precisament, és la implementació
d'instal·lacions renovables en reduir terminis d'informes

necessaris per fer la declaració d'utilitat pública, declarant els
projectes de generació d'energies renovables inversions
d'interès autonòmic, que també reduirà els tràmits, i també, com
s’ha dit, en atorgar aquest dret a poder autoproduir energia
renovable a la ciutadania de les Illes Balears i fomentar la
generació renovable, o sigui que donam poders, diguem, a la
ciutadania que pugui fer aquest autoconsum. Jo crec que és un
camí que hem de seguir per aquest camí.

Bé, altres mesures urgents per poder executar aquest pla de
recuperació, transformació i resiliència, aquests doblers que
vénen d'Europa i que precisament ens urgeix donar, accelerar
aquestes qüestions. 

També hi ha un punt que és la modificació de la Llei de
parelles estables, jo crec que també ho podem comentar, perquè
també dóna suport a les dones víctimes de maltractament. No
sé, aquí n'hi ha que no hi creuen que hi hagi dones víctimes de
maltractament, però sí que n'hi ha , i, per tant, que puguin,
diguem, que es faciliti la dissolució d'aquesta concepció de
parella estable i que no s'hagi de necessitar la comunicació
efectiva de l'altra part de la parella per cancel·lar aquest
registre. Nosaltres creiem que això és molt positiu. I després
també, vull dir, millorar els requisits d'acreditació de la
convivència per fer-la equiparable a la legislació comparada
amb altres comunitats autònomes.

Bé, també, evidentment, des de MÉS per Mallorca hem
impulsat un tema i crec que també aquest decret llei també hi
dóna importància i és l'increment de la dotació pressupostària
a l'Ens Públic de Radiotelevisió Espanyola, vull dir
Radiotelevisió de les Illes Balears -perdó-, per a l’exercici
2022, amb 1,5 milions d'euros. Idò sí, nosaltres sí que creiem
en la televisió pública, també creiem que és una eina
fonamental per potenciar la producció pròpia balear, reforçar
aquest teixit de professionals i d’empreses del sector
audiovisual de les Illes Balears i impulsar d'aquesta manera
aquest paper que tenen dins la transformació econòmica de les
nostres illes i, bé, precisament donar major projecció a aquest
tipus d'empreses i també donar suport a tota aquesta família,
aquestes empreses i entitats, que en  formen part més mil
famílies i més de 150 empreses.

Per tant, nosaltres, des de MÉS per Mallorca, a favor de la
televisió pública balear i a favor que aquesta sigui un
instrument clau precisament per potenciar la producció pròpia
de les Illes Balears. És una demanda que hem fet des del primer
moment i que, és clar, nosaltres també volem destacar d’aquest
decret llei.

I bé, és veritat que jo crec que forma part d’aquest decret
llei, com d'altres que s'han aprovat, que l'obligació de
l'administració és donar una resposta ràpida, eficient, àgil i de
forma moltes vegades extraordinària precisament per
simplificar, per impulsar l'activitat econòmica i la simplificació
administrativa que necessitam precisament en aquests moments. 

Ara bé, jo no vull aquí desaprofitar l'ocasió, perquè creiem
que amb la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia,
que han actuat de catalitzadors en accelerar aquesta crisi de
recursos energètics de matèries primeres, que són estructurals
i no conjunturals, aquí sembla que el discurs que s’ha fet abans,
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de la moció anterior, hi ha un negacionisme de l'extrema dreta
que no creuen que realment això arribarà, que això ja és aquí,
que això ja ho vivim,  independentment de la COVID,
independentment de la guerra. El Sr. Sagreras, que ara no hi és,
però m'agradaria..., és a dir, fa un discurs negacionista igual,
calcat del que fa el Sr. Rodríguez de l'extrema dreta, ha fet un
discurs avui calcat, nega que hi hagi factors que realment hagin
pujat el preu al marge de la guerra. Però així, realment això ja
és..., vostès van en contra de la ciència, hi van en contra, com
ells, igual, són bessons d'aquest negacionisme que realment
nega que realment hi ha un problema, hi ha un problema de
matèries primeres i hi ha un problema de recursos perquè a la
població mundial no es dóna abast de tot.

I això ho hem d'assumir i hem de trobar fórmules per fer-hi
front, no se sumin a aquest discurs, senyors del PP, no s'hi
sumin, perquè van en contra de la ciència. Jo crec que fins i tot
van, diguem, a exterminar les generacions futures tancant els
ulls a això. Això és el que fan vostès, voler exterminar les
generacions futures, el seu futur,...

(Remor de veus)

... sí, perquè si nosaltres seguim consumint al ritme que seguim
consumint, realment els deixam sense...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputats, per favor, un poc de silenci. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

..., no, però, jo, avui, a la moció que hem fet anava del tema
que tractam avui del decret llei, el tema és el mateix,
independentment de..., i aquí s'ha fet un discurs que crec que
l’han de reflexionar i han de tenir més seny que ells, jo crec que
almanco això és el mínim que es demana. A veure si el Sr.
Feijóo els posa un poc de seny. 

Bé, nosaltres no podem deixar de dir, Sra. Consellera, que
trobam a faltar el règim fiscal de les Illes Balears i el trobam a
faltar avui un altre pic, el trobam a faltar avui un altre pic: les
empreses pateixen la insularitat com mai, com mai; el Govern
de..., és a dir, a  nosaltres ens és igual si aproven la proposta
que té el PP, que circula pel Congrés, o treuen el que tenen dins
el calaix, el Sr. Sánchez, treu aquest que té dins el calaix i el
duu per urgència al Congrés dels Diputats, ens és igual;
nosaltres, el que defensa MÉS per Mallorca, és que aquest
règim fiscal s'aprovi ja, i jo crec que avui és un bon dia perquè
defensam avui mesures per fer front a l'activitat econòmica i
defensam mesures per ajudar a les empreses, i això seria una
eina fonamental en aquest moment.

I, bé, nosaltres sí que reiteram que tenguem aquesta mirada
més lluny, ja sé que hi ha grups que no ho comparteixen, que
no podem quedar en aquesta mirada a curt termini, que aquesta
triple crisi, la climàtica, l’ecològica i la de recursos, recursos
que són energètics i de matèria primera, ja són aquí i que el que
ha fet aquesta guerra és accelerar els seus efectes, ens ha fet
arribar aquests efectes de manera molt més ràpida. 

Per tant, aquí no sé, hi ha hagut..., no sé si..., qui és que ha
fet com a broma, supòs que ha estat el Sr. Rodríguez, de dir,
que diuen que desapareixeran les platges! Bé, és que vostè no
creu en la ciència? Bé, jo en realitat no em fiï de ningú que no
cregui en la ciència, i evidentment de vostè no em fiï, com a
científica, ja li dic. Per tant, hi ha estudis, hi ha estudis al
Govern, hi ha estudis que realment el retrocés de les platges
amb la crisi climàtica ja està ben clar quin serà i què passarà, i
a un arxipèlag com el nostre fins i tot ja està estudiat. Per tant,
tancar els ulls a això creiem que no és la solució, no és la
solució.

I ja també s'ha dit, i jo supòs que sortirà a les seves
intervencions, les mesures de decreixement turístic, però
nosaltres creiem que les mesures de decreixement turístic són
les úniques que poden salvar el sector del turisme a les Illes
Balears, és que li diem així de clar; és que vostès, amb la
proposta que fan, van realment a la seva desaparició, i és aquí,
nosaltres creiem, des de MÉS per Mallorca, que les mesures de
decreixement turístic són les úniques que poden salvar el
turisme a les Illes Balears.

I bé, ja acab, creiem que, li diré, crec que la moció que s’ha
discutit abans, que s’ha debatut, crec que coincidim, Sr.
Castells, amb l'objectiu que compartim i que s’ha de fer una
reducció de la independència energètica aviat i en això, la
veritat, crec que MÉS per Mallorca està més convençut que
mai.

Lamentam que no haguem pogut consensuar algunes de les
mesures proposades, ara sí, crec que vol dir que hem de
continuar cercant instruments, aquests instruments d'acceleració
perquè crec en això coincidim.

I bé, nosaltres en això creiem també que és necessària
aquesta diversificació i transformació econòmica, també ha de
ser una prioritat, que l’hem de seguir accelerant i que s’ha fer
amb urgència perquè aquesta guerra ens ha fet veure que
realment és urgent, i, per tant, aquestes són les apostes i les
prioritats de MÉS per Mallorca, i, per tant, els convidam que
s'hi sumin.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Mixt,
intervé, en primer lloc, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Al fil del que comentava la Sra.
Campomar, a mi també m’ha fet pensar, ara no hi és el Sr.
Rodríguez, se m'acudien dos símils: un és el de l'estruç, amago
el cap davall la terra i així no m’adono de..., perquè, és clar...
perquè fa uns anys tots aquests temes del canvi climàtic es
podien apreciar a escala geològica: el nivell ha pujat tres
centímetres en els últims mil anys; però és que ara es poden
veure fotos de fa 10 anys i es veu com ha pujat el nivell del
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mar. Per tant, és realment una actitud de l'estruç que amaga el
cap.

I l'altre símil que se m'acudeix, Sra. Campomar, és el de
l'orquestra del Titànic, que això jo veig..., miri, l'altre dia
teníem un debat amb la Sra. Cabrera, i em deia: no, és que hem
d'afavorir vocacions, que la gent jove estudiï, que estudiï temes
de turisme, etc.; escolti, és a dir, l’orquestra del Titànic,
continuam tocant la mateixa música que aquí no passa res, no?,
un sector en el qual és evident que l’única manera de salvar-lo,
com deia vostè, és el decreixement ordenat i organitzat.

Feta aquesta anàlisi i al fil del que deia vostè, coincidim
amb vostè i entram ja en els comentaris al decret llei: això és
una segona volta d’una compareixença que va fer la presidenta,
la presidenta, molt hàbilment i molt estratègicament, va
comparèixer per explicar-nos aquest decret llei em sembla que
el dia abans que vostès l’aprovessin, i ja vàrem tenir ocasió de
debatre sobre les diverses mesures i, per tant, repetiré alguns
dels arguments que vaig utilitzar en aquella compareixença.

Sí que he de dir que s'ha de valorar la reacció ràpida del
Govern, és a dir, realment el Govern ha estat capaç, en temps
molt breu, de fer un paquet de mesures dotades econòmicament
per fer front a aquesta crisi, que estic d'acord que el fet que hagi
esdevingut la guerra a Ucraïna dona un motiu d'oportunitat per
dictar aquest decret llei, però realment la problemàtica de fons
ja hi era, és a dir, l’emergència de la guerra ens ha disparat
davant la cara una realitat que ja teníem molt al davant i
aquestes mesures jo crec que ara s’han..., amb aquesta excusa,
i no ho dic en el mal sentit de la paraula, amb l'ocasió de la
guerra evidentment s'han hagut de posar en primer terme, però
si no les hauríem d'haver implementat d'una manera o d’una
altra. 

Per tant, la nostra actitud respecte del decret llei, el crèiem
necessari, moltes de les mesures..., i valorem positivament que
el Govern hagi tengut l’audàcia de treure’l tot d'una, però hi ha
alguns aspectes que no ens agraden que són els que ara
comentarem. 

Nosaltres, el nostre grup ha demanat intervenir a favor
perquè el meu company de grup, el Sr. Sanz, votarà a favor i
hem hagut de consensuar aquesta posició, però els diputats de
MÉS per Menorca ens abstindrem per les objeccions que tenim
a alguns dels elements del decret, que ara els comentaré. 

Bàsicament, ens preocupa molt la modificació exprés de la
Llei de canvi climàtic, és a dir, d'una banda, l'entenem,
nosaltres acabam de presentar una moció en què dèiem que hi
havia d'haver una finestreta única per agilitar els tràmits, i aquí
tenim la disjuntiva que sempre hi ha en totes aquestes matèries,
les garanties que no es faci cap endemesa i la necessitat d’anar
ràpid, i aquesta tensió, els de l'esquerra sempre hem pensat:
garanties que no es faci cap endemesa, i moltes vegades això ha
anat en detriment de la rapidesa. La via ràpida de la dreta és,
escolti, rapidesa i la resta és igual, i si destruïm el paisatge i
destruïm el territori és igual, no?

És clar, evidentment, em refermo en la necessitat de les
garanties, però, evidentment, també tenim necessitat d’actuar
àgilment, jo ho defensava a la moció. Per això nosaltres

proposàvem un canvi legal que vagi a la base dels problemes
burocràtics que hi ha per facilitar aquesta transició energètica. 

És clar, què fa el decret llei? Llevar garanties; és a dir, els
informes dels ajuntaments i dels consells insulars ja no són
determinants, interès autonòmic perquè es pugui fer tot
ràpidament, les cobertes, amb caràcter general, es poden cobrir,
és clar, a veure, entenem la rapidesa, defensam la rapidesa,
però nosaltres crèiem que caldria haver anat ja a principis de
legislatura -i li vaig insistir molt a la presidenta, fins i tot es
troba al nostre acord d'investidura- en el tema de l’agilitat
administrativa, d'haver dedicat un esforç important a l'agilitat
administrativa, a haver organitzat el seu govern de manera que
tots aquests temes es poguessin haver afrontar. No hi ha hagut
cap intervenció seriosa per agilitar el funcionament de
l'administració, i evidentment ara ens posem a la disjuntiva
entre garantia i rapidesa, és clar, nosaltres acabem de presentar
una moció en què diem que s’ha de ser ràpid, però ens
preocupa que la solució sigui en el fons comprar el discurs de
la dreta: escolti, campi qui pugui! A nosaltres ens preocupa i
creiem que s’ha de cridar l'atenció sobre aquesta crítica de fons
que fem al Govern que no s’ha pres prou seriosament ni tan
sols al començament de legislatura quan ni tan sols hi havia
COVID el tema de la modernització de l'administració i el
funcionament àgil de l'administració, i un canvi normatiu
profund del funcionament burocràtic de l'administració.

