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EL SR. PRESIDENT:

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

I.1) Pregunta RGE núm. 3555/22, ajornada a la sessió
anterior, presentada per la diputada Sra. Idoia Ribas i
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a dimissió de la ministra Montero per l'ajornament
del nou sistema de finançament.

Primera pregunta, RGE núm. 3555/22, ajornada a la sessió
anterior, relativa a dimissió de la ministra Montero per
l'ajornament del nou sistema de finançament, 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. Sánchez, celebro que se haya usted
recuperado y pueda contestar esta pregunta porque sus socios
en el Gobierno de Baleares una vez más, los separatistas de
MÉS per Mallorca, les exigen a ustedes -a los socialistas- que
se planten ante el Gobierno de España, dirigido por ustedes
mismos, porque no se ha reformado el sistema de financiación
de las comunidades autónomas.

Esta vez han exigido la dimisión de la ministra de Hacienda,
la Sra. María Jesús Montero, y ante esta peculiar situación, yo
le pregunto si va usted a pedir la dimisión de la ministra
socialista de Hacienda, como le exigen sus socios separatistas.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Diputats, diputades. Sra. Ribas, em
fa vostè una pregunta basada en un comentari a una notícia d'un
diari que diu que no es va prioritzar el debat del sistema de
finançament en l'encontre que va tenir Feijóo amb el president
del Govern d'Espanya, Les comunitats autònomes no tenim cap
notícia en aquest sentit, i el Govern d'Espanya continua
treballant en una reforma del sistema de finançament
autonòmic, igual que continuam treballant des d'aquesta
comunitat autònoma, en una reforma del finançament
autonòmic que, necessàriament, ha de significar una millora del
finançament de les comunitats autònomes, perquè tenguin les
comunitats autònomes més capacitat financera, que és el que
demanam totes les comunitats autònomes; probablement ara,
excepte Castella i Lleó, ara que vostès governen amb el Partit
Popular, ja que vostès defensen un estat centralitzat i tampoc
defensen l'estat del benestar. 

Aquesta -més- capacitat financera per a les comunitats
autònomes té suport tècnic. Hi ha hagut una demostració de la
necessitat d'aquest increment de la capacitat financera al llarg
de la pandèmia que ha facilitat que aquesta comunitat autònoma

hagi invertit en aquests darrers dos anys, 10.200 milions en
polítiques públiques, fonamentalment en polítiques de serveis
públics fonamentals: educació, serveis socials i salut, protecció
de la salut, i protecció de la ciutadania, que ens ha permès
aquesta xarxa de suport, en un moment tan complicat com el
que hem viscut en aquests dos darrers anys.

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. Consejera, es que no me ha contestado a mi pregunta.
Lo que yo..., lo que pasa es que usted sabe perfectamente que
el mantra de “Madrid nos roba” es falso, y que el mal
funcionamiento de los servicios públicos de Baleares es culpa
de la mala gestión de este gobierno autonómico, y no de que
Madrid nos envíe más o menos dinero.

De hecho, este año 2022 será el año en el que
históricamente más dinero público se van a gastar todos ustedes
para gestionar la comunidad autónoma: más de 5.000 millones
de euros, 450 millones más que el año pasado, el mayor
incremento de los últimos años, como usted misma manifestó
en este parlamento.

Pero, mientras, los enfermos esperan meses para ser
atendidos u operados; la gente muere esperando a recibir la
ayuda por dependencia a la que tenían derecho; las depuradoras
siguen sin funcionar y llevan años contaminando el mar y
destruyendo el fondo marino; somos la comunidad autónoma
con la tasa más alta de abandono escolar temprano; llevamos
décadas de retraso en la implantación de una red de transporte
público que sea ágil y rápida para conectar todo el territorio; el
campo muere, mientras su máxima preocupación es contar
cuántos agricultores son hombres y cuántas son mujeres; las
ayudas a comercios y autónomos son ridículas e insuficientes,
se agotan a los diez minutos de convocarse; atascos en la
gestión de los expedientes en todas las consejerías, pobre del
ciudadano que requiera algo de una administración pública en
Baleares, no le deseo el sufrimiento a nadie. 

Pero a ustedes les viene muy bien que sus socios
separatistas le echen la culpa a Madrid, tragan con todo, hasta
con la petición de dimisión de su compañera de partido la
ministra socialista de Hacienda, porque no les da más dinero
para seguir derrochando en sus chorradas ideológicas mientras
desatienden a los ciudadanos. Pero lo que sí saben los
ciudadanos es que, más financiación implica más impuestos y
que detrás de “Madrid nos roba” se esconde su inutilidad para
gestionar los servicios públicos. Dejen de echarle la culpa a
Madrid para meter mano...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Algun aplaudiment)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la consellera d'Hisenda.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Ribas, es nota que són en aquest
parlament, no per una altra cosa que destruir: no han aportat, no
varen aportar cap comentari a la població ajustada quan
s’estava negociant, la població ajustada al sistema de
finançament. No han aportat al Pacte de reactivació, no aporten
res ni a aquest parlament ni a aquesta comunitat autònoma, no
defensen l'estat del benestar i, molt manco, l'estat autonòmic.

En el Partit Socialista i en aquest govern tenim claríssim
que les decisions s'han de prendre el més properes possibles al
ciutadà, per això defensam un estat autonòmic descentralitzat
per la part de la despesa, no un estat autonòmic centralitzat, on
totes les decisions es prenguin a Madrid, 40 anys enrere a la
història d'aquest país, perpetuant les desigualtats entre les
classes benestants i les classes més desfavorides i perpetuant
les diferències entre el centre del país i la perifèria.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 3546/22, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
paralització de la reforma del sistema de finançament
autonòmic.

Segona pregunta, RGE núm. 3546/22, ajornada a la sessió
anterior, relativa a paralització de la reforma del sistema de
finançament autonòmic, que formula el diputat Juan Manuel
Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la
paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia, consellera, també m'alegro
evidentment que s'hagi vostè recuperada.

Miri, li assegur que al meu partit ens agradaria, no volia fer
aquesta pregunta, que li formularé avui, però atès el silenci del
Govern de les Illes Balears davant una cronografia que ara li
relataré, m'agradaria que vostè opinàs i ens donàs la seva
valoració. 

El mes de novembre, a un míting del PSOE de la Comunitat
Valenciana, el president Sánchez, manifesta que aprovarà,
negociarà i acordarà un nou sistema de finançament autonòmic
“porque el Gobierno de España va a estar en esta tarea dado
que es necesario para mantener el estado de bienestar”.

Desembre, la ministra Montero envia a les comunitats
autònomes la proposta, que vostès i nosaltres coneixíem, de
càlcul del nou sistema de finançament. I vostè ens convoca per
exposar-nos un document, nosaltres fer-li propostes i, com
vostè sap, amb algunes hem estat d'acord com amb el tema de
la població flotant.

18 d'abril, El País, periòdic de referència, per tant,
connectat amb comunicació des de Moncloa: “ insinua que no
se podrá abordar la nueva financiación autonómica en esta
legislatura. Las excusas son la pandemia, la guerra de
Ucrania y una nueva coyuntura”.

Volem saber la seva opinió, consellera. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. 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. Sr. Gómez, gràcies per la seva
pregunta, que em permet aprofundir en la pregunta que ha fet
anteriorment la diputada de VOX i defensar la postura de les
Illes Balears una vegada més.

Majors transferències de l'Estat cap a les comunitats
autònomes, això significa major equitat de l'Estat a les
comunitats autònomes; major transparència del sistema de
finançament respecte del criteri de l'ordinalitat; una correlació
entre la capacitat tributària de la nostra comunitat autònoma i
els ingressos que rebem; major autonomia financera i capacitat
tributària; perquè nosaltres sí que volem explicar a la ciutadania
què passa quan baixes els imposts o què passa quan els puges
i quina correlació hi ha entre ingressos i despeses; condonació
del deute per mor de l’infrafinançament, perquè totes les
comunitats autònomes partim del mateix punt; i tot això per
garantir una bona prestació de serveis a una població creixent
a les Illes Balears amb una forta estacionalitat que pateix les
conseqüències de la insularitat, que està reflectida en la
diferència de preus relatius entre l'Estat..., entre el continent i
les Illes. 

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Miri, consellera, crec que està demostrat que Moncloa no
és de fiar. Aquest parlament li va donar suport a aquest govern
per reivindicar el desplegament de la part fiscal del REB i un
nou sistema de finançament, i el silenci de vostès sobre les
manifestacions o insinuacions de la ministra són prou
preocupants. 
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Li vàrem demanar a la presidenta que demanés a la
Conferència de Presidents que es tractés aquest tema, i va dir
que no era ni el moment ni el lloc per fer-ho. Tornam a estar
amb el silenci i les insinuacions del ministeri sobre la qüestió
que aquesta legislatura es pugui fer, consellera. 

Li demanam, és que ja li hem de demanar, i explícitament
en aquest parlament, que demani a la ministra immediatament
un calendari tancat perquè el 2022 tenguem el  desplegament
de la part fiscal del nostre REB i evidentment un document per
poder tractar en aquest parlament el tema de finançament i
consensuar; com vostès ens han demanat que consensuem.  

Li deman per favor, consellera, que traslladi al seu partit
nacional que les propostes de calendari electoral no
condicionin els interessos d'aquesta comunitat autònoma per als
ciutadans de les Illes Balears, com fan. Igual que fa el Partit
Popular negociant amb vostès. Això és un mal per a aquesta
comunitat autònoma.

Per tant, li deman que per favor realment traslladi una
manifestació clara d’aquest govern a la ministra i al govern
Sánchez, perquè es comprometia a què ja ha anunciat altres
vegades i no vagi dient que té un compromís aquest govern
amb Moncloa i Moncloa amb el Parlament, perquè els
menyspreen a vostès, als ciutadans de les Illes, al nostre partit
polític i als 59 diputats i diputades d'aquesta cambra. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera d'Hisenda
i Relacions Exteriors.

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

Gràcies, Sr. Gómez. Crec que en política s’ha de ser bastant
coherent entre què es fa i què es diu i entre les propostes que es
fan. 

Des del Govern de la comunitat autònoma hem reclamat
permanentment la reforma del sistema de finançament, i això
ningú no ho pot dubtar, i hem fet tota la feina que s’ha de fer i
es continua fent la feina. Es va demanar a la Conferència de
Presidents un fons extraordinari per a les comunitats autònomes
precisament per això, per millorar el finançament de les
comunitats autònomes i el finançament d'aquesta comunitat
autònoma. 

Sr. Gómez, no se puede estar en misa y repicando, perquè
el que sí està molt clar és que un sistema de finançament
autonòmic condició sine qua non és la millora del finançament
de les comunitats autònomes, perquè el finançament de les
comunitats autònomes millori hi ha d’haver un sistema tributari
progressiu, amb capacitat recaptadora i legitimat davant la
ciutadania. I no és compatible un discurs de baixada d'imposts,
un discurs de com són de dolents els imposts amb un discurs de
demanar més serveis públics, com demanam moltíssimes
vegades millor atenció primària, més desenvolupament dels
drets dels treballadors d'aquesta comunitat autònoma, com

demanam moltes vegades més actuacions amb els autònoms per
part d'aquesta comunitat autònoma, més finançament per a
aquesta comunitat autònoma, i a la vegada una disminució dels
ingressos que es recapten des de l'Estat; perquè està íntimament
lligat. 

Siguin coherents, expliquin les coses a la ciutadania i facin
propostes que siguin compatibles les unes amb les altres. 

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 3758/22, presentada per la
diputada Sra. Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a termini per ser atès per un
especialista mèdic amb cita preferent. 

Tercera pregunta, RGE núm. 3758/22, relativa a termini per
ser atès per un especialista mèdic amb cita preferent, que
formula la diputada Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades. Bon dia,
consellera. Considera el Govern que és un termini adequat set
mesos per a una cita preferent per a un especialista mèdic, per
a un neuròleg, per a un dermatòleg, per fer-se un cateterisme? 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Gràcies, Sra.
Diputada, per la seva pregunta. Evidentment, set mesos no és
un termini adequat per a una cita preferent, la resposta supòs
que és prou evident.

I precisament, perquè aquest govern és molt conscient de la
greu situació que tenim durant aquesta pandèmia, perquè vull
recordar que encara patim una pandèmia, que encara els
professionals sanitaris, molts d'ells, estan a casa seva perquè
són positius i han de fer una quarantena o un aïllament
preventiu i no anar a fer feina a l'hospital. És a dir, encara la
pandèmia està afectant, duu afectant dos anys; malgrat tot això,
aquest govern ha posat en marxa precisament un pla de xoc que
suposa ni més ni manco, i està presentat, que 360.000 actes
mèdics sanitaris per poder fer front a la situació de les llistes
d'espera. Això vol dir en horari d'horabaixa, activitat
extraordinària. Això vol dir 9.000 intervencions quirúrgiques
per sobre de les que es fan habitualment, 155.000 consultes
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hospitalàries per sobre de les que es fan habitualment o
200.000 proves diagnòstiques. Tot això té una inversió -mai no
diré una despesa-, una inversió de més de 18 milions d'euros. 

Crec que queda prou clar que quan hi ha un problema,
aquest govern posa solucions.

Moltes gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, consellera. Aquest pla de xoc, el Partit Popular li
va proposar el mes d'abril de 2020, i vostès hi votaren en
contra. L'han fet ara, el setembre del 21...

(Alguns aplaudiments)

... l’han fet ara el setembre del 21 i a una pregunta nostra no ens
varen dir ni quins indicadors tenia, però sí que ens varen dir
que estava emmarcat dins el Pla estratègic de la conselleria;
que aquesta oficina i aquest pla de xoc que tenien identificaria
i donaria resposta a les necessitats de la ciutadania de Balears.

No sabem els indicadors, però sí que sabem que les
necessitats d'aquesta població han augmentat, hi ha 78.133
persones en llista d'espera, ahir, i d’aquestes, una de cada
quatre espera més de sis mesos per ser operat i una de cada tres
espera més de 60 dies perquè el visiti un metge. Això sense
comptar totes les persones, les cents de persones que estan
esperant una mitja de 10,8 dies perquè els vegin a atenció
primària. 

Vostès, el 2015, ens deien i posaven el crit al cel, deien que
això no era qualitat, que això no era excel·lència i que a darrere
cada baixa hi havia patiment, cost humà, cost social i cost
econòmic. 

Però miri, des de 2015 han tengut 1.000 milions d'euros
més. Han tengut mil i busques de sanitaris més. I, quina ha estat
la seva gestió? Doncs, 10.000 persones més en llista d'espera
per una visita i mil més que el 2015 esperant una intervenció. 

El Decret de garantia de demora no está ni se le espera, i
vostès faran, faran, faran, com els mals estudiants que esperen
el darrer moment. Han tengut set anys. A aquesta comunitat
autònoma cauen els resultats en salut i augmenten les
desigualtats. Consellera, no pot ser. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Diputada, per permetre
recordar als ciutadans d'aquestes illes que el Decret de garantia
de demora se’l varen carregar vostès sense cap pandèmia per
enmig. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Si vol referir-se a la nostra gestió la convid també que agafi
vostè les xifres que vàrem trobar l'any 2015 i les xifres que hi
havia l'any 2019. La convid a vostè que les agafi, de 2015 a
2019. Les llistes d'espera es varen rebaixar a més de la meitat,
amb unes demores absolutament, absolutament possibles. I per
això estava en marxa el Decret de garantia de demora i per això
els ciutadans estaven contents i per això vàrem votar aquest
govern..., aquest mateix govern o partits l'any 2019, Sra.
Diputada, perquè vàrem demostrar que som capaços de fer-ho
i vàrem demostrar que sempre posarem..., per a nosaltres serà
una prioritat, com ho és ara, com ho ha estat durant la
pandèmia i com sempre que governi un govern d'esquerres, la
salut serà una prioritat. 

Vostès són només els reis de les retallades i de fer fora
persones...

(Remor de veus)

... perquè les coses no vagin bé, que no els interessa gaire.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 4084/22, presentada per la
diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per solucionar la
greu situació de manca d'especialistes d'oncologia de l'Àrea
de Salut d'Eivissa i Formentera. 

Quarta pregunta, RGE núm. 4084/22, presentada en
substitució de la RGE núm. 3761/22, relativa a mesures per
solucionar la greu situació de manca d'especialistes d'oncologia
de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, que formula la
diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats,
Periódico de Ibiza: “Los médicos denuncian el alto riesgo de
oncología en Ibiza”, Diario de Ibiza: “Indignación general por
la supresión de las consultas de oncólogos en Formentera”,
continua la fuga de sanitaris, una vegada més ha tornat a passar,
una vegada més ha tornat a passar a Eivissa i Formentera. 
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Sra. Consellera, quines mesures té previstes per solucionar
la greu situació de falta d'especialistes d'oncologia a les
Pitiüses?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gràcies, president. Gràcies i bon dia, Sra. Diputada, per la
seva pregunta. Diario de Ibiza, portada d'avui, no faig ús
normalment de les portades: “Salut anuncia que reanudará las
consultas de oncología en Formentera en un mes”.

(Remor de veus) 

 Afortunadament governam nosaltres... Afortunadament
governam nosaltres, Sra.  Diputada, afortunadament i no vostès
-i no vostès- perquè hem demostrat la importància de la salut
des del 2015, com li deia a la seva companya, i ho continuarem
fent.

Hi ha manca de metges, és cert, Sra. Diputada, i sap per
què? Perquè no es pot retallar quan es governa, no es pot fer
fora persones quan es governa,...

(Remor de veus)

... no es poden...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... rebaixar els metges en formació quan es governa, que això
és molt greu perquè tarden quatre anys a formar-se, i això
succeeix quan governa el Partit Popular. 

Vostè em demana què farem, idò continuarem invertint en
salut, com hi estam invertint fins ara, set anys amb una inversió
progressiva, set anys en què pràcticament els metges en
formació i duc... i duc aquest gràfic, que aquest, Sra. Diputada,
sí que és cert, on veim clarament que quan governa el Partit
Popular el nombre de residents baixa i comença a pujar fins a
uns nivells que quasi dupliquen -quasi dupliquen- els metges en
formació que vàrem trobar, o sigui, això sí que és una realitat. 

Això és el que feim, posam una facultat de Medicina,
lluitam perquè tenguin millors condicions, posam una
residència temporal a l'hospital perquè els metges quan vagin
a Eivissa i Formentera tenguin un lloc on poder trobar un
habitatge, recuperam el plus d’insularitat que vostès varen

davallar a Eivissa, Menorca i Formentera, i sembla que els
molesti. 

Sembla que els molesti que hi hagi més inversió, més
professionals, millores salarials, millores de qualitat, de qualitat
de vida, Sra. Diputada. Hem passat a ser la primera en
esperança de vida d'Espanya i la segona d'Europa, i això sap
per què és?, perquè hi ha un govern que cerca la protecció
social, millores laborals, millor treball, millors serveis socials,
millor educació, i per això som la primera regió d'Espanya en
esperança de vida.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Cap tipus d'autocrítica, Sra. Consellera,
si no veu el problema, com vol trobar les solucions?

(Alguns aplaudiments)

Aquesta situació és escandalosa, és inadmissible...

(Remor de veus)

... que de cinc oncòlegs que tenien fa uns mesos ara només en
tenguem un a jornada completa i si hi ha sort -si hi ha sort- en
un mes en tendrem un altre. El seu govern...

(Alguns aplaudiments)

... el seu govern  ha desmantellat el Servei d'Oncologia a
Eivissa i vostè ha deixat sense consultes presencials els malalts
de càncer de Formentera.

Sra. Gómez, per favor, posi’s a la pell de les famílies, dels
pares, de les mares, dels germans, dels amics, però sobretot
posi’s a la pell dels malalts. 

Els testimonis fan tremolar. Una al·lota de Formentera va
començar a finals de gener quimioteràpia a Palma, dilluns,
dimarts i dimecres, dijous quan tornava a Formentera havia
d'anar a l'hospital i no hi havia cap oncòleg per controlar-la.
Ella se sent abandonada, està intranquil·la, està espantada, però
també la seva família, perquè -com vostè sap- aquesta malaltia
no la pateix només el pacient. Quan la varen atendre els serveis
d'oncologia de Son Espases, l’oncòleg esperava valorar un
TAC, no hi havia TAC, tampoc no hi havia ressonància
magnètica, mai no l’hi arribaren a fer a Can Misses perquè ni
tan sols l'havien citat degut a les llargues llistes d'espera. 

Sra. Consellera, atengui els pacients, escolti les seves
reclamacions, atengui la seva desesperació perquè a l'Àrea de
Salut d'Eivissa i Formentera està totalment descontrolada.
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La situació és dramàtica, és extrema i no hi ha solucions
contundents. Ens envien oncòlegs de Palma el maig quan
aquesta mesura era per a març i abril de forma excepcional.

Necessitam oncòlegs, necessitam que es quedin i necessitam
una plantilla completa com mereixem, com tenen els
mallorquins i els menorquins. 

Deixi de tenir-nos com a ciutadans de segona, deixi’s de
mesures excepcionals. No volem ser excepcionals, volem ser
iguals, volem tenir els mateixos drets, volem que no es retallin
més serveis ni prestacions i...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. 

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la consellera de Salut i Consum.

(Remor de veus)

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

Gràcies, president. Sembla mentida que l'alarmisme i la
demagògia...

(Remor de veus)

... l’alarmisme, la demagògia i la mentida siguin tan aplaudits...

(Petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... pel seu partit. Sembla mentida, Sra. Diputada.

La plantilla d'Eivissa, com va dir ahir la gerent, i supòs que
vostè també ha llegit la mateixa notícia, està a 4,75 a dies
d'avui.

Els oncòlegs que es desplacen des de Mallorca estan fent
una feina magnífica, dit pels mateixos pacients i feim
oposicions, cosa que tampoc no fan vostès quan governen. 

(Remor de veus) 

Per tant, les solucions hi són les solucions. Les solucions hi
són i...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.5) Pregunta RGE núm. 3752/22, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a arribada massiva de cotxes de lloguer provinents de la
península.

Cinquena pregunta, RGE núm. 3752/22, relativa a arribada
massiva de cotxes de lloguer provinents de la península, 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, bon dia.
Hem començat la temporada turística i les previsions per a
enguany són molt bones. L'altre dia varen arribar un milenar de
cotxes que anaven destinats al lloguer i es va començar a parlar
de saturació en recordar els anys previs a la pandèmia.

Realment tots som conscients que a causa de la COVID
vàrem començar a tenir problemes de compres de vehicles, tant
de cotxes com de furgonetes i també de camions i les comandes
anaven arribant amb comptagotes. Ara veim que han arribat i
encara estan pendents d'arribar uns 3.000 cotxes i també hem
de tenir en compte que avui surt una notícia on aquests cotxes...
el Sr. Yllanes vol que siguin elèctrics sense flexibilitzar ni tenir
en compte que no hi ha hagut possibilitat per la falta de
fabricació ni marges de beneficis durant aquests dos anys ni
carregadors adequats, però bé, arribaran 3.000 cotxes comprats
per empreses locals que poden tenir un mínim de flota que
segons pareix no serà el mateix nombre de vehicles que el
2019, però aquí volem anar.

Des d'El Pi demanàrem un estudi per posar ordre a la
saturació dels rent a cars i garantir uns serveis de qualitat, ja
que ens trobàvem amb moltes queixes d'abusos d'unes
determinades empreses sobretot de fora i que no pagàvem cap
tipus d'impost a la nostra comunitat. 

El Govern va anunciar que es posarien mesures per evitar
la massificació. Després de l'estudi es varen posar esquena a
paret i s’excusaren que no es podien fer aquestes aplicacions i
que s'havia d'analitzar la totalitat del parc mòbil de la comunitat
per posar límits, per tenir en compte criteris d'interès generals,
territorials, mediambientals i no econòmics.

Hem de parlar que els nombres de l'estudi del 2017 hi havia
85.000 cotxes de lloguer i, segons la patronal, el 2019 ja
parlaven d’uns 120.000 cotxes. 

Per això, Sr. Conseller, ens agradaria saber quines
actuacions fa comptes fer el Govern davant la possible arribada
massiva de cotxes de lloguer provinents de la península.

Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. 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, diputades i diputats.
Sra. Diputada, gràcies també per la pregunta. A la passada
legislatura, efectivament, a petició del seu partit es va iniciar
aquest estudi al qual feia referència, un informe d'experts per
veure la capacitat de càrrega de l’illa de Mallorca i veure les
limitacions que es podien fer.

Algunes coses d’aquest estudi, pel que jo he pogut saber, jo
no era aquí, però pel que he pogut saber, els cotxes de lloguer
no pareixia que fossin el problema de saturació a les carreteres,
més bé es referia a tota la flota de vehicles que circulen en
general a les nostres illes i per les hores que es produïen els
embussos. La pertinença a la Unió Europea i les normes,
també, que regulen aquesta llibertat de persones i de coses,
feien difícil controlar això, a no ser que un dia s'obri un debat
aquí, que els grups parlamentaris facin alguna normativa,
alguna llei per estudiar aquest tema, cosa que el nostre partit
també ha dit, podríem estudiar-ho. 

Però el que nosaltres pensam que s'ha de fer és apostar pel
transport públic, com així també recull l'informe. D'aquesta
manera ho hem fet, augmentant en un percentatge molt alt les
línies de tren, uns trens i uns autobusos, per cert, que
consumeixen combustibles nets i que podem -crec- d'una
manera molt clara, exhibir també davant, no només davant els
nostres residents, sinó també davant els nostres visitants,
perquè cada vegada més hi ha una consciència mediambiental
molt més forta i que fa també que els nostres visitants vulguin
utilitzar un transport públic, si aquest transport públic té moltes
possibilitats, tant en freqüències, com en itineraris. A les línies
de bus, hem augmentat de 52 a 62 línies. Hi ha 66 autobusos
més que circulen. Les línies de tren, un 23% entre Palma i
Manacor, un 24% entre Palma i Sa Pobla i 40% entre Palma i
Inca. 

Nosaltres volem serveis millors i per a més usuaris, tant per
als residents com per als visitants, i d'aquesta manera
provocarem segurament una reducció de la utilització del
transport individual enfront del transport col·lectiu.

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sr. Conseller, com a polítics hem de ser
previsors i hem de fer polítiques de futur. Aquest informe deia
que s'havien de mirar uns criteris -i ho he dit abans- d'interès
general, que podrien ser territorials i mediambientals, i

nosaltres els deim que estudiïn això. Jo no dic que es faci per
a ara, ni per a demà, però sí per a l'any que ve, perquè si tornam
a la normalitat, aquestes dades pujaran. La patronal està
disposada que es reguli l'entrada de vehicles, la ciutadania
n’estaria contenta, i vostè també ho ha dit, s'incrementaria el
transport públic. Però per això s'ha de regular de qualque
manera, l'entrada de vehicles en aquestes illes.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Breument, perquè quasi no tenc temps. Sra. Sureda,
efectivament, és un tema absolutament important per a les
nostres illes, cabdal per seguir tenint una capacitat de
transportar gent, com vol la gent, però d'una manera sostenible.
I crec que estam després d'una època postpandèmia, en una
situació que hem viscut molt greu i el que hem de fer és
assegurar una recuperació econòmica, tant per als residents
com per a tots els serveis que requereix el turisme. Si a partir
d'aquí, hi ha d’haver-hi algun altre debat posterior, estarem...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.6) Pregunta RGE núm. 3756/22, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Estació
Intermodal. 

Sisena pregunta, RGE núm. 3756/22, relativa a Estació
Intermodal, que formula el diputat Sr. Sergio Rodríguez Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el
Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Marí, ¿mantiene que la Estación
Intermodal es segura? 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, per moltes
voltes, Sr. Rodríguez, que em faci la pregunta, li continuaré
contestant que sí, que l'Estació Intermodal és segura i així ho
verifiquen els 30.000 usuaris diaris que tenim en aquesta
estació. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. 27 del 2: “usuarios bebidos, en
actitud agresiva paseando por los andenes. 2 usuarios con un
machete y una catana. Se retiran varios indigentes en actitud
agresiva”. 17 del 2: “un joven de 18 años es encerrado en el
cuarto de baño, hay una oferta económica a cambio de una
felación. Interpone la correspondencia denuncia”. El 17 del 2:
“una persona que pide dinero se pone agresiva, agrede a uno de
los vigilantes”. 5 del 2: “un hombre golpea a un vigilante. Se
hace necesaria la presencia policial.” 10 del 1: “incumplimiento
de orden de alejamiento. Los vigilantes tienen que proteger a
la mujer. Personas masturbándose en el baño. Se recogen
carteras abandonadas por los carteristas y menores practicando
sexo en las escaleras”...

(Remor de veus)

21 del 1...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

... “acoso a una mujer de 18 años, y amenaza a los vigilantes”.
7 del 1: “menores haciendo botellón. Un hombre en el baño se
pone agresivo con una limpiadora”. 

Y ya podemos pasar a los titulares de prensa: “Vigilantes de
la Intermodal, denuncian agresiones a la salida de sus turnos”.
“El Govern duplicará los vigilantes de la Estación Intermodal
para evitar incidentes y sexo”. Aquí se ve que usted reconoce
que no hay suficiente vigilancia. “3 jóvenes grafiteros agreden
a un vigilante en la Estación Intermodal, al que intentaron
agredir con una barra de hierro”. “Sorprendidas varias parejas
de una bacanal de sexo en la Intermodal”. “Grupos de menores
organizan botellones, fiestas y practican sexo en la Intermodal”. 
“Nueva detención de caballo loco, por una agresión en la
Estación Intermodal”.  Y sólo hoy: “desmantelada una red de
trapicheo de drogas en los baños, hasta con báscula y demás”.

A ver, Sr. Conseller, usted ha convertido la Intermodal en
un prostíbulo, un centro de trapicheos, una instalación insegura
y en un foco de acoso a mujeres y menores. En lugar de hacer
cartelitos, ese que ustedes retiraron con el juez, podían poner
la imagen del conseller y al lado una mujer agredida y el
conseller diciéndole: “señora no sé qué dice, la Estación
Intermodal es segura, seguro que usted miente”. Eso es lo que
va a legar usted a la historia de esta comunidad. 

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Rodríguez, no cauré en les
seves provocacions, que el que ha fet aquí és un espectacle
lamentable, amb tot això que ha explicat. La seguretat pública
no és una qüestió purament responsabilitat de la Conselleria
d’Habitatge, que es dedica a dur gent d'una banda a l'altra i a
mantenir un ordre dins l'Estació Intermodal, com així feim, amb
més vigilància, hem augmentat la seguretat, hem posat més
vigilants, de l’1 d’abril al 30 d'octubre es reforça amb 2
vigilants més.

A la zona dels autobusos, a les andanes hi ha 2 vigilants
més, 5 efectius més transiten per tota l'Estació. Les línies estan
assegurades també per vigilants, tant a la Universitat, a la línia
de Sa Pobla. Dues patrulles hi són a la nit.

Hem augmentat un 136% el pressupost, l’any 2015
gastàvem en seguretat 1.087.000 euros i l’any 22 més de 2,5
milions d’euros gastam en seguretat. Efectivament, tot puja,
s'han de posar més reforços.

I, efectivament, crec que feim la feina que toca, tant en gent,
com en càmeres de vigilància. Hem tengut tota aquesta
Setmana Santa, Policia Nacional també dins els trens, però no
han detectat cap incident. 

El que passa és que vostè fa aquí una lamentable descripció
de tota una sèrie de coses, perquè al final el que vol fer és fer
por a la gent que passa per l'Estació Intermodal amb un discurs
absolutament lamentable. Vostès el que voldrien, pel que
sabem amb les peticions que fan, és la militarització de
l'estació...