Un exemple també el tenim en el tema de reducció de
terminis, és clar, el paper ho aguanta tot, què es pensen que
s’acompleixen els terminis actuals? Els terminis actuals no
s’acompleixen, fan un decret llei i reduïm els terminis. Bé,
evidentment, si no fem una modificació en profunditat del
funcionament de l'administració es continuaran incomplint els
terminis, el que passa és que ara per molt més, perquè sobre el
paper els haurem reduït. 

Per tant, són operacions que estan bé de cara a la galeria,
però el que ens toca dir als que som aquí és que amb això no
n'hi ha prou i que el que hem d'afrontar és una reforma en
profunditat del funcionament de l'administració i del marc
jurídic que regula tots els procediments administratius.

Ja sé que això no som a temps de fer-ho ara, ja sé que ara
tenim una emergència, és clar, és que ho hauríem d'haver fet
abans per no trobar-nos ara en aquesta situació i per això
nosaltres no votarem en contra del decret llei i ens abstindrem. 

Deixi’m assenyalar també dues qüestions una mica rituals
del que MÉS per Menorca diu quan validam decrets lleis,
modificacions pressupostàries, som davant d'una altra
modificació pressupostària per via decret llei. L'estatut
d'Autonomia no ho permet, es veu que el Govern, que és tan
escrupolós amb el fet que una proposta de proposició de llei
sigui d'acord amb l'Estatut d'Autonomia, resulta que fa un
decret llei i es passa l'Estatut d'Autonomia per on... no em facin
dir per on,...

(Remor de veus)

... exactament.
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 I, per últim també, molt lamentable que aprofitem un decret
llei per modificar..., això sí que és el Pisuerga pasa por
Valladolid, els fons europeus, que acabem d'aprovar un decret
llei fa quatre dies, i la Llei d'educació, l’acabem d’aprovar fa
quatre dies, no? Llavors, bé, és un ús absolutament exorbitant
de la figura del decret llei, a nosaltres no ens agrada, sempre ho
criticam i avui, evidentment, també.

Vull acabar només amb el tema clau, que va centrar la meva
intervenció en la compareixença de la Presidència, que és el
tema del transport públic. L’exposició de motius del decret llei
fa una visió, que jo compartesc totalment, alarmant sobre els
costo del transport públic, sobre els costs del combustible, ara,
és clar, les solucions del decret llei només són per a Mallorca;
és clar, és a dir, els consells insulars, vostès saben perfectament
que tenen una dependència pressupostària absoluta del Govern,
aleshores, quan el Govern pren mesures absolutament
extraordinàries per fer front a una situació absolutament
extraordinària del transport públic, doncs, és clar, l’adequat
seria, ja que pacten amb els agents socials, que s'hagués pactat
amb els consells insulars -no dic que ho hagi de pagar tot el
Govern-, però que s'hagués analitzat amb els consells insulars,
que tenen competències en transport públic, aquesta
problemàtica i que el Govern s'hagués pogut mostrar més
empàtic amb els problemes de transport públic que també tenen
la resta d’illes.

Aquest és un aspecte que vàrem criticar a la compareixença
de la presidenta i, evidentment, en la plasmació normativa
d'aquesta compareixença que és aquest decret llei nosaltres
també cridam l'atenció, és un element que no ens agrada. I, per
tots aquests aspectes que he destacat, sense oblidar que faig una
valoració positiva de la necessitat aquest decret llei, però per
tots aquests aspectes que he destacat el vot del nostre grup serà
d'abstenció.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el Sr. Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia de nou, diputades, diputats.
Debatem ara la validació d'un decret llei que es va aprovar fa
gairebé dues setmanes, de mesures extraordinàries per pal·liar
efectes causats per la crisi provocada per la invasió d'Ucraïna
per part de les tropes de Vladímir Putin. Des de Formentera sí
que considerem necessari aquest decret llei, hem vist que, ja
s'ha parlat en aquesta cambra, que la situació actual ens ha
posat justament a la cara la dependència extrema que tenim dels
combustibles fòssils, quin és el problema que genera aquesta
dependència que, a més, finança aquesta guerra totalment
injusta.

Així mateix, aquesta nova crisi, just quan sortíem de la crisi
de la COVID, quan sembla que arribàvem a la normalitat, ens
posa de manifest, ja ho va dir un una vegada, després d'un túnel
pot haver-hi un altre túnel, i qui sap si pot haver-n’hi més, i és
el que es troba ara mateix i és responsabilitat de totes les
administracions posar els recursos a l'abast de la ciutadania.

Hem vist com l'energia, que hem deixat de parlar-ne, és
curiós, com de l'energia resulta que ara que hi ha mesures i que
les renovables arriben a fer que el cost del megawatt ara sigui
d’un megawatt..., un megawatt, un euro el megawatt/hora, no
s'ha dit a aquesta cambra, però aquest cap de setmana el
megawatt/hora va costar un euro, quan es diu que n’ha costat
700, el just seria que quan en costa un també es digui, no
només quan en costa 700.

(Alguns aplaudiments)

Hem assistit avui mateix de nou, no em sorprenia, sé que no
ha participat encara, Sr. Rodríguez, però miri, ho tinc escrit i és
que no em fa falta, perquè vostè abans ja ho ha dit, i ho tinc
escrit...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -parl d'uns debats anteriors, senyora, és d'un debat anterior
el que dic -perdó, si li...-, hem assistit a com l'Agenda 2030...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, silenci.

EL SR. SANZ I IGUAL:

L'agenda 2030...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci. A veure, Sra. Ribas, vol que la cridi a l’ordre?
Silenci, per favor!

Continuï, Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Hem assistit de nou a la crítica, o
assistirem de nou, si vol canvio el temps verbal, a la crítica de
l'Agenda 2030 i a aquesta cambra avui s’ha dit, al debat
parlamentari de la sessió d'avui s'ha dit que hi ha una..., s’ha
menyspreat l'Agenda 2030 i la religió climàtica. 

Li llegiré una frase del Grup Intergovernamental d'Experts
sobre el Canvi Climàtic, que el formen 195 països del món, 195
estats membres: “L’evidencia és clara, ara és el moment
d'actuar, d'aquí a 2030 podem reduir les emissions a la meitat.
Les hem de reduir perquè els pròxims anys són crítics -és
l'informe, són cinc pàgines, es va publicar el dia 4 d'abril, no fa
gaire temps, i es podia llegir-, si volem limitar l’escalfament
global a 1,5 graus és el moment, és ara o mai, -va sentenciar
Skea, que era o és un dels experts d’aquest..., entenc que és un
expert perquè ho ha estudiat-, “Sense una reducció immediata
i profunda de les emissions en tots els sectors serà impossible.”

També aquests informes del mateix panell, i ja parlaré de
Formentera, demostren que Formentera deixarà de ser una illa
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i pot passar a ser quatre illes, llavors, la pujada del nivell de la
mar, que pot generar el canvi climàtic, que sí que està pujant,
que sí que desapareixen les praderies de posidònia, també hi ha
estudis científics que ho demostren, justament és necessari fer
aquest canvi. 

A aquest decret llei també s'ha de parlar de l'impacte de les
instal·lacions energètiques al territori. Aquest decret llei sí que
recull una de les demandes del Consell de Formentera, que la
Llei de transició energètica tingui en compte el Pla territorial
insular per a la instal·lació d'energies renovables. També agilita
els tràmits administratius per a la declaració d'interès general i
d'interès autonòmic, justament per poder afavorir les
connexions elèctriques i l'autoconsum. També alleuja el tràmit
de les subvencions que es puguin donar per pal·liar els efectes
de la guerra d'Ucraïna que puguin ser més àgils. 

També ha afectat aquesta guerra els contractes públics. S'ha
parlat en reiterades ocasions, no em referiré a ningú, que si no
algú s’ofèn, s’ha parlat en diverses ocasions que els contractes
públics es veuen afectats pel transport de mercaderies, pel
combustible i llavors aquest decret llei també posa mesures per
a aquest manifest.

El creixement de la inflació, que també s’ha parlat, està
lligat directament a l’energia i s'han posat mesures: s'han posat
mesures per abaratir el cost del combustible, tot i que no agradi
s’abarateix el cost del combustible. S'ha aconseguit una
excepcionalitat ibèrica, no és d’aquest decret llei, però sí que
és una mesura necessària per al nostre estat i que és important
poder dir-la. S'ha aconseguit també que a aquesta
excepcionalitat a veure si s’aconsegueix deslligar el preu del
cost del gas, així com també ficar-li un topall de 30 euros a
aquest cost justament perquè no afecti. 

S'ha parlat de les rebaixes fiscals, de vegades hi ha qui parla
de les rebaixes fiscals generalitzades, però les rebaixes fiscals
han de ser acurades, perquè el que suporta l'estat del benestar,
en el qual des del meu grup creiem, és necessari que estigui
finançat d'alguna manera. Està clar que les polítiques de
governar són diferents, hi ha qui ha acomiada 8.000 sanitaris i
6.000 docents i hi ha qui potencia que existeix encara fons per
poder mantenir-los. Tot i així, s’abaixen imposts com l’impost
especial d'energia elèctrica, l'impost general de generació
elèctrica, també fins al 30 de juny, i ampliar-lo sempre que
sigui necessari.

També, i per resumir, tenim mesures per als refugiats, per
a l’Ingrés Mínim Vital el qual està incrementat en un 15% fins
al 30 de juny també, per a l'àmbit de l'habitatge, per a l'àmbit
alimentari, transport, col·lectius més vulnerables, per
estabilitzar el preu de l'electricitat, per regular ajudes, per
impulsar transició energètica, per agilitar els fons europeus.
Aquests que alguns grups no van votar a favor. I és important
també dir-ho, perquè moltes vegades, quan els drets ja estan
aprovats, tots s'hi sumin, però moltes vegades els drets, i en
aquest cas parlaré del Partit Popular, no han estat votats a
favor, però sí que quan hi són en fan ús, perquè els drets són
per a tots i és el que es creu des de la part progressista
d’aquesta cambra.

En definitiva, aquest decret llei servirà per mantenir el
nostre teixit productiu i garantir el que en aquest cas sí que és
important, que no quedi ningú enrere, i quan parlam de ningú,
parlam de les empreses, parlam de les persones, parlam dels
més desfavorits.

Per acabar, només una petita reflexió, s'ha parlat que les
rebaixes generalitzades que arribin a tothom, que arribin, que...,
però les rebaixes fiscals, si les mirem, -s'ha parlat de Madrid,
Sr Costa, li ho dic a vostè, s’ha parlat avui al debat, esper que
no es molesti perquè l’interpel·li-, s’ha parlat avui a l’altre
debat sobre les rebaixes fiscals...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no, no, jo li dic..., jo si li molesta no li dic-, però s’ha parlat
de rebaixes fiscals, les rebaixes fiscals a Madrid afecten les
fortunes més grans, no afecten la gran mitjana de la població,
és molt important tenir-ho en compte.

(Remor de veus)

Res més. Des del meu grup li donarem suport, com ja he dit,
votarem a favor d’aquest decret llei que és necessari per a la
nostra ciutadania. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. President. La guerra és dolor, misèria i
patiment, ho vaig aprendre amb Monir, que és un al·lot de Síria
que feia el doctorat a la nostra universitat: va tornar a ca seva
per Nadal, no record si era el 2017 o el 2018, per veure la seva
família, i un matí, prest, varen tocar a la porta de ca seva; ell va
davallar a obrir, encara anava amb pijama, i va trobar uns
homes amb un fusell, i li varen dir: prepara’t, que vens amb
nosaltres a lluitar! I va quedar absolutament astorat. Va intentar
guanyar temps i va dir: espereu un moment, vaig a vestir-me.

Monir, a diferència d'altres, va tenir molta sort, va
aconseguir que el deixassin partir i va tornar a Mallorca, va
defensar la seva tesi doctoral el 2019 i ara és a Alemanya. La
història va acabar bé per a Monir. Tot això m'ho explicava
després de dir-me: mira, t’he dut un record, i em va donar un
petit detall de fusta. Jo no sabia on posar-me.

La guerra sempre va acompanyada de massa històries
tràgiques per a no dormir i que només esdevenen tragicòmiques
quan, de forma excepcional, acaben millor del que un
s'esperava. I és que els drets que pensam que tenim adquirits
per a sempre, poden desaparèixer en un no-res. 

Actualment, segons l'Alt Comissionat per als Refugiats de
Nacions Unides, vivim un dels èxodes més ràpids des de la II
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Guerra Mundial, la situació és extraordinària. El mateix
nombre de refugiats que va produir la guerra de Síria en tres
anys, es produeix a Ucraïna en un mes i mig. L'obligació moral
dels governs és, en la situació que ens trobam, aprovar
d'urgència decrets lleis com el que debatem avui aquí, i la dels
parlaments validar-los, perquè, a més, no només parlam de
mesures extraordinàries i urgents per afrontar l’acolliment a les
Illes Balears de persones afectades pel conflicte d'Ucraïna, sinó
també per pal·liar les conseqüències socioeconòmiques
derivades de la població de les Illes Balears, en especial dels
socialment més vulnerables. 

La guerra ha impactat directament en el preu de l'energia i
als preus en general, i això ha fet avançar més lentament la
recuperació econòmica en la qual estam immersos. Però això
no ens ha de deixar paralitzats, com han quedat alguns, repetint
sempre el mateix discurs i les mateixes receptes, sigui quina
sigui la situació. El Govern, com ha fet en la resposta a la
pandèmia, ha actuat amb determinació i eficàcia per mirar de
protegir els sectors més afectats, els col·lectius més
vulnerables, donant suport a aquelles empreses i a aquells
sectors que estan més directament impactats per a l'alça dels
preus de l'energia i, sobretot, de tenir un repartiment just de
l'impacte negatiu d'aquesta guerra. 

Segons l'anàlisi de la setmana passada del Banc d'Espanya,
hi ha quatre palanques positives en l'economia actual: una
millora gradual de la situació epidemiològica derivada de la
COVID; la inèrcia del creixement el 2021, que va ser major de
l'esperat, i en el cas de la nostra comunitat la contenció
precisament de la pandèmia ens va dur a aquest creixement; 
l’execució de fons europeus, que aquest decret llei pretén
agilitar; i el Pla nacional de resposta a l'impacte econòmic i
social de la guerra el qual, segons el Banc d'Espanya, davallarà
la inflació, augmentarà el creixement i al qual hauríem de
sumar les mesures contemplades en aquest decret llei per a la
nostra comunitat.

Per tant, aquest pla està absolutament alineat tant amb les
anàlisis dels bancs centrals com dels experts econòmics i és que
tots dos plans, tal i com es va acordar a la Conferència de
Presidents, celebrada a l'illa de La Palma, estan articulats
entorn de quatre grans eixos: ajuda humanitària i acollida de
persones desplaçades, com a conseqüència del conflicte bèl·lic,
adoptant mesures amb aquest decret llei, per facilitar
l’acolliment; respostes als increments de preus de l'energia,
adoptant aquest decret mesures extraordinàries destinades a
assegurar el benestar de la ciutadania, mesures de contenció,
davant els danys que es produeixen per al consum i la
reactivació econòmica, a conseqüència de l'increment dels
preus de l'energia i de les matèries primeres; tercera línia
d'actuació, desplegament de fons europeus que, tal i com hem
dit, aquest decret agilita; i la quarta línia d'actuació, articulació
del Pla nacional de resposta a les conseqüències de la guerra
d'Ucraïna, amb l'objectiu de reforçar i garantir la cooperació
institucional, per respondre a les conseqüències
socioeconòmiques de la invasió russa, adoptant amb aquest
decret mesures per rebaixar la dependència energètica russa, a
través de l'impuls de l'hidrogen verd i les energies renovables.

Amb aquesta intenció s’ha editat aquest decret llei i per
aquestes mateixes raons, el nostre grup parlamentari donarà
suport a la seva validació parlamentària. 

En una situació com l'actual, cal actuar amb determinació,
amb mesures urgents, amb un pla de xoc, i això és el que fa
aquest govern, un pla de xoc acompanyat de l'acceleració de
mesures estructurals ja iniciades, un programa de reformes
ambiciós, que inclou, entre d'altres, la reforma laboral, que
alguns aquí van votar en contra i que tants beneficis aorta a les
Illes Balears, perquè necessitam una política que actuï a curt
termini, però que treballi també a mitjà i llarg termini, per
reforçar, com més aviat millor, s’ha dit abans també, la nostra
autonomia estratègica i dur la nostra economia cap una situació
de major estabilitat i prosperitat.

Hem de mirar i analitzar què passa a Europa, si la Unió
Europea hagués estat més ambiciosa en el desplegament
d'energies renovables, avui seríem menys dependents del gas
rus i estaríem en millor posició per jugar el seu paper geopolític
al món. O si aquí, ens haguéssim estalviat el govern del Partit
Popular, que ens va deixar en herència la prohibició i limitació
del desplegament de les renovables, que tan bé ens haurien anat
per reduir l'impacte del gas de la nostra factura elèctrica. Es van
convertir en uns autèntics pàries internacionals, com a
conseqüència de les seves modificacions, absolutament
imprevistes i imprevisibles que deixaven fora els petits
estalviadors de la seguretat que els donava el Butlletí Oficial de
l'Estat. 

Ara ens hem trobat davant d'una dicotomia, el Govern ha
hagut de triar entre accelerar les inversions per assolir aquesta
autonomia estratègica o aparcar aquest objectiu per les
urgències del moment. Nosaltres no podem estar més
orgullosos que s'hagi optat per la primera opció, i és que les
decisions que prenem ara, d'aquestes decisions en dependrà el
nostre futur. En aquest sentit, és molt important destacar quin
era el preu de l'electricitat aquest diumenge, entre les dotze del
matí i les set de l'horabaixa, com ha dit abans el Sr. Sanz, i el
Sr. Sagreras ha pujat abans al faristol a dir que la llum havia
pujat avui un 40% respecte de dies anteriors, és que, gràcies a
la combinació d’eòlica i solar, l'electricitat a Espanya i Portugal
era pràcticament gratuïta, a 1 euro el megawatt hora, mentre
que a les cinc de l'horabaixa Alemanya el pagava a 70 euros,
Itàlia a 130, França a 145, Bèlgica a 190, Holanda a 220 i el
Regne Unit a 240 euros el megawatt/hora. Per això...

(Alguns aplaudiments)

..., per això s’ha treballat estretament amb Portugal i la
Comissió Europea, per desacoblar el nostre mercat energètic de
l'evolució del gas als mercats internacionals.

Segons l'OMIP, l'operador per al mercat ibèric, Espanya
tendrà el preu de l'electricitat molt més barat que França i
Alemanya i això serà ja mateix, des del tercer trimestre d'aquest
any, i no serà una cosa circumstancial, per un tema de la guerra
o que duri un any o dos, serà pràcticament per a sempre, segons
l'OMIP. Fins ara, ens hem beneficiat de la nuclear francesa,
però ara seran les renovables espanyoles que exportaran
energia a França, tota Europa voldrà els preus baixos de la
nostra energia solar.
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I en el curt termini, per descomptat, també les mesures
tenen efectes, la presentació per part del Govern d’aquest pla
de resposta a la crisi generada per la invasió d'Ucraïna, ha
tengut un efecte immediat, el suport a alguns sectors
estratègics, per exemple, amb les bonificacions de taxes
portuàries de la pesca i el transport de mercaderies, juntament
amb l'anunci de facilitar benzina i dièsel a menor preu del que
marquen els mercats, una mesura que necessitàvem que tengués
efecte immediat, com ha tengut, ha ajudat a tenir suport davant
les dificultats generades per l'increment dels preus. 

S'ha donat resposta al transportistes professionals, s'ha
millorat el transport públic. S'ha acompanyat els ramaders,
pescadors, agricultors amb mesures per poder pal·liar l'impacte
de la seva factura. I també s'han adoptat mesures amb beneficis
importants per als consumidors domèstics, mantenint una
reducció molt important de la fiscalitat sobre l'electricitat, una
limitació a l'increment de les tarifes de gas i incrementar la
quantitat de persones que es poden veure beneficiades, així
com les quanties dels bons socials elèctric i tèrmic. I sobretot
davallar de forma directa la factura dels petits consumidors,
gràcies a anticipar el retorn a les arques de l'Estat de l'excés de
beneficis de les plantes de renovables, cogeneració i residus,
conegudes com a RECORE. La normativa diu que els beneficis
que obtenen aquestes plantes, que siguin superiors al 7,1%, han
de ser retornats cada 3 anys, cosa que havia de passar a finals
d’aquest 2022, però el Govern ha acordat que tornin ara uns
1.800 milions d'euros, que es faran servir per disminuir els
càrrecs del sistema elèctric i, per tant, afectaran de ple la
factura de la llum de tots els consumidors.

A l'espera que la Comissió Europea aprovi la principal
mesura a prendre, com és topar el preu del gas natural al mercat
elèctric, ja hi ha alguns estudis preliminars, com el del
professor Manuel Hidalgo, de la Universitat Pablo de Olavide
i exsecretari general d’Economia del Govern de la Junta
d'Andalusia, del PP i Ciutadans, per cert, que indiquen que la
caiguda del preu de l'electricitat serà notable i moderarà molt
la pujada de preus. 

Tot això, acompanyat de mesures per a les famílies més
vulnerables, que complementa el nostre govern en tres línies
concretes: primer, de la mateixa manera que augmenten l'Ingrés
Mínim Vital, gestionat per l'Estat, augmenta també en un 15%
la Renda Social Garantida durant tres mesos, que beneficiarà,
com s’ha dit, 4.400 famílies. Es tracta d'una mesura
indispensable, perquè la càrrega econòmica per a aquestes
famílies és molt major, ja que dediquen una major proporció de
la renda al consum d'energia i carburants, per a una família amb
2 adults i 2 menors, passam de 934 euros a 1.074,14 euros.

Segon, s'habilita una partida extraordinària a les entitats
socials, per a ajuts destinats a les famílies en situació de
vulnerabilitat econòmica, que no poden fer-se càrrec de les
factures de llum i gas.

I tercer, s'amplia la partida a les entitats socials, que
s'encarreguen del repartiment d'aliments, perquè no hi hagi
problemes d'abastiment a les famílies a les quals es presten
serveis.

I ara que parlam d'entitats socials, jo no puc evitar recordar
en aquest moment, la compareixença d'ASPANOB a la
Comissió de Salut de la setmana passada, que, davant la
pregunta del diputat socialista, el Sr. Dalmau, de com els havia
afectat la pandèmia, la resposta va ser molt eloqüent i les
paraules textuals del Diari de Sessions són: “Va ser més difícil
la crisi econòmica, de molt però, no té color! A la crisi
econòmica nosaltres vàrem estar a punt de posar la clau al pany
i dir: adiós muy buenas. Perquè, primer, no cobràvem ni
subvencions, es va aturar tot, a la crisi econòmica es va aturar
tot; els bancs que t'espitjaven, a mi em deien: t’embargarem;
bé, idò embarga. És que et farem...; fes el que vulguis! I em
deien: és clar, com que no és teu... No, com que no és meu no,
és que no podem fer res més. Per això els dic que la crisi
econòmica va ser molt pitjor que la pandèmia. La pandèmia
l’hem poguda superar prou bé”. Està al Diari de Sessions.

I és que el futur no està escrit, depèn dels nostres actes,
com, per exemple, amb la resposta a la pandèmia, que ha
determinat que tenguem una base sòlida per afrontar el repte
actual. Des del Govern s'actua amb determinació, ambició i
també amb eficàcia, per aconseguir tenir també una base sòlida
per afrontar els reptes derivats de la guerra per deixar enrere,
com més aviat millor, l'increment de preus, per protegir els
col·lectius més vulnerables, els sectors més afectats i, en
definitiva, seguir treballant intensament, pensant en la
ciutadania de les Illes Balears, ja sigui amb el suport del
principal partit de l'oposició, o com és el més habitual, en
contra de la seva irresponsabilitat.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bona. Intervencions dels grups
parlamentaris en torn en contra, donam la paraula al Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Costa. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, president. Bé, debatem avui, repeteix, debatem,
llavors ja veurem el que votam, el Decret Llei 4/2022, pel qual
s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi
econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna.
La primera pregunta a formular-se la és, per què li han posat
aquest títol? I la resposta és: no ho entenem, perquè la crisi
econòmica i social ve agreujada per la guerra a Ucraïna, però
no és a causa de la guerra a Ucraïna, en el mes de febrer hi
havia una taxa d’inflació del 7,5% en aquestes illes. És cert, ara
la tenim del 10%, dos punts més que la mitjana europea, però
ja teníem una inflació desbocada el mes de febrer.

En conseqüència es produïa ja una brutal pèrdua de poder
adquisitiu de les famílies i un increment brutal dels costs
empresarials que derivaven en una ruïna total i absoluta de les
petites i mitjanes empreses.
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La segona pregunta a formular-se és: ens trobam davant una
situació extraordinària i urgent que justifiqui un decret llei? La
resposta és sí, al nostre entendre, justifica la circumstància que
vivim, no només ara, sinó des de ja fa algun temps -com acab
d’esmentar- que es prenguessin mesures. De fet, ho vàrem dir
fa algun temps també, consideram que quan es va adoptar
aquest decret llei, ja era tard, feia un mes que la situació era
gravíssima i el Govern de les Illes Balears va fer tard a l'hora
d'aprovar aquest decret llei.

Però, en qualsevol cas, benvingut sigui aquest decret llei
perquè nosaltres sí que creiem que hi ha una situació
d'extraordinària i urgent necessitat; però, com diré després, i
com sempre fa el Govern de les Illes Balears, hi ha un cúmul de
mesures que es prenen en aquest decret llei que ni són urgents,
ni són extraordinàries, i formen part del típic decret granera que
vostès sempre fan: treuen de dins els calaixos el que els ve en
ganes i comencen a incloure dins el decret llei, tal com els dona
la gana.

En relació amb el contingut del decret, perquè nosaltres
hem vengut a parlar d’aquest decret llei, no d’altres històries,
bé, se m'havia tallat per una qüestió..., jo que crec que també
hauria estat bé tallar algun portaveu que ha esmentat coses que
res no tenen a veure amb el decret llei, però bé, és igual, no
passa res.

(Alguns aplaudiments)

En primer lloc, els vull manifestar que estam d'acord amb
les mesures per facilitar i agilitar l’acolliment de persones
refugiades ucraïneses, que es recull en els articles 3 a 7 del
decret llei Especialitats en tramitació d'arrendaments
d'immobles a favor de la comunitat autònoma, hi estam d'acord.
Tramitació de subvencions i ajuts, d'acord. Finançament
d'actuacions, d'acord. I aprovació de programes temporals per
tal de recaptar personal que pugui ajudar en aquesta qüestió, hi
estam també d'acord.

Estam d'acord amb la revisió excepcional de preus dels
contractes de concessió de transport públic interurbà com a
conseqüència de l'increment dels preus dels gas, hi estam
d'acord.

Estam d'acord amb la reducció de taxes portuàries, encara
que en alguns casos ho consideram, sincerament, insuficient,
per exemple: no podríem suspendre les taxes per a les
embarcacions de transport de mercaderies? O sobretot, no
podrien suspendre les taxes, per tant, amb una reducció del cent
per cent -temporalment, almenys del 2022- per als pescadors,
per a les taxes portuàries dels pescadors?

(Alguns aplaudiments)

Si són..., si són res, són qüestions mínimes, no podrien
aplicar una reducció del cent per cent? No, però, eh!, algo es
algo, també els ho he de reconèixer.