(Remor de veus)

Vostès voldrien poder tornar instaurar la mili, i segurament
si ho fessin, durien l'exèrcit a patrullar per allà dins, cosa que
no volem, perquè és un servei que s’ofereix a la ciutadania i,
com dic, ho corroboren els 30.000 usuaris diaris...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor! Silenci per favor!

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

No els agrada. Jo he escoltat tot el que m'han dit, encara que
fos molt lamentable. I vostès, resulta que quan jo els explic el
que feim, que és el que em pregunten, es dediquen a no
deixar-me ni parlar. Per tant, quedin-se vostès amb aquest
discurs i vagin fent. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Remor de veus)

Senyors diputats i diputades, podem continuar? Gràcies,
Sra. Riera. 

I.7) Pregunta RGE núm. 3763/22, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions per millorar
les dades en relació a les qualificacions de la selectivitat a
les Illes Balears. 

Setena pregunta, RGE núm. 3763/22, relativa a actuacions
per millorar les dades en relació a les qualificacions de la
selectivitat a les Illes Balears, que formula el diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Lafuente. 

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. President. Bon dia a tothom. Bien, como
saben, la nota media de los estudiantes de bachillerato de
Baleares que aprobaron la prueba de acceso a la universidad el
año pasado fue la más baja de España, con un 6,1, según los
datos del ministerio.

Desde el año 2015 -el año más antiguo de la serie
publicada- Baleares registra los peores datos de España en las
medias de selectividad. Por tanto, creo que cualquier persona,
cualquier ciudadano en esta comunidad, debe preocuparse por
la educación y deben preocuparle estos datos.

Sr. March, usted, como máximo responsable de la
educación desde el 2015, ¿qué motivos considera a que se
deben esos datos y qué acciones concretas ha llevado el Govern
de las islas Baleares para que se den estos datos?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el conseller d'Educació
i Formació Professional.

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

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sr. Lafuente,
gràcies per aquesta pregunta que em permetrà fer una reflexió
seriosa sobre aquesta qüestió.

Miri, el tema de la selectivitat, és a dir, té distints caires.
Primer de tot, cal dir que més del 90% dels estudiants de les
Illes Balears aproven la selectivitat, més del 90% dels
estudiants.

En segon lloc, cal tenir en compte una altra reflexió. La
selectivitat a Espanya és desigual -és desigual-, el model de
preguntes de cada comunitat autònoma és distint, i aquí tenim

un problema que hem d'abordar, perquè tenim, per una part, la
capacitat que tenen les universitats de dur a terme les
preguntes, el tema que tenim realment la necessària
coordinació, perquè tenim uns currículums comuns; i després
tenim el fet que tenim un districte únic. I combinar aquest tipus
de coses no és fàcil.

Les dades que tenim sobre el tema de les proves de
selectivitat no són comparables, no són comparables de cap de
les maneres, perquè cada comunitat autònoma és diferent. Miri,
Galícia està també dels darrers, i el Sr. Feijóo fa 20 anys que
està governant Galícia.

Per tant, nosaltres, què volem? Nosaltres, què hem fet fins
ara? Hem millorat tot el sistema educatiu de les Illes Balears,
tots els indicadors qualitatius i quantitatius estan millorant
d'una forma clara. Hem millorat la coordinació realment amb
la Universitat de les Illes Balears a través de la inspecció. I, per
altra banda, s'està treballant ..., ja s'ha demanat al Ministeri
d'Educació fer una reflexió profunda sobre el tema de la
selectivitat; no volem una prova comuna per a tot Espanya, no
la volem; però sí que volem, de qualque manera, que hi hagi
criteris clars a l'hora de fer les preguntes i que hi hagi criteris
de correcció. El gran problema, que han dit experts, perquè hi
ha experts que ho han estudiat, és el tema dels criteris de
correcció.

Per tant, la comparació dels temes de selectivitat, no es
poden fer; es poden fer en temes PISA, perquè són proves
homologables; en temes de selectivitat, no és possible, i torn a
repetir, més del 90% dels estudiants de les Illes Balears aprova
la selectivitat, i aquesta és la realitat.

Per tant, jo li demanaria, perquè realment és un problema
que no afecta només les Illes Balears, afecta totes les
comunitats autònomes, i li puc dir que hi ha informes
interessants per part d'experts que van en aquesta direcció.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. presidente. Gracias, Sr. conseller. Usted lleva
siete años como máximo responsable de la educación en
Baleares y durante estos siete años, Baleares siempre ha estado
en la cola en los datos de selectividad. Por tanto, los datos sí
son comparables, si comparamos siete años en que seguimos en
la cola y no mejoramos, esa es la realidad.

Por tanto, o la calidad de la enseñanza baja el nivel y, por
tanto, el sistema educativo no funciona, y usted es responsable,
o usted ha sido durante siete años incapaz de coordinar con el
ministerio que, como mínimo, se hagan las pruebas de forma
homologables, con lo cual el culpable también es usted.
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Por tanto, ninguno de los datos nos convence, Sr. Conseller.
Teniendo en cuenta la importancia para los alumnos de la nota
de selectividad, los alumnos pueden entrar en determinadas
universidades en función de la nota de selectividad, y tenemos
que los alumnos de Baleares, por culpa de usted, no pueden
optar muchas veces a sus estudios, y eso es responsabilidad
suya.

Seguramente ..., no sé si usted está de acuerdo en las nuevas
políticas de educación, en las nuevas líneas de educación, pero
evidentemente cuando la enseñanza pierde en esfuerzo, en
méritos y en contenidos, como hace la Ley Celaá y
precisamente la semana pasada salió un manifiesto de
intelectuales y profesores en contra de la Ley Celaá
reafirmando esos objetivos, pasa lo que está pasando en
Baleares, desgraciadamente.

Mire, espero que al menos haya tomado medidas respecto
a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña que dice que no se debe tener las pruebas de
selectividad en una de las lenguas oficiales por defecto, sino
que se debe ofrecer en las dos lenguas oficiales a los alumnos
de selectividad. Espero que al menos en esto haya tomado nota
y lo subsane, porque está a tiempo de subsanarlo y de cumplir
la ley. 

Y, por cierto, normalmente, cuando a un entrenador todos
los datos son malos y gasta mucho, se le echa, usted veo que -
desgraciadamente- sigue aquí al pie del cañón y usted,
desgraciadamente, demuestra con estos datos...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el conseller d'Educació
i Formació Professional.

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

Moltes gràcies. Sr. Lafuente, m'agradaria que fos més
seriós, vostè que és un diputat seriós, que miràs els indicadors,
tots els indicadors d'educació de les Illes Balears han millorat.
Sí, em sap greu, però vostès són d'aquells que pensen que
cualquier tiempo pasado, fue mejor i en educació no va ser,
mai, no ha estat millor. Tots els indicadors estan millorant, Sr.
Lafuente, tots. Si vol, un dia venc i li mostr tots els indicadors
que tenim d'educació i veurà com han millorat.

I han millorat perquè tenim un govern que fa una política
concreta, que posa els recursos, que coordina i que fa realment
la feina de forma coherent. Aquesta és la diferència entre
vostès, que varen deixar l'educació enterra i un govern que cada
vegada...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.8) Pregunta RGE núm. 3753/22, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a percepció de la conselleria sobre
necessitats mediambientals específiques per a l'illa de
Menorca. 

Vuitena pregunta, RGE núm. 3753/22, relativa a percepció
de la conselleria sobre necessitats mediambientals específiques
per a l'illa de Menorca, que formula el diputat Jesús Méndez i
Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr.
Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores diputados. Sr.
Mir, buen día.

Como sabe, nos preguntamos hasta qué punto la
consideración administrativa de Reserva de la Biosfera
significa la necesidad y un tratamiento diferenciado en la
gestión del medio ambiente en la isla de Menorca; porque de la
lectura del anteproyecto de ley de Reserva de Biosfera
obtenemos la sensación de que la gestión medioambiental
llevada a cabo estos últimos 7 años ha resultado cuando menos
insuficiente.

El anteproyecto, en algunos casos, cuestiona abiertamente,
como por ejemplo, con respecto al Camí de Cavalls, del que
afirma que se ha permitido la degradación por permisividad uso
y erosión; o también, por ejemplo, con respecto a la que
considera una gestión inadecuada de los recursos hídricos; y, en
realidad, el anteproyecto cuestiona implícitamente casi toda la
gestión de su conselleria y de su equipo, al reformular la forma
de enfrentar las necesidades que considera perentorias y de las
que se deduce que, ni su conselleria ni su equipo, han prestado
suficiente atención.

¿Comparte su conselleria esta valoración sobre las
necesidades, requerimientos y carencias en la política
medioambiental menorquina? ¿Admitirá -al admitir esta ley-
que las cosas se podrían haber hecho mejor durante este tiempo
y que su gestión, en realidad, ha resultado un lastre estos
últimos siete años?

Gracias, Sr. Mir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. 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 bon dia a tothom. Sr.
Méndez, jo crec que Menorca, òbviament, i la seva condició de
Reserva de la Biosfera, ens requereix aquesta visió especial i
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específica seguint, a més, les prescripcions que la mateixa
UNESCO així em manifesta.

Ara bé, també honestament li dic que el que consideri o
deixi de considerar aquest conseller o la meva conselleria o la
Conselleria de Medi Ambient i Territori, ara mateix crec que és
bastant insignificant quan estam en el punt que aquesta llei en
breu entrarà en aquest parlament i que, per tant, seran vostès,
diputades i diputats, els que hauran de considerar totes les
preguntes que vostè es formula. 

Una discrepància bastant absoluta: no he percebut ni una
lletra de l'esborrany o de la proposta de la llei de Reserva de
Biosfera, que esmeni -en cap cas- la gestió feta pel Govern.
Simplement és un plantejament de gestió futur, sobretot bastint
de competències l'articulat d'aquesta llei, però que en cap cas
no he interpretat que esmeni cap tipus de gestió feta per aquest
govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sr. Mir, pues yo lo leería con otro tipo de atención o con
otro tipo de perspectiva, porque se le reformula completamente
en muchísimos aspectos, tanto -ya le digo- directa como
implícitamente, es decir, los que se hacen directamente,
diciendo que no han estado bien hechos -si quiere le haré un
listado de en qué punto se encuentra esto- como los que
implícitamente, al reformular como está usted..., que llevando
la gestión y como se está llevando la gestión desde Balears, y
diciendo que Balears no es capaz -como comunidad- de
afrontar este tipo de retos como se debe hacer desde
planteamientos más locales.

Ahora bien, no se preocupe porque no es solo usted, el Sr.
Yllanes tendrá que reformular la transición energética en
Menorca; la Sra. Garrido, la cultura, el patrimonio, tanto
material como inmaterial; el Sr. Negueruela tiene que
reformular el turismo para Menorca; el Sr. March tiene que
añadir nuevas asignaturas y reformular la FP; el Sr. Company
tiene que cambiar el tema de fondos; la Sra. Mae de la Concha
tiene que ver el tema de la alimentación; y el Sr. Marí tiene por
lo visto que cambiar también toda nuestra política de litoral,
viabilidad y vivienda.

Lo siento, señores, esto es una ley del todo, lo...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. 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. Méndez, li insistesc i em
reafirm en el que li deia abans, i es pot creure de primera mà
que me l'he llegida, òbviament, aquesta llei, i vostè crec que
després..., ho reconeixia en la seva formulació, efectivament,
tal i com vostè ha manifestat, aquesta llei el que fa és en tot cas
reformular l'arquitectura administrativa i competencial
d'aquesta comunitat autònoma, però no qüestiona la gestió,
qüestiona, reformula alguns aspectes, com bé vostè deia, no
només aspectes mediambientals, aquesta arquitectura, i per tant,
el que li deia abans: aquest parlament ara també tendrà feina,
vostè tendrà feina, el seu grup parlamentari tendrà feina. El seu
grup parlamentari es va oposar a aquesta llei al Consell de
Menorca. Per tant, aquí haurà de també manifestar quina és la
seva posició o quines són les seves esmenes de millora
d'aquesta llei. 

I és el que li dic, Sr. Méndez, sereu ara vosaltres, diputades,
diputats, grups parlamentaris que tendreu l'encomana també de
considerar si la formulació d'aquesta proposició de llei per part
del Consell Insular de Menorca és correcta i si pot ser finalment
aprovada per aquest parlament, que la meva opinió és que esper
que sí i desig que sí.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 3754/22, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a innovació a les Illes
Balears.

Novena pregunta, RGE núm. 3754/22, relativa a innovació
a les Illes Balears, que formula el diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el
Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sr. Vicepresident, era el setembre del
2012, fa deu anys, a internet es podia llegir: “Microsoft
convierte a Palma de Mallorca en el mayor centro de
innovación mundial”. Fa deu anys Palma competia amb altres
ciutats, com per exemple Màlaga, per atreure projectes i
empreses innovadores, però varen arribar vostès.

Sr. Vicepresident, com valora el resultat de les polítiques
d'impuls a la innovació aplicades des de la seva conselleria?
Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el Sr. Vicepresident
i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. President. Bon dia a totes i tots. Bon dia i
moltes gràcies per la seva pregunta, Sr. Pérez-Ribas, de 2012
a 2019 no va passar res, no? Per això. Vull dir el 2012
Microsoft feia una aposta per la ciutat de Palma per ser el
centre del món en matèria d'innovació i fins al 2019 no havia
passat res, veritat? Pues no, mire, no és el 2012 Microsoft
apostava per Palma i el 2019 arriben vostès i ja Microsoft no
aposta per Palma. L’aposta es va perdre pel camí abans que
nosaltres assumíssim les competències en matèria d’innovació. 

Per cert, que és un tema que ens preocupa, que és un tema
que... volem fer-ho el millor possible i és un tema que és
absolutament transversal per totes les competències de d'aquest
govern. Per què? Perquè si parlam de diversificació econòmica
i molt -i nosaltres ens creiem el tema de la diversificació
econòmica i per això ho repetim-, és evident que la innovació
és absolutament estratègica. Tenim una aposta molt clara pel
coneixement i per l'emprenedoria innovadora dins la nostra
conselleria, precisament perquè volem millorar o generar
ocupació de qualitat i estable a les Illes Balears i per això és
molt important.

Per què? Perquè és evident que aquesta comunitat autònoma
s'enfronta en els propers anys a una sèrie de reptes que precisen
de la generació de coneixement per impulsar la productivitat i
la competitivitat de (...) els sectors. 

Per tant, no..., vull dir, l'apocalipsi innovador que vostè ha
anunciat -i s'ha oblidat de set anys- no és una conseqüència que
nosaltres tinguem la Direcció General d'Innovació i estam
absolutament disposats a continuar fent feina precisament per
millorar aquesta aposta claríssima per la innovació que tenim
des de la conselleria.

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. Yllanes, han deixat totalment..., no ha respost la meva
pregunta, no m'ha explicat cap -cap- iniciativa d'innovació i jo
n’hi diré, per exemple, una que han fet recentment vostès, o
sigui que he de fer jo de vicepresident. 

Vostès han presentat recentment la Innova UIB-Pimes
2022, que és una iniciativa correcta, però que a més a més el
problema és que no ho arregla tot, perquè es requereix una
estratègia conjunta d'innovació, un full de ruta per ser
competitius en innovació, potenciar el conjunt: UIB, Son
Espases, Parc Bit, districte d'innovació, amb una creació d'un
campus tecnològic internacional a Nou Llevant i ara ens trobem
que les polítiques d’innovació es gestionen a tres conselleries:
la seva, la de la Sra. Sánchez d'Hisenda amb la Fundació Bit,

el Sr. Company amb fons europeus en recerca, sense estratègia
comuna, una estratègia que hauria de ser transversal. 

Ens trobem que no s'ha enfortit la compra pública
innovadora, com li hem demanat des de Ciutadans. Ens trobem
que la seva conselleria no aposta decididament pel districte
d'innovació de Nou Llevant. Ens trobem que no s'han creat
centres tecnològics, com també li hem demanat des de
Ciutadans. Ens trobem que la definició d'innovació canvia entre
l'avantprojecte i el Projecte de llei de ciència, tecnologia i
innovació, és a dir, ni tan sols tenen clara la definició
d'innovació. Ens trobem, en definitiva, amb un govern sense
intenció ni estratègia per impulsar la innovació a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera. 

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica.

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

Como usted podrá comprender evidentment aquesta darrera
afirmació seva no la compartim, s'estan impulsant polítiques
d'innovació per part de la conselleria, sense anar més lluny,
dilluns passat vàrem... dimecres passat, perdó, teníem la
trobada de la Xarxa de Serveis Públics Empresarials que vàrem
anunciar que el servei “i-emprèn” havia realitzat un total de 530
assistències a persones emprenedores. Per tant, estem fent feina
pel tema de la innovació, una altra cosa és el repartiment de
competències d’aquest govern, i continuarem fent feina fins al
final de la legislatura.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 3760/22, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a eliminació de la moratòria
de places turístiques. 

Desena pregunta, RGE núm. 3760/22, relativa a eliminació
de la moratòria de places turístiques, que formula el diputat
Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats. Després de
dos anys de misèria per culpa del coronavirus on fins i tot els
grups més antiturístics del Govern s'han adonat que sense
turisme no hi ha ni riquesa ni feina, pareix que enfilam... -i
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n’hem d'estar contents, no es pot dir amb la boca petita- una
molt bona temporada turística, ja ho hem vist durant la Setmana
Santa on els restaurants de vorera de mar han començat a estar
plens de gent; on, per sort, les platges han començat a omplir-se
de turistes; on gràcies a Déu ha començat a haver molt de
moviment a l’aeroport o on, per exemple, jo que som de
Campos i per venir a Palma m'he d'aturar al semàfor davant la
Seu, hem pogut veure la badia de Palma plena de creuers i
senzillament això llavors significa que Palma...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., això significa que Palma està plena de turistes que gasten en
els comerços i en els restaurants. 

Per tant, jo els deman, jo els deman: ara que sabem que no
tenir turisme ens mata i que tenir turisme ens dóna vida, es
poden replantejar el decreixement turístic que vostès cerquen,
es poden replantejar la moratòria de places turístiques? 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Sagreras, por su pregunta. Le voy a leer o le
voy a explicar también documentos que yo creo que usted
conoce, cuando alguien dice que en los meses de julio y agosto
hay crecimientos turísticos de cogestión sin precedentes, ¿qué
le parece a usted, bien o mal?, ¿bien o mal?, ¿le parece mal
hacer un análisis que diga que eso, que la cogestión que
soportan determinadas islas en los meses de julio y agosto
hacen que haya que tomar medidas o que haya que establecer
límites? Porque le puedo decir que es lo que dice el Consejo de
Ibiza a la hora de plantear que se limiten los coches de alquiler,
que básicamente lo que traen es turistas.

Y ahora tenemos un debate sobre el límite, sobre
crecimientos y sobre límites. Cuando usted está ahora en la
oposición hace este discurso. Lea los informes que hablan de
los crecimientos en el tiempo y sin poner límites, y hace que
luego el Consejo de Ibiza pide que se limiten los rent a cars.
¿Eso es ir contra el turismo? Porque tiene aquí al presidente del
Consejo de Ibiza, ¿por qué no le pregunta si es ir contra el
turismo decir que todo el discurso que usted ha hecho es, sí, es
ser antiturístico y que debe venir gente sin problemas, toda la
que quiera, sin límites, sin límites, sin límites?, ¿éste es el
discurso del PP en la oposición o es el discurso de cuando se
gobierna y hay que afrontar según qué debates y según qué
discursos?. 

Creo que usted ha hecho un discurso aquí, si me lo permite,
hombre, un poco ..., económicamente muy..., deja mucho que
desear, porque decir que llegamos a 433.000 plazas y que
frenamos el crecimiento por no llegar a 450.000, creo que es un

error económico de libro que hasta el Sr. Costa ..., hasta los
alumnos del Sr. Costa le explicarían al Sr. Costa, porque creo
que hay veces que en esto tienen un poco de lío en la cabeza.

Fijar límites y fijar capacidades de carga es la mejor forma
de proteger al turismo. Lo dicen todos los consultores
internacionales punteros en materia turística. Los principales
hoteleros lo dicen y los principales agentes del sector también.

Afronten el debate, y gracias por darnos la enhorabuena por
todos los datos que usted ha dicho, ¿sabe por qué?, porque
llevan siete años sin gobernar y por eso tenemos esas cifras. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Gràcies, moltes gràcies, president. Sr. Negueruela, li ho dic
sense ironia, cregui’m. Primer de tot, em sorprèn que a una
pregunta de turisme sigui vostè qui m'hagi contestat, perquè
vostè, a part de venir aquí a fer de prepotent i a fer renou, no
comanda ni a la seva conselleria. Els que marquen les
polítiques de turisme a les Illes Balears és el conseller de Medi
Ambient, el Sr. Mir, i les idees de MÉS per Mallorca...

(Alguns aplaudiments)

... vostè es pensa que aparenta ser el número 2 del Govern
darrere Francina, però no comanda ni a la seva conselleria.
Totes les polítiques de turisme, totes, les marca el Sr. Mir...

(Remor de veus)

... limitacions als aparcaments de les platges; reducció de
gandules, que això és turisme de qualitat; reducció i eliminació
de “xiringuitos” a totes les platges de les Illes Balears, que això
és turisme de qualitat; eliminació i reducció de creuers, que
això és despesa, despesa turística i turisme de qualitat; fins i tot
les limitació més grans durant la pandèmia als restaurants de les
Illes Balears les han marcat des de MÉS per Mallorca; no voler
arreglar l’aeroport, que això serien millores per al turisme i
comoditat per als ciutadans de les Illes Balears; i ara la
moratòria turística per decréixer turísticament. 

Per tant...

EL SR. PRESIDENT.

Silenci, per favor.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... Sr. Negueruela, ja que vostè contesta la pregunta, reaccioni
d'una vegada, perquè fins ara el titular de Turisme és el Sr. Mir
i vostè, de moment, fa molt de renou, però no és ningú.

Moltes gràcies. 
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(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Yo no sé quién manda y quién no manda en según qué
políticas. Lo que sé es que quienes no mandan son ustedes
desde hace siete años y les quedan mucho años más...

(Alguns aplaudiments)

... porque hacen una política que usted se viene a reir de un
chistecito que cree que ha hecho. ¿Usted se cree que ha hecho
una buena pregunta?, ¿se lo cree? Perfecto, yo le aplaudo su
respuesta...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... somos un cogobierno y cogestiona. Un día dice que al frente
de Turismo están los grandes hoteleros, otro día dice que están
los ecologistas, otro día dice que no sé qué. ¿Sabe lo
importante? Lo importante es que vamos a tener el mayor nivel
de empleo de nuestra historia con ustedes en la oposición por
siete años. Todos los que están...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.11) Pregunta RGE núm. 3757/22, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a diàleg i consens amb el
sector primari.

Onzena pregunta, RGE núm. 3757...

(Remor de veus)

... -silenci, per favor-, 3757/22, relativa a diàleg i consens amb
el sector primari, que formula la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, segons la notificació
que han fet avui matí. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, president. Dimarts varen ser els caçadors que es
varen concentrar a les portes del Parlament contra el govern
Armengol que vol prohibir la caça, i dissabte el col·lectiu de
pesca submarina es va rebel·lar pels carrers d'Eivissa en contra
del govern Armengol per la creació de noves reserves de
protecció marina, perquè prohibeixen la pesca recreativa. 

Pensa rectificar aquestes prohibicions i consensuar amb
caçadors i pescadors aquesta activitat, Sr. Mir? 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Riera. 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. Sra. Riera, agraesc que vostè
em faci aquesta pregunta, vostè que va ser membre -com ja li
vaig dir- destacada d’un govern. El que li puc dir és que torna
a arribar tard, torna a arribar tard vostè i el seu partit, perquè el
diàleg aquest govern l'ha practicat des del principi, no només
amb el sector primari, sinó amb tots els sectors, i, de fet, diria
que mai cap govern no havia potenciat el diàleg social com ho
està fent aquest govern. I el que és segur és que molt manco ho
havia fet un govern del Partit Popular. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sr. Mir, idò per practicar el diàleg veim
que els caçadors i pescadors li diuen basta, basta d'imposicions,
basta d’improvisacions i un poc més de consens amb ells i deixi
de cercar excuses ideològiques per atacar-los.

Miri, tots volem protegir el món rural i sobretot els
caçadors. Els caçadors, que són els que més tenen cura del
camp, els caçadors, que sembren parcel·les particulars a
Eivissa, per exemple, per poder-hi caçar a canvi, que fan netes
les garrigues, que eviten incendis a fora vila, que eliminen la
processionària dels pins o que, per exemple, ajuden a eliminar
plagues invasores o les serps, per la qual cosa, la caça ajuda el
camp, ajuda els animals i ajuda els propietaris de les finques. 

Però, clar, resulta que a vostè no li agrada, no li agrada la
caça, no li agrada la pesca, no li agraden les barques, no li
agraden els “xiringuitos”, no li agraden les casetes a fora vila;
i tot el que no li agrada, ho prohibeix; prohibeix a poc a poc la
seva activitat fins que se la carreguen. Això sí, després ho deixa
tot abandonat, les finques que prohibeix, els torrents que deixa
bruts, les platges... 

Idò, miri, nosaltres, des del Grup Popular, deim tot el suport
a la caça, tot el suport als caçadors i als pescadors, com ho feim
des del Consell d'Eivissa on governam. 

La caça és competència dels consells, no és competència de
vostès, i a través del Consell de la Caça anualment a Eivissa
aproven ordres de vedes des del diàleg amb associacions de
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caçadors, amb criadors de cans, amb tècnics, amb polítics, ...
sempre amb consens des de fa molts d'anys, fins que ha arribat
vostè i s'ha ficat amb una competència que no és seva, només
perquè no li agrada i no forma part del seu model ideològic.

Idò nosaltres li reclamam que rectifiqui i li reclamen els
caçadors i li reclamen els pescadors, que no es fien de vostès
perquè només els lleven drets. Escolti els que en saben,
desmenteixen les seves dades, així que consensuï amb ells,
perquè protegir no és prohibir. Miri, deixi els eivissencs en pau,
deixi la gent viure tranquil·la i preocupi’s dels problemes reals
de la gent sense fastiguejar ningú per tapar la seva
incompetència. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Riera. 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. Una vegada més queda clar
que el seu partit si guanya un titular o una confrontació, poc els
importen els fets. Vostè no ve informada, una vegada més no
ve informava, i jo l’he de desmentir en algunes coses. 

Miri, el Pla de gestió, que és de la Xarxa Natura 2000, no
és de caça, du des de 24 de març en exposició pública. Abans
d’aquest tràmit, formal, es va obrir l’audiència pública on les
entitats afectades, entre altres la Federació Balear de Caça, la
Societat de Caçadors de Sant Josep, la Fundació Balear per la
Caça i l'Art Cinegètic, varen rebre notificació del tràmit
d'audiència. Per tant, aquestes entitats varen tenir quinze dies
més per poder expressar les seves opinions. A més, d’aquests
tràmits, que marca la llei, hi va haver dos tallers participatius
on les entitats de caça hi varen ser convidades. El director
general d'Espais Naturals i Biodiversitat, per altra banda, ha
mantingut diversos contactes amb aquestes entitats. 

El Pla de gestió ha estat redactat per un equip
multidisciplinar que ha comptat amb la participació de tècnics
de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, de l'Ajuntament
de Sant Antoni, de l'Ajuntament de Sant Josep i del Consell
Insular d'Eivissa, participació directa dels tècnics de Medi
Ambient d’quest pla de gestió. 

Parlam d'un pla de gestió que té una gran quantitat
d'hectàrees, tant marines com terrestres, i hi ha un vedat on es
prohibeixen temporalment la caça de dues espècies. I vostè ve
amb el mantra de què aquest govern vol prohibir la caça.
Aquest govern també està a favor de la caça, i ho ha demostrat
en moltíssimes ocasions. 

Per tant, vengui a fer una oposició responsable. No digui
més mentides als ciutadans d'aquestes illes, perquè els
ciutadans d'aquestes illes en aquest parlament es mereixen, com
a mínim, la veritat. Moltes gràcies. 

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 3764/22, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a decreixement turístic, o
turisme sostenible de qualitat. 

Dotzena pregunta, RGE núm. 3764/22, relativa a
decreixement turístic, o turisme sostenible de qualitat, que
formula la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. Conseller. ¿Usted
con quién está?, ¿con los del crecimiento y la turismofobia o
con los que apostamos por un turismo sostenible y de calidad?
La semana pasada no fue capaz de contestar a esta sencilla
pregunta, ahora tampoco, y seguramente no contestó porque al
mismo tiempo sus socios de Gobierno, le pedían un crucero al
día, que hoy tenemos el mayor del mundo en el puerto de
Palma, combatir los coches de alquiler o los beach club y por
otro, le pedían el decrecimiento, tildando de suicida depender
sólo del turismo, cuando todos ustedes han tenido casi dos
legislaturas para cambiarlo si era lo que querían. 

Usted hizo uso de la demagogia y aseguró que Baleares
tendría este año los mejores datos de la historia porque el
Partido Popular no gobernaba. Por tanto, tendríamos que
entender que la subida del paro de este primer trimestre, es
todo culpa suya y de la Sra. Armengol...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Es así, es así, Sr. Conseller. Miren, nosotros somos serios
y prudentes, valoramos las buenas previsiones y sabemos que
el turismo sacará a Baleares de esta crisis, una vez más, a pesar
de ustedes. 

Por tanto, insistimos, Sr. Conseller, ¿decrecimiento turístico
o turismo sostenible y de calidad? Gracias, Sr. Presidente.

(Remor de veus i 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. Creo que ustedes lo que tienen
realmente es un problema de definición, porque mientras
intentan hacer discursos ultras, la sociedad va por otra parte, y
entiende el debate que ha planteado el Gobierno, y al que
ustedes sólo se oponen por oponerse. Las cifras, mañana
conocerá las cifras de paro del mes de abril y verá cómo son. El
mes del primer trimestre del año usted sabe cómo es. 
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Por tanto, yo creo que aquí demagogia es la que hacen
ustedes, pero aún así, nunca tuvimos tanto empleo en estas islas
como el primer trimestre de este año, en un primer trimestre,
nunca, con ustedes nunca. Es que con ustedes nunca hemos
estado en estas cifras, porque llevamos siete años sin que
gobiernen. Por tanto, usted no venga aquí a hacer un debate
sobre según qué cosas. 

Usted habla de debate de calidad. Yo le puedo decir, ¿es
calidad la que propone el Partido Popular, que es votar a favor
de los autosdispensadores de alcohol en los hoteles?

(Alguns aplaudiments)

¿Que todos los hoteles pueden tener autodispensadores de
alcohol? Ese es el debate de la calidad, el debate de la calidad
es votar en contra de la circularidad y de establecer límites en
materia energética, de agua y de alimento primario. ¿Eso es
calidad, o eso es oponerse? Porque usted se va a oponer hasta
las enmiendas que introduce la Conselleria de Agricultura, para
hablar de porcentaje de producto primario en nuestras islas.
¿Eso es calidad? ¿Es el debate del Partido Popular, éste el que
queremos tener? 

¿Cuáles son los datos de los que usted habla? También
habla de que crecer en 20.000 plazas más es decrecer
económicamente, es que eso no se lo cree nadie. Ustedes
buscan un mantra de un término que es económico y lo
confunden con plazas turísticas. No es lo mismo decrecimiento
económico, que reducción de plazos turísticas, algo que
entiende todo el mundo, porque se puede crecer
económicamente mucho, frenando el crecimiento de plazas
turísticas, que es lo que ha hecho este gobierno de forma
totalmente sólida, seria y pactada. 