Per altra banda, estam d'acord que les persones ucraïneses
beneficiàries del règim de protecció temporal tinguin dret a
viatjar gratuïtament a la xarxa de transport públic, hi estam
d'acord. Compartim les mesures d'agilització i tramitació de

subvencions, articles 11 a 14. També compartim les mesures
per assegurar l'equilibri econòmic dels contractes, articles 15 a
19. Les disposicions addicionals primera i tercera, o primera a
tercera, eminentment tècniques, també les compartim. I estam
d'acord amb la disposició final primera, la que modifica la Llei
4/2009, de serveis socials, d’autorització excepcional per a
serveis prioritaris.

Podem acceptar -encara que, com diré després, ens sembla
insuficient- les escasses mesures tributàries que es prenen a la
disposició final segona i que modifiquen el Decret Legislatiu
1/2014. Supòs que la Sra. Campomar se n'haurà duit una
profunda decepció com a conseqüència de..., perquè primer ens
havia dit que està molt bé, no sabem..., un dia diu que està molt
malament abaixar imposts i avui, les mínimes mesures que
s'han pres, són pràcticament insignificants, i li semblen
fantàstiques, una cosa realment curiosa, que un dia sigui un
desastre i a l'altre dia li semblin fantàstiques, però citaré
després algunes coses addicionals en relació amb les mesures
tributàries.

Estam d'acord també amb la disposició final tercera, que
modifica la Llei 13/2012, amb petites qüestions i aclariments
sobre declaracions d'utilitat pública que consideram, per
exemple, en temes d'instal·lacions d'emmagatzematge de
renovables, que jo crec que poden estar bé i, per tant, les
compartim.

La disposició addicional quarta... perdó, disposició final
quarta, també la podem compartir, es refereix a l’enèsima -dic
enèsima- modificació de la Llei 10/2019, de canvi climàtic i
transició energètica; bé, en la mesura que es pugui agilitar en
matèria de renovables a nosaltres també ens va bé.

I aquí, al nostre entendre, s'acaba el que hauria d'incloure el
decret llei, tal com es defineix en el títol. Queda molt de tros,
encara, ara m'hi referiré, però tota la resta que inclou el decret
llei, o no és urgent o no és extraordinari i, per tant, forma part
del decret aquest granera i, en conseqüència..., en fi, és el seu
modus operandi, vostès posen un títol i llavors inclouen tot el
que els sembla a les disposicions addicionals i finals del decret
llei; utilitzen, tergiversen, la figura del decret llei per aprovar
el que a vostès els ve en ganes, i això és un insult al Parlament
de les Illes Balears, perquè un decret llei s'aprova per casos
d'extraordinària i urgent necessitat.

Per tant, ja els anticip que esper que tramitin aquest decret
llei com a projecte de llei, perquè si no hi haurà determinades
qüestions que estan regulades en aquest decret llei, que podien
fregar la inconstitucionalitat, ho repeteix: ni són urgents, ni són
necessàries, en molts casos.

En primer lloc, ens poden explicar tot aquest embull que
munten vostès en matèria de funció pública, a un decret llei
sobre mesures urgents per combatre la inflació?

(Remor de veus, alguns aplaudiments i petit aldarull)

S'hi han referit molt poc, vostès, s'hi han referit molt poc.

Ens poden explicar la disposició addicional quarta, on
s'inclou..., es crea una comissió permanent de selecció i

 



7218 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 116 / 12 d'abril de 2022 

provisió? I en aquesta mateixa disposició -els pregunt, perquè,
com que tenen ara un torn de rèplica, m'agradaria que ens ho
explicassin- ens poden explicar, com és possible que el
president i el vicepresident d’aquesta comissió permanent de
selecció i provisió de personal, siguin de lliure designació? ens
ho poden explicar, que siguin..., ens ho volen explicar vostès,
per exemple? Surtin, tenen -vostè- torn, la possibilitat
d’intervenir; si ens ho expliquen vostès com és possible que a
una comissió, suposadament tècnica, el president i el
vicepresident es nomenarà a dit -a dit-, venen i ens ho
expliquen; sinó, almenys el Sr. Bona, que ens ho expliqui
llavors en el torn de rèplica. 

Perquè això és realment una broma, però és que no només
és una disposició addicional,  -la quarta-, no, no..., i què me’n
diuen de la disposició addicional cinquena i de la disposició
transitòria primera i de la disposició transitòria segona i de la
disposició final cinquena i de la disposició final sisena i de la
setena i de la vuitena?, totes elles referides a temes de funció
pública que, això sí, els que han intervengut abans aquí a la
tribuna, ei, hi han passat així com si res, com si no passàs res,
aquí...

(Remor de veus)

... Eh!, però hi ha un cúmul de disposicions normatives
referides a funció pública a les quals vostès no volgut referir-se
pràcticament a res. Tampoc la consellera no ha dit pràcticament
res d'aquesta qüestió, però ocupen moltes disposicions
normatives. Què en tenen a dir vostès? Llavors tenen rèplica,
ens ho explicaran o no interessa dir res en aquest parlament,
d'aquesta qüestió?

Per altra banda, la disposició final novena, ens poden
explicar la urgència de modificar la Llei 4/2021, del mes de
desembre de 2021, de mesures extraordinàries urgents per
executar temes de projectes, fons europeus, i més concretament
en la selecció de personal funcionari interí? Interessa ara,
interessa ara, modificar-ho?

(Remor de veus)

Ho aproven el desembre i ja l’hem de modificar, com és que
ho han de modificar vostès ara mateix? Creuen vostès que és
seriós, Sr. Negueruela? Creu vostè que és seriós, això?, que deu
haver estat vostè el que ho ha dit..., no, li ho dic perquè fa
referència al que parla la tribuna i, en fi...

Disposició final desena, modifica la llei de comerç, la Llei
11/2014, no hi han fet en absolut referència. Podríem estar
d'acord amb la modificació, podríem estar d'acord, però és
necessària aquesta modificació via decret llei? És urgent i
extraordinària? Aquesta és la pregunta que ens hem de
plantejar, vostès ho han dut amb un decret llei... -ja sé que els
és igual el que nosaltres diguem en aquesta tribuna, a vostès els
resulta indiferent, i llavors el convalidaran, i tots cap a casa i
s’ha acabat, i tampoc no, no passa res, però ho hem de dir,
perquè és la nostra obligació, és la nostra obligació, això sí.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

La disposició final dotzena que modifica la Llei d'educació,
sí, és cert va ser una qüestió que hi va haver una errada, però
s’ha de posar a un decret llei, Sr. March? En fi, què té a veure
això amb la guerra d’Ucraïna? Què ho compartim, Sr. March,
ho compartim!, però..., en fi, quedaria millor a un altre lloc.

(Remor de veus)

L’enèsima modificació de la Llei d'habitatge, la Llei 5/
2018, han descobert que s'han de modificar els preus màxims
de venda i lloguer dels habitatges protegits? Ho han descobert
ara? Si han fet un cúmul de decrets lleis, n’han fet un munt de
decrets lleis, i ho han descobert ara que s'havia de modificar?
Hem sofert un increment de més d'un 50% dels preus des que
vostès governen i ens adonam ara?

La disposició final catorzena, troben vostès que en aquest
decret s'ha d'arreglar el problema pressupostari que pateix, -i és
cert que el pateix, és cert-, el sector audiovisual de Balears?
Creuen vostès que s'ha de modificar la llei de pressuposts en
matèria..., que s’ha de modificar, però no us hauríeu hagut
d’adonar d'aquesta qüestió quan es varen fer els pressuposts?
Ho dic perquè s'han aprovat no fa molt, els pressupost del mes
de desembre. No, ara s’ha de posar a un decret llei perquè en
aquell moment no ens en vàrem adonar.

Ens poden explicar l’extraordinària i urgent necessitat que
hi ha..., l’única portaveu que hi ha fet referència ha estat la Sra.
Campomar, de modificar la Llei 18/2001, de parelles estables?
Quina relació té la Llei de parelles estables amb un decret llei
d'inflació?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Però a vostès els és igual, vostès ho posen aquí, eh!, i es
queden tan tranquils, no passa res.

Senyores i senyors del Govern, estam cansats que vostès...,
-Sr. Negueruela, podria mostrar un poc de respecte a qui parla?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Estam cansats que vostès en aquest parlament insultin
aquest parlament i tergiversin constantment la figura del decret
llei, que és el que fan avui. Hi ha mesures necessàries? Sí, però
tergiversen constantment la figura del decret llei. 

També els..., si ens ho poguessin aclarir els ho agrairia
molt, eh?

Per exemple, hi ha algunes mesures que vostès varen
anunciar i no estan incloses aquí. Ja sé -com ha dit bé la
consellera- que hi ha certes mesures que no requereixen decret
llei i, en conseqüència, no hi han d'estar incloses per a res, vull
dir..., tal vegada les que citaré no hi han d'estar incloses, però
sí que ens agradaria que ens aclarissin la partida pressupostària
que inclou els imports que vostès varen anunciar, perquè, com
vostès comprendran, no ens podem fiar massa dels seus
anuncis, perquè no fos cosa que llavors vostès incomplissin, a
nosaltres ens agradaria que ens poguessin..., sobretot el Sr.
Bona, ens pogués aclarir les partides pressupostàries. 
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Per exemple, les ajudes de menjador que es va anunciar que
s'incrementarien, s'han incrementat, sí o no? En quant i quina
és la partida pressupostària?

On són les quatre convocatòries de subvencions per pal·liar
la pobresa energètica, garantir aliments o donar suport a les
persones vulnerables? No dic que no hi siguin, eh?, només dic:
quina és la partida i quins són els imports?

S'ha reforçat el personal docent, sí o no? En quant?

Pel que fa a les mesures de sectors productius, ens poden
indicar quina partida inclou el 5,6 milions d'euros per ajudar els
transportistes? No dic que no hi sigui, només dic quina és la
partida i on és.

A les ajudes al transport de matèries primeres, perdó, les
ajudes al transport de matèries primeres en el sector primari,
ens poden indicar la partida?

Les ajudes per a embarcacions pesqueres, que també ho
varen anunciar, ens poden indicar la partida?

Les línies d'ISBA, aquestes extraordinàries que vostès varen
anunciar, on són?

L’activació del fons de reserva anticrisi de la PAC del
sector agrari, ens poden dir on són?

Els bons comercials, que també els varen anunciar per
estimular el consum, ens poden dir on és la partida
pressupostària?

De l’allargament dels venciments dels crèdits ISBA, que
també ho varen anunciar i no és al decret, jo crec que hi hauria
de ser, però, bé, no hi és al decret llei, ens poden dir on hi ha la
fórmula per allargar els venciments dels crèdits ISBA?

I finalment, ens poden indicar el detall dels 100 milions
d’euros que vostès varen anunciar, aquests 70 d'ajudes i 30 de
préstecs? Ho dic perquè si no ens ho poden detallar igual
podem sospitar que no... que varen fer-se una foto, i, en
conseqüència, ens agradaria molt que ens poguessin detallar
aquesta distribució, perquè això sí que té a veure directament
amb el decret llei, si ens ho poden detallar.

Al mateix temps, lamentam profundament que una part
significativa de mesures que vàrem proposar des del Partit
Popular a una proposició no de llei que entràrem dia 23 de
març de 2022 i que es va debatre el dimarts passat en aquest
mateix parlament, no s'han inclòs dins aquest decret llei o no es
duran a terme. Em referesc concretament, en aquest sentit, que
per a nosaltres és decebedor, que vostès no hagin abaixat els
imposts, no hagin abaixat els imposts o no els hagin baixat com
nosaltres hauríem volgut que es baixassin. És clar, jo ho entenc,
vostès són més de cessar conselleres de Cantàbria quan
anuncien una baixada d'imposts, o sigui, la consellera...

(Alguns aplaudiments)

... d'Economia i Hisenda de Cantàbria anuncia una abaixada
d'imposts, hi ha una cridada des del Ministeri d'Hisenda, des de
Madrid, i se'ls diu: “Fora”, i, efectivament, el Sr. Revilla...

(L’intervinent fa un xiulet)

... porta a fora, destitució immediata de la consellera
d'Economia i Hisenda de Cantàbria per no abaixar els imposts,
proposa abaixar els imposts i li diuen: “No, no, nanay, fora”...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d'anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, ja acab, Sr. President. En fi, per a nosaltres era una
mesura prioritària, si volem la..., també hauria estat bé allò
d’abaixar, eliminar l'impost de transmissions, no a la compra de
vehicles elèctrics, de segona mà, per cert, no als nous, sinó
d’abaixar-ho als joves d'aquesta comunitat autònoma, als
menors de 30 anys concretament, l'impost de transmissions
patrimonials perquè no el paguin i així aquests que paguen tant
per compres de grans patrimonis, idò tal vegada podrien ajudar
que uns altres pagassin menys.

Però d’això en el torn de contrarèplica llavors ja en
parlarem un poc més.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Començam el torn de rèpliques dels
grups que han intervingut a favor. En primer lloc, donam la
paraula al Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la
Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, la primera qüestió que voldria
comentar, a la qual s’ha referit el Sr. Costa en la seva
intervenció, que parlava que el títol feia referència a causa de
la guerra d’Ucraïna i que parlava que abans que s’iniciés ja
s'havien començat a notar els efectes, idò, com a qualsevol
conflicte que succeeix a un espai o fins i tot  aquí, a Espanya
mateix, també ho hem vist quan hi ha hagut, quan hi va haver
tot el tema de la consulta a Catalunya, hi va haver tot una sèrie
de moviments dintre de l'economia d'un país, quan a un
conflicte, que ja hi havia conversacions bilaterals entre
diferents països que tothom desitjava que no s’iniciés un
conflicte armat, ja hi havia la por que això passés. 

Per tant, no és que de cop i volta un matí ens vàrem
despertar i ja hi havia una guerra, ja hi havia tot un seguit
d'alertes que varen posar en alerta el mateix mercat econòmic.
Per tant, això, per una part. 

D'altra banda, de tot el discurs que ha fet el portaveu del
Partit Popular crec que ens serveix per extreure una cosa
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positiva: és que ha donat per bones moltes de les mesures que
s’aprovaran avui i que ha posat en marxa el Govern de les Illes
Balears, la qual cosa és una molt bona notícia tenint en compte
que normalment sempre ens trobam amb la crítica constant a
qualsevol mesura social o econòmica que es prengui des dels
governs progressistes, ho hem vist moltes vegades en aquest
mateix parlament, però també hem vist la posició contrària que
sol adoptar el Partit Popular davant tots aquests plans que,
desgraciadament, hem hagut de fer aquests dos darrers anys en
què arrossegam una crisi constant i, per tant, mirin, és una cosa
positiva que hagin avalat unes quantes mesures, prou mesures
d'aquest govern. 

I després, em pensava que no parlaria del seu tema estrella,
dels imposts, jo crec que ha quedat clar que aquest govern
aposta per fer unes modificacions específiques a uns sectors
específics i no a aquesta baixada general a la qual vostès
sempre apel·len, i crec que és convenient que la ciutadania
sàpiga que és molt millor una reforma progressiva, una reforma
que modifiqui la fiscalitat de forma progressiva de manera que
sigui molt més equitativa, perquè si una cosa ha quedat clara és
que l'estat del benestar ha estat indispensable per a la crisi que
vàrem viure de la pandèmia i la crisi que patim a dia d'avui.
Amb la qual cosa, si hi hagués més equitat entre la recaptació,
segurament encara podríem enfortir més tots aquests serveis
públics que, com dic, la gran majoria de la població necessita,
necessita educació pública, sanitat pública i serveis socials...

(Remor de veus)

... i que tots aquests escuts que avui aprovam...

 EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor, silenci.

LA SRA. SANS I REGIS:

..., també avui són necessaris que es puguin pagar amb la
recaptació que fem de la ciutadania. Per la qual cosa, els
recomanam o els apel·lam que també se sumin a demanar una
fiscalitat equitativa.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president. Jo, la veritat, Sr. Costa, no l’he acabat
d’entendre, ha començat a dir sí, sí, sí... i no ens ha aclarit què
votarà, no ens ha aclarit què votarà, vostè ha dit que votaria en
contra..., ha fixat votació en contra, però..., a demanar, sí, sí, sí.

A veure, i després tota l’excusa, l’excusa ha estat que hi
havia coses que no són decrets llei, que s'abusa del decret llei,

que podíem parlar. Quan vostè era director general en dos
anys...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... el Sr. Bauzá va fer 25 decrets llei, 25, tots d'urgència,
segurament, tot havia de ser urgent d'aprovar-ho. Aquí hem
patit dues crisis seguides, la crisi de la COVID, la crisi que ara
tenim de recursos..., jo crec que... Vostè és l'únic que no pot
parlar de l’abús del decret llei, i la senyora..., i la senyora,
perquè formen part d’un govern que realment ha fet ús d'aquest
instrument i vostè al final. Però bé.

(Remor de veus)

Després, ara també m’ha fet befa perquè ha dit que jo
m'havia..., que havia..., que jo deia que estava d'acord amb les
escasses mesures tributàries, segons vostè, perquè vostès, és
clar, és que són més..., són més d'aquesta baixada d'imposts
generalitzada, tothom igual, tant qui cobra 150.000 euros al
mes com qui cobra 1.000 euros al mes. Bé, nosaltres això ja 
estam cansats de dir-li, però li seguirem repetint fins que ho
entengui.

A més, la baixada d'imposts, com a norma, com vostès...,
que, a més, vostès tant ens ho venen quan va malament com
quan va bé, sempre és la mateixa recepta, una recepta tòxica
diria jo, una recepta tòxica la de la dreta d'aquesta baixada
d’ingressos com a garantia. Perquè el darrer estudi de la
London School de 50 anys de baixada d'imposts precisament el
que diu és que només ha beneficiat els rics, Sr. Costa, els rics.
El PIB ha baixat i l'ocupació no puja.

(Remor de veus)

O sigui que la seva recepta no funciona, no funciona per al
que nosaltres volem, perquè nosaltres volem igualtat
d'oportunitats, volem ocupació, volem bona ocupació, volem 
qualitat de treball. El que no volem són beneficis extraordinaris
de les grans empreses, això a nosaltres no ens importa; el que
nosaltres volem és que a la gent li paguin el que pertoca i que
tenguin sous dignes i que puguin pagar el lloguer de ca seva,
això és el que a nosaltres ens importen, i això a vostès no els
importa, això a vostès no els importa. 

I, és clar, perquè vostès defensen una llibertat de privilegis,
i nosaltres el contrari, demanam una llibertat justa, una llibertat
d'igualtat d'oportunitats. Això és el que defensam des de MÉS
per Mallorca i el govern d'esquerres, perquè la seva llibertat de
privilegis és de comissionistes. Sap quina és la paraula? Li
sona? Li sona, li deu sonar, no?, perquè ara realment vostès en
saben molt d'això...

(Remor de veus i petita cridòria)

... en saben molt de comissions, en saben molt, molt...
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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... Per això, des de MÉS per Mallorca, ja li diem, creiem...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... que avui s'ha equivocat amb el seu discurs i crec que..., i ja
li dic, si estava d'acord...

EL SR. PRESIDENT:

A veure, un moment, Sra. Campomar, Sra. Campomar...

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... siguin, facin una...

EL SR. PRESIDENT:

A veure, senyors diputats, m’he de referir al Partit Popular
perquè són els qui parlen quan no els correspon...

(Remor de veus)

... No, facin el favor de mantenir el silenci.

Continuï, Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Jo crec que no saben fer una oposició constructiva, no saben
sumar-se al que toca...

(Remor de veus)

..., sumar-se a les polítiques que beneficien la gent, i no en
saben, no en saben, perquè vostès només saben oposar-se a tot
al que els proposi el Govern. Això és el que ens han mostrat
durant aquest temps.

Després una altra cosa, Sr. Costa, vostè ha començat i ha
començat a dir, no, és que la pujada de preus no és de la guerra
d’Ucraïna. Molt bé, jo ja li he dit, la pujada de preus ha
accelerat..., vull dir, perdó, la guerra d’Ucraïna ha accelerat la
pujada de preus, però no m’ha quedat clar si vostè és tan
negacionista com el Sr. Sagreras o el Sr. Rodríguez, això no
m’ha quedat clar. I de qui és culpa l’escalada de preus? Vostè
dirà, és culpa del govern de l’esquerra o dirà és culpa de la crisi
de recursos a nivell mundial que hi ha? Perquè vostè sap que
existeix, vostè és un home de ciència, vostè és professor
d’universitat, vostè no pot negar aquesta qüestió.

(Remor de veus)

Per tant, no m'ha quedat clar, però sigui valent i ho digui,
encara que s'hagi d'enfrontar amb els seus mateixos.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, ja li han dit que, la veritat,
que amb algunes mesures sí que estan d'acord amb elles, la qual
cosa m'alegra, i després s’ha referit a un parell que, la veritat,
jo sí que vaig fer l'esforç d’aquest decret llei llegir-me’l sencer,
inclosa l'exposició de motius, per poder argumentar una
qüestió, -no dic..., jo dic que jo he fet l'esforç, no parl de ningú
més, que si no la gent s’ofèn.

També li ha mancat parlar d'una qüestió importantíssima i
m'agradaria també saber, en el seu torn, què pensa del dret de
l'autoconsum?, que és una de les fites d'aquest decret llei i no
n'ha parlat gaire a la seva exposició sobre el dret de
l'autoconsum. Potser és perquè  l’interès que les elèctriques
continuïn guanyant, atès que la liberalització del mercat elèctric
va venir justament pel seu partit i que els problemes que tenim
ara mateix que la liberalització  fa que vinguin guanys del cel
vénen d’aquesta liberalització, no els interessi que existeixi un
dret que sigui que tothom pugui generar la seva pròpia energia. 

Li diré, en el tema de la funció pública, entenc que vostès
no creuen en la funció pública perquè com que acomiaden i
acomiaden i acomiaden, tal vegada que hi hagi comissions
perquè hi hagi més persones, igual no interessa. Però a
l'exposició de motius ho dic, llegiré textualment perquè no es
malinterpreti: “Per últim, atesa la necessitat urgent de personal
de caràcter tècnic per a la gestió dels expedients de
contractació i de subvencions esmentats, es proposa
l’habilitació de programes temporals d’una durada de dos anys,
sempre que no es puguin assumir els objectius assignats al
projecte mitjançant recursos humans”. I aquesta comissió té
com a objecte, justament, poder agilitar-ho, ho fica a
l'exposició de motius. Ho dic perquè diu, per què s’ha fet? A
l’exposició de motius ho explica, només era qüestió de
revisar-ho. 

També ha parlat de la Llei de parelles estables. La Llei de
parelles estables està més al final, que són les disposicions.
M’ho he apuntat aquí, aquí està, amb la reforma que es duu a
terme mitjançant la disposició final quinzena d’quest decret
llei, es modifica la Llei 18/2021, de parelles estables, i posa en
aquest mateix punt de l'exposició de motius: “A més de
l’exposat, per tal de donar suport a les dones víctimes de
maltractament en la dissolució de la parella estable que
formava amb l'agressor, s’eximeix de la comunicació efectiva
l'altra part de la voluntat d’extingir la parella i cancel·lar la
inscripció”. Per això es modifica la Llei de parelles estables, a
la qual vostè ha fet un esment. 
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I finalment, aquí sí que no..., jo puc compartir que el decret
llei és una mesura que s’ha d'emprar quan toca, però justament
a aquest decret llei les mesures són necessàries i per algunes
modificar-les la forma més àgil de poder fer-ho és via un decret
llei, que es pot tramitar i és una mesura, com ja li han dit, que
fan tots els governs de tots els colors. I li puc recordar com es
va aprovar la reforma també de la Llei elèctrica via decret llei
i diverses reformes del Govern de les Illes Balears. 

Referit al tema de les dones amb violència de gènere,
sincerament, que parlin de la Llei de parelles estables i no..., i
s'oblidi d’aquest punt el qual permet, justament, a la part
maltractada eximir-se d’això, potser vagi alineat amb la seva
nova estratègia de la Llei de violència intrafamiliar, que ya han
demostrat a altres bandes. 

I, finalment. Abans també s’ha dit que si parlava de
l'emergència climàtica com si fos quelcom que no tengués a
veure amb el decret llei; exposició de motius, també, només és
llegir una estona: “La declaració d'emergència climàtica i la
crisi energètica, derivada del conflicte bèl·lic entre Rússia i
Ucraïna, fa també que haguem d'accelerar la independència
energètica, la limitació de renovables, les adequacions de les
xarxes, o fer les adopcions necessàries per poder desenvolupar
energies renovables”, que són també exactament els objectius
dels fons Next Generation, dels quals el 40% van dedicats a
aquest punt.

Llavors, que es modifiquin qüestions per poder agilitzar-les,
és necessari; altra qüestió és si hi volen estar d'acord o no, però
el que és necessari ho és, i per això considero que l’haurien de
votar a favor.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. President. Jo vull agrair-li al Sr. Costa la
voluntat de debatre, i també m'agradaria recomanar-li que
llegeixi l'exposició de motius del decret llei, parla perfectament
de com s'agilita la gestió, ja li he explicat jo, a més, a la meva
intervenció inicial, com s’agilita la gestió dels fons europeus i
això necessita poder tenir més mans, ja.

També es parla a l'exposició de motius de la reducció de
temporalitat, ja que les ofertes han d’estar enllestides el juny.
I ja li han recordat quants decrets llei varen aprovar vostès,
però, a més, quins decrets llei, vull dir que si recordam el
contingut dels decrets llei, ens posam a tremolar.

L’hem sentit avui -altra vegada- també al final, ja, com la
Sra. Sans, pensava que no arribaria, li hem sentit demanar -una
altra vegada- una rebaixa d'imposts; l'única tecla que sap tocar
el Partit Popular és la rebaixa d'imposts: què l'economia va bé?
Rebaixa d'imposts. Què l’economia va malament? Davallada

d’imposts. Què hi ha una pandèmia mundial? Davallada
imposts. Un volcà entra en erupció? Davallar imposts. Esclata
una guerra a Europa? Davallar imposts. I si cau un meteorit,
també?

(Alguns aplaudiments)

 Amb vostès, governar, volen fer creure que és molt senzill,
però no ho és. A més, quan vostès varen governar a Balears, els
varen apujar tots els imposts; fan un discurs monocord que
arriba a cansar, a estones, sembla una mala imitació del
"thatcherisme" dels anys 80, que és el mirall on es mira la Sra.
Díaz Ayuso, quan les circumstàncies avui són completament
diferents. Només hem de recordar que en aquells temps els
tipus impositius de l’IRPF eren superiors al 70% a molts
països, i el sector públic controlava alguns dels sectors claus de
l'economia, a més d’existir una estructura que venia dels temps
de la gran abundància, posterior a l’any 45. En concret, a
Espanya a l’any 78, l’IRPF màxim era d’un  65%, ara és d'un
45%. 

Avui tot això ha canviat, l'Estat ja no controla els principals
mitjans de producció, sinó que és el garant de la prestació de
serveis socials. Però vostès, l'única tecla que saben tocar és la
rebaixa d'imposts, com si a un context tan complex com al que
vivim es resolgués, simplement, davallant dos o tres punts la
tarifa de l’IRPF. Que se sàpiga, encara no han esmentat d’on
retallarien la despesa, exceptuant partides irrellevants en termes
agregats, com dirà: no, no, reduirem els assessors. Bé, això no
cobreix per a res.

Ni tan sols les comunitats autònomes a les quals governa el
Partit Popular no han davallat els imposts de forma
significativa, per molt que ho vulguin vendre; això sí, el mateix
dia que a les Balears es presenta un pla de xoc contra les llistes
d'espera, fa 12 dies a la Comunitat de Madrid, el mateix dia,
s’acomiadaven 6.000 sanitaris -el mateix dia. Quants
treballadors públics pensen acomiadar, amb la seva davallada
d'imposts?