No se crecen en plazas, pero se va a crecer económicamente
y lo va a ver este año, el mayor crecimiento de España, con una
limitación de plazos turísticas, y no va a pasar nada y
tendremos las mejores cifras de empleo y el mayor crecimiento
económico de España, porque ese es el verdadero modelo. Lo
que usted puede hablar también, es de qué pasa en el modelo de
calidad del empleo de los trabajadores y trabajadoras del sector
turístico, porque aquí nunca le he escuchado nada. ¿Está a
favor de los contratos temporales del sector turístico o está a
favor de los indefinidos? ¿Está a favor de que suban los
salarios o de que bajen los salarios? ¿Cuál es la postura del
Partido Popular respecto a los trabajadores y trabajadoras del
sector turístico? 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Le recuerdo que quien gobierna es
usted, las preguntas las formulamos nosotros. Incoherencia,
usted habla decrecimiento y alardea de las cifras de 2019.
Mayor incoherencia no la hay. Incoherencia, 100.000 plazas

turísticas con ustedes en siete años, la mayor de la historia.
¿Quiere más incoherencias? ¡Por favor, Sr. Conseller!

(Alguns aplaudiments)

Y a un año de las elecciones, entendemos que estén ustedes
nerviosos, la tendencia del cambio, sus socios que empiezan a
desmarcarse, dejando más claro que ustedes nunca tuvieron un
modelo turístico ni económico para Baleares. 

Mire, el Partido Popular lo tiene claro. Creemos en el
turismo de calidad y en el crecimiento sostenible y responsable,
y somos el único partido que lo hemos demostrado. Con
nuestras leyes se abordó el control de crecimiento, a través del
intercambio de plazas, y el incremento de la calidad. Se dotó de
herramientas para recuperar la quiebra que nos dejaron los
gobiernos Zapatero y Antich y se abordó un cambio de
paradigma real, basado en los valores de nuestro territorio, para
modelar la demanda y combatir la estacionalidad...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

 El resultado fue la mayor inversión en calidad, creación de
empleo y reconversión de las zonas turísticas de toda la
historia, y esto sí es histórico. Líneas de trabajo que hemos
venido proponiendo y que han rechazado ustedes
sistemáticamente. Por tanto, lo que deja claro es que ustedes
están con el decrecimiento, con la turismofobia y lejos de los
postulados del Partido Popular, una gran lástima. Pero ¿sabe
qué pasa? Que cada día falta menos para el ERE colectivo que
les van a hacer los ciudadanos de Baleares en mayo de 2023. 

Muchas gracias. 

(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. Ha dicho una cosa que tiene usted
razón, usted ya le viene hasta la palabra ERE a la cabeza. Le
viene la palabra ERE porque es lo único que piensan para
hablar de empleo, sólo puede hablar usted de ERE, no sabe
hablar de otras cosas. Tenemos las mejores cifras porque
ustedes no están. Votan en contra de la reforma laboral, votan
en contra de que se suban los salarios, votan en contra del
mayor crecimiento de empleo de la historia, que es en este
primer trimestre...

(Remor de veus)

 



7318 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 118 / 3 de maig de 2022 

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

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

..., que será a partir de mañana.

(Alguns aplaudiments)

Estamos muy tranquilos, porque se suben los salarios sube
el crecimiento, sube...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Senyors diputats i diptuades! Gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 3759/22, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a agilitat de l'IBAVI. 

Tretzena pregunta, RGE núm. 3759/22, relativa a agilitat de
l'IBAVI, que formula el diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:  

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Conseller. Vostè fa com
els crancs, en comptes d'avançar, va cap enrera sense
planificació ni gestió. Aquestes últimes setmanes continuen
sumant queixes de molts de ciutadans pel retard de mesos per
poder aconseguir una cita a l'IBAVI. Ens pot explicar com és
possible que dia 3 de maig, 2.981 famílies a Balears no
sàpiguen si ja han acabat o no de revisar tota la documentació
per rebre l'ajuda del lloguer corresponent a l'any 2020. 

Ens pot explicar com és possible, que després de 154 dies
d'haver tancat la convocatòria per rebre les ajudes de lloguer de
l'any 2021 no hagin estat capaços de treure ni tan sols el llistat
provisional dels milers de famílies de Balears que ho estan
esperant? Perquè, si per a vostè és normal, expliqui’ns com
l'any passat, un dia com avui, ja havien abonat a 3.156 famílies
les ajudes per al lloguer. Com és possible que enguany, amb un
pressupost de quasi 600.000 euros més en el capítol 1 de
personal i amb càrrecs de confiança a cada illa, ha passat de 2,5
a gairebé 3,1 milions d’euros, o sigui, que més personal, amb
més cost per als ciutadans, reben pitjors serveis, perquè van
més lents i hi ha més queixes, els serveis van pitjor, fins i tot
externalitzen serveis, o sigui, es treuen feines de sobra, i tot així
van més lents i pitjor? Perquè fa un mes que el Col·legi Oficial
d'Administradors de Finques de les Illes Balears assumeix la
gestió de les fiances de lloguer de l'IBAVI, perquè vostès no
eren capaços. 

Ens pot explicar quin model de gestió, eficàcia i
transparència és aquest, Sr. Marí?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, encara no fa un
mes, vostè va demanar una compareixença i li hagués pogut
contestar tot això en aquella compareixença. El que passa és
que degué tenir pressa, no sé si hi havia alguna urgència i no va
esperar ni tan sols que li contestàs, però amb molt de gust, avui
li contestaré sobre l'agilitat que tenim a l’IBAVI, no li parlaré
d’habitatges nous, no li parlaré massa de tanteig i retracte. 

Li diré que hem estat capaços d'adjudicar totes les
promocions d’HPO que vàrem licitar el passat mes de
desembre, 8 promocions de 92 nous habitatges, amb clàusules
de revisió i amb clàusules possibles, davant la situació que
tenim, davant les incerteses de mercat, que han acceptat tots els
constructors de Balears i que estam posant primeres pedres tots
aquests dies: 300 renovacions de contractes de l’IBAVI, 200
contractes nous, 500 famílies s'han vist beneficiades per aquests
contractes, retorn voluntari de claus de més de 30 famílies,
recuperació de 80 habitatges, 150 regularitzacions de
pagaments de lloguer, amb diàleg i feina. Per tant, posam ordre
en els pàrkings, en locals, ... Esforç també per fer possible que
els llogaters dels nostres habitatges no paguin més del 30%. Per
tant, estam -jo crec- fent feina.

I en el tema que vostè em demana, anava pel retard de les
ajudes de lloguer, idò també estam a punt de fer un primer
pagament anticipat que no diferirà gaire del que férem l'any
passat. L'any passat em criticava el que fèiem, enguany ja em
posa com a exemple el que férem l'any passat. En tot cas, vostè
segueixi per aquesta línia, que nosaltres seguirem fent feina per
donar servei als ciutadans d'aquesta comunitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Ha de pujar un poc més el nivell, Sr.
Conseller.

(Xivarri)

Les ajudes no són per publicar ni fer màrqueting, són per
ajudar realment als que ho necessiten. Ja és hora que acceptin
les nostres propostes d'incentius fiscals per seguretat jurídica,
impedir ocupacions il·legals, perquè seria més fàcil, eficaç i
econòmica ... 
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EL SR. PRESIDENT: 

Silenci, per favor... 

EL SR. CAMPS I PONS:

... la gestió. Com pot explicar el conseller de la gent als
ciutadans que amb 340 milions de superàvit de l’any 2021 no
siguin capaços d'atendre les 2.981  famílies que han quedat
sense ajuda? Com pot ser -ara, que tot puja- que no siguin
capaços de baixar els imposts a les rendes mitjanes i baixes?
Com pot ser que no siguin capaços d'agilitar els tràmits i pagar
les ajudes, en temps i forma, Sr. Marí?

No és millor qui gasta més, sinó qui soluciona els
problemes de la gent.

Des que vostès governen el problema de l’habitatge ha anat
a pitjor. I la ciutadania ho sap. Sr. Conseller, a l’IBAVI no hi
ha agilitat, perquè no existeix ni planificació ni gestió, està clar
que no hi ha ni rei ni roc.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sr. Camps, que em parli d’agilitat i
d’espera a les oficines de l’IBAVI, que vostès a Eivissa i a
Menorca varen tancar i que aquest govern...

(Alguns aplaudiments)

... és el que les ha posat en marxa altra vegada, per rebre
peticions contínuament de la gent que confia en aquest govern
i en l’IBAVI, per fer feina i per demanar ajuda a l’IBAVI; amb
un augment importantíssim del nombre de peticionaris, amb un
augment importantíssim de les ajudes que donam per al lloguer,
que hem passat d'un milió i mig -el 2015- a més de 9 milions
d'euros l'any 2022. I vostè em demana agilitat, si som nosaltres
que donam ajudes a la gent, i no amb la política de vostès, que
tancaven les oficines a les illes d'Eivissa i de Menorca. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.14) Pregunta RGE núm. 3762/22, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades sobre pobresa a les
Illes Balears. 

Catorzena pregunta, RGE núm. 3762/22, relativa a dades
sobre pobresa a les Illes Balears, 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. Balears és la comunitat on més ha
augmentat la pobresa els darrers anys. Abans de la pandèmia
vàrem passar d'un 15% a un 22%, i ara, després de la
pandèmia, hem arribat al 26% de la població. Què vol dir?, que
hi ha una tercera part de la ciutadania en situació de pobresa,
amb dificultats per arribar a finals de mes; i afecta bàsicament
a dones, nins i persones majors, que són els més vulnerables.

Clar, quan això fa set anys que governa l'esquerra a Balears,
es desmunta la teoria que vostès siguin el govern de la gent.
Vostès són el govern que més ha empobrit la gent, que més ha
perjudicat els drets socials i que ha generat més diferència entre
rics i pobres.

És conscient, Sra. Santiago, que les seves polítiques
d'esquerres han dut a Balears a la pobresa?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Sra. Núria Riera,
crec que no hem llegit el mateix informe. Vostè fa referència a
aquest informe, i aquest informe -d'una forma molt clara-
estableix que, a l'any 15, el risc de pobresa a la nostra
comunitat autònoma era de 26,3, i que a l'any 20 és de 22,0.
Hem reduït la pobresa des que estam gestionant aquesta
comunitat autònoma; a Espanya és del 26,4. 

L’índex de Gini -que és un dels més pràctics per valorar la
pobresa- a les Illes Balears ha passat de l'any 15, que era un 34,
a l'any 20 que és un 26,5%; la nacional és un 12. La renda
mitjana era l'any 2015 de 15.800 persones; la renda l'any 2020
és de 18.700 persones. Totes les nostres polítiques públiques
estan encaminades a redistribuir la riquesa, que és una forma de
reduir la pobresa.

Sí, Sra. Núria, a les preguntes contestar... Sra. Riera,
disculpi. Sí, Sra. Riera, la pregunta és clara i la contestació
també: sí, estam preocupats per la pobresa i lluitam per
redistribuir millor la riquesa.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Riera.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Santiago, idò ningú no ho diria,
que estan preocupats per la pobresa, perquè darrere totes
aquestes dades macroeconòmiques que vostè dóna i els
informes que mostra, hi ha persones; aquelles persones que
vostès havien de protegir, famílies que fa un parell d'anys eren
classe mitjana i que ara no tenen un sou que els basti ni per
pagar unes condicions mínimes de vida o que han de triar entre
pagar el lloguer o donar als seus fills una menjada sana al dia.

Sap vostè que som la comunitat on hi ha més pobresa
energètica, gent que no pot posar la calefacció o la rentadora?
Sap vostè que som la comunitat on hi ha més persones usuàries
d’entitats socials i que han crescut un 30% en els darrers anys?
Aquestes dades són persones, i em centraré en un col·lectiu de
persones que tenen vostès molt oblidat: el de les persones
majors jubilades.

Sap vostè que les pensions balears estan per davall la
mitjana de pobresa d'Espanya?...

(Remor de veus)

... 84.000 jubilats balears reben una pensió inferior a 688 euros,
considerada la mínima...

EL SR. PRESIDENT: 

Silenci, per favor... 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... per no ser una pensió pobra. I, d’aquests, 35.000 jubilats
balears no cobren ni 450 euros de pensió, el que és una pobresa
severa, senyors del govern de l'esquerra. 

És aquesta la seva manera de vetllar per les persones
majors?, persones que tenen l'únic ingrés, una pensió?; perquè
si és l’únic ingrés no és culpa del seu esforç personal, és culpa
de les seves decisions polítiques que tenen aquesta pobresa.
Això sí, mentre el Govern Armengol ha cobrat...

EL SR. PRESIDENT: 

Silenci, per favor... 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... 600 milions d’euros més d’allò previst en imposts, ha tengut
un superàvit de 300 milions d'euros a finals de 2021 a les
butxaques de les arques públiques, i vostès no volen baixar els
imposts a la gent.

Això és el que passa quan es viu d'esquena a la realitat: que
el Govern és cada vegada més ric, i els ciutadans són cada
vegada més pobres. De res no serveix que s’apropiïn de la
pancarta dia Primer de maig, si els altres 364 dies no fan res per
la gent, els ciutadans de Balears.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sra. Riera. Vostès cada dia hi insistesc, cada
dimarts venen aquí a fer aquest discurs, que ens sembla un
discurs, un míting, de dos minuts i mig; dos minuts i mig
parlant de qualificatius, descripcions... Propostes?, propostes
no n'hem sentida cap. Quina proposta sentim de... Baixar els
imposts?

(Se sent de fons la Sra. Riera i Martos que diu: “Baixar els
imposts” i remor de veus)

Baixar els imposts, això ha dit, i a aquesta gent que és
pobra, que no els paga, l’ajudarà molt, a aquesta gent que no
paga IRPF l’ajudarà molt...

(Alguns aplaudiments i xivarri)

Genial, senyora..., Sí, senyora...

(Aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

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

Escolti, Sra. Riera, ja que ha fet una pregunta, escolti ...
Quina és la lluita millor per reduir la pobresa?, un treball digne
i un salari digne. Escolti, bé, Sra. Riera, el Partit Popular s'ha
oposat al fet que un treballador o una treballadora que fa feina
amb 35 euros... i 40 dies a la setmana, cobri menys de 1.000
euros. A això s’ha oposat el Partit Popular! No li fa vergonya,
Sra. Riera, això? Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Quinzena pregunta...

(Remor de veus)

Silenci, per favor...

Podem continuar? Gràcies.

I.15) Pregunta, RGE núm. 3553/22, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a oposició del Govern
a la posada en marxa del col·legi de docents. 

Quinzena pregunta, RGE núm. 3553/22, ajornada a la sessió
anterior, relativa a oposició del Govern a la posada en marxa

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203553


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 118 / 3 de maig de 2022 7321

del col·legi de docents, 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, i ben trobada. Avui comença la seva marató de
respostes.

Sra. Presidenta, crec que vostè estarà d'acord amb mi si
deim que els docents són un col·lectiu molt important a les
nostres illes, al nostre país, són un col·lectiu que en un moment
donat va ser una peça fonamental per aturar unes polítiques que
el que volien era acabar amb l'escola pública, no només em
refereixo a la política educativa del Sr. Bauzá, també a la llei
Wert, feliçment superada.

Tot aquest moviment que es va canalitzar a través de
l'Assemblea de Docents va donar lloc, entre altres, a la idea de
crear un col·legi de docents. La idea és dir: a banda de
l'enquadrament sindical dels professors, absolutament
necessari, evidentment, per vetllar pels seus interessos i pels
seus drets laborals, un altre tipus d’enquadrament de caràcter
més professional, de caràcter més acadèmic, de caràcter més
científic, el que és la contribució dels docents a la millora
educativa de les nostres illes. 

La idea de fer un col·legi de docents va rebre de bones a
primeres l’oposició de la Conselleria de Presidència que en
aquests moments estava encapçalada per la Sra. Costa, actual
portaveu del seu grup parlamentari, a través d'una sèrie
d'informes que posaven objeccions a la posada en marxa
d’aquest col·legi, tant va ser així que l’única manera de posar
en marxa aquest col·legi no va ser altra que presentar una
proposició de llei, impulsada per MÉS per Menorca, però
també s'hi va afegir MÉS per Mallorca, s'hi va afegir també
Unides Podem i s'hi va afegir també El Pi, no?, i aquests quatre
grups parlamentaris vàrem presentar aquesta proposició de llei
i vàrem aconseguir que s'aprovés. 

Jo sempre he tingut la sensació, potser per aquesta oposició
inicial per part de la Conselleria de Presidència, que el seu
partit no era molt propici a aquesta solució a aquest col·lectiu.

En qualsevol cas, percepcions personals a banda, la realitat
és que actualment la consellera de Presidència, la mateixa
conselleria, ara encapçalada per la Sra. Garrido està donant
llargues ja amb un llarguíssim viacrucis i impedeix la
realització al final d'un dret fonamental, perquè el dret
d'associació és un dret fonamental recollit a la nostra
Constitució, que s'inscrigui aquest col·legi professional. 

Per tant, Sra. Presidenta, jo li volia demanar: per què el seu
govern s’oposa amb tanta vehemència i amb tant esforç a la
constitució i a la posada en marxa del col·legi de docents?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, intentaré llevar
aquestes bellumes negres que té davant la vista, que no són
res... de veritat ni tenen res a veure amb la realitat del que fa el
Govern de les Illes Balears.

Com vostè feia, i ja que me’n dóna l'oportunitat, primer de
tot faré un elogi una vegada més als docents de la nostra
comunitat autònoma que, efectivament, són un col·lectiu ampli
i divers que sempre ha estat a l'alçada de les circumstàncies.
Vostè recordava moments molt complexes dins el sistema
educatiu de les nostres illes, com va ser l'època del govern del
Partit Popular amb majoria absoluta on es va viure la major
crispació dins l'escola a les nostres illes; em recordava la llei
Wert. Jo recordaré també aquesta terrible pandèmia de la
COVID que hem viscut i on el comportament de tota la
comunitat educativa, i molt especialment dels docents de les
nostres illes, ha estat una vegada més excel·lent i ens han donat
una vegada més una mostra de compromís amb la terra i amb
el que més estimam que són els nostres fills i les nostres filles. 

Dit això, des del Govern de les Illes Balears tenim sempre
plena col·laboració amb els col·legis professionals que vostè
sap que es regeixen sota la llei de 1998 amb uns decrets que
s'han de fer des de la Conselleria de Presidència. 

Els col·legis professionals són institucions importantíssimes
a la nostra comunitat autònoma amb els quals col·laboram
habitualment en tots i cadascun dels àmbits oportuns.
Òbviament per constituir un col·legi professional... té tota una
sèrie de mesures que s'han de prendre, de documentació que
s'ha d’aportar, que és el que es fa en aquest moment per part de
la gent promotora del col·legi de docents a les nostres illes i en
la tramitació que s'està fent per part de la Conselleria de
Presidència. 

No li relataré tots els temes, els terminis que s'han fet, les
aportacions que s'han fet de documentació, els errors que hi ha
hagut, les esmenes que s'han hagut de fer, perquè ho ha
demanat a la consellera de Presidència, té tota la informació,
Sr. Castells, la té tota, sap perfectament que no hi ha cap
oposició per part del Govern de les Illes Balears ni molt manco
a la creació d'aquest col·legi docents, s’estan tramitant. De fet
el director general està parlant amb la gent per dir-los:
“Escoltau, vos ajudam a resoldre aquests problemes amb la
documentació i vos ajudam des del Govern amb tota la
tranquil·litat”, de fet, el conseller Martí March està fent ja el
decret, un dels decrets de desplegament de la llei educativa
aprovada recentment en el Parlament de les Illes Balears i...
amb una de les meses sectorials ja comptam que hi haurà el
col·legi de docents.

Per tant, tenim plena fe que aquest col·legi es constituirà de
forma molt ràpida a les nostres illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. El paper ho aguanta tot, Sra.
Presidenta. Els informes, vostè diu que tinc tota la informació,
efectivament, els informes en els quals es basen per rebutjar la
inscripció del col·legi de docents són infumables, és a dir, estan
plens d’opinions personals absolutament discutibles, estan
plens de... senyalar factors que s'han de canviar sense dir com
i, per tant, el que fan és deixar en absoluta indefensió els
professionals que volen inscriure aquest col·legi. Estan
conculcant un dret fonamental, Sra. Presidenta, i vostès en són
els responsables per acció o per omissió.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Castells, jo, les seves opinions,
les respecto, però hauria de respectar els informes jurídics dels
funcionaris d'aquesta comunitat autònoma. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 3750/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a massificació per a aquest estiu. 

EL SR. PRESIDENT:

Setzena pregunta, RGE núm. 3750/22, relativa a
massificació per a aquest estiu, 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 de nou, Sra.
Presidenta, dels informes jurídics ja en parlarem un altre dia
amb més extensió en una comissió d'aquest parlament. 

Miri, parlem de turisme i parlem sobretot... jo li demanaria,
crec que estan arribant missatges contradictoris, no?, em
sembla que fa una estona el conseller Negueruela en una
resposta deia que aquesta seria una temporada d'èxit, de rècord.
A mi m'agradaria que vostè m’aclarís i em fes una valoració des
del seu govern. Això és positiu o és negatiu?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, sense titubejar
en absolut, tenir les xifres rècord d'ocupació, tenir la gent
d'aquestes illes que tengui feina, que la tengui en qualitat i que
tengui un millor salari és una magnífica notícia per a aquesta
terra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Presidenta, fa vint
anys, per exemple, podria dir trenta, però fa vint anys en
aquestes illes es vivia millor que ara, hi havia menys feina, hi
havia menys dificultats per a la mobilitat, hi havia més renda,
hi havia menys saturació. A partir de determinat punt, a partir
d'un determinat punt com més turisme i més massificació hi ha
menys benestar i menys riquesa, i les dades són indiscutibles,
Sra. Presidenta. Vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... no m’ho pot negar.

En una primera fase d'aquest excés, el que s'ha produït en
els darrers vint anys, en una primera fase hem adreçat les
nostres illes de cara al turisme i cada vegada més d'esquena als
residents, cada vegada s’ha creat un ecosistema més adequat
per al visitant i més antipàtic - per dir-ho així- per al resident.
En una segona fase, que és on estem ara, també és negatiu pel
mateix turisme, perquè evidentment el turista no vol anar a un
entorn on hi ha massificació, on hi ha renous, on hi ha dificultat
per moure’s.

Per tant, estam arribant al col·lapse d’aquest model, és a dir,
no només està creant molèsties i incomoditats per als residents,
incomoditats que arriben a haver-se de conformar amb
infrahabitatges, Sra. Presidenta, no parl d’incomoditats...
superficials. Ha sortit la notícia als diaris, es lloguen a Palma
trasters per 150 euros com a infrahabitatges per a treballadors
que vénen a aquestes illes a treballar en aquest model d'èxit tan
positiu que vostè diu.

Créixer més ja no és més riquesa, Sra. Presidenta, és menys
riquesa, i és una font de problemes molt greus per a la gent,
problemes per als residents que som aquí des de fa anys o per
als residents que vénen ara, problemes sobretot en l’habitatge
i problemes en les condicions de vida i de gaudir de les nostres
illes com a residents.
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Estam creant ocupació, vostè que n’ha presumit tant, Sra.
Presidenta, per damunt de les nostres possibilitats i de les
nostres necessitats. Quants de treballadors han de venir a les
nostres illes, Sra. Presidenta? Quanta ocupació ha de crear les
Illes Balears perquè vengui gent de fora a les nostres illes? 

Crec que cal donar un missatge clar de limitació i d'entendre
que aquesta sortida a curt termini que fem de la crisi no és la
sortida que necessitam a llarg termini per a les nostres illes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Castells, vostè planteja un debat
que podria ser molt ampli sobre l'increment de població en
l’àmbit mundial, sobre com la gent es mou en els llocs on hi ha
alguna sortida de vida i, per tant, és un debat molt ampli, al
qual jo ara avui no tenc temps d'entrar en dos minuts que tenc
a la resposta a aquesta pregunta. 

Sí que me centraré en una cosa que em pareix que és molt
clara. Venim d'una pandèmia sanitària que ha suposat una
caiguda del 21% del PIB a les nostres illes, on fa no molts de
mesos alguns deien que no ens recuperaríem fins d'aquí a deu
anys i on gràcies a tenir governs compromesos amb aquesta
terra, govern d'esquerres, aquí i a Espanya hem aconseguit que
amb només dos anys tenim unes xifres rècord, Sr. Castells, i
vostè pot estar preocupat per no sé quines qüestions, per les
externalitats del sistema.

Jo estic contenta que la gent d'aquestes illes haguem superat
amb un esforç immens una situació sanitària dificilíssima, una
situació econòmica dificilíssima, i que els treballadors
d'aquesta terra aconsegueixin un lloc de feina amb una pujada
salarial que aquest mes -li ho record- s’ha pujat el 3,5% més
gràcies al diàleg social dins les nostres illes al conveni
d'hostaleria. 

És veritat que hi ha una situació de dir com hem de seguir
creixent econòmicament per donar dignitat, drets, a la nostra
gent, als residents d'aquestes illes? Clar que hi és aquest debat,
i hem enfrontat sense por, Sr. Castells. I des de l'any 2015, li he
de recordar, que gràcies a les polítiques on MÉS per Menorca
ha participat en part amb el Govern de les Illes Balears, hem
pogut créixer el PIB per càpita des de l'any 2015 a la nostra
població. Però és veritat que afrontam des de llavors unes
millores al nostre model econòmic. Per això, estam amb una
llei turística en aquest moment tramitant al Parlament on des de
l'esquerra deim clarament, no podem seguir creixent en places
turístiques perquè al final destrossarem la gallina dels ous d'or,
que és el turisme a les nostres illes, i que necessita, sens dubte,
d'algunes regulacions clares. 

Per això el nostre discurs és claríssim; no es pot créixer
més. Per això congelam les places turístiques. Ara bé, ens hem

d'alegrar que la gent de les nostres illes tengui feina i la tengui
en qualitat; que és la lluita que nosaltres fem, defensar els drets
dels treballadors i treballadores d'aquesta terra. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.17) Pregunta, RGE núm. 3549/22, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a aturada de la reforma del sistema de finançament
de les comunitats autònomes.
 

Dissetena pregunta, RGE núm. 3549/22, ajornada a la
sessió anterior, relativa a aturada de la reforma del sistema de
finançament de les comunitats autònomes, que formula el
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sra.
Presidenta, avui hem vist que no tothom entén que les Illes
Balears pateixen una injustícia en el sistema de finançament.
Per a El Pi és claríssim que vivim en la injustícia del sistema de
finançament, per dues raons molt fàcils. Qui més paga, que són
les Illes Balears, no som els més rics, som el número 7 en renda
per càpita; però és que, a més a més, el sistema no vincula
l'esforç fiscal, qui té una pressió fiscal més alta són les Illes
Balears, amb el repartiment dels recursos; i això ens ha
empobrit. Per tant, per a nosaltres la injustícia és palesa i, per
tant, la necessitat d'una reforma del sistema de finançament és
una prioritat urgent. 

Però ara resulta que les notícies que arriben de l'Estat, Sra.
Presidenta, no les podem considerar molt positives ni molt
esperançadores. Se’ns parla d'harmonització fiscal, pel rotllo
del dumping de Madrid i tota aquesta història; mala notícia per
a les Illes Balears si hi ha harmonització fiscal. Se’ns parla d'un
estudi de població ajustada en què el pes del factor corrector de
la insularitat perd potència. I darrerament, fa molt poques
setmanes, se’ns parla d'un acord PP-PSOE de congelació de la
reforma. 

Li demanam, què en pensa, d'això? 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): 

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, per la seva
pregunta. Jo coincidesc molt amb vostè que, efectivament,
aquestes illes tenen un problema d'infrafinançament històric. I
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això ho hem explicat, governi qui governi a Madrid, des de les
Illes Balears, almenys des d'aquests darrers set anys. 

És cert que, per tant, tenim un sistema de finançament
autonòmic que va caducar fa set anys, no fa més de set anys,
l'any 2014 i que, per tant, es necessita tirar endavant un nou
plantejament a l'Estat, tenint clar que del sistema de
finançament autonòmic depèn sobretot educació, sanitat i
serveis socials, que són les polítiques o una de les polítiques
claus per a qualsevol territori. 

Dit això, la consellera Rosario Sánchez ja li ha contestat
abans a una pregunta, que nosaltres no tenim cap explicació per
part del Govern d'Espanya ni ens han dit en cap moment que
s'aturi la negociació sobre el sistema de finançament
autonòmic. Per tant, nosaltres, com a Govern, seguim treballant
intensament en aquest plantejament. 

Vostè sap que es va fer el document de població ajustada.
Vàrem compartir amb vostès les al·legacions. Les hem
presentades al Govern a Espanya i creim que, efectivament, s'ha
d’abordar el debat sobre la negociació del nou sistema de
finançament autonòmic. I així ho seguirem reivindicant i així
ho seguirem treballant. Alhora, no deixarem de treballar des del
punt de vista bilateral per aconseguir els bons resultats per a
aquesta comunitat autònoma, i he de recordar una vegada més
que en aquesta legislatura hem aconseguit més recursos que
mai del Govern d'Espanya. 

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, davant la
notícia d'un acord PP-PSOE vostè, vostès, Govern de les Illes
Balears, han fet una gestió amb el Govern de l'Estat a veure,
què hi havia de realitat, què hi havia de veritat en relació amb
aquesta notícia? Han pogut certificar si efectivament hi ha un
acord de congelació o no existeix aquest acord? Perquè ens diu
que no tenen notícia, però han tengut una actitud activa de
demanar-ho i saber cert si això és així o no és així? Aquesta és
la pregunta que li formul. Perquè els recursos extraordinaris a
què vostès es refereixen contínuament a les seves respostes, i
jo no em cansaré de dir, benvinguts han estat aquests 855
milions d'euros, però això és una cosa absolutament
extraordinària i puntual; no resol un problema històric i
estructural. 

Per tant, necessitam una resposta contundent i necessitam
que el Govern de les Illes Balears alci la veu i rectifiqui i
certifiqui que, efectivament, no hi ha un acord de congelació en
la reforma del sistema de finançament.

Moltíssimes 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. A veure, Sr. Melià, li ho tornaré
explicar una vegada més. Vostè creu que si no s’ha aixecat la
veu, que això no vol dir cridar sinó que vol dir argumentar, vol
dir dialogar, vol dir negociar, vol dir aconseguir, vol dir
convèncer, i no és fàcil, governi qui governi a Espanya, vostè
creu que si no haguéssim fet això a les Illes Balears haguessin
arribat els 855 milions d'euros? Vostè creu que si no haguéssim
fet això hagués arribat una prestació per a fixos discontinus
extraordinària? Vostè creu que si no haguéssim fet això
haguessin arribat els 770 milions d'euros a fons COVID a la
nostra comunitat autònoma que ha estat per sobre de la nostra
població? Vostè creu que si no haguéssim fet això ara tendríem
el factor d'insularitat que per primera vegada en la història
democràtica, malgrat viure en una situació econòmica com la
que hem viscut a Espanya, tenim 183 milions d'euros al
pressupost d'enguany amb una aprovació quinquennal?

(Se sent una veu de fons que diu: “jo no et deman això”) 

Per tant, clar que seguim negociant i clar que seguim
aixecant la veu i clar que seguim dient s'ha d'abordar el sistema
de finançament autonòmic.

 Ara, Sr. Melià, no vivim a Mart cap de nosaltres, ni vostè
ni jo, i sap que aquesta legislatura hi ha hagut una pandèmia de
la COVID; sap que vivim una guerra d'Ucraïna amb mesures
concretes; sap que vivim el mecanisme de recuperació i
resiliència; sap que hi ha eleccions convocades a Andalusia, i
clar que seguirem reivindicant. I si nosaltres seguim governant,
que seguirem, ho aconseguirem. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 3556/22, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
activitats de caça. 