Com ha passat... A més, després de dir que la inflació -el Sr.
Feijóo, com ha dit- és un impost per als pobres, vostès
conclouen que s'han de davallar els imposts, i és hora que
qualcú els digui que això implica més inflació i més desigualtat,
provocaria un xoc de la demanda, els preus, en comptes de
davallar, pujarien, com ha passat després de la pandèmia. I
aquest és el motiu pel qual la inflació ja estava alta abans de
començar la guerra, les cadenes de subministres estaven
col·lapsades i l'augment sobtat de la demanda va fer pujar els
preus, i vostès ho saben perfectament. 

Com també saben, o haurien de saber, que els imposts són
per mantenir els serveis públics bàsics, essencials, per a tota la
població. I, insistesc, haurien d'explicar quins serveis pretenen
eliminar, tot i que els que tenim memòria ens podem fer una
idea de per on començarien: sanitat i educació, i ja els ho ha
recordat abans la consellera Rosario Sánchez, varen tancar
centres de salut els horabaixes, varen instaurar el copagament,
varen expulsar del sistema 1.400 sanitaris, i varen produir els
majors desastres d'educació a la nostra història de la comunitat.
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Mirin, el 90% de la població -per molt que vostès la vulguin
enganar- rep de l'Estat més del que dona -el 90%-, només el
10% més ric aporta més del que rep. No és que ho digui jo, ho
diu la Comissió Europea, comissió Europea que, de passada,
s’estiraria els cabells si sentís la proposta del Sr. Feijóo, de fer
servir els fons europeus per davallar l’IRPF; no només
demostren un desconeixement absolut de com funcionen els
fons europeus, d’a què es poden destinar i a què no, sinó que
segueixen amb la idea de fer servir doblers que només es poden
fer servir per a unes coses en  fer-les servir per a altres, i els ho
han hagut de dir els jutges en repetides ocasions, trobàvem
aquesta setmana una sentència de la trama Gürtel, que
condemnava el PP, i la Fiscalia de la Unió Europea ja investiga
la compra de mascaretes d’Ayuso a la Comunitat de Madrid.

I com a companys de viatge, tenen a VOX, que va dur
iniciativa en el Parlament el passat 22 de març demanant
renunciar als ingressos autonòmics de l'impost de la llum,
independentment de si l'Estat els reduiria o no -els ha reduït- i
explicava que no s'havia de sol·licitar cap contraprestació a
l'Estat, que l'equilibri pressupostari s'havia d'assegurar amb una
reducció de despesa equivalent a l’ingrés previst en aquest
concepte. Mira, no se n'amaguen: el que volen és eliminar
l'estat del benestar i les autonomies, que, de fet, són el seu
major garant, com vàrem sentir ahir al nou vicepresident de
Castella i Lleó. Vostès hi creuen tan poc, en la gestió de l'estat
del benestar que, de fet, aquest vicepresident de Castella i Lleó
cobrarà 100.000 euros a l'any, sense funcions executives.
Queda clar que això de no treballar per a la ciutadania no és
una cosa només que passi a Balears...

(Alguns aplaudiments)

..., com ja els ha dit la nostra presidenta, tampoc fan feina els
seus eurodiputats, i veiem que és una cosa a nivell de tot l'Estat,
en aquest partit.

Aquest és un govern responsable, que treballa per a la
ciutadania, que actua amb eficàcia i determinació, i que cerca
la unitat. Hem convocat, davant cada repte que hem hagut
d'assumir, sempre el Pacte de reactivació amb els agents
socials, institucions i partits polítics que han volgut fer feina
per cercar solucions a la nostra comunitat. Aquest decret llei és
el fruit d'aquests esforços, i jo els demanaria un vot positiu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bona. En torn de contrarèplica, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, un poc decebut,
perquè no ens ha citat ni una sola de les partides
pressupostàries que els havia demanat...,

(Alguns aplaudiments)

... per intentar saber aquestes ajudes que diuen que donaran, on
són; estic un poc decebut, Sr. Bona, sincerament, perquè ens ho
hauria pogut dir, i així ho hauríem aclarit i hauríem confiat. Són
aquí? Ah, perfecte!, eh, això és el que volíem, però no hem
sabut absolutament res. Vostè ens ha vengut a dir aquí quatre
coses però no ens ha dit ni una sola partida pressupostària.

En segon lloc, Sra. Campomar, vostè creu que els 12
milions de dòlars que s'han injectat a la massa monetària en el
conjunt dels països occidentals, no han tengut res a veure amb
la inflació? No hi han tengut res a veure, veritat? És en Putin i
tal i això... Vostè creu que, bé, si li demana vostè al germà del
Sr. Ministre Garzón, li dirà que és igual, que es poden imprimir
bitllets, així com si res, i no passa res. Però, vaja, si passa!
Perquè l'explicació principal i, si no, revisi un poc el que diuen
els principals economistes, l'explicació principal que ara ens
trobem en una escalada de preus brutal, com no vèiem en 40
anys, són els 12 milions d'euros que s'han injectat a l'economia,
Sra. Campomar.

Per altra banda, els vull dir que estam molt contents que
vostès hagin entrat en el que volíem que entrassin, que és en les
baixades d'imposts. I, efectivament, ens encanta que hagin
debatut de les baixades d'imposts, perquè ens permet pujar en
aquesta tribuna i dir als ciutadans de les Illes Balears que si el
2023 el Partit Popular té la confiança dels ciutadans, sí, farà el
que ja s'hauria d'haver fet en aquest decret llei...

(Alguns aplaudiments)

..., que és abaixar l'impost sobre la renda de les persones
físiques, abaixar la tarifa i deflactar, les dues coses. Sí!, és clar
que sí, que s'hauria d'haver fet en aquest decret llei. No s’ha fet.
I dirà, home, és que és un desastre... Escolti, no farem res, o no
haurien fet res vostès que no hagin fet altres països europeus,
la immensíssima majoria de països europeus, li vaig dir l'altre
dia, però sembla com si parlàssim amb la paret, des d’aquí; i el
que hem fet les comunitats autònomes del Partit Popular allà on
governam, -sí, Sra. Campomar i resta de membres de la
bancada de l'esquerra-, és el que fan les comunitats autònomes
del Partit Popular, i és el que farà el Partit Popular, si té
l'oportunitat de governar en aquesta comunitat. No passa res,
vostès no tenen aquesta opció, nosaltres sí, perfecte. No hi ha
cap problema.

En tercer lloc, vostès, i els ho vaig dir l'altre dia, és com si
parléssim amb una paret, ningú no ha fet absolutament cap
referència als 20 cèntims del Sr. Sánchez, i això que és la
mesura estrella del Sr Sánchez, -perdó, Sr. Sanz-, sí, com l'altre
dia idò. És que és curiós el tema, perquè llevar 20 cèntims, jo
encara no he aconseguit aclarir encara si això per a vostès és
una baixada generalitzada o no ho és, per què no s'han baixat
els hidrocarburs? Jo no ho entenc encara, jo tenc algunes
sospites, però no ho entenc, per què no han baixat l'impost
d'hidrocarburs? I han decidit baixar en forma de descompte, és
realment quelcom d’incomprensible, jo no sé qui..., -crec que
ha estat el Sr. Sanz, que ha fet..., ah!, no -perdó-, ha estat la
Sra. Sans, ens ha dit: hi ha temes d’equitat. Vostè creu que els
20 cèntims responen a un criteri d'equitat, els 20 cèntims del Sr.
Sánchez?
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(Remor de veus)

Ja sé que no ho ha citat vostè, però no, no respon a cap
criteri d'equitat, ben al contrari, no té res a veure amb la renda,
vostè ho sap. Però no hi ha fet cap referència ni una, parla de
teories, però no tenen res a veure. I vostès votaran a favor del
decret llei del Sr. Sánchez, o no? Seria una novetat que ens
diguessin que no avui, però és així. 

Finalment, ja per acabar, perquè hi ha hagut algunes coses
que hem plantejat i no han entrat en debat, el Partit Popular
s'abstindrà en aquest decret llei, s'abstindrà per responsabilitat;
s'abstindrà, encara que hi hagi moltes de les mesures que hem
proposat que no han estat incloses en aquest decret llei, ni han
estat preses pel Partit Popular. Encara que consideram que les
mesures són insuficients, tot i això, encara que no s'incloguin
baixades d'imposts significatives, encara, tot i això, ens
abstindrem. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. En torn de fixació de posicions dels
grups que no han intervengut ni a favor ni en contra, donam la
paraula, pel Grup Parlamentari Ciudadanos, a la Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Señoras y señores diputados, Sra.
Consellera. El problema de este decreto no está en lo que
contiene, que también, y se lo diré más tarde, el problema de
este decreto está en lo que no contiene, de ahí nuestra
abstención, y también en las garantías y controles que se quitan
con este decreto, que también se lo ha comentado el Sr.
Castells.

Yo, de verdad, no esperaba que este decreto de medidas
urgentes, para paliar los efectos de la crisis del alza de precios
y de la guerra en Ucrania, que este decreto lo utilizaran como
cajón de sastre, no ha sido tan flagrante como en otras
ocasiones, pero nos han colado un par de temas que no
podemos pasar por alto. 

La modificación hasta de la Ley de educación, que hace un
mes se acaba de aprobar. Sinceramente, por parte del Sr.
March, que no está ahora aquí, no podemos admitir que se
modifique la Ley de educación, vía este decreto. Tampoco que
se amplíe el presupuesto para IB3, como se está haciendo y
modificando la Ley general de presupuestos para nuestra
comunidad autónoma de 2022.

Y como ya le dije a la presidenta en su comparecencia en
esta cámara, estas medidas llegan tarde y además son
insuficientes, igual que las medidas del Sr. Sánchez. Y ya se lo
dije a la presidenta también, a los ciudadanos de Baleares se les
defiende con soluciones y no con propaganda y tampoco con
una crítica destructiva. Por eso, Ciudadanos presentó un plan
de choque con 30 medidas, medidas viables y realistas, y somos
el único partido que ha presentado un plan de choque con 30

medidas realistas y viables para los ciudadanos, los autónomos
y las PIME de nuestras islas. Porque vuelvo a insistir en nuestra
preocupación, no se puede cargar la recuperación sobre las
familias, los autónomos de estas islas.

Mire consellera, insisto, ¿dónde están las medidas
económicas y fiscales en este decreto? Porque habla mucho de
ayudas, también al sector primario, pero no hay exoneraciones
de tasas, ni bonificaciones. En el artículo 9 de este decreto, he
oído hablar poco a todos los portavoces de artículos,
disposiciones concretas, se ha hecho un debate que poco o nada
tenía que ver con este decreto que aprobamos hoy; el artículo
9, insisto, contempla beneficios fiscales a determinadas tasas
portuarias, pero ¿qué medidas se plantean para garantizar el
mantenimiento, la competitividad y la rentabilidad de las
explotaciones agrarias y ganaderas y pesqueras de nuestras
islas? Necesitamos desarrollar más medidas, incentivos
fiscales, porque sólo ayudas no son suficientes. Lo que les
pedíamos era, además de ayudas, eximir a los pescadores del
pago de tasas portuarias y pesqueras en puertos y también
bonificar las tasas al sector agrario y ganadero, durante al
menos tres meses.

Y ¿dónde están también las medidas específicas para los
autónomos? Proteger a los autónomos es proteger una parte
fundamental de nuestro tejido empresarial y de nuestra
economía.

Sobre el bono social eléctrico, ya también una de las
medidas que hemos propuesto es que complemente el Govern
esa medida escasa e insuficiente del Sr. Sánchez, del bono
social eléctrico, que sólo llega a 5.000 familias de las Islas
Baleares, lo admitió aquí la presidenta en este mismo atril, a
5.000 familias, cuando hay más de 200.000 personas en riesgo
de exclusión social y riesgo de pobreza. Por tanto, pedimos que
el Govern complemente, echamos a faltar estas medidas hoy
aquí.

Ciudadanos también propuso una medida realista, que alivie
a los bolsillos directamente de todas las familias y de toda la
clase trabajadora de nuestras islas, que es la deflactación del
IRPF, con el fin de ajustar los tramos de la escala autonómica
del IRPF a la evolución de la inflación y a la capacidad
económica real de los contribuyentes. Y esto no es una bajada
generalizada de impuestos, pero también ustedes se oponen.

Miren, insisto que este decreto se limita a regular unas
ayudas insuficientes, que estamos de acuerdo con el régimen
tarifario de los concursos del transporte de la ATIB,
reequilibrio de los contratos públicos, ayudas ante la crisis
humanitaria y acogida de los refugiados, lo compartimos, por
supuesto, y, en general, quiero dejar claro que desde mi grupo
parlamentario vemos con interés también las medidas reguladas
en la disposición final tercera y disposición final cuarta, por fin
encaminadas a facilitar la implantación de generación
renovable de nuestras islas. Observamos que se establecen,
gracias a estas modificaciones que proponen estas
disposiciones, parámetros sensatos, sí, sensatos, sobre la
emisión de informes de utilidad pública, para instalaciones y
equipos en cuanto a la adecuación de las redes en la generación
renovable.
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En cuanto también a la disposición final cuarta, creemos
que son buenas noticias, ¿verdad?, desde mi grupo
parlamentario, que modifiquen la Ley 10/2019, en el sentido de
declarar los proyectos de generación de renovables como
inversiones de interés autonómico. ¡Es que ya era hora!
También el derecho al autoconsumo. Sin embargo, no tenemos
tan clara la valoración y nos gustaría conocer algo más sobre
sus propuestas de desarrollo de los puntos referidos a la guía de
criterios ético-técnicos que deben elaborar los consejos.

En cualquier caso, somos partidarios de unas medidas que
pueden acelerar nuestro cambio de modelo de producción
energética. Por eso en nuestro plan de choque de 30 medidas,
llevamos 10 en las que proponemos una mesa nacional para la
energía, con medidas para eliminar trabas burocráticas, para
fomentar la inversión en energías renovables, reducir la
dependencia de nuestro modelo económico, de los
combustibles fósiles. 

A todas estas medidas damos nuestro apoyo, pero es que
luego ustedes empiezan a colarnos otras cosas y por ahí desde
luego no, y, por eso, nos vamos hoy a abstener. Como por
ejemplo, la creación de la comisión permanente de selección y
provisión en la disposición adicional cuarta, o los programas
temporales para contratar personal interino para tramitar estas
ayudas y subvenciones. Y yo soy consciente de que tenemos un
problema para tramitar y gestionar estas subvenciones, pero no
admito que la vía sea la creación de esta comisión, tengo mis
serias reticencias jurídicas.

Y el tema, el problema de este decreto -como le he dicho-
está en lo que no contiene, pero también en algunas
disposiciones transitorias, adicionales y finales que no deberían
estar en este decreto, como la disposición final duodécima en
la que, por vía decretazo, modifican esta ley de educación que
se aprobó el mes pasado en esta cámara que, por cierto, fue un
atropello a la igualdad de oportunidades y a la libertad
educativa a la que algún grupo se sumó. Ya me explicarán
ustedes qué tiene que ver con las medidas urgentes para paliar
los efectos de la guerra este tipo de disposiciones y
modificaciones que utilizan vía decreto.

Sus medidas sobre los impuestos cedidos no contienen la de
adaptar el IRPF a la inflación. Y sobre el incremento de los
ingresos máximos para beneficiarse de deducciones en
impuestos cedidos ustedes ahora sí que varían los tramos, pero
¿por qué no lo han aplicado en el ejercicio del 2021?

Y sobre la disposición transitoria primera, entendemos que
hay que dar respuesta a las personas dependientes en su
desarrollo y autonomía personal, desde luego desde
Ciudadanos siempre lo hemos apoyado, pero es que desde
octubre tenemos una inflación creciente, en octubre teníamos
el 6% del IPC, ahora un 10%, es que se solapa la crisis
socioeconómica de dos años de pandèmia, y ustedes rechazaron
nuestras propuestas y nuestras enmiendas a los presupuestos
cuando propusimos ampliar las carteras de prestaciones, reducir
la demora, las listas de espera en valoración, resolución de
grado de dependencia y situaciones de discapacidad, y ahora
vienen modificando, vía decreto ley, procedimientos de
cualificación y autorización de las entidades prestadoras de
servicios. Quiere decir que reconocen que no teníamos

previamente una respuesta suficiente para las personas
dependientes de nuestras islas.

Y miren, también estas disposiciones les encontramos
indeterminadas, que no las podemos pasar por alto. Y ya, per
último, la disposición final decimocuarta, a la que algún
portavoz ha hecho referencia, modifica los presupuestos
generales de nuestra comunidad para el año 2022 con el
objetivo de incrementar 1.100.000 euros el límite máximo de
gasto para producción propia.

 Miren, vaya por delante que en nuestro grupo siempre
hemos apoyado que se incrementara, dentro del presupuesto
que ya hay destinado a IB3, se destinara y se ampliara la
partida para producción propia porque hay muchas PIME,
autónomos y familias que dependen de ello. Además, es un
sector estratégico y si queremos diversificar nuestra economía
tenemos que apostar por la producción propia y el sector
audiovisual, pero es que ustedes vienen aquí hoy tras hacerse
una foto en el Consolat a pedirnos que apoyemos este decreto
urgente y extraordinario que modifica el presupuesto, cuando
hemos presentado enmiendas a los presupuestos generales en
el mes de diciembre y no lo apoyaron, pero ustedes después se
hacen esa foto dos meses después en el Consolat.

Vienen aquí presumiendo de ser los adalides de defender el
sector audiovisual al que casi asfixian, y eso yo lo llamo
cinismo y una frivolidad supina. Cero autocrítica y encima cero
disculpas a los partidos que sí presentamos enmiendas para
apoyar al sector audiovisual cuando tocaba, que era en la Ley
general de los presupuestos para 2022.

Miren, mi grupo parlamentario, Ciudadanos, va votar hoy
abstención, pero pediremos su tramitación como proyecto de
ley.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra.  Guasp. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

En primer lugar, quiero manifestar mi perplejidad ante los
cambios interpretativos del Reglamento de esta cámara por
parte de la presidencia, porque no he parado de recibir
alusiones al posicionament de mi formación, cuando yo aun no
he intervenido en este debate. Entonces, y dado que el
presidente me interrumpió la semana pasada, por referirme a
grupos que aun no habían intervenido en el debate, no entiendo
como hoy no ha sucedido lo mismo con los grupos que han
intervenido a favor.

(Remor de veus)

¡Así no hay quien se aclare, Sr. Presidente, un poquito de
coherencia no vendría mal para luego reclamar respeto, el
respeto se gana!
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Intervengo en este turno de fijación de posiciones porque
nuestra intención es abstenernos en la votación de la
convalidación de este decreto ley, porque si mi grupo quisiese
votar en contra o manifestarse en contra yo habría intervenido
en el turno en contra, de este modo la peculiar forma de
ordenar los debates que padecemos en este parlamento
permitiría que quien se viese contradicho en sus
argumentaciones tuviese un turno de réplica o de rectificación
en cumplimiento de lo que establece el Reglamento. Porque si
yo me dedicase a utilizar este turno para contradecir lo que han
dicho otros, sin que esos otros pudiesen replicar, conllevaría un
incumplimiento del artículo 83, apartado 1, del Reglamento,
una jugada que a algunos les podrá gustar, pero que, en
realidad, convierte los debates de este parlamento en un paripé
que permite a los grupos políticos, en connivencia con la
presidencia, silenciar a otras opciones políticas que están
legítimamente representadas en este pleno.

Por otro lado, intervengo en el turno de fijación de
posiciones porque nosotros no necesitamos andarnos con
jugarretas para defender nuestra posición, vamos con la verdad
por delante, vamos de frente y no tememos a sus réplicas, de
hecho nos benefician porque cada vez que nos insultan o nos
etiquetan consiguen que nuestra formación aumente su
intención de voto, porque sus injustas etiquetas y sus insultos.
lejos de amedrentarnos, nos hacen más fuertes y nos reafirman
en nuestras convicciones.

Y nos abstenemos en la votación de este decreto ley porque
consideramos necesario adoptar medidas para contener la crisis
inflacionaria en la que estamos sumidos, si bien consideramos
que las medidas que se adoptan con esta norma son
insuficientes y que la crisis es consecuencia de la mala gestión
económica llevada a cabo por los gobiernos del Estado y de las
comunidades autónomas en los últimos años, y no consecuencia
de que Rusia haya invadido Ucrania, como nos dice este
gobierno autonómico en la exposición de motivos y en el
propio título de este decreto ley.

Y digo que la culpa de esta crisis es de los gobiernos estatal
y autonómico porque llevan años con una política energética
nefasta para los intereses de los ciudadanos de Baleares y del
resto de España. En lugar de impulsar una transición energética
para contentar a Greta Thunberg y hundir nuestra industria,
nuestros comercios, nuestras familias y nuestra economía,
nuestros gobernantes deberían haber favorecido que España
alcanzase la soberanía energética contemplando también las
opciones de energía nuclear y térmica, que ahora nos permitiría
capear el temporal de otra forma y desde una posición de
fuerza, porque lo cierto es que esta situación viene de mucho
más atrás de que Rusia invadiese Ucrania, hace ahora un mes
y medio.

Desde finales del año 2020 y principios del 2021 el precio
de la electricidad se ha incrementado exponencialmente y no se
ha adoptado ni una sola medida eficaz para solucionar este
problema, lo único que se ha hecho es reducir temporalmente
el impuesto de la luz y el IVA para los más vulnerables,
olvidando que en esta situación de vulnerabilidad están todos
los españoles, también por supuesto los ciudadanos de
Baleares. 

La energía es un elemento estratégico para la seguridad
nacional porque afecta no solo a la industria, también hay
bienestar de la población y solo desde VOX llevamos años
hablando de la necesidad de alcanzar la soberanía energética,
y al final, como siempre, el tiempo nos ha dado la razón. 

Ahora todo el mundo se apunta al carro de criticar las
políticas europeas que dejan a España vendida a los intereses
de otras naciones, hasta el mismísimo Sánchez se ha ido a
Europa a reclamar el desacople del gas de la factura de la luz,
pero cuando nosotros advertíamos de lo que estaba pasando
solo recibíamos ataques, nos llamaban antieuropeístas.

Por eso digo que, en vez de dedicarse a insultarnos y a
etiquetarnos, más les valdría trabajar por los intereses de los
españoles porque nosotros, sus insultos y sus etiquetas, no las
ponemos de medalla. 

Aquí se ha demostrado que los antieuropeos son todos
aquellos que han rendido la industria y la capacidad productiva
de Europa al gas ruso y a la secta climática, que es la Agenda
2030, y que tiene un ejecutor principal que son los burócratas
de Bruselas. Ellos son los enemigos de Europa, ellos son los
que están destruyendo su capacidad productiva.

En VOX llevamos meses reclamando una modificación en
el sistema de fijación de precios, llevamos meses diciendo que
es un sistema oligopolista, en el que el precio lo fija el gas, que
es el más caro de todos los medios de producción de energía,
y eso se estableció en el año 2013 con la reforma de la Ley del
sector eléctrico, por los mismos que ahora reclaman el
desacople del gas de la factura de la luz.

Y al aumento del precio se le añaden los derechos de
emisión de CO2, que antes costaban 22 euros la tonelada y en
2022 cuestan 83 euros. Todo esto creado por los burócratas de
Bruselas y apoyado por los grandes medios de comunicación y
las grandes empresas del IBEX en una ley del cambio
climático, a la que sólo VOX votó en contra. 

Este decreto ley contiene medidas parche que no solucionan
nada, debemos exigir el desacople del gas de la factura de la
luz, pero también la suspensión inmediata de todos los
acuerdos que perjudican a los españoles, como el Pacto verde
y la Estrategia de Clima europea.  

Debemos exigir que los gobiernos utilicen todos los
mecanismos legales a su alcance para intervenir los precios, y
debemos recordarles a todos los que votaron a favor de la Ley
de cambio climático o se abstuvieron que el día que entró en
vigor esa ley, que fue el 21 de mayo de 2021, el precio de la luz
era de 79,19 euros el megavatio/hora, y en menos de un año ha
llegado a los 700 euros.

Para hacer frente a la crisis económica y social que vivimos
hay que rebajar todos los impuestos y los costes regulados de
la factura de la luz y de los carburantes, estamos en una
situación de emergencia nacional y los sacrificios deben
hacerlos todos, y no sólo las familias y las empresas de España,
también los gobiernos autonómicos y el Gobierno de la nación. 
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Se debe eliminar por completo, y no sólo de forma
temporal, el impuesto sobre el valor de la producción de la
energía eléctrica. Hay que reducir el IVA de la luz al 4% para
todos los consumidores, sin admitir distinciones, porque todos
los españoles son vulnerables. Hay que eliminar los impuestos
al combustible. Hay que terminar con las innumerables tasas
que al final termina pagando el ciudadano de a pie a través de
la repercusión en la factura climática. Hay que suprimir todos
los recargos autonómicos que están permitidos sobre los
impuestos especiales y que rompen la necesaria igualdad entre
todos los españoles, y las comunidades autónomas deben
renunciar a ser compensadas con cargo a otras partidas
presupuestarias por los impuestos cedidos que sean suprimidos
para hacer frente a esta crisis, tal y como propusimos en este
pleno hace varias semanas, y, como siempre, nos quedamos
solos.

Pedimos la elaboración urgente de un plan de energía
nuclear que pase por la creación de plantas de energía nuclear
en cantidad suficiente para garantizar la soberanía energética,
y no decretos ley parche que no solucionan nada; decretos ley
como el que hoy nos trae aquí el Gobierno de Baleares para
convalidar, y en el que aprovechan, para seguir avanzando en
su perversión de la democracia con la excusa de la crisis y de
la guerra de Ucrania. El gobierno de Armengol no da puntada
sin hilo, y vemos que nos cuela la creación de una comisión
permanente de selección y provisión, que estará formada por
gente nombrada a dedo por la consejera de Función pública y
que será quien evalúe a los candidatos en las oposiciones a
funcionarios públicos. Vamos, que los tribunales, que siempre
se establecían por sorteo, ahora estarán formados por quien
decida la consejera, una comisión permanente que durará 9
años, sus miembros serán renovados por tercios cada 3 años;
vamos, que los digitados para decidir las notas de la gente en
los procesos de selección de personal se tirarán 6 años en el
cargo. Desde luego, muchas garantías de neutralidad no ofrece
este sistema, que huele a chanchullo para permitir favoritismos
y vetos en función de la afinidad de los opositores con los
designados por la consejera para decidir cómo valoran los
méritos de la gente para acceder a un puesto de trabajo en la
administración pública.

Y ya me dirán, qué tiene que ver esto con la crisis
económica y social que, supuestamente y según nos dice el
Gobierno de Baleares, es culpa de Putin, y no del desastre de
gestión que en materia energética llevan cometiendo desde hace
años.

Por no hablar que, una vez más, se dedican a modificar los
presupuestos mediante un decreto ley, algo expresamente
prohibido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía. 

Por todo lo dicho, no podemos votar a favor de esta norma,
la cual esperamos que sea tramitada como proyecto de ley en
este parlamento para que pueda ser enmendada y evitemos otro
despropósito más en la actividad legislativa de este gobierno,
que no de este parlamento, esta vez con la excusa de la invasión
rusa en Ucrania. 

Y si alguien se ha visto contradicho en sus argumentaciones
con la exposición que acabo de hacer, le sugiero que solicite al
presidente que ordene los debates de conformidad al

reglamento y les permita tener su turno de réplica una vez
intervengan todos los grupos y no antes de la fijación de
posiciones. Tal vez tengan más suerte que yo la semana pasada
y así podrán, en connivencia con la presidencia de este
parlamento, rematar la jugada. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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 diputades.
Intentaré fer un exercici, que és parlar del decret llei, que és un
exercici complicat, perquè, és clar, és molt més fàcil intentar
arreglar la política europea, fer plans nuclears, parlar del que
hauria de fer l'Estat, molts de portaveus es dediquen a coses
que, sincerament, ens superen. I nosaltres, que som d’un grup
parlamentari que defensa les màximes quotes d'autogovern de
les Illes Balears, ja ens agradaria en molts d’aspectes tenir
aquesta capacitat de decisió i aquest marge de maniobra, però,
malauradament, això escapa absolutament de la realitat jurídica
i de potestats  d'autogovern que tenim en aquests moments.