 Devuitena pregunta, RGE núm. 3556/22, ajornada a la
sessió anterior, relativa a activitats de caça, 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, la semana pasada
puso como excusa el funeral en Barcelona del monje separatista
Josep Massot para huir de la manifestación de protesta que los
cazadores de Baleares convocaron a las puertas de este
parlamento. Espero que hoy responda. 
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Usted el mes pasado afirmó que defendía las competencias
de caza en Baleares. Digo yo que será para acabar con ella,
porque a las múltiples restricciones se añade ahora la
prohibición de cazar en Ibiza el tordo y la codorniz, gracias a
la tramitación del Plan de gestión Red Natura 2000, que es lo
que los cazadores y VOX le pedimos que paralice por el
perjuicio que ocasiona no sólo los cazadores, sino sobre todo
al medio natural. De lo contrario, estará muy claro que lo que
ustedes pretenden es probar esta prohibición en Ibiza para
después prohibir en todas las islas. 

Por eso le pregunto, Sra. Armengol, si considera que con
estas prohibiciones usted defiende la caza y su importancia para
el medio ambiente. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, jo ja sabia per què
havien vengut vostès aquí, però li deman, i li deman, Sr.
President, que retiri les paraules sobre l’intel·lectual Pare
Massot.

(Alguns aplaudiments)

A mi em pot insultar, perquè tenc l'esquena grossa i perquè
sé a què estic i per què hi estic. Insultar un difunt, que és un
referent intel·lectual de primer ordre de les nostres illes, no té
cabuda a un parlament democràtic. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gràcies, Sr. Presidente. Sra. Armengol, yo he dicho que el
Sr. Josep Massot era un monje separatista, era un monje
catalanista y separatista, como sus socios de MÉS. No les estoy
insultando, estoy definiendo lo que eran, no he hecho ningún
insulto.

Sra. Armengol, no tome como excusa, no tome como
excusa lo que le acabo de decir, porque realmente lo que usted
tendría que hacer es responder sobre la pregunta que le he
hecho, y yo le he preguntado claramente si usted defiende la
caza y usted no defiende la caza y no lo hace porque lo que está
haciendo usted es aplicar las ideologías fanáticas de esos
ecologistas de subvención, que lo que hacen es aplicar unas
políticas que nada tienen que ver con la conservación del medio
natural. 

Es ridículo lo que ustedes están proponiendo para Ibiza,
escuchen -usted y el Sr. Mir, que lo mejor que podría hacer en
vez de ir a tanto funeral, es cesarle a él por incompetente-,

dígale al Sr. Mir que en el Plan de la Red Natura 2000 indican
que, debido al estado de sus poblaciones, la caza del tordo y de
la codorniz se debe prohibir, cuando realmente la codorniz se
encuentra en un estado favorable de conservación y los tordos
están en expansión en toda España y en Europa y esto lo dice
la Fundación Artemisan, cuyo informe ha presentado la
Federación Balear de Caza.

Usted, Sra. Armengol, quiere acabar con la caza y usted se
olvida de los importantes beneficios que la caza proporciona al
medio natural, por ejemplo, evitando las plagas que se están
sufriendo, aunque realmente, Sra. Armengol, lo que ustedes son
es esta plaga. Es una plaga de destrucción socialista, pero no se
preocupe, que nosotros reconstruiremos todo lo que ustedes
destruyeron. Muchas gracias. 

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 democràcia, un poble ha de saber
homenatjar a aquells que lluiten pels valors democràtics i la
presidenta d'un govern autonòmic ha d'estar a l'alçada de les
circumstàncies sempre, i ho intentaré estar en aquesta resposta,
que em costa molt, Sr. Campos, perquè si li digués el que pens
en aquest moment, no sé com ho hauria de controlar, del que
pens de vostè i de la seva formació política i de com estan
utilitzant els parlaments democràtics. 

Ara li deia, homenatjar els valors democràtics és obligació
d'un poble, i el Pare Massot, Medalla d'Or d'aquesta comunitat
autònoma, era una persona íntegra, un intel·lectual de primer
ordre, un historiador de primer nivell, un gran ambaixador de
la cultura catalana, sí, de les Illes Balears, sí, un gran
historiador, una persona amb una capacitat de feina immensa,
un exemple per molts de nosaltres. Vostè, Sr. Campos, mai,
mai, mai no li arribarà a l'alçada dels talons, ni tan sols per
entendre-ho.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.19) Pregunta RGE núm. 3547/22, ajornada de la sessió
anterior, presentada per la diputada Sra. Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la
no-realització de l'auditoria sobre la vacunació de la
COVID, promesa pel Govern el març del 2021. 

Dinovena pregunta, RGE núm. 3547/22, ajornada de la
sessió anterior, relativa a la no-realització de l'auditoria sobre
la vacunació de la COVID, promesa pel Govern el març del
2021, que formula la diputada Patricia Guasp i Barrero, del
Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. El mes de febrero de 2021, gracias a las
denuncias de nuestros profesionales sanitarios, conocíamos que
había personas, cargos VIP, que sin pertenecer al grupo
prioritario al que estaba destinada la vacunación durante la
primera fase, fueron inmunizados saltándose la cola, haciendo
valer su posición o su cargo. Un escándalo mayúsculo, cuando
no había suficientes vacunas ni para los sanitarios ni para
nuestros mayores. Aunque a usted y a su gobierno le pareció lo
más normal del mundo, igual que para el PP de Murcia, claro. 

Durante unas semanas sus socios abanderaron la
ejemplaridad y transparencia, eso sí, ante las cámaras y los
micrófonos, un paripé como siempre, porque a la hora de la
verdad y votar en esta cámara la comisión de investigación que
pedíamos desde Ciudadanos...

(Remor de veus)

Si pide silencio, presidente, se lo agradeceré.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, silenci per favor!

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias. Porque a la hora de la verdad en esta cámara, el 2
de marzo, votaron en contra y vetaron la comisión de
investigación de Ciudadanos. ¿Y por qué? Pues a cambio de la
promesa de llevar a cabo una auditoria al alcanzar el 70% de la
vacunación, que se sacaron en el tiempo ya de descuento y que
ha resultado ser una cortina de humo, no tanto como la del Sr.
Bolaños ayer, desde luego.

(Algunes rialles)

Presidenta, ¿por qué han incumplido su compromiso de
hacer esta auditoría?

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per la seva
pregunta, que té a veure amb vacunació, encara que amb una
part que jo no compartesc i que després la hi explicaré. Però em
permetrà, ja que fa una pregunta sobre la vacunació COVID,
donar l'enhorabona al magnífic treball i excel·lent dels
professionals sanitaris de les nostres illes. 

Començaré per això, perquè és un fet insòlit, 2.235.000
vacunes que s’han inoculat a la població de les Illes Balears.
Això és un esforç immens, també d'organització, i, per tant,
donar l'enhorabona una vegada més a la consellera Patricia
Gómez i al seu equip, perquè s’ha fet una feina immensa, en
centres de vacunació massiu, estant devora la gent, començant
fent els plantejaments de les vacunacions als més vulnerables,
a les persones que més podien patir davant la venguda de la
COVID. I, per tant, primer de tot, ens hem d'alegrar de
l'excel·lència del nostre personal sanitari i de l'excel·lència de
la ciutadania d'aquestes illes, que ha estat cridada a una
vacunació massiva, i així ho ha fet, no en una ni en dues
ocasions, sinó en tres ocasions. 

Li recordaré que encara estam en pandèmia sanitària, que
encara estam en fase de vacunació. En aquest moment, i també
faig una crida a la població d'aquestes illes, a tota la gent que
no s’ha posat la tercera dosi, perquè hi va haver molts de
contagis els mesos de Nadal, són unes 150.000 persones que
estan cridades a posar-se la vacuna, precisament aquest mes de
maig, mes de juny i que per tant, ho facin perquè és important.
En aquest moment, també estam ja inoculant la quarta dosi de
vacunació a les persones més vulnerables, a l'espera que es
pugui plantejar una altra dosi a altres col·lectius, a part dels que
ja estan dictaminats per la Conferència de Salut Pública. 

I dir-li que el que vostè detalla, de 2.235.000 vacunes que
s'han posat, vostè es fixa amb aquestes, que jo entenc
perfectament per què s'hi fixa i dir-li que hem seguit els
procediments, creim que correctes, des del Govern de les Illes
Balears, i ho hem explicat en moltíssimes ocasions, però no
defugim en absolut de res. L'auditoria s'està fent i jo li puc
assegurar, Sra. Guasp, que abans de l’1 de juliol la podrem
presentar.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Lo único que constato yo aquí, presidenta, es que han huido
de la rendición de cuentas y del compromiso parlamentario de
su grupo parlamentario en esta cámara, el 2 de marzo, que se
comprometió a realizar esta auditoria. Además, quiero recordar
esa contradicción que realizó usted con la consellera aquí, el 9
de febrero. Usted afirmó que nadie se había saltado la cola de
vacunación y que se habían seguido los criterios del ministerio,
cuando ese mismo día la consellera en comparecencia admitió
que sí que se había hecho porque sobraban dosis. 

Lo que queremos saber es lo que ya dijo la comisión ética,
que afirmó, la comisión ética de su gobierno, afirmó en el mes
de septiembre que estas personas no habían actuado con
integridad y eso es lo que está investigando la Oficina
anticorrupción. Y además, presidenta, ¿qué le parece que
nuestra segunda petición, a raíz de este informe de la comisión
ética, lleve desde septiembre en un cajón, sin llevarse a debate
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a un pleno? Y queremos conocer cómo, cuándo, quiénes y
quién controló esos listados. Porque su gobierno sigue dando
la espalda a la verdad, a la transparencia y a la eficiencia y
constatan, una vez más, su falta de...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp. A veure, des del
Govern de les Illes Balears s'han donat totes les explicacions,
i no només això, sinó que som l'únic govern que té penjades les
vacunacions de tots els alts càrrecs a la seva pàgina web. No en
conec d'altra que ho hagi fet, si vostè la coneix, expliqui-m’ho. 

Dit això, evidentment, com vostè sap, es va obrir una
investigació a l'Oficina anticorrupció, ahir mateix es varen
arxivar les dues darreres causes contra el Govern de les Illes
Balears, Sra. Guasp, aquesta és la realitat. Les coses es varen
fer bé, es va fer bé per part del personal sanitari i ha estat un
èxit d'aquesta societat el procés de vacunació, el procés de
vacunació rigorós i la protecció davant una malaltia que, sens
dubte, ha creat moltíssims de problemes en aquesta societat i a
tot el món.

Per tant acab com començava, agraint...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

I.20) Pregunta RGE núm. 3565/22, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular,  relativa a baixada
d'imposts als ciutadans de les Illes Balears. 

Vintena pregunta RGE núm. 3565/22, ajornada a la sessió
anterior, relativa a baixada d’imposts als ciutadans de les Illes
Balears, que formula el diputat Antonio Costa i Costa, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bon dia,
Sra. Armengol, des de fa mesos, per no dir ja anys, el Partit
Popular venim proposant una baixada d'imposts als ciutadans
i a les empreses de les Illes Balears, perquè creiem que és una
qüestió de justícia, sobretot, per exemple, en l'impost sobre les
herències, perquè creiem que és la millor forma d'estimular
l'activitat econòmica, perquè, ara que tot puja, creiem que és el
moment de compensar les famílies, a les PIME i als autònoms
per aquesta inflació desbocada, i perquè som a la comunitat

autònoma, i això és una realitat, de major pressió fiscal i major
esforç fiscal de tota Espanya.

Vostès, o vostè, Sra. Armengol, fins ara s'ha negat en rotund
a baixar els imposts, perquè poc menys que desapareixerien els
serveis públics fonamentals si s’abaixassin. Tot i això, s'han
produït algunes novetats, i per això li vull preguntar: encara
considera que no es poden o que no s'han d’abaixar els imposts
a la ciutadania de les Illes Balears?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa. Com que quan
parlam de tot hem de ser rigorosos, però quan parlam
d'imposts, i venint de vostè ho hauríem de ser més, no és cert
que les Illes Balears siguin la comunitat autònoma amb més
pressió fiscal per a la ciutadania d'aquest territori, no és cert.
Per tant, a partir d'aquí, intentem posar les coses al centre.

Vostè, vostès, quan són a l'oposició, el seu mantra és
l’abaixada d'imposts, sempre diuen el mateix: hi ha una
pandèmia, abaixada d'imposts; s'acaba la pandèmia, abaixada
d'imposts; ve una guerra, abaixada d'imposts; estam en situació
normal, abaixada d'imposts; però, quan governa, Sr. Costa,
ningú no s’oblida del que varen fer, vostè va ser el director
general de Pressuposts que va apujar tots els imposts, cada any
va tancar els pressuposts amb més dèficit, més deute i retallant
serveis públics i acomiadant personal públic de la nostra
comunitat autònoma.

Dita aquesta realitat, que és la certa, nosaltres, des que
governam, des de fa set anys, en aquestes illes hem mantingut
una fiscalitat progressiva, ha pagat més qui més té, i així ho
seguirem fent, perquè això significa que podem garantir serveis
socials, podem garantir una renda social, podem garantir una
bona educació pública, podem garantir una bona sanitat
pública, podem garantir serveis de mobilitat i tantes i tantes
altres coses.

Però en aquest moment que vivim, precisament, el Govern
d'Espanya acaba de fer un plantejament, que és abaixada
d'imposts de la llum, del 21 al 10%; han abaixat alguns imposts
d'hidrocarburs concrets; s'han apujat les pensions; s'ha apujat
l'Ingrés Mínim Vital; hi ha tota una sèrie de polítiques que van
algunes a tocar imposts, d'altres a donar ajudes directes, d'altres
ajudar a la població. Què hi ha votat el Partit Popular? En
contra.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Costa.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Armengol, del que no s'obliden els ciutadans de les
Illes Balears és que la major part de països europeus han
abaixat els imposts i les comunitats autònomes del Partit
Popular també han abaixat imposts.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Sra. Armengol, és perfectament possible abaixar els imposts
i no retallar els serveis públics, per exemple, a Andalusia han
abaixat tres vegades els imposts als ciutadans d'Andalusia, i la
sanitat i l'educació tenen el pressupost més alt de la història
d'aquella comunitat.

(Remor de veus i petit aldarull)

I vostè, Sra. Armengol, ja no té cap excusa ni una per baixar
els imposts, té 500 milions d'euros més com a conseqüència de
les vendes o de compres d'habitatges de luxe a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per part de no residents, i 340
milions d'euros de superàvit a un període de profunda crisi
econòmica i social en aquestes illes.

Des del Partit Popular proposam una rebaixa d'imposts per
import de 200 milions d'euros, perfectament compatible amb
aquest superàvit de 340 milions d'euros, pot abaixar els imposts
200 milions d'euros i encara amortitzar deute, 140 milions
d'euros.

Una baixada de l’IRPF a les rendes mitjanes i baixes;
l'eliminació o supressió de l'impost de transmissions
patrimonials per a joves menors de 30 anys; la supressió de
l'impost sobre successions i donacions entre pares i fills; és
perfectament possible fer-ho, Sra. Armengol, és una qüestió de
voluntat política. És més, no només és possible fer-ho, sinó que
és absolutament necessari fer-ho i fer-ho ja.

Sra. Armengol, el Partit Popular té enregistrada una
proposició de llei en aquest parlament des del mes de gener, la
posam a la seva total disposició perquè es pugui aprovar una
rebaixa d'imposts el més aviat possible en aquestes illes. Moltes
gràcies.

(Se sent una veu de fons que diu: “Molt bé” i alguns
aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa. El debat de
fiscalitat és un debat absolutament transcendent i important
perquè significa quins ingressos tenen els governs per poder
destinar a quines polítiques, i com es prioritzen. El nostre
plantejament és claríssim: fiscalitat justa i progressiva, que és
la que defensam i la que aplicam. Però això té efectes, el fet
que pagui més la gent que més té i l’AJD i el que hem ingressat
de més és de la gent que ha comprat patrimoni de luxe, que és

el que hem pujat en aquesta comunitat autònoma, vostè troba
que no han de pagar més els que compren patrimoni de les
nostres illes? Bé, idò el que hem pogut recaptar ha anat
directament a la gent més vulnerable, a la pobresa de què
parlava la Sra. Riera, a la sanitat pública, als serveis públics, en
termes generals, i dóna efectes, Sr. Costa, i té importància.

Andalusia ha abaixat els imposts? Sí. Quants sanitaris ha
acomiadat en plena sisena onada? 8.000 sanitaris.

(Alguns aplaudiments)

Aquí no, i això té importància, és clar que té importància.

I les mesures del Govern espanyol que vostès hi han votat
en contra han aconseguit que ja baixi 1,4 punts la inflació i, per
tant, que la vida de la gent sigui més digna. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.21) Pregunta RGE núm. 3751/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a instal·lacions de
temporada a les platges de Balears.

Vint-i-unena pregunta, RGE núm. 3751/22... -silenci, per
favor-, relativa a instal·lacions de temporada a les platges de
Balears, que formula el diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Veig que estan molt
preocupats per Andalusia, parlam de model de finançament, em
parla de les eleccions d'Andalusia; parlen d'imposts, parlen dels
imposts d’Andalusia; no sé si ara, quan parlem d’instal·lacions
de temporada, també ens parlaran de les instal·lacions de
temporada d’Andalusia,...

(Remor de veus)

... nosaltres estarem centrats a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Silenci, per favor!

EL SR. MELIÀ I QUES:

Tranquils. I com que estam centrats a les Illes Balears, el
que pretenem, i també ens congratulam que les perspectives de
la temporada turística de les Illes Balears siguin positives, molt
positives, perquè, evidentment, nosaltres volíem feina i activitat
econòmica a les Illes Balears.

Però els poders públics han de fer els seus deures i un dels
seus deures és que es donin les autoritzacions de les
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instal·lacions de temporada a les platges en un termini
raonable, i que estiguin, evidentment, en perfectes condicions
i instal·lades abans de l’inici de la temporada turística.

I això, que sembla una obvietat, no s’aconsegueix mai, i no
s'aconsegueix mai en gran part perquè les autoritzacions arriben
tard, hi ha platges encara avui, mes de maig, que encara no
estan autoritzades les instal·lacions de temporada. Això és una
vergonya impresentable!

I vostè em dirà: és competència de la Demarcació de
Costes. En part sí, però també hi ha un informe de la
Conselleria de Medi Ambient, que no ajuda molt, que no ajuda
molt que les instal·lacions de temporada estiguin en el temps
que pertoca.

I nosaltres la volem instar a lluitar contra aquesta situació
i, evidentment, demanam la transferència de Costes, com vostè
sap i volem insistir en aquesta qüestió, que ja li vàrem dir que
el que no hauria de passar és que quan la rebessin la
gestionassin com Recursos Hídrics, això ja li vaig advertir,
perquè necessitam eficiència i agilitat. Però tampoc no és
presentable, Sra. Presidenta, que vostès mantenguin una Ordre
del 2013, és a dir, no adaptada al Reglament de Costes del
2014, per fer els informes de la Conselleria de Medi Ambient.

Per això li demanam què pensen fer respecte d’això.

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. Jo coincidesc amb vostè, òbviament, i crec que tots
coincidim que totes les instal·lacions de les platges han d’estar
posades en temps i forma, és clar que sí. I això té a veure amb
moltes coses, amb algunes de les que parlava ara amb el Sr.
Costa, i no per tornar enrere, però crec que és important,
reforçar la cosa pública és fonamental perquè les coses
funcionin, i, per tant, tenir personal públic a les
administracions.

I la Llei Montoro, no és que em vulgui anar molt lluny, va
crear un problema greu a l'administració pública, en general, a
la municipal i a l'estatal,...

(Remor de veus)

... que té molt a veure amb això que parlam avui.

EL SR. PRESIDENT:

Silencia, per favor!

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

No, no, ja poden parlar ja, té molt a veure amb això que
parlam avui, perquè aquí hi ha dues administracions, vostè vol

tirar contra el Govern, em sembla molt bé, com sempre, i està
molt bé, i contestarem com sempre; però hi ha dues
administracions que són claus: els ajuntaments han de presentar
els projectes en temps i forma, i de vegades no succeeix així,
vostè ho sap perfectament, com ho sé jo, i que no és culpa dels
batlles i de les batllesses, parl del problema de personal que li
he explicat abans, i que tenen moltes dificultats els municipis
per poder actualitzar plantilles. I després hi ha un problema de
personal, també dins la Demarcació de Costes.

Precisament d'aquí una estona amb la consellera de
Presidència, establirem acords amb la Plataforma de
funcionaris de l'Estat a les Illes Balears, per demanar les
reivindicacions en les quals des del Govern de les Illes Balears
treballam fa molt de temps, necessitam més personal de
l'Administració General de l'Estat aquí, a les Illes Balears, sens
dubte, perquè és ineficient en algunes coses, i en aquest cas
passa exactament així.

Nosaltres no tenim una competència vinculant sobre aquest
tema, i l'informe de la Conselleria de Medi Ambient no és
vinculant, i vostè ho sap perfectament. Per tant, no carreguem
les tintes sobre qui no té competència en això. Expliquem com
ajudam perquè les coses es facin bé. 

Com que, efectivament nosaltres creim sincerament que ho
podem fer millor, i no és per penjar-nos una medalla, però ho
creim fermament, estam convençuts que la competència de
Costes ha de venir al Govern de les Illes Balears, perquè ho
gestionarem molt millor del que està passant amb la
Demarcació de Costes que té una problemàtica de personal i
que té una problemàtica de retards que no ajuden a la
competitivitat de les nostres 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. Senyora Presidenta, ho poden
fer millor. No és difícil fer-ho millor, no és difícil. Els ho posen
fàcil. Vull dir, només faltaria que ho fessin pitjor, i això ja
seria, com deia aquell diputat, el colmo. 

El sistema no funciona i, per tant, el sistema necessita un
replantejament. Necessitam -i no aniré a cercar si és culpa de
l’ajuntaments, culpa de la Conselleria de Medi Ambient, culpa
de Demarcació-, el sistema no funciona perquè totes les
autoritzacions haurien d'estar donades abans del mes de març,
i això és una realitat. Per tant, el que nosaltres li reclamam és
això.

Tampoc no ajuda que es tengui la sensació que la seva
conselleria de Medi Ambient van contra dels “xiringuitos” i en
contra de qualsevol instal·lació desmuntable que no afecti les
platges. Això tampoc no ajuda. Gràcies.
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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. Tal vegada es té
la sensació perquè hi ha gent que diu que és competència nostra
i no ho és. Tal vegada això no ajuda a aclarir les coses.
Ajudaria a aclarir les coses si diguéssim les coses com són. 

I efectivament hi ha retards, sí, jo li he explicat on són els
retards i aquest any hi ha hagut de..., les instal·lacions
temporals n'hi havia moltes que caducaven i s'havia de fer un
projecte nou, i hi  ha hagut problemes entre Costes i municipis.
Sí, aquí hi ha hagut el problema. I la nostra conselleria on ha
actuat? En els espais naturals protegits; que supòs que tots
estam d'acord que són protegits i que per tant han de ser
protegits i per tant no han de tenir segons quina activitat. Per
tant, això és així, i és així segons la nostra legislació. Ara, que
hem d'arreglar algunes qüestions que són competència d'altres
dues institucions? Sí, nosaltres, com sempre, ajudarem. Com
creim que podem ajudar millor? Fent-ho nosaltres. Moltes
gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.22) Pregunta RGE núm. 3755/22, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a polítiques mediambientals. 

Vint-i-dosena pregunta, RGE núm. 3755/22, relativa a
polítiques mediambientals, 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, vamos a ver si
ahora cumple con su obligación, trabaja y me responde a la
pregunta, que es su deber democrático, o me saca otra excusa
para no responder. 

(Algunes rialles)

A ver, Sra. Armengol, como ya sucede con los cruceros, el
alquiler vacacional o la prohibición de crear nuevas plazas
turísticas tras la pandemia, usted ha retomado su cruzada contra
el turismo; su nuevo objetivo: los chiringuitos y restaurantes de
playa.

Su gobierno, de la mano de Demarcación de Costas, va a
dejar sin licencia para ejercer su actividad ya este verano a siete
locales ubicados en diferentes playas de Mallorca, lo que
supone una destrucción de cientos de puestos de trabajo. 

Sra. Armengol, ¿se da cuenta de que sus políticas
medioambientales no son compatibles con la creación de
empleo y el desarrollo económico?

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. No sé, no sé com és tan mal educat,
Sr. Campos. Jo a vegades m'ho deman, dic, no sé com pot ser
una persona tan mal educada, però, bé. Dit això, jo puc tenir
molts de defectes, però que no sigui feinera, la veritat, crec que
està més que demostrat. 

Quant a si les nostres polítiques són contraproduents al
creixement econòmic? Demà tendrem les xifres d'atur, Sr.
Campos, però és que surti al carrer, estam en una temporada
rècord. Per tant, creix l'economia de les Illes Balears? Sí. Creix
en ocupació? Sí. Creix en millor ocupació? Sí. És gràcies a les
polítiques del Govern? També, i gràcies al diàleg social, al qual
vostè tant injuria. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sra. Armengol, para mala educación, la suya, al no
responder sistemáticamente a nuestras preguntas, como ha
vuelto a hacer ahora mismo. Y he sido muy concreto
refiriéndome a los chiringuitos y restaurantes de playa que,
gracias a su labor, se están cerrando. Además, dejen de mentir,
porque es su gobierno, a través de la Consejería de Medio
Ambiente, del Sr. Miquel Mir, el que realiza los informes que
remite a Costas para que estos no concedan las licencias.

Bajo el pretexto de regenerar el ecosistema de playas, que
no está dañado, usted envía al paro a decenas de trabajadores,
cierra negocios familiares y deja sin sustento a muchas familias
que viven de esos negocios, algunos desde hace más de 50
años; negocios que además suponen una oferta complementaria
de calidad. 

Mire, fíjese, éste es uno de los recursos que tienen
planteados los afectados por sus prohibiciones. Denuncian
arbitrariedad, Sra. Armengol. Y mejor que escuche lo que nos
escriben, los que usted deja sin trabajo y también..., que son los
mismos a los que usted miente. Miren lo que dicen: "no
entendemos que antes nos autorizasen y ahora, con las mismas
leyes y condiciones, nos denieguen. Estamos en un callejón sin
salida. Necesitamos que nos dejen trabajar, como llevamos
haciendo toda la vida. Se van a destruir más de cien puestos de
trabajo directos de un plumazo".
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Sra. Armengol, ésta es la realidad y no las mentiras que
cuenta. Proteger los espacios naturales es compatible con la
actividad económica. Lo que es incompatible con el medio
ambiente y el desarrollo económico es usted. Nosotros, Sra.
Armengol, decimos sí a los chiringuitos de playa y no a sus
chiringuitos públicos, que nos cuestan millones de euros para
colocar a un ejército de enchufados, que es a los únicos que
usted beneficia. 

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. Jo les
preguntes me les agaf seriosament. Vostè em demanava per si
són compatibles amb el creixement de l'economia de les nostres
illes, les nostres polítiques ambientals, i jo li explic les dades
d'ocupació que tenim a la nostra comunitat autònoma que
reflecteixen clarament que són absolutament compatible les
mesures que prenen des del Govern de les Illes Balears amb el
plantejament d'un creixement d'ocupació, de més creació
d'ocupació i de més qualitat. 

Si vostè em vol parlar de una cosa concreta de la
Conselleria de Medi Ambient quant als espais naturals, em faci
la reformulació de la pregunta que toca, que això supòs que no
desmunta l'economia de la nostra comunitat autònoma. Si em
parla dels set “xiringuitos” que ha en qüestió per una decisió de
la Demarcació de Costes, que és Govern d'Espanya, no és 
Govern de les Illes Balears, supòs que això no posa en risc
l'economia de les Illes Balears, però no és la meva
competència. Per tant, li he contestat a la pregunta abans al Sr.
Melià. 

Ara, dit això, crec que és important dir una altra cosa que
crec que és la rellevant, Sr.  Campos, que és que venim d'una
època on havíem tengut una caiguda del 21% del PIB, on vostè
en aquesta sala ens va dir que no hi hauria turistes, que no hi
hauria temporada de turisme ni de l'any passat ni d'enguany,
que estaríem deu anys, que havíem destrossat la comunitat
autònoma per a sempre, que érem els culpables de tot, que no
hi hauria feina, que la gent... tot això ens ho va dir, tot això ens
ho ha dit, si jo li llegesc tots els desbarats que ha arribat a dir,
són grossos. 

I la realitat és que estam liderant el creixement econòmic de
tot Espanya, de tot Espanya. Aquesta és la realitat, que un de
cada sis llocs de feina que es creen a Espanya es creen a les
Illes Balears. Hauria d'estar orgullós, hauria de tenir un poc
d'estima de país, d'aquest, i hauria d'estar orgullós del que hem
fet, del que hem fet entre tots. És veritat que vostès no han
col·laborat en res, més que en insultar, però els altres, que hem
fet feina, hem aconseguit això, i no aquests, els polítics, la
societat de les Illes, els empresaris i els treballadors de les Illes,
que sí que realment valen la pena. 

Em parla de “xiringuitos”. Miri, Sr. Campos, vostès, que ara
comencen a governar a diferents llocs, vagi a explicar les dades

de creixement d'ocupació a Castella-Lleó i expliqui’m què és
sinó un xiringuito d’un vicepresident sense cap funció.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.23) Pregunta RGE núm. 3766/22, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a limitacions del Govern
en l'àmbit del turisme versus recuperació econòmica. 

Vint-i-tresena pregunta, RGE núm. 3766/22, relativa a
limitacions del Govern en l'àmbit del turisme versus
recuperació econòmica, 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. Presidenta, ¿considera que las
limitaciones en el ámbito del turismo de su gobierno son la
solución para la recuperació econòmica de nuestras islas? 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp. Crec que he
contestat ja a l’anterior pregunta clarament. Crec que les
polítiques que fem són les adequades per redistribuir millor la
riquesa i per créixer econòmicament, i crec que està
demostrant.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Presidenta, yo me alegro de esta buena temporada turística
y de estas expectativas, por supuesto, pero es que, mire, si fuera
por ustedes lo prohibirían todo, los chiringuitos, los de playa,
eso sí, los beach club, las sombrillas, los coches de alquiler, la
tercera cama supletoria, la vivienda vacacional, las plazas
hoteleras, la libertad de empresa, contésteme a una duda que
tengo: sus socios, esos tan leales que..., ¿le plantean a usted en
los consejos de gobierno estas ocurrencias de poner numerus
clausus a los turistas o a los coches de alquiler, o solo lo hacen
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sus bolos mediáticos, como hacen habitualmente? ¿Les va
exigir que abandonen sus mensajes contra el turismo o usted y
el PSIB están cómodos en esa línea?

Mire, en Ciudadanos con quien estamos de acuerdo es con
el Dr. Riera de la Fundación Impulsa cuando dice que la
solución no pasa por un adelgazamiento y que hay que dejar de
hablar del cuánto más y del cuánto menos. 

En Ciudadanos creemos en la calidad más que en el
volumen, sí, y para ello hay que apostar e invertir de verdad en
sostenibilidad, digitalización, formación y en la oferta
complementaria, y mientras se llenan la boca con la
sostenibilidad laboral, ¿por qué esconden que somos la región
turística en la posición 235 en mano de obra cualificada?

Y, por eso y para que no tire del comodín de la demagogia,
lo voy a dejar muy claro: frente a su modelo de las
limitaciones, prohibiciones e imposiciones en Ciudadanos
queremos un turismo que sea capaz de generar valor para todos
los visitantes que elijan nuestras islas, un modelo basado en la
excelencia, la sostenibilidad y la calidad del servicio y que
brinde, sí, una mejora de las condiciones para los trabajadores
del sector apostando por la formación, que promueva también
nuestra cultura y nuestros productos locales, queremos ser
líderes en destino circular como vía de progreso y a la vez
aumentar nuestra competitividad. 