El Grup Parlamentari El Pi s'abstendrà, sobretot per un tema
de formes, i sol·licitarà la tramitació d’aquest decret llei com a
projecte de llei, ja que pensam que és francament millorable.

Com han dit altres portaveus que m'han precedit,
efectivament, la primera part del decret llei, per dir-ho de
qualque manera, és el que està connectat, en teoria, amb
l'objecte del decret llei i que té a veure amb totes les
conseqüències que ha provocat la invasió de Rússia per part
d’Ucraïna. I en aquest sentit, evidentment nosaltres li donam
suport, tot el tema de la renda social garantida, el seu augment,
les ajudes a les entitats socials, el pla de xoc, tot el tema dels
crèdits ISBA..., bé, tota totes aquestes feines i totes les mesures
fiscals, que ens poden semblar insuficients, però, bé,
benvingudes siguin, milloren sobre la situació existent. El tema
dels contractes públics i la seva possibilitat de modificació a
efectes d'adaptació als preus, amb totes aquestes mesures,
evidentment, coincidim, crec que hi coincidim tots els grups
parlamentaris, per tant, no em vull estendre excessivament. 

Aquí s'ha produït un debat que ja es va produir a la
compareixença de la presidenta. Jo tampoc no vull ser reiteratiu
ni repetitiu perquè, sincerament, molt sovint a aquest parlament
sembla que estam en el dia la marmota i repetim arguments i
arguments, el Sr. Costa, amb les seves baixades fiscals, que està
bé, perquè la política és repetir i ell realment compleix els
requisits de la bona política, repetir, repetir i repetir i no es
cansa, però en el fons, sincerament, hauríem d’intentar avançar
i anar a la qüestió. 

Dic que es produeix un debat que es va produir a la
compareixença perquè, és clar, parlam a grans termes del que
pensa cadascú de la fiscalitat; i el Sr. Costa defensa una
baixada generalitzada dels imposts, que tampoc no sabem
exactament quina seria aquesta gran baixada generalitzada dels
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imposts, però té raó en un argument, que els qui parlen de part
del Govern diuen: no, no, ha de ser progressivitat, equitativa,
però les mesures que adopten no tenen res de progressivitat ni
d’equitativa; perquè els 20 cèntims, -i això també ho diu la Sra.
Campomar-, els 20 cèntims, que tenen de progressivitat? En
quin moment als 20 cèntims es té en compte la capacitat
econòmica de la persona que posa benzina, en quin moment?
El qui té una declaració de renda de 10 milions d'euros i el qui
té una declaració de renda de 10.000 euros paguen diferent? Es
veuen afectats de manera diferent per aquesta mesura? No.

És clar, fem un debat absolutament teòric, que no té res a
veure amb la realitat de les mesures que s'adopten. Nosaltres,
sincerament, ja ho vàrem dir en el debat de la compareixença,
el marge de maniobra és petit, sabem que la comunitat
autònoma tampoc no farà una gran baixada generalitzada
d'imposts, però és evident que amb un pla d'eficiència i
millorant moltíssimes coses, podríem intentar guanyar capacitat
d’adoptar determinades mesures. I això té relació amb una de
les mesures que conté aquest decret llei, que és el tema de la
gestió dels fons europeus, perquè en la gestió de fons europeus
el que fem és obrir a la incorporació de nous treballadors
públics per gestionar els fons europeus. I nosaltres podem
entendre que aquesta gran font de finançament requereixi un
esforç burocràtic i de tramitació i, per tant, més treballadors
públics, però aquests treballadors públics podrien sortir d'altres
conselleries i d'altres departaments, no necessàriament s'haurien
de contractar. Si tenguéssim aquest pla d'eficiència veuríem que
això seria possible.

Però, bé, com altres grups, nosaltres no podem estar d'acord
amb l'abús que fa el Govern del decret llei i, efectivament, gran
part de les disposicions finals és un abús continuant del decret
llei, perquè ni tan sols algunes de les disposicions que el Sr.
Costa acceptava, nosaltres les acceptam com a decret llei.
Perquè el Sr. Sanz deia “són necessàries”, i ens llegia
l'exposició de motius; és que no és una qüestió que siguin
necessàries: a un projecte de llei, a una proposició de llei,
s’analitza si són necessàries les mesures que es proposen; però
a un decret llei, a part de ser necessàries, a part de ser
necessàries, han de ser extraordinàries i urgents. Per tant, no
n’hi ha prou que siguin necessàries, a nosaltres no ens
conforma que vostè ens digui és que és molt necessari un canvi
de la llei de parelles estables, és necessari, però no és urgent ni
és extraordinari i, per tant, no acompleix els requisits per estar
en el decret llei.

I..., -no, vostès capegen-, però, sé cert que si a això ho fes
un govern que no fos del seu color polític, vostès posarien el
crit al cel...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., no ho podrien acceptar de cap manera. Perquè, en el fons,
i ja els ho hem dit i no podem fer més que repetir-ho, és una
perversió de la democràcia i de la separació de poders i, per
tant, vostès juguen amb foc i aquest foc, al final, ja ho veuran,
a llarg termini els acabarà cremant.

Per tant, tot allò que té a veure amb parelles estables, funció
pública, comerç, energia, també aquesta disposició hauria
d'anar per un projecte de llei o una proposició de llei i no per

un decret llei, educació, fons europeus, tot això no hauria de
formar part del decret llei. Des d’aquest punt de vista, com que
nosaltres no podem compartir l’abús, ens abstendrem. 

Vull fer dos comentaris, molt breu, i acabaré sobre la
tècnica legislativa, perquè la tècnica legislativa, d’això no se
n'ha parlat, ja sé que no és un tema apassionant ni que generi
titulars, però és important per a l’operador jurídic la tècnica
legislativa; i el decret llei s'ha de tramitar com a projecte de
llei, entre d'altres coses, per aquests problemes de tècnica
legislativa, perquè si vostès agafen la disposició final quarta,
que és la que modifica la Llei de canvi climàtic i transició
energètica, i van a l'article 52.3, diu: “En el termini màxim de
sis mesos, comptadors des de l'entrada en vigor d'aquest decret
llei”. Quin decret llei? Perquè l'article 54 queda enclavat a la
Llei de transició energètica, i quan un operador agafa l'article
54, que es troba, no en aquest decret llei, es troba a la Llei de
canvi climàtic, no sap de quin decret llei parlam! I quan entra
en vigor, aquest decret llei, tampoc no ho sap! Perquè això
hauria de ser una norma transitòria, perquè regula un termini,
i això és una tècnica legislativa molt, molt, molt, negativa i, per
tant, jo crec que, només des d'aquest punt de vista, s'ho haurien
de plantejar.

Però és que, a més, aquest article 52 ens interessa
especialment perquè, és clar, parla que els consells insulars, en
aquest termini de sis mesos, han de fer una guia. I quin valor
normatiu té aquesta guia? Quina vinculació jurídica té aquesta
guia? Quina utilitat pràctica tendrà aquesta guia? No se sap, no
se sap, perquè aquest article intenta atacar un dels problemes
que existeixen en relació amb la implantació de plaques solars,
que són tots aquells sòls urbans que tenen una protecció
patrimonial, són béns d'interès cultural o que tenen molts
d'immobles catalogats, que tenen dificultats per posar-hi
plaques solars. I això és un problema real i existent, i està bé
que s’hi intenti donar solucions, però la guia serà la solució per
a aquesta situació?

I què passa quan no és sòl urbà? I com a municipis, per
exemple, Sóller, que té moltes edificacions a això que en diuen
horts i tarongers, que també tenen una protecció, i això passa
molt a altres municipis de la Serra de Tramuntana, com es resol
el tema de la implantació de les plaques solars en aquests
edificis que es troben en paratge pintoresc? No és fàcil, però el
decret llei no ho ataca correctament, perquè no dona solucions,
simplement fa una cosa molt típica de les lleis d’aquest govern,
que és remetre el tema a un futur reglament, a un
desenvolupament dels consells insulars, i això, sincerament, si
això és urgent, si això és urgent, ja és la repera!, perquè,
evidentment, no adopta cap decisió sinó que la retreu a una
altra legislació.

I vull acabar amb la Llei de comerç, perquè el Sr. Costa
deia: “i la modificació de la Llei de comerç, no estam d'acord
amb la forma, no ha d'anar a decret llei, però, bé, podríem estar
d'acord amb el fons”. Tampoc no puc estar d'acord amb el fons,
perquè qui fa un informe no pot ser òrgan substantiu, és
l’avaluació d'impacte ambiental i l'ajuntament només fa un
informe; quan es tramita l'Autorització de Gran Establiment
Comercial la tramita la comunitat autònoma i demana un
informe a l'ajuntament corresponent, i resulta que el que ha de
fer un informe s'ha de dirigir a l'òrgan substantiu de l’avaluació

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 116 / 12 d'abril de 2022 7229

ambiental. Això és una contradicció, sincerament, que
requereix un replantejament, profundament, perquè trenca
trencant totes les normes del procediment d'avaluació
ambiental.

Només he posat aquests dos exemples perquè crec que val
la pena emfatitzar la necessitat que aquest decret llei es tramiti
com a projecte de llei.

Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Un cop finalitzat el debat,
procedirem a la votació i el president demana si el Ple valida o
no el decret debatut.

Passam a votar. Votam.

Vot presencial: 26 vots a favor, cap en contra i 26
abstencions. Vots telemàtics: hi ha 1 abstenció i, per
videoconferència hi ha 2 vots afirmatius. Per tant, el resultat
final és de 28 vots a favor, cap en contra i 27 abstencions. 

Com que diferents grups parlamentaris han demanat que es
tramiti com a projecte de llei, com a procediment d'urgència, el
president demana que sigui sotmesa a consideració la
tramitació com a projecte de llei.

Passam a votar. Votam.

Vots presencials: 26 a favor, 26 en contra i cap abstenció.
Vot telemàtic: 1 vot a favor. Per videoconferència: 2 vots
negatius. El que ens dona un resultat final de: 27 vots a favor,
28 en contra i cap abstenció.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	V. Compareixença del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears, per tal d’informar sobre el Pla d’inversions de transició energètica de les Illes Balears, escrit RGE núm. 2736/22, del Govern de les Illes Balears.
	I.1) Pregunta RGE núm. 3149/22, ajornada a la sessió anterior, presentada per la diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a neteja dels torrents de Ferreries.
	I.2) Pregunta RGE núm. 3147/22, ajornada a la sessió anterior, 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.
	I.3) Pregunta RGE núm. 3158/22, ajornada a la sessió anterior, presentada per la diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya a l’Estació Intermodal de l’IBDona.
	I.4) Pregunta RGE núm. 3157/22, ajornada a la sessió anterior, 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.
	I.5) Pregunta RGE núm. 3366/22, presentada pel diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política mediambiental de Palma pel que fa als abocaments d’aigües residuals.
	I.6) Pregunta RGE núm. 3454/22, presentada pel diputat Sr. José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibició de xibius, para-sols i gandules a les platges de les Illes Balears.
	I.7) Pregunta RGE núm. 3353/22, presentada per la diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a control d’erradicació de les serps invasores a les illes d’Eivissa i Mallorca. 
	I.8) Pregunta RGE núm. 3361/22, presentada pel diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures a prendre per al tema d’abusos a menors tutelats.
	I.9) Pregunta RGE núm. 3368/22, presentada pel diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nomenament de l’equip d’IB3.
	I.10) Pregunta RGE núm. 3372/22, presentada pel diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a deduccions fiscals autonòmiques a la campanya de la renda 2021.
	I.11) Pregunta RGE núm. 3373/22, presentada pel diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a col·lectivitat balear associada a l’exterior.
	I.12) Pregunta RGE núm. 3363/22, presentada per la diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incompliment de l’acord en relació amb els creuers a Palma.
	I.13) Pregunta RGE núm. 3365/22, presentada per la diputada Sra. Virgínia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política d’habitatge a Eivissa.
	I.14) Pregunta RGE núm. 3364/22, presentada pel diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat de les festes de Sant Joan a Ciutadella.
	I.15) Pregunta RGE núm. 3369/22, presentada per la diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a préstecs a les benzineres. 
	I.16) Pregunta RGE núm. 3370/22, presentada per la diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat a l’Estació Intermodal de Palma.
	I.17) Pregunta RGE núm. 3360/22, presentada pel diputat Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a automatització de la comporta entre l’EDAR i la bassa de rec de Formentera.
	I.18) Pregunta RGE núm. 3354/22, presentada pel diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a fixació de les condicions bàsiques de les rutes marítimes de les Illes Balears, onze anys després de l’aprovació de la Llei d’ordenació del transport marítim.
	I.19) Pregunta RGE núm. 3352/22, presentada pel diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració de l’Avantprojecte de llei de benestar animal estatal.
	I.20) Pregunta RGE núm. 3362/22, presentada pel diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a missió especial del Parlament Europeu desplaçat a Balears.
	I.21) Pregunta RGE núm. 3374/22, presentada per la diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures econòmiques per als autònoms.
	I.22) Pregunta RGE núm. 3371/22, presentada pel diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de l’emprenedoria les Illes Balears.
	II. Interpel·lació RGE núm. 901/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern pel que fa a la contractació d’obres públiques mitjançant grans lots.
	III. Moció RGE núm. 3243/22, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a política de resposta als efectes de la guerra a Europa, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2656/22.
	IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret Llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna (escrit RGE núm. 3221/22, del Govern de les Illes Balears)