Queremos avanzar hacia un modelo de destino turístico
inteligente con la colaboración entre la Universidad y nuestras
empresas de innovación para aprovechar al máximo nuestro
potencial turístico y nuestro talento.

Y estoy de acuerdo en que la transformación y la
modernización debe hacerse bajo el consenso y con el
compromiso de toda la sociedad balear,...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... sin embargo, ustedes con su decretazo dinamitaron cualquier
tipo de reflexión y de consenso. 

Espero que todavía estén a tiempo de enmendar ese error. 

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, amb tota
l'explicació que vostè ha fet del que creu que hauria de ser el

nostre model turístic jo li diré: voti la Llei turística a favor,
perquè és el plantejament que es fa en aquesta llei turística...

(Alguns aplaudiments)

És el plantejament de dir..., és el plantejament i aprofundim
perquè crec que és important aprofundir en les coses. És el
plantejament de dir: Nosaltres som líders turísticament
parlant?, sí. Ho volem continuar sent?, sí. Som conscients que
vivim en un territori limitat i que per seguir sent líders
turísticament parlant hem de fer alguna cosa més i per tant...,
abans el Sr. Castells em demanava de la saturació, jo vull que
entre els extrems..., nosaltres som l'equilibri i va bé i va bé, no?

Per seguir sent líders turísticament parlant hem de fer
algunes coses?, sí, hem d'invertir en la regeneració ambiental
i per això el sector turístic ha d'estar en aquesta tasca, hem de
ser conscients que no poden seguir creixent en places
infinitament, sinó que hem de revaloritzar les que tenim i els
hem de posar de qualitat i aquest és el plantejament que s’està
fent a la llei turística. 

Nosaltres no volem més ciment ni més creixement ni més
creixement, no ho volem, deim que no i està clar que ho deim
des del Govern de les Illes Balears i ho deim amb força, perquè
és la forma també de garantir un turisme de qualitat de futur per
a la nostra comunitat autònoma, que això ha de significar una
aposta per la innovació, per la digitalització?, sense cap mena
de dubte.

Que ha de significar ser una palanca per al sector primari
que és absolutament fonamental per a la nostra comunitat
autònoma i que per això la Conselleria d'Agricultura, amb bon
criteri, esmena la llei de turisme i diu: “hi ha d'haver una
compra fixada de producte local a les nostres illes”?, és clar
que sí, en això estam.

Que hi ha d'haver una reutilització d'aigües, que és un recurs
escàs a la nostra comunitat autònoma?, és clar que sí. Que hi ha
d'haver un plantejament d'eficiència energètica en el sector
turístic...?, i per això ho estam ficant, i a més acompanyam tot
el sector de 60  milions d'euros, no ens n’oblidem. 

Per tant, d'imposicions, Sra. Guasp, no, de consens, de
diàleg i de acord per construir unes Illes Balears millors, allà és
el Govern de les Illes Balears, allà hi és gairebé tota la societat.
Vostès hi han participat durant aquesta legislatura i jo els
convid que segueixin participant en aquesta forma de fer i de
construir societat.

El Consell d'Eivissa, on vostès governen, demana la
limitació de vehicles de lloguer. Abans el conseller Negueruela
els ho deia, perquè és una realitat, hem de sabem regular el
present per tenir un bon futur.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 118 / 3 de maig de 2022 7333

I.24) Pregunta RGE núm. 3765/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació de la sanitat pública a les Illes
Balears. 

Vint-i-quatrena pregunta, RGE núm. 3765/22, relativa a
situació de la sanitat pública 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 diputades, senyors diputats,
bon dia novament. Sra. Armengol, miri, Andalusia té 30.000
professionals sanitaris més que al 2019, 3.500 professionals
més sanitaris que quan vostè diu que en va acomiadar...

(L’intervinent pica amb l’artell damunt la taula)

... 8.000,...

(Alguns aplaudiments)

..., prou ja de fake news!, però jo li volia preguntar: Sra.
Armengol, vostès que tenen els imposts més elevats d'Espanya
-no ho dic jo, ho diuen informes contrastats d'experts-, com
valora la situació de la sanitat pública a les Illes Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa, ara m'ho ha posat
en palangana. El que sí està clar és que de 2011 a 2015, en què
vostè va ser director general de Pressuposts, sense pandèmia
sanitària, vàrem acabar amb 1.400 professionals sanitaris
menys, que vostè va acomiadar...

(Alguns aplaudiments)

... que vostè va acomiadar. 

Des que jo som presidenta..., des que jo som presidenta i la
Sra. Gómez consellera de Salut, amb pandèmia sanitària enmig,
a les Illes Balears tenim 5.536 professionals sanitaris més.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Armengol, vostè confon habitualment despesa amb
resultats. Vostè sempre ens parla de despesa, mai de resultats,
i la diferència entre despesa i resultats és gestió,...

(Remor de veus)

... gestió, quelcom que vostè desconeix i que es qualifica per
mala gestió. O és que no ho demostren... set mesos d'espera
d'una consulta a un metge especialista?, metges saturats, 
Formentera sense oncòleg i Eivissa quasi sense oncòleg i ara
mateix una notícia d'avui mateix, els centres de salut de
Mallorca busquen metges desesperadament, Sra. Armengol.

(Remor de veus)

Són notícies que han aparegut aquesta mateixa setmana,
“Faltan oncólogos y mala gestión”, es titulava o titulava
l'editorial del Diario de Ibiza aquest mateix diumenge. “Tener 
consulta presencial con el oncólogo en la propia isla es uno de
los mínimos irrenunciables en la asistencia sanitaria”, té tota
la raó aquest mateix editorial del diari d’Eivissa.

Sra. Armengol, data 26 del quatre, persones en llista
d'espera de consultes externes: 62.696 persones en llista
d'espera; gener de 2021, 37.560, un 67% d’increment; juny de
2015, 52.740 persones; demora mitjana en llistes d’espera en
consulta externa, 59 dies. Sap quants en té Madrid, aquestes
que baixen els imposts i retallen molt? 45 dies, Sra. Armengol.

(Alguns aplaudiments)

 Pacients en llista d'espera quirúrgica, 15.303 persones,
gener de 2021: 22.664 persones, un 21% més. Això no ho
comenta, Sra. Armengol, juny de 2015, 13.000 persones, vostè
governa amb 800 milions d'euros més dels que hi havia el
2013.

Sra. Armengol, dades del Ministeri de Sanitat, supòs que li
sonaran, llista d'espera quirúrgica, en dies, eh?, 134 dies. Sap
quants en té Andalusia, aquests que retallen, etc.?, 128. Sap
quants en té Galícia?, 77 dies. Sap quants en té la Comunitat de
Madrid?, 72..., 73 dies, Sra. Armengol.

(Alguns aplaudiments)

 El doble, vostès en tenen el doble, Sra. Armengol, posi’s
les piles perquè d'una mala gestió els ciutadans no en viuen.
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. M'ha dit que no parli d’inversió, vull
dir, parlo d’inversió i no parlo dels resultats, ara li diré el
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resultat final, el resultat final: les Illes Balears després d’una
pandèmia de la COVID hem tengut la taxa de letalitat menor
d'Espanya, un 0,1%; després d'una pandèmia de la COVID
vostès ens varen deixar l’esperança de vida en el número... en
el número..., perdoni, vostès ens varen deixar la taxa de vida...
érem la número onze de totes les comunitats autònomes, en
aquest moment som la primera en esperança de vida de tot
Espanya a 83,9 anys. Per cert...

(Remor de veus)

Per cert...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... Madrid, la menor... la menor en esperança de vida,...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... i la segona amb la major esperança de vida de tot Europa. 

Sr. Costa, hem superat una pandèmia sanitària..., sí, ja
pot..., ja pot... ja pot fer així, però és que és molt important
quina esperança de vida té un territori, eh?...

(Remor de veus)

... i això implica els serveis públics d'aquesta comunitat
autònoma...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

..., així és que no sé en quin món viu, però després d'haver
tengut..., després d’haver atès 275.000 casos de COVID,
després d'haver donat 2.200.000 vacunes a la nostra comunitat
autònoma, de fer cribratge massiu, de tota la feina que ha fet el
personal sanitari, òbviament hi ha llista d'espera. I per això, hi
ha un pla de xoc de 18 milions d'euros, que està escurçant les
llistes d'espera d'una forma dràstica, i així ho aconseguírem,
com hem fet des que governam, Sr. Costa. 

(Remor de veus)

Mirin, com que a vostès no els interessa...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor silenci!

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

...perquè saben perfectament que com mai s’havia invertit en
sanitat pública a les nostres illes i no sé si li he de recordar,
perquè el comparatiu és evident, tant en nombre de
professionals, com en infraestructures sanitàries, com
evidentment amb la disminució de les llistes d'espera, que
vostès ens varen deixar absolutament disparades, Sr. Costa,
només li he de recordar un parell de coses, amb la inequitat que
vostès varen crear, qui va llevar la targeta sanitària en aquesta
comunitat autònoma als més vulnerables?, vostès.

(Alguns aplaudiments)

Qui va decidir tancar els centres de salut l’horabaixa?,
vostès. Qui va decidir tancar l'Hospital Joan March i l'Hospital
General?, vostès. Gràcies a nosaltres, tot això ha canviat
enormement, enormement. Hi ha una inversió, com mai en
sanitat, que vostès mai no li han donat suport.

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

II.1) Interpel·lació RGE núm. 3727/22, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb les instal·lacions de serveis de
temporada a les platges de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que correspon a les
interpel·lacions i, en primer lloc, debatrem la interpel·lació
RGE núm. 3727/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política general del Govern en relació amb les instal·lacions de
serveis de temporada a les platges de les Illes Balears. 

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Bonet.

EL SR. BONET I DÍAZ:

Gràcies, president, bon dia senyors diputats. Conseller Mir.
Después de estas últimas semanas un tanto convulsas, en todo
lo relacionado a la ocupación del dominio marítimo -terrestre,
pensábamos que era oportuno llevar a cabo esta interpelación. 

Como bien sabe, es preceptivo que Costas solicite el
informe a la Conselleria de Medio Ambiente, tal y como ha
hecho siempre, para dar las concesiones de los chiringuitos a
todas las playas de las Islas Baleares, así como las sombrillas,
las hamacas y los velomares. Tal y como ha hecho siempre, y
en particular desde que se aprobara la Ley de Costas del año
2013, se ha venido solicitando este informe a la Conselleria de
Medio Ambiente y nunca había habido ningún problema. Años
2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sin problema alguno. 
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Pero ahora, en el año 2022, en este mes de abril del 2022,
su gobierno ha decidido de manera incomprensible, prohibir la
instalación de muchos chiringuitos de las islas con sus
informes. Hablan por ahí de informes sectarios e ideológicos
que han hecho a Costas denegar la licencia a muchos
empresarios y ahora aún tienen a modo de ejemplo, solo en
Playa d’En Bossa y Ses Salines d’Eivissa, 38 concesionarios de
playas, a la espera de sus permisos. 

Si es que usted no tiene prisa, ¿verdad? Usted al final de
mes va a cobrar su sueldo seguro, y tanto le da si los
empresarios pueden abrir o no, pero tiene que entender que hay
empresarios, que están pendientes de sus informes para poder
abrir, y ya estamos en el mes de mayo. Ya perdieron la Semana
Santa y llevan dos fines de semana de sol, de buen tiempo, sin
poder abrir sus negocios, porque a usted no le corre prisa, pero
tiene que entender que a ellos sí y con sus hechos demuestra
muy poca empatía. 

De hecho, estamos a las puertas del verano y en muchos
casos todavía no se pueden ofrecer los servicios de limpieza, ni
servicios varios en las playas, por diferentes dilaciones
administrativas. Por ejemplo, en Sant Llorenç d’Es Cardassar,
están pendientes todavía de la autorización; Santa Margalida,
recibió la autorización el pasado lunes, motivada por la falta de
diligencia de su conselleria y hasta que se resuelvan los
concursos, que pueden tardar meses como sabe, sólo ofrecerán
servicios mínimos en Can Picafort y Son Bauló, si bien no
tienen ni asegurada todavía la limpieza de estas playas; en
Alcúdia, la autorización no llegó hasta el pasado jueves y no se
prevé poder dar todos los servicios hasta mediados de junio,
antes de esa fecha, ni servicios, ni limpieza, ni socorristas ni
seguridad, nada. Así están los que sí han recibido autorización
esta semana, que son unos privilegiados. Pero por otra parte
tenemos a los que todavía siguen a la espera y a los que ya han
recibido su prohibición. 

Por todo esto, le voy a hacer una serie de preguntas que me
gustaría que contestara a lo largo de su intervención. Díganos
¿por qué quiere terminar con los tres populares chiringuitos de
la zona de Ses Casetes des Capellans, Can Gavella, Ponderosa
Beach, Olimpia Opa & Oma, en Platges de Muro?, ¿por qué?
Estas autorizaciones se renuevan cada cuatro años y para 2021
se negociaba una prórroga, que finalmente ha sido rechazada
por Costas, a raíz de los informes elaborados desde la
Conselleria de Medio Ambiente y Territorio, su conselleria, Sr.
Mir. 

Sin duda y sé que los conoce y los han frecuentado
diferentes miembros de su partido ... i vostè, se trata de tres
conocidos locales, con una oferta complementaria de calidad y
son muy populares entre el público local, no de turistas, del
público local. Supongo que lo saben también, aunque también
les da completamente igual, pero con el cierre de estos tres
locales, ustedes están enviando al paro a 90 personas, 90
personas están enviando al paro y tres familias van a ir a la
ruina. El Ajuntament de Muro ha presentado en tiempo y forma
las alegaciones que esperamos fructifiquen, le permita a estos
tres locales abrir sus negocios y a usted le haga quedará en
evidencia, porque salvo usted y cuatro de sus amigos, todos
queremos seguir yendo a estos tres chiringuitos. 

Sigo, ¿qué justificación técnica avala su capricho de
reducir, hasta casi la desaparición, la instalación de hamacas y
sombrillas en Cala Sa Nau, S’Arenal de Portocolom, Cala
Marçal en Felanitx, y no me hable de informes sobre el nivel
del agua del mar, la desaparición de las playas, el cambio
climático, los casquetes polares, porque ninguna relación tiene
todo esto con la instalación de un chiringuito desmontable en
la playa y cuatro hamacas. Y si se atreve, si de verdad, si de
verdad quiere meterse en este fregado, hable con datos, hable
con informes realistas y no pensando que el resto somos unos
idiotas. 

Le voy a hacer otra pregunta, ¿sabe cuánto afectarán sus
prohibiciones a los diferentes ayuntamientos de las islas?, le
voy a poner un par de ejemplos. En el Parc Natural d’Es Trenc,
ahora había siete chiringuitos desmontables, menos de los
permitidos por la Ley de Costas, pero con sus informes usted
eliminará tres de ellos. Usted está quitando servicios a
residentes y a extranjeros que visitan la Playa d’Es Trenc, si
bien sabemos que eso a ustedes se la trae al pairo. Pero la
realidad es que nadie entiende por qué unos chiringuitos sí y
otros chiringuitos no. Entiendo que tiene sus argumentos, pero
no sabemos si estos argumentos son selectivos, 200 metros más
hacia Sa Ràpita o 400 metros más hacia el Marqués. Esto suena
mal, muy mal, Sr. Mir. 

Ya se lo dijo la alcaldesa Xisca Porquer, el Ayuntamiento
de Campos deberá asumir los gastos de vigilancia, limpieza,
montaje y desmontaje de pasarelas, coordinación de playas,
ordenación del tráfico, vigilancia de los accesos y
mantenimiento del aparcamiento, entre otros servicios, que
suman en conjunto unos 500.000 euros. La última licitación de
los chiringuitos de Es Trenc se realizó en 2018 por un valor de
772.400 euros. Ahora entonces, por su capricho, el
Ayuntamiento de Campos dejara de ingresar cerca de 800.000
euros, una cifra bastante importante para un ayuntamiento
como el de Campos, y deberá abonar casi medio millón de
euros dels campaners, que no tiene, para hacer todo lo que le
acabo de detallar. 

Pero, como hemos visto, esto también le da igual, porque a
usted y a la Sra. Armengol, el municipio de Campos les
molesta, y también le digo que si alguna vez usted o la Sra.
Armengol deciden salir del despacho, podrían comprobar cómo
Es Trenc nunca había estado tan sucio, tan abandonado y con
menos servicios, como desde que ustedes, supuestamente,
gestionan el parc natural. Pero como de costumbre, balones
fuera, la culpa ahora es de los chiringuitos. Usted es como
Poncio Pilatos, que se lava las manos.

¿Sabe cuánto tendrá que pagar un vecino de Ses Salines
para mantener sus playas y cuánto tenía que pagar hasta la
fecha? Yo se lo voy a decir. Antes, el ayuntamiento ingresaba
60.000 euros por la concesión, si bien el concesionario asumía
todas las tareas, pero ahora, por su decisión ideológica, no
ingresará esos 60.000 euros y, además, deberá gastarse 400.000
euros en mantener limpia y segura la playa. 400.000 euros -que
tampoco tiene-, 400.000 euros dels saliners, porque a usted no
le da la gana permitir esos dos chiringuitos. Y esto, Sr. Mir,
también sé que le importa entre poco y nada, porque a usted y
a la Sra. Armengol el municipio de Ses Salines también les
molesta.
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Y en el municipio de Santanyí el ejecutivo autonómico ha
impulsado un restrictivo plan de ordenación de recursos
naturales en el Parc de Mondragó, que implica la desaparición
del chiringuito de Sa Font de N’Alis, y además contempla una
drástica reducción de sombrillas y hamacas, tanto en esa playa
como en la de S’Amarador.

¿Sabe cuánto deja de ingresar el Ajuntament de Santanyí?
500.000 euros. Y ¿sabe cuánto deberá gastar para mantener la
limpieza y la seguridad en las playas? 500.000 más, por tanto,
otro ajuntament que deberá gastar 500.000 euros de los vecinos
del pueblo, 500.000 euros que debería invertir en su pueblo y
deberá dejar de hacerlo para mantener las playas limpia. 

Pero, como Campos, Ses Salines..., Santanyí a ustedes
también les molesta, y parecía casualidad, ¿verdad? Pues ya le
digo yo -y además lo sabe- las casualidades no existen.
Campos, Ses Salines y Santanyí a ustedes les molestan y les
hacen pagar por ello.

Con todo lo dicho, ¿compensarán desde el Govern y desde
su conselleria en particular a esos ayuntamientos? ¿Les
compensarán, de alguna manera, económica? Es que si no, su
posición es privilegiada, usted prohíbe, se cuelga la medalla
con los suyos, pero sus caprichos los pagan otros. Esto es como
si usted se fuera de fiesta y los gin tonics se los pagáramos
entre todos.

Y de la posición sectaria y privilegiada del govern
Armengol, recordemos también la posición incongruente de
este gobierno, por la construcción y posterior defensa del
mamotreto de hormigón, que han ustedes hecho en Fornells,
cuando están denegando chiringuitos desmontables...

(Alguns aplaudiments)

Incongruencia o cinismo. ¿Usted qué cree, Sr. Mir,
incongruencia o cinismo?

Y usted dice que la decisión es firme porque está basada
únicamente en criterios técnicos; dice usted: “pero a nosotros
nos da, no nos cuadra, que los técnicos hayan cambiado su
criterio justamente este año”. Mismas leyes, mismos informes
desde 2013, pero justamente este año han cambiado sus
criterios técnicos, sin presión alguna de nadie -entiendo-, sin
ninguna directriz sectaria -entiendo-, sin ninguna orden
ideológica -entiendo-, es así, ¿no? Más restricciones, más
prohibiciones, pero con la misma ley, desde el año 2013.
Quizás sea mejor que usted diga, alto y claro, que es una
decisión puramente política y que el objetivo del Govern es
llegar a chiringuitos cero en Baleares. 

Informes sectarios que rompen con el equilibrio entre la
protección de los espacios naturales, el servicio que se está
dando al público en general y la actividad económica. Sus
informes, sin duda, constituyen otro intento -por su parte- de
culpabilizar a los chiringuitos y al turismo en general, que
suelen hacerlo bastante frecuentemente, de la masificación -
como dicen ustedes- y degradación de la playa, cuando ustedes
llevan años sin hacer nada; y por no hacer, el ejecutivo
autonómico tampoco se responsabiliza ni de la venta ambulante
ilegal, ni de los masajistas, ni de los ladrones, ni de los que

pintan grafitis en el búnker de Es Trenc, porque ustedes se
sienten más cómodos al otro lado de la ley y tocando las
narices a los que quieren trabajar de forma honrada. 

Y termino, y no me venga a vender en su turno de palabra
que ustedes son más verdes, más ecologistas que nosotros,
porque por supuesto que desde nuestro grupo defendemos la
protección y conservación de los espacios naturales, pero la
Ley de costas...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Bonet, per favor...

EL SR. BONET I DÍAZ:

... -vaig acabant-, pero en la Ley de Costas de 2013 ya
estableció las condiciones para garantizar su protección, como
la que las estructuras deberían ser desmontables, pero siempre,
siempre, permitiendo mantener la actividad de los chiringuitos
existentes, como así ha sido hasta la fecha.

Sin embargo, entre sus prohibiciones y las exigencias que
se plantean ahora, como la prohibición de terrazas o la de tener
alternadoras, suponen acabar directa o indirectamente con los
chiringuitos y sin embargo -ya les digo yo-...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Bonet.

EL SR. BONET I DÍAZ:

Vaig acabant. Y le digo que no tienen ningún efecto en la
protección de los espacios naturales. El único efecto seguro es
la ruina que va a traer a todos estos negocios...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

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. Senyores i senyors diputats.
Sr. Bonet, en primera instància, agrair-li que hagi duit aquesta
temàtica a debat i que hagi proposat aquesta interpel·lació per
poder postular perspectives sobre un tema que, certament, és
important per a aquestes illes.

Li he de reconèixer que no duc res preparat, no duia res
preparat, simplement m'he apuntat algunes coses que vostè ha
anat comentant, bàsicament perquè era bastant previsible també
la seva intervenció; una intervenció amb una certa càrrega de
demagògia, amb tota una sèrie de mantres que vostè i el seu
partit, doncs, potencia, i ho fa d'una manera premeditada, no és
una crítica, és el seu posicionament, però són mantres que estan
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més que identificats, i m'ha decebut -m'ha de permetre que li
digui, amb tot el respecte que sap que li tenc-, m'ha decebut
perquè no ha vengut preparat a aquesta interpel·lació. No ha
vengut preparat i no ha afrontat un debat rigorós d'un tema que
crec que és important. Crec que és important afrontar i crec que
és important que els ciutadans i les ciutadanes d'aquestes illes
també tenguin la possibilitat de veure diferents visions sobre
una mateixa temàtica.

En primera instància, i ja per entrar en totes aquelles
qüestions que vostè ha anat comentant i que esper contestar-li
a totes i a cada una d'elles; en primera instància, li voldria
explicar, li voldria explicar com funciona la part administrativa
quan parlam de serveis de temporada.

S'han de distingir dos tipus de platges: les platges que tenen
una figura de protecció i les platges que no tenen una figura de
protecció. Per a aquelles platges que tenen una figura de
protecció, aquest govern és vinculant; ho dic d'una manera crec
que bastant taxativa. Per a aquelles platges que no tenen figura
de protecció, aquest govern no és vinculant, no és vinculant; i,
per tant, l'òrgan substantiu per autoritzar aquestes instal·lacions
de temporada té capacitat de considerar o no considerar,
d'esperar o no esperar, els informes del Govern de les Illes
Balears. I li dic això perquè després li seguiré detallant i
argumentant aquesta diferència.

Òbviament, la Conselleria de Medi Ambient i Territori,
quan se li demanen informes, fa informes. Ara -ara- fa
informes; de l’any 2011 a l’any 2015 potser no en fes, li he de
reconèixer, sí, li he de reconèixer, que potser no fes informes
de l’any 2011 a l’any 2015. Ara en fa, si li ho demanen. I,
evidentment, fa informes amb connotacions ambientals.
Conselleria de Medi Ambient i Territori: no parlam de física
quàntica, sinó que parlam d’aspectes ambientals, no? I també
li he de dir que en casos concrets que vostè m'ha anomenat...,
Ses Casetes dels Capellans, per exemple -perquè vegi que no
m'amag, d'aquest topònim- la Conselleria de Medi Ambient i
Territori, en processos d'autorització passats, ja havia emès
informes, sí. I hi havia emès informes desfavorables, igual que
ara. Igual que ara. El que passa és que la Demarcació de
Costes, precisament, perquè la connotació dels informes no és
vinculant, en aquell moment havia considerat que corresponia
l’autorització, i ara ha considerat que no.

Per tant, perquè vegi que intent respondre en el sentit de
donar la veritat a la ciutadania. Jo no pens, eh?, que vostè hagi
vengut aquí a intentar impulsar mentides i a confondre la
ciutadania, això és la darrera cosa que pensaria, però crec que
és important dir que, en el cas de Casetes dels Capellans -que
vostè hi ha fet molt d'èmfasi-, el Govern de les Illes Balears té
un informe que no és vinculant, i els informes del passat que
havia fet el Govern de les Illes Balears, des de la Conselleria de
Medi Ambient i Territori, ja havien estat desfavorables. Per
tant, aquí qui canvia el criteri és l'òrgan substantiu, que no és
aquest conseller. I, per tant, permeti’m que li aclareixi aquests
aspectes.

Vostè em parlava de molts ajuntaments, i seguesc amb
aquesta tesi principal que qui autoritza és la Demarcació de
Costes, i que, per tant, qui té la capacitat vinculant és la
Demarcació de Costes, no és la Conselleria de Medi Ambient

i Territori, però, potser, també hauria d’indagar en quan alguns,
no en citaré, perquè després no em puguin posar missatges a la
meva boca, que no és l’objectiu, però podria indagar vostè
quan alguns d'aquests ajuntaments varen presentar la
sol·licitud. És un exercici que el convid a fer-lo, perquè
possiblement tal vegada trobarà resposta a moltes de les seves
preguntes quant al retard d’aquestes autoritzacions a les quals
vostè ja feia referència.

Després hi ha, bé, alguns aspectes que vostè volia aclarir, a
Ses Casetes des Capellans crec que ja li he respost; bé, la
justificació tècnica per a la disminució dels serveis de
temporada a les platges. Vostè em demana: quina justificació
li dóna vostè. I després, automàticament em diu: però, bé, no
em parli d’emergència climàtica, ni d'increment de temperatura,
ni de la variabilitat del nivell de la mar. Vostè em demana a mi,
però em condiciona, em vol condicionar la meva resposta als
seus mantres. Això és una trampa, això és una trampa!

Si vostè vol la justificació tècnica de per què els serveis de
temporada a algunes platges, a algunes platges, amb figures de
protecció, s'han de disminuir, m'ha de deixar dir-li que la
justificació tècnica és un retrocés evident i empíricament
demostrat no només de la línia de costa, sinó també de la
primera línia de duna. Per tant, aquesta és l’argumentació i la
justificació, basada sempre en criteris tècnics i científics.
Perquè vostè em demanava dades, conjuntament em demanava
dades, cap problema ni un.

Vull que em digui vostès si coneix una sola platja, jo el
convid que em convidi una sola platja de totes les Illes Balears
que des de l'any 1956 fins a l'any 2021 hagi incrementat la seva
longitud, una. Jo li ho diré: no n'hi ha cap, cap!, en termes
generals.

Dades. Es Trenc: un retrocés mitjà de 13,5 metres des del
1956 fins a l'any 2021, amb zones de retrocessos màxims de
38,6 metres a les zones d’Es Parangons i a Es Cremat; amb 188
morfologies erosives al llarg d'1 quilòmetre de platja; amb
14.443 m3 d'arena que han desaparegut de la primera línia de
duna cap a l’interior del sistema. No ho sé, no són dades
d’aquest conseller, per si vostè no les creu d'entrada, són dades
del cos acadèmic i científic que fa infinitat de dècades i d'anys
que demostra aquest tema.

I després ja em parlava del cas concret d’Es Trenc, jo li
demanaria que vostè em pugui aclarir què ingressarà
l'Ajuntament de Campos aquest estiu per l'explotació de
l'aparcament, que va tenir cedit gratuïtament -gratuïtament- pel
Govern de les Illes Balears per a explotació municipal? A mi
em sap greu aquest canvi de tarannà de l'Ajuntament de
Campos, -ara entra el senyor “Peixet”, i va ser..., el Sr. Diputat,
Sebastià Sagreras, Sebastià Sagreras-...,

(Algunes rialles)

... no, no, amb el diputat Sagreras, llavors batle, tot i tenir uns
inicis de discrepàncies manifestes quant al Parc Natural d'Es
Trenc, i crec que ho puc dir obertament, a una de les coses que
vàrem arribar és a l’explotació gratuïta -gratuïta- a la cessió
gratuïta de l'explotació de l’aparcament. És clar, jo només sent
manifestacions de dir: hem disminuït les gandules i els
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para-sols i hem llevat tres xibius, i això suposarà una
disminució dels ingressos municipals d’ics, que no ho
discutesc, no sentiran mai -mai- unes declaracions públiques
meves, mai, que qüestioni aquesta afirmació, però jo li deman:
que ingressarà l'Ajuntament de Campos amb un estiu com el
que s’espera de l’aparcaments cedit gratuïtament -gratuïtament-
per part del Govern de les Illes Balears, en compensació a la
figura de parc natural, una cosa que fins a l'any 2017 el Govern
de les Illes Balears, de cap color polític, mai no havia fet amb
cap municipi de les Illes Balears per tenir un parc natural.
Perquè després vostè vengui aquí a insinuar que aquest govern
té mania als ajuntaments del PP.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I DÍAZ:

Gràcies, president. Sr. Mir, conseller. Usted ha venido aquí
a sembrar dudas en torno a la presentación de cierta
documentación de ciertos ayuntamientos, y yo creo que este es
el foro adecuado para que usted no ponga dudas encima de la
mesa, sino que ponga soluciones. Usted ha venido con datos,
cosa que yo le agradezco, pero datos mundiales, datos de crisis
mundial, datos de la playa de Es Trenc,...

(Remor de veus)

... pero que vienen por una crisis que viene mundial.  Por
tanto,...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. BONET I DÍAZ:

... me tiene usted que explicar si la instalación de un chiringuito
desmontable es la causante de que haya un retroceso de la playa
de Es Trenc, si es así, i el documento que usted está aquí
empleando dice eso directamente, empezaríamos a tomarle en
serio.

Porque ¿sabe qué es lo peor, Sr. Conseller? Que todo lo que
hemos dicho aquí en el primer turno de palabra a usted le entra
por un oído y le sale por el otro, a usted ni le va ni le viene que
los ayuntamientos tengan que quitar parte de sus presupuestos
municipales para pagar seguridad y mantenimiento de las
playas, cuando antes no solo no tenían que gastar ese dinero,
sino que, encima, ingresaban dinero por los chiringuitos.

A usted no le importa en absoluto, tampoco, enviar a
empresarios a la ruina y a casi 200 personas al paro, porque
usted toma sus decisiones desde su despacho e ingresando su
nómina a final de mes. Y a usted le da completamente igual
también que las playas se queden sin servicios, y yo le voy a

anticipar algo: es posible que este verano haya playas que se
queden sin socorrista y cuando después haya una desgracia
¿qué haremos, qué haremos?

He rebuscado información referente a gestión de
chiringuitos en toda España, y la verdad es que solo podemos
reafirmarnos en que esto es un capricho del Govern Armengol.
Hace menos de un año, y entrecomillo, La Junta de Andalucía
y el Gobierno central se comprometen a salvar los chiringuitos.
La noticia decía: “Los chiringuitos seguirán siendo un icono de
las playas andaluzas, la Junta de Andalucía y el Gobierno de
España se han comprometido a solventar la situación de
bloqueo jurídico de los chiringuitos. De esta forma, Junta y
Estado apuestan por la colaboración y coordinación entre
administraciones públicas para dar respuesta a un sector crucial
del tejido económico y social de Andalucía, respetando en todo
momento la normativa y la necesaria protección de la costa.”

Sí, señores, un Gobierno del PP y el Gobierno de España,
de izquierdas, se pusieron de acuerdo para trabajar
conjuntamente en pro de los chiringuitos, no es una utopía,
aunque a ustedes les suene un imposible.

Les pongo otro ejemplo: hace una semana y tres días, el
secretario de Estado de Medio Ambiente, el Sr. Hugo Morán,
visitó Málaga, el secretario de Estado del Gobierno de
izquierda de España, dijo lo siguiente: “El temor del ministerio
es que si no se anticipan las inversiones a largo plazo los
malagueños se encuentren dentro de unos años con que la
Administración esté incapacitada para dar respuesta a un
fenómeno ya irreversible”. Y me dirá: ¡ve, lo que yo le decía!
Pues yo le voy a seguir leyendo, lo que dijo el secretario de
Estado del Medio Ambiente del Gobierno de España, fue lo
siguiente: “Y eso no significa no poder tomar espetos de
sardinas con los pies en la arena. Los chiringuitos son
instalaciones de carácter temporal y desmontables. Tienen más
capacidad para reubicarse en un punto distinto de la playa, más
hacia atrás, en una situación a un lado u otro. Lo que nos
preocupa especialmente son las infraestructuras que se ubican
en algunas playas, como redes de saneamiento y abastecimiento
de aguas que no se han renovado en muchos años" -cierro
comillas. Hugo Morán, secretario de Estado de Medio
Ambiente. 

¿A ustedes les preocupan las redes de saneamiento que hay
al lado de las playas?, ¿cuánto dinero han invertido en el caz de
la Playa de Palma? Cero. Cero. Su única preocupación son los
chiringuitos, los chiringuitos. Y hablando de chiringuitos, ¿sabe
que no hace mucho el mejor chiringuito de España en términos
medioambientales o, lo que es lo mismo, el chiringuito más
responsable de todo el país fue el que está a la Platja d'Es Dolç,
a la Colònia de Sant Jordi? Así lo consideró el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Son los Premios
Chiringuitos Responsables, unos galardones que intentan
fomentar la difusión de buenas prácticas ambientales para la
mejora y conservación del litoral en España. Ustedes ahora
quieren eliminar este chiringuito, precisamente.

Por tanto, ¿saben ustedes más que el Ministerio de Medio
Ambiente?, ¿saben ustedes más... ¿sí? Pues entonces lo que
tiene que hacer es coger e irse allí que nos hará un mucho
mejor a todos. De no ser así, que yo no lo creo, lo que creo es
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que usted tiene unos caprichos y debería hacer caso al
secretario de Medio Ambiente, invertir dinero en redes de
saneamiento y deje en paz de una vez a los chiringuitos. 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moles gràcies, Sr. Bonet. En torn de contrarèplica, 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. Bonet, vostè diu que tot el
que em diuen o m'ha dit m’entra per una orella i em surt per
l'altra, i crec que li he contestat el cent per cent de les qüestions
que vostè m'ha plantejat a la seva primera intervenció. I crec
que sempre ho faig, i amb vostè especialment perquè no és la
primera vegada que podem debatre.

Jo no he vengut a sembrar cap dubte de cap ajuntament. Jo
l'únic que he dit és que revisi vostè... és que jo no he dit ni una
sola afirmació taxativa ni subjectiva en aquest sentit,
simplement l’he convidat que vostè revisi, de tots aquells
ajuntaments, a veure quants han pogut presentar les sol·licituds,
per exemple. Això és l'únic que jo li he dit. 

Vostè em demana, i li agraesc la pregunta, els xibius són
responsables de l'erosió de la platja d'Es Trenc? Totalment,
totalment. De fet, hi ha quatre elements identificats com a
responsables de l'erosió a la platja d'Es Trenc. Un, retirada
indiscriminada de posidònia oceànica al llarg de dècades. Dos,
un efecte crida d’elements i serveis de temporada que suposa
i ha suposat una sobresaturació antròpica de la platja. Tres,
presència de restaurants durant molts d'anys i xibius a la platja
d’Es Trenc. I quatre, una falta de gestió i de conservació de la
primera línia de duna.

Efectivament, està demostrat com xibius a Es Trenc han
suposat superfícies d'erosió i de deflació molt importants, que
són precisament part de les que han causat la migració de
14.443 metres cúbics d'arena des de la platja cap a l’interior
sistema dunar. 

Doncs, sí, la afirmació és taxativa. Els xibius han estat i són,
en el cas d’Es Trenc i moltes altres platges naturals, sistemes
d'interferència sedimentària i eòlica molt importants que
desestabilitzen no només la primera línia sinó tot el sistema de
platja duna. 

Per tant, sí. I està demostrat d'una manera empírica i està
demostrat no només a Balears, sinó que està demostrat a tots
els sistemes platja duna a totes les costes arenoses, sobretot de
la franja temperada d’aquest planeta. Per tant, no hi ha dubte.
I li agraesc que hagi fet aquesta pregunta i que sobretot ho hagi
posat també damunt la taula. 

Vostè deia que a mi m'importen les platges sense serveis.
No, no, no, a mi m'importen les platges, i li haurien d'importar

de la mateixa manera a vostè, a vostè i al seu grup, que amb
tanta vehemència defensa l’increment poblacional d'aquestes
illes, li haurien d'importar més que a ningú les platges.
Comenci per aquí, comenci per la derivada bàsica. No pensi en
platges amb serveis o sense, pensi en platges. Si no gestionam
les platges, la pregunta és com les tendrem d'aquí trenta anys o
vint anys si sabem que els retrocessos mitjans des de l'any 56
es poden arribar a situar fins als 20 metres acumulats en
algunes platges? Mitjans, mitjans, no màxims. 

Per tant, no es demani vostè per platges amb serveis, no,
quedi un escaló abans. Li importen les platges, sí o no? Vostè
i el seu partit volen que a aquestes illes continuem tenint
platges que puguin ser objecte de gaudi, sí o no? Aquesta és la
pregunta, aquesta és la pregunta. Deixi, deixin d'enfocar
aquesta problemàtica seriosa a curt termini, perquè el curt
termini ha estat el que ha marcat la gestió de la nostra franja
costanera al llarg de les darreres dècades, i s'ha demostrat que
el curt termini i l'explotació a curt termini d'espais naturals,
com puguin ser les platges, no és una bona manera de procedir.
S'ha demostrat i s'està demostrant.

Dues consideracions, per acabar. Vostè dóna a entendre
d'una manera deliberada -no li ho critic, simplement li ho
reconec- que aquest govern vol acabar amb tots els xibius
d'aquestes illes. Jo li demanaria també un exercici que pugui fer
vostè, quants de xibius no s’autoritzaran  aquest estiu, però
quants de xibius hi haurà aquest estiu a les Illes Balears? El
convid que faci la suma i que després també la digui aquí
públicament. 

I ja per acabar, Sr. President, el que jo em deman és què va
invertir el Partit Popular en el sistema de sanejament, no de la
Platja de Palma, no, de Palma i de les Illes Balears. Això també
m'ho deman. I li deix aquí aquesta pregunta per si algun dia
vostè la vol venir a respondre. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

II.2) Interpel·lació RGE núm. 2488/22, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del
Govern en matèria de consum energètic. 

Passam ara al debat de la Interpel·lació RGE núm. 2488/22,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del
Govern en matèria de consum energètic.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari Mixt.
Té la paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Conseller, Sr.
Vicepresident. Arriba aquesta interpel·lació just després que la
setmana passada fes vostè la presentació del Pla d'inversions
per a la transició energètica. Vull, personalment, donar-li
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l'enhorabona per haver mantingut, tal com vostè va assenyalar
al final, tot aquest llarg debat en català, la qual cosa demostra
que si hi ha ganes, hi ha voluntat. Doncs, evidentment, la nostra
llengua està a disposició de tothom qui vulgui estimar-la,
emprar-la i, per tant, crec que va donar una lliçó a molta gent.
Per això volia agrair-li, donar-li l'enhorabona personalment.

Respecte del Pla d'inversions, i vostè va poder-ho debatre
amb la meva companya Patrícia Font, la nostra valoració és
positiva, i no només respecte del Pla d'inversions sinó en
general respecte de la tasca que està fent la conselleria, i
compartim absolutament la importància estratègica i la prioritat
que se li ha de donar des del Govern. Per tant, els comentaris
que jo pugui fer no vull que els interpreti com buscar-li tres
peus al gat o voler impugnar una feina que és necessària,  que
és positiva, sinó fer la tasca que ens correspon, que és
assenyalar aquelles coses que creiem que tal vegada caldria
millorar o altres aspectes, que no són només del Pla
d'inversions, perquè, evidentment, aquesta interpel·lació no es
centra només en el pla d'inversions, sinó en general en tot
l’expedient que vostès tenen oberts per impulsar la transició
energètica a les nostres illes.

Respecte del pla... -i ja li ho dic, eh?, i no amb una voluntat
d'impugnació i també sense centrar-me només en aquest pla-,
sí que hem trobat, i suposo que pel tipus de document és lògic,
no?, algunes imprecisions que s'hauran d'anar concretant en els
propers mesos, també trobem a faltar un cert detall en la
programació temporal, és a dir, ja sabem que s’ha de fer molta
feina amb molt poc temps, però creiem que tal vegada és tan
ambiciós en tot el que s’ha de fer..., fins i tot fa agafar cert
vertigen, no?, de la capacitat de posar endavant tot això, que tal
vegada..., que segurament vostès ho tenen fet internament, però
hagués estat també per donar-li més solidesa i més credibilitat,
dir, idò bé, a finals de 2022, què tindrem fet?, què tindrem
impulsat?, a finals de 2023, què més tindrem impulsat?

I això crec que també ajudaria, primer que en poguéssim fer
un seguiment més estret, és evident que estam a final de
legislatura i, per tant, el seguiment que podrem fer d’aquí al
final de legislatura serà poc, però sí que, per exemple, a finals
d'any o d'aquí a un any ja, just a punt de dissoldre el Parlament
sí que potser estaria bé saber fins a quin punt s’està sent capaç
d’implementar aquest pla que, com deia, és molt ambiciós, molt
dificultós i tots sabem evidentment que de la burocràcia a
vegades la primera víctima és el mateix govern. 

I també, evidentment, tot això està lligat amb els dubtes
sobre la capacitat real que hi ha de desplegar tanta activitat.
Sabem que són coses que, evidentment, sempre són complexes
i que tenim un temps molt limitat per fer-ho.

Anant, com li deia, més enllà del pla, però també en el pla,
és a dir, perquè evidentment obrim el focus, però és evident que
el pla és un element fonamental de les polítiques de transició
energètica. Jo li voldria plantejar una sèrie de dubtes o una
sèrie de prioritats en les quals creiem que... o el nostre grup
creu que la conselleria hauria de parar atenció o més atenció de
la que es diu en el pla o com a mínim assenyalar els dubtes que
ens generen les dificultats que hi ha per tirar això endavant.

En primer lloc, el primer capítol que, a més a més, estic
convençut que ideològicament estam totalment d'acord. el que
podríem dir la socialització de la producció, no? És clar, veiem
amb preocupació que la titularitat de la major part de projectes
de generació renovable estarà en mans privades, per exemple,
a Menorca en aquests moments tots els que estan en marxa, que
s'han autoritzat, només un 1% de la potència, que seria el de
Trepuconet, que seria el botó de mostra que tenim, vindria a ser
parcs de generació amb energies renovables. Això ens
preocupa. Ens preocupa perquè, com molt bé va dir la meva
companya Patrícia Font a la compareixença que va fer vostè la
setmana passada, la sobirania energètica ha d'anar lligada
indestriablement a la democratització de l'energia, perquè si
fem la transició energètica i simplement passa de les mans
d'unes empreses a les mans d’unes altres estem perdent una
oportunitat històrica de realment implementar a tots els efectes
aquestes sobirania energètica que -com deia i citant una altra
vegada la meva companya- s'aconseguirà en la mesura en què
aquesta producció estigui en mans dels consumidors. 

Nosaltres vàrem presentar en aquest sentit una proposició
no de llei, es va aprovar l'octubre de 2020, en què demanàvem
un pla estratègic específic sobre com impulsar això i sabem que
és molt difícil, Sr. Conseller, Sr. Vicepresident, però creiem
que és fonamental i és clar, ara tots són urgències lògicament,
hem estat durant molts d'anys no donant la importància que
tocava a aquest tema i és clar i ara tot són preses, escolti’m, és
igual que ho facin els públics o que ho facin els privats, però
això realment és un problema. És un problema i, per tant, aquí
nosaltres demanaríem si hi ha aquest zoom sobre aquest tema,
no? És a dir, aquí hi ha un pla d'inversions, està molt bé, però
com ho fem, què farà la conselleria per aconseguir que aquesta
producció renovable estigui en mans dels consumidors i, per
tant, en mans de la ciutadania.

És clar, com que amb això estem fallant, per dir-ho així, si
m’ho permet -ja li dic que no és amb voluntat de crítica-, bé, és
clar, l’estratègia de la conselleria: afavorir absolutament
l'autoconsum, evidentment l'autoconsum també és una forma de
sobirania molt important.

Nosaltres veim..., ho veiem molt bé, totalment a favor de la
política sobre l'autoconsum, però també li veiem uns emperons.
Els emperons és que, evidentment, s'ha de tenir capacitat
d’avançar uns doblers per poder fer aquestes inversions i
després s'han de tenir metres quadrats de sostre, de terra o del
que sigui, de superfície. La qual cosa ens porta a un escenari en
què bàsicament estarem finançant l'autoconsum i, per tant, la
sobirania energètica d’unes classes acomodades que tindran
aquesta capacitat i ja sé que després hi ha unes accions
importants, simbòlicament importants, però probablement en
l’àmbit quantitatiu molt limitades, perquè això no sigui així.
Però, per tant, ens preocupa, estem finançant d'alguna manera
la transició energètica a les classes que s’ho poden permetre.

Solucions que nosaltres hem posat damunt la taula: la
possibilitat que els ajuts, primer, hi hagi un avançament, és a
dir, es paguin a la bestreta, és a dir, quan s'ha obtingut l'ajut es
rebin els doblers i es puguin justificar a posteriori i que això
vagi també associat no només a una subvenció a fons perdut,
sinó també eventualment a un préstec que es pugui retornar per
exemple en quinze anys. Al final, la inversió... en autoconsum
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ha de suposar un... -vostè ho deia a la seva compareixença- un
estalvi immediat directe per a tots aquells que se l’instal·len.
Per tant, no seria estrany que aquest estalvi es pogués aplicar a
una amortització. 

Per tant, això seria un element que permetria, primer, que
més gent pogués acollir-se a aquests ajuts i, a més a més, també
que en segons quins nivells de renda estiguem parlant no sigui
una subvenció a fons perdut, sinó un préstec a retornar, la qual
cosa també des del punt de vista de la Tresoreria de la
comunitat autònoma, de la (...) de comunitat autònoma també
seria positiu. 

Un altre tema només sobre la socialització de producció, és
un comentari que em sembla que li va fer el Sr. Melià a la
compareixença, trobam a faltar més atenció en tot el que seria
la biomassa i biocombustibles. Creiem que és un element
important, de fet, per exemple, ara no sé com està el tema
perquè el tema de la producció de biomassa ha tengut unes
altres complicacions, però és una de les poques fonts d'energies
renovables que hem tengut... capacitat d'exportar, no
d’importar, sinó d'exportar. Per tant, creiem que és un element
al qual caldria prestar atenció. Això, com a primer apartat:
socialitzar la producció. 

En segon lloc, la socialització que podríem dir del consum,
hi ha un eix específic per donar suport a famílies vulnerables,
es parla concretament de poder donar atenció a les necessitats
de 500 famílies vulnerables. 

A veure, aquesta acció la trobam simbòlicament important,
necessària, però, és clar, evidentment 500 famílies vulnerables
a les Illes Balears és molt poc. Creiem que això hauria d'anar
complementat amb una política molt més àmplia, molt més
general d’aprofundir tots els ajuts que ja existeixen d'eficiència
energètica perquè al final aquestes famílies vulnerables el que
hem d'aconseguir és que baixi el seu consum, per tant, amb una
política d'eficiència energètica, ja dic, eh?, anar més enllà, sé
que s'està fent, anar més enllà sobretot ajuts per a aïllament i
per a aparells. 

I després també trobem a faltar, lògic, en el pla, perquè
aquest és un pla d'inversions, però un tema que ens preocupa
sobretot és no només generem net, sinó consumim menys,
evidentment, reduïm el consum i aquí creiem que..., i és un
problema perquè no és un tema de la seva conselleria, però
vostè com a conseller de Transició Energètica també hi ha de
prestar atenció, que és el tema de la reducció del consum, i aquí
creiem que és fonamental un impuls al transport públic. Això
ho hem dit quan hem parlat de les mesures per donar resposta
a la crisi d'Ucraïna. Aquest és un tema d'alguna manera..., ja sé
que és responsabilitat del Sr. Marí, però vostè com a conseller
transversal... i aquí, Sr. Vicepresident, jo crec que hauríem de
donar un salt endavant espectacular. 

És a dir, en aquests moments el consum, el tram de consum
més gran vostè sap que és el de la mobilitat, és a dir, per on es
gasta més energia és per la mobilitat, evidentment hi ha la
marítima, hi ha l’aèria, però també hi ha la terrestre i a la
terrestre els usos professionals són els menors, el més gran és
l’ús, podem dir, de les famílies, particulars, també professional,
però particular, no?

Per tant, que el transport públic sigui realment d'una vegada
per totes una alternativa real en la mobilitat de les nostres illes
ha de ser un element fonamental, perquè si anam amb l’idea
que el que ara consumim d’energia produïda amb combustibles
fòssils ho gastarem en energia produïda amb fonts renovables,
això no funcionarà, és a dir, no tenim més remei que reduir-ne
el consum i, per tant, aquest és un tema que jo li deman
d'alguna manera vostè, que no és el responsable directe, però
m'agrada que vostè ja està dient que sí, que se sent responsable
d’aquest tema, com ho farem per poder donar un salt endavant
en aquest tema.

Tinc molts altres temes per demanar-li de concrecions del
Pla d'inversions. Ho deixaré per la meva segona intervenció. 

També li vull demanar sobre alguns projectes europeus
emblemàtics, alguns dels projectes que es volien finançar amb
fons europeus emblemàtics per a Menorca, en quin estat estan?
Tampoc no és un tema que depengui directament de la seva
conselleria, però segur que vostè hi està interessat i hi vol estar
al damunt. 

També li vull fer alguns comentaris sobre la xarxa de punts
de càrrega, que crec que no està prou ben enfocat en aquest pla
d'inversions.

També la problemàtica de la supressió de la xarxa a
Menorca que fa que en aquests moments s'hagi d'aturar
l’autorització de noves plantes de generació renovable i, per
últim, també algunes gestions, també en va parlar vostè a la
seva compareixença, sobre el segon cable que ha d’unir
Mallorca amb Menorca. De tots aquests temes... també doncs
aprofitaré per parlar-ne a la segona intervenció.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, conseller.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Castells,
perquè crec que mai no sobra parlar de transició energètica i és
important, molts dels temes que vostè ha plantejat i als quals
donaré resposta són a la meva intervenció, que si tenia
preparada, el contrari del que del que havia fet el conseller Mir,
per una senzilla raó, perquè la pregunta era molt concreta:
quina és la política del Govern en matèria de consum
energètic? I vostè ha tocat temes que són absolutament
essencials, el tema de l'eficiència, el tema de l'estalvi del
consum, que és obligatori avui en dia, que és estratègic per a
aquesta comunitat autònoma, perquè, si no, vull dir que tenim
un debat obert sobre el problema que tenim de, bé, està molt bé
la implantació de renovables, però arribarà un moment que no
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tendrem ni territori ni tendrem capacitat de produir més energia
neta, perquè ens trobam en unes circumstàncies de creixement
que han de provocar una reflexió. I, per tant, jo crec que el
tema de l'estalvi energètic és molt, molt important.

Sí que és ver que hi comença a haver una mentalització
important per part de la ciutadania respecte del tema d'estalviar
energia, i per això és molt important.

I ha tractat el tema de la mobilitat, és evident que el
conseller de Mobilitat és el Sr. Marí, però que nosaltres estam
preocupats pel tema de la mobilitat perquè la mobilitat és la
principal font d'emissions de gasos d'efecte hivernacle a
l'atmosfera aquí, a les Illes Balears, i, per tant, lògicament,
impulsar el transport col·lectiu i que aquest transport col·lectiu
sigui el més sostenible possible és un objectiu claríssim per part
de la conselleria.

El Pla d'inversions jo crec que és l'eina fonamental que
tenim ara mateix, juntament amb fons europeus que arriben a
aquesta comunitat autònoma, per seguir impulsant la transició
energètica, transició energètica que té tres potes principals i que
no se li escapen a ningú: primera, la descarbonització del nostre
model energètic i el desplegament d'energies renovables, no
només canviant carbó per plaques solars, sinó aprofitant per
canviar el model energètic i avançar cap a un model més
democràtic, més cooperatiu i més socialitzat, que és un tema
que vostè ha plantejat, concretament al principi, a l'inici de la
seva intervenció. 

Parlam no només de plaques solars, és ver que el tema de la
biomassa, és ver que el tema dels biogasos és un tema essencial
per a aquesta comunitat autònoma, i és ver que ja hi ha línies
d'ajuda, però és un tema en el qual hem de continuar avançant,
necessàriament, perquè és ver que no tenim les solucions més
eficaces i no hi ha una aposta, tampoc, per part de cap sector
econòmic directament encaminat a potenciar el tema de la
biomassa. I és un tema també de gestió de residus forestals, vull
dir que és un tema interessant, perquè és ver que habitualment
el que fem és importar biomassa, quan és biomassa produïda
aquí a les Illes Balears, que s’exporta, que es transforma a
l’exterior, i que després important, la qual cosa no té molt de
sentit.

La segona pota essencial és la mobilitat, i quan parlam de
d'energia nosaltres tenim molt clar que no sols parlam
d'electricitat, perquè precisament la mobilitat és la principal
font d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i, per tant, ens ha
de preocupar. I què és el que volem fer? El que volem fer és, en
primer lloc, reduir l'ús del vehicle privat, això és vincula al que
vostè ha proposat d’apostar clarament pel transport col·lectiu
i el més sostenible possible. I és evident que aquesta és la
política que volem impulsar des de la conselleria, i, per tant,
això ho hem fet des del minut 1, vull dir, la mobilitat elèctrica
és important i sempre aquí s’ha afavorit la mobilitat elèctrica,
amb reducció del parc mòbil, com? Augmentant el percentatge
d’ajuda per part del Govern de les Illes Balears, en el cas de
desballestament del vehicle antic, i, per tant, això crec que és
important.

I seguim també en el tema, com no pot ser d'una altra
manera, del compliment de la Llei de canvi climàtic i transició

energètica, en el tema de prohibició del diesel en el 2025 i
prohibició de la benzina en el 2035 de vehicles nous moguts
per combustibles fòssils. Per tant, és molt important.

I la tercera pota, que jo crec que és l'essencial que vostè ha
plantejat a la seva intervenció i en la que jo vull fer major
èmfasi, que és el tema de la reducció del consum energètic i
l'augment de l'eficiència energètica. I en això és ver que tenim
molts deures a fer encara en aquesta comunitat autònoma. Per
tant, l'estabilització i el decreixement de la demanda energètica
és una finalitat que està contemplada a la Llei de canvi climàtic
i transició energètica, i vostè, que representa l'illa de Menorca,
també a l’Estratègia Menorca 2030 hi ha una aposta claríssima
pel tema de l'estalvi en el consum d'energia elèctrica i en
impulsar l’eficiència energètica.

Tenim molt clar, i ja ho vaig dir a la meva intervenció en el
passat Ple, que l’Informe del Grup Intergovernamental sobre el
Canvi Climàtic ens demana més ambiciós, ser molt ambiciós en
aquest tema, i això és el que volem fer; vull dir, si volem parlar
d’una vertadera transició energètica a les Illes Balears hem de
pensar, en primer lloc, com a objectiu essencial l'estalvi
energètic; en segon lloc, l'eficiència energètica; i, en tercer lloc,
la generació d'aquesta energia a través de fonts renovables.
Però jo crec que aquest ordre és molt important, vull dir,
mentalitzar la ciutadania de les Illes Balears que l'estalvi
energètic és absolutament essencial, precisament per tot aquest
debat que està obert a la societat de les Illes Balears, que
creixem, tendrem una temporada espectacular, segurament, en
matèria turística, i això significa que hi haurà una demanda
reforçada d'energia elèctrica, i aquesta demanda reforçada,
energia elèctrica ens situa en un problema de sostenibilitat
indiscutible, perquè és indiscutible.

Per tant, jo crec que tenim molt clar, tant vostès com
nosaltres, que el que hem de prioritzar absolutament és el tema
de la reducció del consum energètic a les Illes Balears i, a més,
fer aquest consum més eficient del que fem fins ara.

Per tant, sincerament, jo crec que aquí tenim polítiques
absolutament comuns, he anotat el tema que em comentava, el
tema de la socialització de la producció per a nosaltres també
és un tema molt interessant. Vull dir, ja tenim una norma
específica que obliga tots els parcs, que siguin superiors a 5
megawatts, que un 20% pugui ser assumit per part de la
iniciativa ciutadana del lloc on el parc està instal·lat. Però en el
Pla de transició energètica impulsarem que la línia d'ajudes, per
part del Govern, sigui superior en el cas que hi hagi projectes
de socialització dels parcs que s'instal·lin a les Illes Balears.

I el tema de l'accés a energia neta sí que és ver que ara
mateix s’hi ha de fer una inversió, una inversió,
afortunadament, jo crec que el temps de resposta per part de la
conselleria en el tema de les subvencions per a tota la qüestió
d'autoconsum és molt eficaç i, per tant, sí que és ver que s'ha de
fer una primera inversió, però que aquesta inversió, primer, ha
de ser una inversió que s'amortitza en un període de temps
molt, molt, molt curt, i, a més, que les ajudes són importants i
que arriben amb eficàcia per part de la Direcció General
d'Energia. I després, l’ha de potenciar l'Institut Balear de
l'Energia com a una eina absolutament essencial que tenim a les
Illes Balears i que va ser qualificat durant moltes intervencions
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a aquest parlament com de xibiu -ja que parlaven de xibius en
l'anterior interpel·lació-, cridar o qualificar de xibiu l'Institut
Balear de l'Energia, quan ara mateix és un exemple per a la
resta de les comunitats autònomes, totes volen copiar el
sistema..., l'Institut Balear de l'Energia, és una eina molt
eficient pel tema de la socialització, perquè precisament per
tots aquells que tenen problemes d'accés econòmic, d'accés a
l'autoconsum d'energia neta, estan pensades les comunitats
energètiques, i estan pensats els autoconsum compartits, que
són vies molt interessants per democratitzar l'accés a l'energia,
partint de la base que estimam que l'energia ha de ser
considerada no com un bé de mercat, no com un bé per a
l'especulació, sinó com un bé de primera necessitat, i més en les
circumstàncies de canvi climàtic que vivim a tot el món, i
especialment a les Illes Balears.

Per tant, jo crec que coincidim en el diagnòstic, crec que
tenim les solucions adients per poder atendre aquestes
necessitats i..., se m'ha acabat el temps, i no vull abusar de la
paciència de la presidenta i, per tant, després en la propera
intervenció podrem seguir discutint d’aquests temes.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. És el torn de rèplica del Sr.
Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies per les seves respostes, Sr. Vicepresident. Li
he avançat una sèrie de temes que voldria tocar, hi entraré tot
d'una perquè no sigui, també, que em quedi sense temps. 

Hi ha un tema, hi ha una sèrie de concrecions, que jo
entenc, puc entendre, que en l'actual redacció del pla no hi
estiguin fixades, però jo crec que com a mínim hauríem de
saber quan s'hauran fixat, perquè si no, la impressió que fa quan
es llegeix el pla és que són bones idees, però que tal vegada
s'han posat sobre el paper sense avaluar la dificultat realment
de posar-les en marxa. 

Per exemple, el tema de les llançadores en espais protegits,
que faci que no s’hi vagi amb vehicle privat; està molt bé, és
una mesura puntual perquè està parlant de quatre, eh? Però, bé,
vostè sap que és un tema molt complicat; llavors, bé, quatre, em
sembla que quan van dir quatre ja eren conscients que era molt
complicat, però la meva pregunta..., ja m'imagino que si no ho
posa en el document és perquè encara no s’ha decidit on fer-ho,
m'imagino que, com a mínim voldran fer-ho a totes i a
cadascuna de les Illes -com a mínim-, m'imagín que voldran
fer-ho amb els consells, perquè evidentment és una
competència que en gran mesura depèn dels consells..., però bé,
voldria saber quan, d’aquestes quatre, el 2023, preveuen que
sabem alguna d'aquestes actuacions... Perdó, el 2022, alguna
d'aquestes actuacions?, és a dir: llançadores en espais
emblemàtics, quan? Si vostè em pogués dir quines tenen en
ment, si no les tenen en ment, quan preveu vostè que ho
podrem saber. 

Descarbonització de línies de transport marítim; repte molt
important. Repte tan important com complex, si ho volem dir
de forma literària, no? En quina línia pensen? Perquè, clar,
això..., jo m'imagino que posar-ho en un paper, si no s'està
pensant en quina línia és, és una temeritat perquè, evidentment,
el repte és majúscul; per tant saber en quina pensen i, si vostè
no m'ho pot dir, quan ens ho podrà dir.

Anant..., i ara, si em permet, sent una mica punyeter, amb
el tema, bé, és que estam finançant la transició energètica als
riscs, la meva pregunta, si em permet dir-ho així: que no sigui
que li acabem comprant un vaixell elèctric al Sr. Matutes.
Perquè, clar, com ho farem, a això? Perquè, al final, els
concessionaris d'aquestes línies són particulars. Llavors, com
farem front?, com pensa vostè fer front a aquest repte de
descarbonitzar una línia de transport marítim?

Cosa que jo veig amb tota la simpatia del món, eh?, i que,
per tant, quan poso emperons és per saber com ho volen fer,
com ho pensen fer i perquè jo vull veure si aquestes
imprecisions que trobo en el pla realment vostè em fa veure
que, bé, que són imprecisions però que ja es concretaran.

Després, l'electrificació de vint ports. Vint ports, sembla fet
un número així, una mica...,  vinga, quin número posem?, va,
vint ports, no? És un número molt ambiciós, també, en quins
ports estan pensant? N’hi ha de més aptes que altres?, i  si no,
quan ho podrem concretar i amb quin calendari es podrà fer
aquesta electrificació. 

Igual que les actuacions en instal·lacions del cicle de
l'aigua, no? Bé, són uns compromisos numèrics, que està molt
bé, això demostra, arrauxament, eh?, escolti, no, nosaltres ens
comprometem amb un número, més o manco, quin calendari en
fan vostès i quan podem tenir informació sobre això. 

Li voldria demanar informació sobre alguns projectes que
aspiraven a ser finançats amb fons europeus i dels quals de
moment no en sabem res. Per exemple, hi ha un projecte
presentat pel Consell de Menorca, full de ruta Estratègia
Menorca 2030, que estava pressupostat en uns 67 milions
d'euros; jo crec que moltes de les actuacions previstes allà es
podrien finançar amb el Pla d'inversions, saber quin lloc
ocupen dintre de les seves prioritats aquest pla.

I després, un projecte ambiciosíssim, que era el Menorca
Smart Green Island, d'electrificació de tot el parc mòbil
menorquí; el cost global era d'uns 2.000 milions d'euros,
evidentment, amb una col·laboració publicoprivada, molt
ambiciós, però convertir Menorca en una prova pilot per a tota
Europa de canviar absolutament en pocs anys tot el parc mòbil.
Saber quina valoració li mereix aquest projecte i si hi ha espai,
d'alguna manera, o vostè està empenyent perquè pugui rebre
fons europeus aquest projecte.

Li parlava de la xarxa de punts de càrrega. Xarxa de punts
de càrrega, hi ha molts crítics amb la potència que tenen
aquests punts de càrrega. És a dir, normalment, els particulars
que compren un cotxe elèctric ja tenen -normalment- tenen ja
un lloc on carregar el cotxe, si no, és molt temerari avui en dia
comprar-se un cotxe elèctric. Per tant, la xarxa de punts de
càrrega a les nostres illes, sobretot, i és el que diu el Pla
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d'inversions, està molt pensada per la xarxa d’empreses de
lloguer de cotxes. Clar, la potència que tenen en aquests
moments aquests carregadors, amb un cotxe estàndard i amb un
connector estàndard, són per carregar tota la bateria d'unes 40
hores de càrrega.

Clar, aquí hi ha gent que està demanant punts de càrrega
ultra ràpids, que tinguin molta més capacitat, si no, correm el
risc que fem una gran inversió que realment sigui poc útil per
la necessitat a la qual volem donar resposta.

Pel tema de la saturació de la xarxa a Menorca, li he tret el
tema. Clar, això és un entrebanc molt gran per la generació i la
proliferació d’iniciatives, sobretot ambicioses, de generació
d'energia neta. Què pensa fer en aquest tema? Quina resposta
podem donar?, perquè clar, aquest obstacle amenaça a
endarrerir l'expansió i la proliferació de la transició energètica
a Menorca. Per tant, és un tema..., un tema important.

I el segon cable, vostè també ho ha dit, jo sé..., jo m'he llegit
la compareixença, vostè hi va fer referència. Vostè ja va dir bé,
escolti, si no entra en aquest pla estratègic, que entri al
següent... Bé, però, d'alguna manera, algun compromís, alguna
gestió que vostès estan fent per donar resposta a aquest element
que, evidentment, també és de preocupació.

Jo estic totalment d'acord amb vostè, Sr. Vicepresident,
totalment en línia. El més important és l'estalvi, després
l’eficiència i després la generació. Per això li he fet una
pregunta sobre, escolti, per afavorir l'estalvi, els ajuts
d'eficiència energètica, no?, perquè al final, els ajuts
d’eficiència energètica fan que es gasti menys energia, quin
impuls li donaran? Jo li parlava de la possibilitat de donar ajuts
també en tema de generació a la bestreta, i que es puguin
retornar en quinze anys, si a això ho tenen previst...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells, por favor, termine.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, acabo de seguida. I, simplement, amb els temes de la
generació social, m’agrada molt sentir que es reserva una
partida específica per a aquells que incloguin un 20% de
generació socialitzada i, a més a més, la possibilitat de tenir una
subvenció major. Però bé, continuam veient amb preocupació
que no siguem capaços de donar prou suport i que hi hagi prou
plantes d'energia socialitzada i, per tant, aconseguim aquesta
democratització, que és un element fonamental de la sobirania
energètica.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Vicepresident.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Contrarèplica del Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Anem per feina perquè si no, serà
complicat. 

El tema de les xarxes de recàrrega. El que volem és
impulsar, precisament, la mobilitat elèctrica; és ver que la
majoria del que fa una aposta per tenir un vehicle propi,
elèctric, cercarà la manera de tenir un punt de recàrrega, però
això no implica que estem intentant que -diguem- que totes les
activitats econòmiques vinculades a la principal activitat o al
principal motor econòmic que tenim aquí, com és el turisme,
faci una aposta, precisament, pel tema de la mobilitat elèctrica,
impulsant la instal·lació de punts de recàrrega dins les seves
instal·lacions i que siguin punts de recàrrega, models de
recàrrega ràpida o semiràpida, que és -jo crec- que la solució.

I evidentment que aquests punts de recàrrega de ser possible
es proveeixin, s’alimentin per instal·lacions per pèrgoles
fotovoltaiques perquè sigui electricitat procedent de fonts
renovables.

El tema del transport marítim. El tema de la
descarbonització de la mar és un dels temes que ha estat més
contemplat en el Pla de transició energètica. És veritat que aquí
parlam d'empreses privades, que són les que essencialment fan
el transport de persones i de mercaderies entre les Illes i entre
les Illes i la península, i, per tant, aquí podem fer polítiques de
col·laboració amb aquestes empreses per precisament impulsar
que hi hagi una descarbonització de la mar. 

Aquest cap de setmana hem tingut tot el tema del Palma
International Boat Show. A aquest aquesta mostra nàutica, a
aquest saló nàutic, hem tingut l'oportunitat de veure que hi ha
empreses d’aquí, de les Illes Balears, que aposten clarament pel
tema de la mobilitat elèctrica dins la mar. Parlam de nàutica
d'esbarjo, de nàutica d'oci, però també és molt important
perquè, vull dir, al final són moltes les embarcacions que es
mouen durant la temporada aquí, a les Illes Balears i, per tant,
tot el que sigui avançar en la descarbonització és molt
important. A partir d'aquí, un pla molt ambiciós per part
d'Autoritat Portuària per a l'electrificació, tot el tema del cold
ironing als ports que depenen d'Autoritat Portuària. 

I crec que una aposta ferma i decidida per part de les
empreses que són concessionàries de les línies de transport que
efectivament han d'avançar en el tema de descarbonització de
la mar. Hi ha línies específiques d'ajuda per a aquest tema dins
el Pla de transició energètica. 

Concretament, en el tema del segon cable, el tema del segon
cable és un tema que depèn -ho sabem- de la planificació que
fa un organisme estatal, com és Red Eléctrica Española. Sabem
que, en principi no està programat el segon cable Mallorca-
Menorca fins la programació 2026-2033, que és la propera,
2027-2033. 

Què hem dit a Red Eléctrica? Què volem per part de Red
Eléctrica? Tenir-ho tot preparat perquè si hi ha una finestra
d’oportunitat que es pugui avançar en la planificació i en la
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pràctica del segon cable Mallorca-Menorca ho tinguem tot
preparat perquè sigui possible aquest avanç de terminis. Si hem
d’esperar el 2027 que sigui al principi de la programació
perquè tot estarà preparat, i això és una col·laboració amb el
Consell Insular de Menorca, amb Red Eléctrica Espanyola i per
part del Govern de les Illes Balears perquè crèiem que és
enormement important. 

Crec que hem tingut bones notícies darrerament, ja està
autoritzat el canvi de combustible a la central tèrmica de Maó.
Crec que això és una molt bona notícia; per què?, perquè això
significarà reduir emissions. Era una negociació que havia de
dur Endesa amb el ministeri, i això sempre és un problema. 

Vull dir, vostè em demana fites temporals. És complicat,
per què?, perquè els doblers encara no han arribat, perquè al
final aquí sempre hi ha un component privat, un component de
diverses administracions que són competents per fer aquestes
actuacions en matèria de transició energètica i que, per tant, tot
això complica d'alguna manera poder ser molt concrets a l’hora
d'establir quines seran -diguem- les actuacions per a 2022, per
a 2023. Sí que tenim molt clar que aquest pla és un pla que té
els seus terminis i que han de complir aquests terminis. Per tant,
aquest serà l'esforç que farem. 

I no volia acabar, i més tractant-se d'una interpel·lació de
MÉS per Menorca, per dir que l'Estratègia Menorca 2030 és un
full de ruta compartit entre el Govern de les Illes i el Consell
Insular de Menorca. Per tant, crec que aquí hem de ser
ambiciosos i estam absolutament disposats a plantejar-nos una
reforma de la Llei de canvi climàtic si precisament això ens
impulsa a ser més ambiciosos en el tema de la transició
energètica a l’illa de Menorca. Per què ho dic?, perquè jo he
tingut oportunitat de llegir el projecte de llei de reserva de la
biosfera i crec, crec sincerament, que en el tema de transició
energètica és molt ambiciós, però que podem ser encara molt
més ambiciosos en el tema de zones de baixes emissions, en el
tema... parlava vostè d’aquesta iniciativa privada d’electrificar
absolutament la mobilitat a Menorca. Vull dir, és una
possibilitat. És ver que la quantitat d’ajuda...

LA SRA. PRESIDENTA.

Sr. Conseller, tiene que terminar.

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

... que es demana per part -acabo en un segon-, la quantitat
d’ajuda que es demana és molt important i, per tant, és un
projecte complicat de dur endavant, però allà serem perquè tot
el que sigui electrificar la mobilitat, no sols per a l’illa de
Menorca sinó per a Eivissa, per a Formentera i per a Mallorca,
és absolutament estratègic. 

Estic segur que aquesta interpel·lació tendrà la seva moció,
com no pot ser d’una altra manera, i en aquesta moció
segurament s’aportaran per part de tots els grups parlamentaris
solucions per a aquests temes que vostè ha plantejat.

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. A continuació passam al tercer punt
de l'ordre del dia que correspon al debat i la votació de les
proposicions no de llei.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 3515/22,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajornament de la implantació dels currículums de la Llei
Orgànica de modificació de la LOE, LOMLOE. 

Debatrem, en primer lloc, la Proposició no de llei RGE
núm. 3515/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajornament de la implantació dels currículums de la Llei
Orgànica de modificació de la LOE, LOMLOE.

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA.

Gràcies, president, i molt bon dia, diputades, diputats,
conseller. La Llei Celaá, la LOMLOE, es va aprovar sense cap
consens i amb molta pressa el desembre de 2020. En canvi, s'ha
hagut d'esperar fins el mes de març d'enguany, de 2022, un any
i tres mesos després, perquè fossin aprovats els reials decrets
dels currículums de infantil i de primària. Un mes després es va
aprovar el de secundària i després, un mes després, es va
aprovar el de batxiller. Aquests currículums s'hauran
d'implantar aquest proper curs 2022-2023 per imposició del Sr.
Sánchez, també amb presses i amb moltíssima pressió als
equips directius i als docents. 

Res a veure amb la LOMCE, que ja sé que a vostès no els
agrada que els ho diguem, però s'ha de dir una cosa que no té
cap tipus de discussió: la seva implementació es va fer en dos
cursos; a primària es va implantar el 2014-2015 i la secundària
es va implantar 2015-2016. Per tant, això no és discutible. 

Els canvis de la part curricular derivats de la LOMLOE són
profunds i, a més, requereixen canvis estructurals que afecten
totalment continguts, objectius, avaluació, atenció a la
diversitat, competències, i generen nombrosos dubtes
d'aplicació, ja que signifiquen un canvi radical al que es feia
fins ara, a la dinàmica actual. 

Els equips docents a dia d'avui no han pogut elaborar els
plans d'estudi ni coneixen d'una manera definitiva les matèries
i els continguts que s'oferiran per cursos ni l'assignació d’hores
d’aquestes. Per suposat, tampoc no s’ha pogut posar en marxa
el material didàctic, els llibres no s'han pogut encomanar
perquè encara no saben quins continguts tendran aquestes
matèries curriculars, com tampoc no es disposa del calendari
corresponent a la sol·licitud de plaça escolar per a primària,
secundària, FP, etc... 

Hem de dir que tots els sindicats educatius, com
Alternativa, USO, ANPE, UOB, STEI, han denunciat que la
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pressió de la implementació d'aquests nous currículums recau
sobre els equips directius dels centres educatius i dels docents,
que són els que els hauran de posar en pràctica. 

Sobre el Reial decret dels currículums estatals, tant a
primària com a secundària i batxillerat si ens detenim al que
serien els continguts, s'ha parlat molt, començant per les
matemàtica socioefectives, la desaparició de la filosofia a
secundària, la desaparició dels dictats a llengua, la desaparició
de la història abans de 1812, la desaparició de l’arrel quadrada,
de la regla de tres, etc. Això és el que impliquen els reials
decrets de l’Estat, no he dit els autonòmics.

Quant a l'avaluació de coneixements, promoció i titulació
desapareix la qualificació numèrica tant a primària com a
secundària, donant a entendre que és el mateix un insuficient
amb 1, que una insuficient amb un 4,5, perquè no es tenen en
compte els coneixements de l'alumne, només tendrà un
insuficient. La repetició de curs és just per a casos
excepcionals, és a dir, passaran alumnes de tercer a quart de
secundària amb quatre signatures, amb cinc assignatures,
sempre i quan la votació dels docents per majoria digui que
aquell alumne ha de promocionar de curs, ha de passar de curs. 

A la LOMLOE es llança un missatge que els estudiants
seran competents, sense la necessitat d'aprendre coneixements
i sense la necessitat de cap tipus d'esforç. La llei està plena
d’una sèrie de mantres propis de l'esquerra, no té sentit
introduir la perspectiva de gènere dins el coneixement del medi
90 vegades, o per exemple, ficar termes no acceptats a la RAE,
com per exemple “ecofeminista”, “ecosocial” o
“ecodependent”, això és a la llei, però a la RAE no figura. 

Hem de dir que reconeguts filòsofs, historiadors,
matemàtics i escriptors, com per exemple Gabriel Abiac,
Fernando García de Cortázar, Fernando Savater, Juan Pablo
Cusí, José Luis Alberto de Cuenca, Andrés Trapiello han signat
un manifest en contra de la Llei Celaá. I només amb uns trets
... -ja sé que per a la Sra. Gloria Santiago aquestes persones no
tenen cap tipus de prestigi, ni cap tipus de nom i ho aplaudeix,
no, aquestes persones es veu que tenen més coneixement que
vostè de l’educació i diuen el següent-: “la LOMLOE tracta
d’arreglar el problema del fracàs escolar, fent desaparèixer els
suspensos i dificultant la repetició”. Per cert, no farà que
desapareixi ni solucionarà el problema del fracàs escolar,
perquè hi continuarà sent i afegirà una càrrega burocràtica als
docents. L'avaluació ha de ser en continguts concrets de cada
assignatura, perquè l'avaluació per competències dilueix els
coneixements concrets. També s'han de continuar amb les notes
numèriques, i les matrícules d’honor. Les primeres per conèixer
amb major precisió el grau d'èxit de l’alumne en l’adquisició de
coneixements, i les segones, perquè l'esforç i el mèrit siguin un
al·licient més per a l'alumnat. 

També creuen ells que és important -nosaltres també ho
creim així- que es garanteixin les resolucions judicials, com les
que obliga a impartir almenys un 25% de les assignatures en
espanyol, a les comunitats autònomes amb dues llengües
oficials i vehiculars. S’ha de dir que el currículum de les
Balears té una capacitat, la comunitat autònoma, el Govern de
les Illes Balears, de poder fer un currículum d’un 50% de les
matèries. I aquests currículums que s'han fet en aquesta

comunitat autònoma han estat d'esquenes a tota la comunitat
educativa, s'han fet amb presses, els de primària, infantil, de
secundària i els de batxiller i just han donat cinc dies -cinc dies-
per presentar al·legacions. Les al·legacions han estat moltes i
variades, de fet el nostre grup polític ha demanat una còpia de
totes aquestes al·legacions i estam pendents de saber què en
farà la conselleria. També hem de dir que el Consell Escolar,
per exemple, de les Illes Balears, haurà d'elaborar els dos
informes preceptius per via d'urgència, amb manco temps per
aportar, limitant així les actuacions d'assessorament d'un òrgan
consultiu. 

Per tot això que he dit abans, nosaltres hem presentat
aquesta proposta, primer, per donar suport a tota aquella
comunitat educativa que ha de fer feina i que ha de posar en
marxa aquests currículums, amb pressa i amb pressió, en el
proper curs 2022-2023. No és que no vulguin fer feina a l'estiu,
és que no tenen els mitjans, no tenen formació, no tenen els
continguts, no tenen els materials per poder-ho fer. 

En el segon punt, nosaltres demanam...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Durán, per favor.

LA SRA. DURAN I CLADERA:
 

En e segon punt demanam que la conselleria, que el Govern
de les Illes Balears demani al ministeri un ajornament d’aquests
currículums, que ho demani, que ho demani i que ho faci per
empatia amb els docents i amb l'equip docent. 

I al tercer punt demanam, que si al final l'ajornament no és
possible, aquesta flexibilització que s'ha de fer en el curs 2022-
2023, no al 2023-2024, en el 2022-2023, sigui molt més una
flexibilització que no el que han presentat als equips docents,
que és una autèntica vergonya.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Intervenció dels Grups Parlamentaris
Socialista i Unidas Podemos, que han presentat conjuntament
les esmenes RGE núm. 4150 i 4151/22. Començam amb la
intervenció del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr.
Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors diputats. La
PNL d'avui que porta el Partit Popular sota el nom
d'ajornament de currículums de desenvolupament de la
LOMLOE. El que és clar és que després d'haver escoltat a la
representant del Partit Popular el seu discurs, al final el que ve
a demanar no és cap ajornament, sinó que el que deixa veure és
que té una idea molt clara del que ella vol o el Partit Popular
vol que sigui l'educació i no accepta que hi hagi canvis. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204150
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La LOMLOE és una llei educativa que jo crec que
introdueix tota una sèrie d'elements que cerquen la millora del
sistema, que cerquen aprenentatges significatius i un canvi -jo
crec que és un canvi en la línia de la resta de sistemes educatius
que hi ha al nostre voltant- en el qual es deixen una mica de
banda els coneixements de caràcter conceptual, que és el que
no acaben d'entendre per passar a un altre tipus d'educació
basada en coneixements de caràcter competencial i basada en
tota una sèrie de principis, principis com són els de la infància
i la coeducació, la perspectiva de gènere, l'atenció a tothom,
perquè són aquests principis que permeten, per una banda, que
cada alumne adquireixi les competències claus que necessita
per poder viure, perquè al final l'educació hem d'ensenyar als
alumnes a poder viure i poder seguir formant al llarg de la seva
vida. Per tant, els coneixements competencials són claus, les
competències són claus per poder rebre educació en tot
moment.

Si realment volem una educació de qualitat, una educació
inclusiva, una educació en equitat, una educació que permeti a
tot l'alumnat assolir uns valors basats en la coeducació i la
perspectiva de gènere, és imprescindible endinsar-lo en entorns
tecnològics, reduir escletxes que s'han vist ara molt patents. I
si realment volem això, hem d'implementar currículums que no
sols canviïn, modifiquin els continguts, perquè els continguts
sempre són els mateixos, i el que han de canviar és la manera
de què els hem d'ensenyar, els hem d'ensenyar competències i
el com hem d'ensenyar aquestes coses.

No podem repetir el mateix que feien fins ara, la Sra. Durán
ha parlat que s'han suprimit -no sé què ha dit- els dictats o les
arrels quadrades i tal, perquè al final jo crec que aquests
coneixements formen part ... -no faci així, és així el que ha dit,
troba a faltar que hagi desaparegut la regla de tres o no sé què
he dit...-, per tant, al final el que està mirant és el contingut per
no parlar de les competències. El que hem d'analitzar és que els
currículums, i és el nou canvi, el nou canvi de paradigma que
aquesta llei es permetrà, és introduir una educació competencial
com modificar agrupaments, donant possibilitats que centres
puguin fer àmbits. I tot això es fa a través de una cosa que jo
crec que ja hem discutit quan parlàvem de la llei d'educació,
que és dotar de més autonomia als centres per poder facilitar
aquelles formacions.

Després ha parlat del sistema qualificador, perquè al final
les competències no són numèriques, durant ... -no sé si ho
recorda, jo ho sóc, quan estudiàvem EGB no n'hi havia de
numèriques, hi havia notable, excel·lent, suficient i insuficient.
Per tant no s'ha descobert la pólvora perquè al final els
coneixements són les competències que són i, si són suficients,
seran aquelles competències que necessitam i, si són
insuficients, són les que necessitam perquè al final hem de
avançant en la formació en les nostres competències. 

Nosaltres li hem presentat dues esmenes, una respecte del
primer punt, perquè al final nosaltres consideram que els
docents estan fent la feina que els correspon amb la
professionalitat que els correspon, i tal com està redactada la
PNL, posa en dubte que els docents puguin fer la seva feina
amb professionalitat. I també li dic que respecte del punt 2,
nosaltres votarem que no, no acceptarem el punt 2, perquè
nosaltres consideram que la implementació de la LOMLOE i el

nou sistema educatiu és inajornable i, per tant, no podem
esperar.

Però sí que hem presentat una esmena al punt 3, perquè el
punt tres el que demana és una flexibilització per poder, sense
incomplir el calendari, permetre una major formació dels
docents, que els farà falta, una major flexibilització en
l'aprofundiment, si és possible una reducció de ràtios, és a dir,
implantar aquests currículums de manera coherent allà, com
toca, és a dir, a primer, a tercer, a cinquè, és a dir, els impars
per poder (...)

En definitiva, nosaltres consideram que amb aquests
currículums que s’implanten...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Casanova, per favor.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... -sí, acab-, simplement aconseguirem una educació de qualitat
i un nou paradigma educatiu a Espanya i a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Intervenció del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Como ya ha comentado el Sr. Enric el
contenido de las enmiendas, yo le voy a explicar por qué vamos
a votar en contra, en el caso de que no nos las acepten.

En primer lugar, porque el texto que ustedes han presentado
no hace justicia, ni en lo concreto, ni tampoco con ese apoyo
ciego a la comunidad educativa, que todo el mundo sabe que,
precisamente, la relación con ella, la vuestra, no ha sido
precisamente cordial, precisamente porque los recortes
patrióticos del Partido Popular fueron los que procuraron el
nacimiento de la Marea Verde, y ustedes no tuvieron ningún
complejo en situarse siempre frente a ella y en su contra,
incluso demostrado por la Unidad Central Operativa, la UCO,
de la Guardia Civil, se demostró que ustedes pagaron a la
Púnica para hacer una campaña en contra, en Internet, de la
Marea Verde, incluso llegaron ustedes a llevarla ante la
Agencia Tributaria por un posible caso de fraude en la venta de
camisetas para las manifestaciones. 

Esa situación, complicadísima, de la que usted habla en su
iniciativa, es cierto que está ocurriendo, pero no creo que esté
ocurriendo solamente por la aprobación tardía, también estoy
con usted, del real decreto, creo que, en general, se está
viviendo una situación complicadísima a todos los niveles en
este país; pero lo cierto es que ustedes, en apoyo de la
comunidad educativa, han hecho bien poco en el presente, en
el pasado y en el futuro. En el pasado, porque, cuando ustedes
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gobernaban, hasta 1.200 profesores mandaron a la calle; en el
presente, porque, de estar ustedes al lado de la comunidad
educativa, hubieran ustedes votado a favor de la primera ley de
educación balear, que procuró un 5% en inversión a educación,
que va a mejorar la calidad educativa en las Islas Baleares, y
eso también va a revertir en una mejora considerable de las
condiciones laborales del profesorado; y en el futuro, porque
ustedes ya han anunciado que allá donde gobiernen no van a
aplicar la regulación de los precios del alquiler, conociendo
perfectamente cuáles son los problemas de los profesores y de
las profesoras para alquilar una vivienda en Baleares, y ustedes
ya han dicho que esa normativa no la van a aplicar.

Pero no solo ustedes muestran desprecio a la comunidad
educativa aquí, en Baleares, y sería injusto no nombrar el
desprecio generalizado que hacen en otras comunidades
autónomas, por ejemplo, en Madrid, Comisiones Obreras ya ha
anunciado que hacen falta 623 profesionales en pedagogía
terapéutica, en audición y en lenguaje, la Sra. Ayuso no los
contrata.

También la Confederación Intersindical Gallega, la
mayoritaria en la comunidad, ha dicho que, desde que se ha ido
el Sr. Feijoo, hace 12 años que entró, hay 1.000 profesores
menos.

También en Murcia, el curso 2021-2022, en curso, como
ustedes comprenderán, complicadísimo, comenzó con 3,3
millones menos en gasto público para educación. Y en
Andalucía también, ya lo ha dicho la delegada de Educación,
María José Eslava, este año se van a cerrar 1.181 aulas en
Andalucía, cerrar colegios, despedir profesores, ese es su sello
histórico con la comunidad educativa.

Para tiempos complicadísimos, los que ustedes nos hacen
pasar, Sra. Durán.

Esta transitoriedad a la que ustedes se refieren en el punto
2, ustedes piden un año más, está pensada, lógicamente, para
que esta ley no se aplique en esta legislatura, privando al
sistema educativo de Baleares de más autonomía a los centros
y para procurar una más inclusión de los niños y de las niñas.

Ha ocurrido lo siguiente, ustedes han hecho cuentas y, ante
la posibilidad de que puedan ustedes gobernar en el Estado o
en la comunidad autónoma, han previsto ustedes un año de
transitoriedad, así podría ocurrir que una ley, que ha sido
democráticamente aprobada en el Congreso de los Diputados,
con el apoyo de hasta seis grupos parlamentarios distintos, no
se llegue a aplicar en España, ni tampoco en esta comunidad
autónoma.

Y, Sra. Durán, se lo digo porque parece a usted bastante
sensata, las leyes están para aplicarse y la democracia está para
servir a este país y a esta comunidad autónoma, y ustedes
tienen un problema para cumplir la ley, y lo vemos todos los
días en las noticias, caso tras caso, de opacidades y corrupción,
a la que el Partido Popular ha sido condenado en bloque por el
Tribunal Supremo, por no cumplir precisamente la ley.

Respecto al punto 3, estamos de acuerdo, ha sido con
prisas, se ha hecho aceleradamente, pero ustedes también

hicieron lo mismo con la LOMCE, no creo que sea muy
humilde pedir algo que ustedes no fueron capaces de remediar.
No obstante, sí que nos gustaría que se facilitara este trabajo al
profesorado y por eso hemos planteado esta enmienda. 

Sra. Durán, se lo vuelvo a repetir, el cumplimiento de la ley
no es negociable, hágaselo entender al Partido Popular.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Vaya por delante el apoyo de mi Grupo
Parlamentario de Ciudadanos a la comunidad educativa, a
nuestros docentes, a los equipos directivos de todos los centros
educativos de Baleares. Y, Sra. Durán, le transmito el apoyo
absoluto de mi grupo parlamentario a su propuesta que nos trae
hoy a esta cámara.

Miren, el Congreso aprobó, por la mínima, el texto de la
octava Ley de educación de nuestra democracia, la LOMLOE,
la Ley Celaá, ¿Se acuerdan, aquella ministra a la que después
Sánchez le dio una patada al lado después de esta ley? Que nos
dejó una ley que no mejora la calidad educativa, sino al revés,
la LOMLOE és la demolición de la calidad y de la equidad
educativa, y no garantiza tampoco la igualdad de
oportunidades; una reforma exprés, sin consenso con la
comunidad educativa, y con dudosa garantías.

Y ahora lo vemos con los currículums, ya lo advertimos,
una norma que nacía con una peligrosa bajada de nivel, con la
demolición del acuerdo competencial en educación,
permitiendo promocionar con suspensos y, encima, eliminando
el español como lengua vehicular, vaciando las competencias
a la alta inspección y atacando la libertad de elección de las
familias, atacando también a la educación concertada, a la que
se retira la financiación mientras se cercena la libertad de
elección de las familias.

Y no haga aspavientos, conseller, porque es que, después,
ustedes aquí cometieron un atropello con la Ley de educación,
que ya les dije que mi grupo parlamentario lo llevará al
Defensor del Pueblo.

Y ya lo anuncié, también, lo vuelvo a hacer hoy, la
LOMLOE, llena de ideología, politiza e ideologiza la
educación, en vez de hacerla un instrumento de formación para
el futuro, y cuando se hace de la educación una arma electoral
es que no se está a la altura de los ciudadanos. Lo he dicho ya
demasiadas veces en este Parlamento, en sólo tres años, basta
de utilitzar las leyes de educación como armas arrojadizas entre
partidos, necesitamos un pacto de estado por la educación,
necesitamos llegar a consensos para que el gobierno de turno
no modifique la Ley de educación.
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Y es que tengo una enorme frustración, porque ha sido una
oportunidad perdida, como lo ha sido también la Ley
autonómica educativa, es una oportunidad perdida
imperdonable para reformar la educación en un país que lleva
ya ocho leyes frente a las dos que lleva Alemania.

Y, miren, señoras y señores diputados, una de les tropelías
que introduce la LOMLOE es cargarse el esfuerzo y el mérito,
permitiendo modificar los criterios de evaluación y promoción,
de modo que los centros puedan decidir si un alumno pasa de
curso o no, y se titule sin límite de suspensos. Porque es que no
se lucha contra el fracaso escolar escondiendo los suspensos
debajo de la alfombra, solo se consigue trampear las cifras del
abandono escolar ante las exigencias de la Comisión Europea,
y para ello no hay que quitar los suspensos, sino mejorar la
calidad educativa, aumentar las plantillas y aumentar los
recursos, así se construye una educación de calidad.

Lo único que puede pretender es devaluar los títulos y
empobrecer la educación. Y desde Ciudadanos consideramos
que lo que se consigue es rebajar el nivel de todo, y esto lo que
hace es generar más desigualdades, y es que ustedes no lo
entienden, en vez de afrontar los problemas estructurales que
apunta la OCDE, que tiene que ver con un déficit de
profesorado preparado, de déficit de infraestructuras en
tecnología, van por la vía rápida con un real decreto, primero,
y una ley rodillo y una chapuza que plantea deficiencias
jurídicas, y así lo vemos ahora, los sindicatos mayoritarios,
USO, ANPE, UOB Ensenyament, STEI, reclaman seguir el
ejemplo de otras comunidades autónomas y aplicar una
moratoria optativa para desplegar progresivamente el nuevo
currículum de la LOMLOE. Si Cataluña, por ejemplo, tanto
que la ponen de ejemplo, porque la normativa aprobada nace
hace nada por el Consejo de Ministros, lo ha explicado
perfectamente la Sra. Durán, introduce importantes cambios
para el próximo curso, y los sindicatos y la comunidad
educativa cuestionan que se puedan implementar en tan poco
tiempo que se les da.

¿Cómo piensa la Conselleria de Educación y el Ministerio
dar tiempo para que el profesorado y los equipos directivos se
adecuen y se adapten a estos cambios normativos, encima
supone más burocracia para los docentes y estos equipos
directivos. Hay que adoptar soluciones ante la incertidumbre,
la inseguridad jurídica, y valoren si el primer año debe ser
optativo, si aplicar una moratoria, porque no es aceptable que
tengamos una ley de educación y unos currículums educativos
que cambien cada pocos años a gusto arbitrario del gobierno de
turno. La educación debe nacer de un pacto de Estado con
vocación de permanencia, como pasa en otras democracias
europeas. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, diputades, diputats. Bé, avui el PP ens
du una proposta amb les que, en principi i en part, estam
d'acord o podem arribar a estar d'acord, és cert, l'Estat, com

quasi sempre, com quasi sempre, fa tard, i fa anar de bòlid les
administracions autonòmiques i darrera elles els equips
directius, les i els docents, que són al cap i a la fi els que han de
fer feina, perquè l'administració autonòmica també ha de fer la
feina. Jo la pos dins el mateix paquet dels que van de bòlid
darrera l'Estat. Des d'aquí, des del carrer, i sempre, suport i
respecte a les i els docents, el seu és un dels oficis més
importants per al conjunt de la societat, l’ofici d’ensenyar.

Com deia, veiem necessari i imprescindible la crítica
contundent a l'Estat per la seva tardança a l’hora de publicar els
decrets amb els nous currículums, sobretot perquè aquesta
deixadesa és una falta de respecte als funcionaris de la
conselleria que treballen per la implementació del currículum
als docents, que ho han de dur a terme, als equips directius, que
ho han de transmetre a aquests docents, i per això, si accepta
l'esmena del PSOE i Podemos, votarem a favor del primer punt,
perquè el que no veiem és aquesta exageració quan es parla de
pressió i quan es parla d'aquestes qüestions, però sí que creiem
que és necessari votar, si accepta l'esmena, votarem a favor del
primer punt.

Desgraciadament, però, i a la seva intervenció, i també a la
de la Sra. Guasp, hem vist que aquest no és el motiu real de la
proposició no de llei, el motiu real és la llei, i és d'això,
realment, del que va la proposta. Es veu clarament en el segon
punt, allà on diuen que s'aturi la implementació de la
LOMLOE, l'objectiu no és facilitar la feina als docents, o
denunciar el retard de l'Estat amb els decrets els objectius reals
són aturar la norma, aturar la llei, en posar com a excusa els
docents, que això ja és tot quan es pugui dir. És a dir, parlin
clar!, diguin: no estam d'acord amb la norma i volem que
s'aturi. Si diuen això, si diuen: no estam d'acord amb la norma
i volem que s'aturi, tots tendrem clar de què parlam; vostès
posen d'excusa els docents i és lleig, ho deixarem en lleig, ho
deixarem en lleig, perquè l'altre dia li vaig dir que era grosser
i es va ofendre, ho deixarem en lleig.

Sabem, però, alhora ens en recordam, perquè tenim
memòria, de quin és el seu model a l’hora de parlar d'educació,
i el seu model és el de la imposició via decret llei. La darrera
vegada que varen governar, per cert, quan totes les dretes
estaven juntes sota el paraigües del PP, el Sr. Campos era part
del Govern que liderava el Sr. Bauzá, que era del PP en aquell
moment, volgueren imposar el model per decret llei, i el decret
llei els ho va tombar el jutjat i els ho va tombar la gent al
carrer.

(Remor de veus)

Això, el seu model és aquest, el darrer que recordam.

(Remor de veus)

Vostès no poden consentir, i ho ha dit clarament avui aquí,
que una majoria parlamentària plural, com plural és la societat
de l'Estat, hagi aprovat una llei que doni eines per a la
innovació pedagògica, autonomia als centres i llibertat als
docents per treballar amb l'alumnat, això és el que vostès no
volen, no ho poden consentir. La clau és que a l’hora de la
implementació dels currículums hi hagi implicació i complicitat
entre totes aquelles persones que hi participen: equips directius,
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equips docents, equips docents que són a la conselleria per fer
aquesta feina, cos d'inspecció i docents que treballen a les
aules, fent feina plegats per tal que el curs que ve es comenci
a treballar amb els nous currículums, d'una forma flexible, sí,
però no ho podem aturar.

Per això li votarem en contra del segon punt.

I si accepta les esmenes presentades per part de Podemos i
PSOE, votarem a favor del tercer punt, perquè si creiem que hi
ha d’haver aquesta flexibilitat, aquesta flexibilitat ja anunciada,
perquè és una flexibilitat que ja ha anunciat la conselleria i
l'equip de docents que treballen des de la conselleria per
transposar els currículums als centres. Per tant, com he dit, li
votarem a favor el primer i el tercer punt, si accepta les
esmenes; no li votarem a favor del segon, perquè creiem que és
necessari que la norma s'implementi els centres.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros, como no puede ser de
otra manera, votaremos a favor de esta iniciativa del Partido
Popular, porque todo lo que sea retrasar, aunque sea 24 horas,
la aplicación de este desastroso proyecto...

(Remor de veus)

... será un beneficio para los alumnos de Baleares. Porque
desde que...

(Remor de veus)

... desde que en este país la Ley General de Educación de 1970
empezó la introducción de estas modernidades, no hemos
parado de empeorar una y otra vez, y otra vez, y otra vez la
educación...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

..., después vino la LOGSE, y ya, ustedes no contentos, pues lo
han ido empeorando, porque, además, cada vez que ustedes han
gobernado han querido hacer pequeños cambios, pequeños
cambios que en el fondo son muy profundos. Esos cambios
profundos afectan, sobre todo, al tema del adoctrinamiento,
porque, además, cuando han subido ustedes todos han venido
a reivindicar lo de la Marea Verde, eh, la Marea Verde, la
Marea Verde será la que les va a sacar a ustedes del Gobierno
y de los libros de la historia, esa va ser la Marea Verde.

(Algun aplaudiment)

Porque a nosotros no nos va a temblar el pulso a la hora de
solucionar este problema, a nosotros no nos va a temblar el
pulso a la hora de arreglar el problema de fondo de la
educación, que es que ustedes quieren analfabetos, porque así
es más fácil gobernar un pueblo, ustedes quieren corderitos,
xots de cordeta, y cuanto menos espíritu crítico, cuantos menos
conocimientos, cuanta menos cultura del esfuerzo mejor,
porque así los pueden ustedes pastorear.

Y, también, para ser precisos, no fue el Partido Popular el
que denunció el posible fraude a Hacienda con el tema de las
camisetas, fue la Fundación Nacional Círculo Balear, que es de
donde procede en estos momentos VOX de la sociedad civil,
cuando se transformó en partido político, fue mi compañero
Jorge Campos, que estaba entonces al frente, quien denunció
este uso espúreo del dinero que, curiosamente, recaudaba la
Obra Cultural Balear, porque es que son todos uno y lo mismo,
es como la Santísima Trinidad ,son todos uno y lo mismo: la
Obra Cultural Balear, Terraferida, el GOB. Ahora estamos
viendo la nueva ley de juventud, ¿a quién han elegido para
presidir el nuevo Consell de la Juventud? A Joves per la
Llengua, ¡qué cosa más rara! Y es todo uno y lo mismo, y
ustedes se retroalimentan.

Pero luego también ha hablado aquí de los incumplimientos
de la ley, nadie pide incumplimientos de la ley, y usted, más
que nadie, Sra. Santiago, debería casi sentirse orgullosa de que
alguien incumple la ley, porque en su partido incumple la ley
Alberto Rodríguez, Isa Serra, Echenique, Juan del Olmo, José
Luis Bail, (...), José Luis Nieto, todos, todos incumplen la ley,
o porque no pagan a Hacienda o porque patean policías o por
todas esas..., y alguna candidata de ustedes, incluso por
asesinato, más algún otro por corrupción de menores; esa es la
gente que quieren estar en sus filas y, entonces, cuando viene
usted a hablar de incumplimientos de la ley debería coger el
tema muy con pinzas...

(Remor de veus)

..., sobre los incumplimientos de la ley.

Evidentemente, la ley Celaá es una mala ley, y yo estoy
seguro que en el fondo más de ustedes, si alguno de ustedes se
dedica o se ha dedicado en el pasado a la docencia lo sabe, lo
sabe, y sabe que la educación ha empeorado, aunque sean
incapaces de subir aquí y decirlo. Y cuando hablan con sus
compañeros que siguen dedicándose a la docencia, les dicen
cómo se va perdiendo una y otra vez el respeto a los maestros,
la Inspección Educativa convertida en una especie de Stasi que
persigue a los profesores que suspenden demasiado, que
cuando... -eh, sí, la Inspección Educativa convertida en un
instrumento al servicio de la conselleria, para vigilar y
amonestar a aquel que se le ocurre suspender más de la cuenta,
al que considera que hay alumnos que tienen que repetir.

Yo también tengo amigos docentes y también hablo con
ellos, lo que pasa que ellos no se pasan el día paseándose con
camisetas, sino que se dedican a dar clases a sus alumnos, a
mejorar su preparación y a intentar dar lo mejor de ellos
mismos en la educación, que es de lo que se trata. Ustedes, en
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el fondo, en el fondo, lo terrible de todo este tema es que
ustedes lo saben y ustedes son conscientes, porque esto
obedece a un plan prediseñado, precisamente para lo que les he
dicho antes, para crear xots de cordeta, para poder apacentar el
rebaño hacia donde ustedes quieren.

Porque, además, ya se lo ha dicho la representante del
Partido Popular, toda su ley destila adoctrinamiento, ideología
de género, fanatismo climático, eso es lo que ustedes quieren,
pero yo les puedo asegurar que en el 2023 se les ha acabado el
chollo.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, jo crec
que aquesta proposició no de llei no és per parlar en concret de
com de bona o dolenta que ha estat la LOMCE, o de com de
bona o dolenta que pot ser la LOMLOE, en què ja en el seu
moment crec que tots els grups parlamentaris i tots els partits
polítics vàrem fer les nostres manifestacions.

Tampoc no entraré a analitzar quan es varen publicar els
reials decrets dels currículums de primària o secundària de la
LOMCE o els decrets autonòmics que es varen també aprovar
en el moment que es varen aprovar.

Sí que diré que les competències a la nostra comunitat estan
mal dotades des del minut 1, i, per tant, és necessari que hi hagi
aquest canvi en el sistema de finançament perquè sigui més
equitatiu a tot l'Estat i es compensi aquesta desigualtat
continuada del finançament autonòmic que hem patit en
aquestes illes. I aquest sistema, aquest correcte sistema de
finançament ajudaria, en concret, l'educació.

Els canvis a la part curricular derivats de la LOMLOE, com
deia la Sra. Durán, sí que són profunds i requereixen de canvis
estructurals significatius en continguts, objectius, etc., però els
experts ja han dit que aquesta nova llei no ha donat temps a
madurar i a poder implementar-se en el temps. Realment es
pensa que sí que seria necessari un any per poder adaptar-se,
perquè els docents poguessin fer la formació, per poder debatre
al marge autonòmic, i ara es donen cinc dies per fer
al·legacions. Dins un període normal de temps, podríem dir que
els docents estan prou capacitats per fer aquesta feina, per fer
aquest esforç, però també hem de pensar que venim de dos anys
de pandèmia, on estan molt esgotats i allà on han tengut molta
saturació, i això, sincerament, fa que s'afegeixi al banyat.

I d'aquí sí que recriminaré a l'Estat que s'hagi torbat en la
publicació, com també marca la proposició no de llei, en un any
i tres mesos per fer aquests reials decrets, i ara fa que tothom
hagi de córrer. També en els decrets autonòmics s’aprofita, si
a la llei parlam de ràtios, que també se n'ha parlat en aquesta

estrada d’abaixar ràtios, els decrets podrien aprofitar en no
seguir incrementant el 10%, com sí que donen el marge; si
volem millorar, no hem de millorar només en el que ens convé
nosaltres i deixar que la resta siguin més ràpids a l'hora de fer
feina.

I la conselleria, davant la pressió que sap que hi haurà
davant els docents, ja ha presentat un esborrany de
flexibilització, però que sí que és cert que els sindicats
demanen que aquesta flexibilització sigui major. I d'aquí
nosaltres entenem que es demani al segon punt la transitorietat
d'un any per donar aquest marge.

Evidentment, donarem suport al punt 1, a tota la comunitat
educativa perquè han fet un gran esforç, fan un gran esforç i és
un esforç que fan continuat i que els darrers tres anys ha estat
molt significatiu.

Com dic, en el punt 2 és complicat que sigui optatiu, com
sí demana un sindicat que es faci a uns centres i als altres no, sí
que és complicat, però sí sé si l'Estat ho entengués, i així com
ells s'ha torbat, donàs un marge per poder aplicar la llei seria
molt millor, i també li donarem suport.

I al tercer punt, que es flexibilitzi més no ho trobam
desorbitat, s'ha posat un esborrany damunt la taula i trobam que
s'ha de considerar el que els professionals diuen. És cert que les
esmenes que han presentat els Grups Socialista i Podem
suavitzen, evidentment, el punt 1 i fan que no sigui, amb les
presses i la pressió, que sigui més suau, com dic.

I en el punt 3, el que fan amb l'esmena és que es flexibilitzi
més del que hi ha previst, diria jo, amb la implantació dels
diferents currículums.

Com dic, nosaltres donaríem suport si s'aproven les esmenes
dels grups que les han presentades, perquè pensam que per
ventura així es podria arribar a un consens. De totes maneres,
el nostre grup parlamentari donarà suport a la seva proposició
no de llei.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT.

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Sí, Sr. President. Bé, bon dia a tothom, no havia participat
avui encara. Debatem una proposta d'educació del Grup
Popular, la qual cosa podria ser molt interessant i, a més,
perquè l'exposició de motius sembla que en aquest moment sí
que han escoltat l’STEI, per exemple, el 2016 quan hi havia la
Marea Verda, l’STEI no era tan escoltat per part del Grup
Popular.

Els currículums dels quals es parla són necessaris, com ja
li han dit altres portaveus, aquesta proposta que sembla en
positiu com per donar suport als docents, el que significa és un
retard en l'aplicació d'una llei necessària. 
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També s'ha parlat avui d’ideologies de si una llei du
ideologia, curiosament, els que sempre parlen que hi ha
ideologia és la dreta, sembla que tenen vergonya de la ideologia
que tenen. Jo no tindré vergonya de la ideologia que tinc,
perquè estic molt orgullós de dir que són d'esquerres. 

El que ens trobem és que políticament es pot retardar
l'aplicació d'aquesta llei, el 2014 quan es va posar en marxa la
Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la
qualitat educativa, açò és un acrònim que és el que té, després
ho podem valorar, la Llei Wert, també va haver-hi uns
currículums que es van aprovar pel reial decret i va haver-hi
només nou mesos per aplicar-los, nou mesos, els currículums
varen aprovar el desembre de 2014, i el 2015, 2016, i primària,
Sra. Durán, és la primera etapa educativa dels nins, és necessari
que tinguin aquests currículums també, el que podem anar
generar matisos o no. 

També s'ha parlat avui de la repetició com a mesura
excepcional, de la valoració ... s'ha menyspreat el tipus de
valoració i s’ha parlat d'altres democràcies europees que parlen
...bé, podem parlar de la democràcia de Dinamarca, en la qual
l’avaluació té set qualificacions que no són numèriques o
podem parlar també, s’ha parlat d'Alemanya com un exemple
que té una qualificació pedagògica, tot i que un alumne tingui
unes notes molt dolentes si s’ha esforçat suficient, també pot
promocionar de curs. Llavors, quan es comparen, ens hem de
comparar completament, no només en la part que ens interessa,
que sembla que és el que s’està fent.

I després sí que hem tengut el tema dels adoctrinaments, la
religió climàtica i tot aquest tot aquest punt... A veure que els
nins o els joves aprenguin que hi ha igualtat de gènere és clar
que a alguns els molesta i a d'altres no els molesta. I és açò el
que hem de promocionar a l'educació, que existeix una igualtat
de gènere en algunes coses i que existeix una emergència
climàtica, és necessari i que estigui dins la llei, normal; que
s’avaluï per competències, normal, avui en dia a un lloc de
treball t’avaluen per competències. Moltes vegades ha parlat
també -jo record quan jo estudiava, no, no fa gaire que he
continuat estudiant- que les coses que veies a classe no servien
per a la vida i que a tu t’avaluen per competències ja en
projectes de la vida quotidiana serveix justament per apropar
la formació al món real. Llavors, aquesta llei serveix per a
aquest punt.

Gràcies per escoltar-me i per continuar parlant mentre jo
estic parlant, com jo he estat en silenci mentre vostès parlaven. 

(Alguns aplaudiments)

Han parlat de la Marea Verda, crec que és interessant que
la tornem a tenir aquí, més de 90.000 persones els van dir que
el seu model educatiu no era el que tocava. Han parlat també de
la llei educativa que s'ha aprovat de les Illes Balears. També
se'ls ha dit, una majoria democràticament qualificada, és la que
ha decidit que aquesta llei tiri endavant. Vostès han decidit no
estar dins aquella, i també ha parlat que fan falta més recursos,
fan falta més professors, fan falta més qüestions. I tornem a una
qüestió que ja s'ha dit dins aquest faristol moltes vegades: per
tenir més recursos, per tenir més professionals fa falta un
pressupost. El pressupost més alt en educació ha estat aquest

any i qui no l'ha votat a favor?, idò preguntin-s’ho quan es
miren al mirall qui no l'ha votat a favor.

Les esmenes que han presentat els grups Podem i Socialista
justament el que fan és per arribar a consensuar alguns dels
punts primer i tercer, suavitzar-los. En aquest cas del meu grup,
podria anar aprovar-los. Sí que no podríem donar suport al
segon punt, perquè, sincerament creiem que no té possibilitats
de ser aprovat.

Aquest seria el sentit del vot i esperem que puguem arribar
a un enteniment en aquests dos punts. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Ara correspon la paraula al grup
proposant, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies. Primer de tot, vull començar la meva intervenció
donant les gràcies als partits polítics que ens han dit que
donaran suport a aquesta proposició no de llei que -vull
remarcar- l'hem feta amb molt bona intenció i després d'haver
escoltat docents, sindicats, molta gent de la comunitat
educativa, i per això l'hem presentada, l’hem presentada
caràcter positiu. Per tant, gràcies a Ciutadans, gràcies a VOX
i gràcies a El Pi que han dit que ens donaran suport en aquestes
reivindicacions.

No podem acceptar les esmenes presentades pel PSOE i per
Podemos. No entenem tampoc molt bé per què el Grup MÉS no
les ha volgut signar, però no les podem acceptar i els diré el
perquè.

Al primer punt qui parla de presses i de pressió són tots els
sindicats, tots els sindicats, no n’hi ha cap que no hagi dit que
han de fer la seva feina amb presses i amb pressió, i nosaltres
és l’únic que hem dit, vull dir, hauran d'aplicar els currículums
d’infantil, primària secundària i batxiller -que els vull recordar
que encara estàvem en període d'al·legacions i que just han
donat un període d'al·legacions de cinc dies dels currículums
autonòmics- hauran de fer amb presses i aprovació?, sí, com em
deia el secretari general d'Educació hauran de fer feina en
l'estiu i què passa?, no passa res si han de fer feina en l'estiu.
Això em va dir a mi el secretari, el Sr. Tomeu Barceló. Per tant,
no és un tema que no hagin de fer feina amb presses i pressió,
creim que no tenen les eines, no tenen la formació i no es pot
fer d'aquesta manera. En ares a un consens votin a favor, no ho
facin per a nosaltres, facin-ho per la comunitat educativa,
perquè bàsicament el que feim és donar el suport a la comunitat
educativa, que tota la comunitat educativa, tota, sense cap tipus
d'excepció i tots els sindicats, sense cap tipus d'excepció,
demanen flexibilització o ajornament; USO directament
demana un ajornament d'un any, i tots els altres sindicats, tots,
demanen molta més flexibilització que la que proposa la
conselleria. 

No podem donar suport a l'esmena al tercer punt, jo crec
que hi deu haver una errada, Al tercer punt, el PSOE i Podemos
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ens diuen que es flexibilitzarà el curs 2023-2024, nosaltres la
flexibilització la volíem per al curs 2022-2023. Nosaltres dèiem
al tercer punt, si no s'aconsegueix l'ajornament d'un any per al
2023, que es flexibilitzi ara, molt més, els currículums, que es
flexibilitzi ara. I vostès ens proposen que per al curs 2023-2024
es flexibilitzi el grau d’implantació . Home, no, el curs 2023-
2024, no, per aquest el demanam. Per tant, jo crec que no ens
han entès o no escolten la comunitat educativa o no han entès
res d’aquesta proposta. 

En el segon punt que vostès votaran en contra, evidentment,
ja sabem que és una llei orgànica, i sabem que possiblement els
diran que no, però sí que creim que, com a conseller que ha de
representar la comunitat educativa de les Illes Balears i com a
presidenta d'aquesta comunitat autònoma, ho havien d'haver fet,
com a gest fins i tot, ho havien d'haver fet, havien d'haver
presentat un escrit, havien d’haver demanat a la ministra
aquesta moratòria, ho havien d’haver fet, perquè els ho demana
la comunitat educativa, no el Partit Popular, la comunitat
educativa.

Després, el Sr. Casanova diu que aquesta PNL demana, ...
és un tema que parlam dels arguments i dels continguts. Miri,
amb aquesta PNL el que nosaltres demanam és un ajornament
de la implantació dels currículums, perquè en tema de
continguts el nostre partit polític està fent tota una sèrie de
reunions i presentarem PNL i presentarem propostes que tenen
a veure amb continguts. El que nosaltres ara demanam és un
ajornament d'aquesta aplicació i, en tot cas, si no pot ser, una
flexibilització.

El que no li accept, Sr. Casanova, el que no li accept de cap
de les maneres és que vostè digui que nosaltres posam en dubte
la professionalitat dels docents, qui posa en dubte la prioritat
són vostès, vostès que no els donen ni les eines ni la formació
adequada per poder implantar bé, en bones condicions i
garanties de qualitat per al proper curs 2022-2023. Això els ho
diguin a ells, perquè segur que vostès ja no s’asseuen des que
estan en el poder, amb ells. 

És curiós, és curiós, Sr. Conseller, és curiós que cada
vegada que nosaltres presentam una proposta, vostès hi van
darrere; darrerament el Partit Popular els desmarca agenda. I
avui, per exemple, vostès han convocat una reunió de la mesa
sectorial d'educació amb caràcter extraordinari per tractar els
nous currículums. Esperem, Sr. Conseller, que aquesta mesa
que vostè ha convocat amb caràcter extraordinari, arribi a
acords, faci-ho encara que aquí hi votin en contra, faci-ho,
perquè nosaltres estarem contents.

Un altre tema, la Sra. Santiago. Miri qui no s'asseu amb la
comunitat educativa crec que és vostè, nosaltres ens hem
assegut amb tots els sindicats, amb tots, amb l’STEI també, ens
hem assegut amb tots els sindicats, i és el que ens diuen, és el
que ens diuen: de menyspreu res de res, valorin la seva feina,
valorin el seu temps, valorin que no tenen formació; el canvi és
tan greu, es tan estructural de tots els conceptes, tant en
continguts, com en l’avaluació, com en els àmbits, com en tot,
que no saben per on han de partir, els demanen
desesperadament que els donin eines, i no en tenen.

Les eines que els donen, que és aquest pla, aquesta proposta
de mesures de flexibilització que és una autèntica vergonya?
Això és del que vostès treuen pit! Això, Sr. Conseller, disseny
i difusió de l'oferta educativa i en matèria d’optatives, oferta de
batxillerat en tres cursos. Plantegen a secundària, primer i
cinquè, per una banda, de secundària, primer de batxillerat, per
una altra banda, 30 de juny del 2022.

Per una altra banda, plantegen la resta de cursos amb un
alt... És un desastre, és un desastre!

Jo som un desastre, Sr. Conseller? Oi, hauria d'aprendre
molta més educació i amb la LOMLOE crec que no n'aprendran
ni les generacions futures!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Miri, qui diu que és un desastre això, són no només els
sindicats, sinó els docents i els equips docents que ho han
d'aplicar, no saben com ho han de fer. Durant tot un curs
tendran segons quins cursos que tendran un currículum i segons
quins cursos que no tendran aquest currículum...

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

..., vostès no ho consideren un desastre.

El que li dic, estam contents que, encara que vostès avui
aquí votin en contra, els deman, els demanam respectuosament
que per empatia amb els docents, es repensin votar en contra
del punt 1, que és just donar suport, i l'únic que nosaltres posam
és presses i pressió, que vostè sap que és així, i no ho pot negar,
tenen presses i pressió per aplicar aquests currículums, sense
temps, ni formació, ni res de res, ni cap eina ni una no els han
donat.

I els demanam que reconsiderin la seva votació, si no ho fa,
a aquesta mesa sectorial que ha convocat vostè, a remolc del
Partit Popular, ho tengui en compte i ho reconsideri. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Passam, un cop finalitzat el debat, procedim a la votació,
tenim votació separada. Votam el primer punt de la proposició
no de llei. Votam.

24 sí, 31 no i cap abstenció.

Ara votam el punt número 2. Votam.

24 sí, 31 no i cap abstenció.

I, finalment, votam el punt número 3. Votam.

24 sí, 31 no i cap abstenció.
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III.2) Proposició no de llei RGE núm. 5267/22,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes
Balears i Mixt, relativa a accés universal a les vacunes
contra la COVID-19.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
5267/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos,
MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i el
Grup Mixt, relativa a accés universal a les vacunes contra la
COVID-19.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Bona.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. President. Tots els països haurien de tenir el
dret de desenvolupar les seves pròpies vacunes durant una
pandèmia i és que, tot i que va ser a l'any 2020, quan Sud-àfrica
i l'Índia van proposar a l'Organització Mundial del Comerç que
els drets de propietat intel·lectual de les vacunes, tractaments
i medicaments contra la COVID-19 fossin suspesos, almenys,
durant tres anys, la necessitat de compartir la propietat
intel·lectual relacionada amb la COVID-19 continua essent
urgent.

Fa dos anys que dura la pandèmia i l'accés global a les
vacunes contra la COVID-19 encara és desigual, menys d'un
15% de les persones que viuen a països subdesenvolupats han
rebut almanco una dosi de la vacuna, mentre que els països rics
tenim gent als quals se'ls en ofereix una quarta dosi, com, per
exemple, a Balears, on el 88,6% de la població té almanco una
dosi i s’injecta la quarta a les persones immunodeprimides,
seguint, amb bon criteri, l'estratègia marcada pel Ministeri de
Sanitat.

Dic amb bon criteri, perquè els pacients immunodeprimits
tenen entre un 30% i un 50% més de probabilitats de morir per
COVID, i són un focus molt actiu de mutacions del virus. Per
això els subministrem medicaments que combinen anticossos
d'acció perllongada, perquè els plantejaments a ells i també
alhora ens protegim a nosaltres.

I és que posar fi a aquesta pandèmia dins les nostres
fronteres és molt necessari, però no és suficient. Hem de fer el
mateix amb altres territoris, no només per una raó de justícia
social, sinó perquè protegir-los a ells implica també
protegir-nos a tots. M'agradaria fer notar que és precisament
Sud-àfrica on es va detectar per primera vegada la variant
Òmicron.

Espanya no ha defugit del seu compromís per posar fi a
aquesta pandèmia a escala mundial, fa temps que es fa feina en
aquest sentit, hem donat 50 milions de vacunes per a la
COVID-19 a països en vies de desenvolupament a través del
mecanisme Kovacs, som el quart major donant del món per
darrere dels Estats Units, Alemanya i França, tots ells països
amb molta més població que nosaltres. La majoria han anat a
Àfrica i Amèrica llatina, de fet, aquesta setmana passada, la
ministra Darias va ser a Hondures, on va anunciar la donació de
245.000 dosis de vacuna pediàtrica.

Tots aquests compromisos són crucials en la cursa per
acabar la pandèmia, però no adrecen el problema sistèmic. Els
països que donen suport a l'exempció de la propietat
intel·lectual no demanen caritat, sinó que reivindiquen el seu
dret a desenvolupar i fer les seves pròpies vacunes, sense la
preocupació de ser denunciats o no pels titulars de les patents.
Li passa, per exemple, Sud-àfrica que ha aconseguit crear a
escala de laboratori una de les vacunes existents, amb l'ajuda de
l'Organització Mundial de la Salut, però no s'atreveixen ara
mateix a produir-la per por que li posin una demanda.

Espanya ja va manifestar obertament el seu suport a la
suspensió de les patents el 6 de maig, del 2021, això no obstant,
volem reincidir en la petició, perquè aquest passat mes de març
es va filtrar la notícia que s'arribava a un compromís entre la
Unió Europea, Sud-àfrica, l'Índia i els Estats Units, compromís
que s’ha de consensuar també encara amb la resta de països de
l'Organització Mundial del Comerç. Celebram la gran passa
endavant, així i tot sembla que seria un compromís que només
afecta les vacunes, i insta a adoptar una decisió sobre productes
terapèutics i diagnòstics en un període de sis mesos.

Creiem que és important que això s'adreci, ja que encara és
un problema a molts països, especialment a Sud-Amèrica, on el
cost dels tractaments patentats és inassumible, i no se'ls permet
ni fabricar-los, o ni tan sols adquirir-los com a genèrics; per
exemple, el cost per pacient d'un dels tractaments a Espanya és
de 325 euros, mentre que el medicament genèric a l'Índia costa
només 6 dòlars, i no els està permès exportar-los, així que
Sud-Amèrica es queda sense accés a medicaments perquè,
simplement, no els pot pagar.

I encara més, podem estar gairebé segurs que aquesta no
serà la darrera pandèmia a la qual ens enfrontarem, abans de la
pandèmia actual, el segle XXI ja ha vist brots de SARS, H1N1,
també conegut com la grip de l’aviram, MERS i Ebola. Tot el
que fem i aprenem amb la crisi actual s’ha de mirar amb la
perspectiva de preparar-nos per a la següent.

I de finals del segle passat també tenim exemples dramàtics,
no hem de permetre que la història de la SIDA es repeteixi,
durant anys els retrovirals varen estar disponibles als països
rics, mentre que la resta no hi varen poder accedir, hi havia
milions de morts.

A l'any 1997, el Govern de Sud-àfrica va aprovar una llei
que permetia a l'Estat importar versions genèriques dels
medicaments sense el permís de les empreses que tenien les
patents. Tot i que les companyies farmacèutiques s'hi van
oposar i van intentar judicialitzar la llei, a l'any 2001 van
desistir en vista de la crítica generalitzada per part de l'opinió
pública. Hem d'aprendre del passat i continuar deixant clara
quina és la forma de procedir per a quan la situació torni a
repetir-se en el futur, hem d'estar en el costat correcte quan
arribi el moment d'escriure la història de la pandèmia.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bona. Intervenció del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Martín, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Els virus no entenen de fronteres i a la
qüestió que ens ocupa, en relació a l'accés a aquestes vacunes
com a mitjà inequívoc, indubtable, de salvar vides, tenim un
deute pendent amb els països empobrits, que precisament
alguns d'ells han estat grans productors de vacunes per als
països industrialitzats. Vegem, seria el cas de l’Índia, per
exemple, l’Índia ha produït milions i milions de vacunes,
mentre la seva població moria i la vèiem, en unes condicions
absolutament lamentables, per manca d'accés als tractaments,
a oxigen, etc. Des del nostre grup parlamentari volem donar les
gràcies a Metges del Món, a Medicus Mundi, a Oxfam i a
Amnistia Internacional, per haver denunciat aquesta situació i
per haver impulsat la iniciativa que presentam avui. Òbviament,
l'abordatge ha de ser mundial quant a la producció i la
distribució de les vacunes, i no podem estar d'acord amb les
afirmacions que va fer Farmaindustria el maig de 2021
manifestant-se en contra de l'alliberament de les patents i a
favor dels acords de col·laboració, no són acords de
col·laboració, el que necessitam és que la vacuna no només es
pugui produir en massa, sinó que es distribueixi en massa. El
Sr. Bona ho ha comentat perfectament i hi estam totalment
d'acord, a segons quins països ja estam parlant i s'està
administrant una quarta dosi de vacuna, mentre d'altres la
vacunació en la primera dosi no està arribant ni el 15%.

No hi ha d'haver incoherències, és una qüestió de
solidaritat, i és una qüestió que té a veure amb els drets
humans. De cap de les maneres no es pot consentir que hi hagi
països on no arribi aquesta vacuna, i hauríem d'aprendre i
hauríem d'estar al costat correcte de la història, no només amb
aquesta pandèmia, sinó amb qualsevol altra circumstància o
situació que es pugui produir en el futur. Per aquest motiu
demanam el suport als grups parlamentaris a aquesta iniciativa
i defensam, una vegada més, l'accés a la vacunació contra la
COVID a tots i cadascun dels països d’aquest planeta. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Intervenció del Grup P arlamentari
MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Molt bon dia, diputats
i diputades. Per defensar aquesta proposició no de llei,
m'agradaria tenir un record especial a una persona que també
ens ha deixat aquests dies, que és Josep Suárez, que és un
activista històric -tots el recordaran- de moviments com
ATTAC Mallorca o Justícia i Pau, i és una persona que ha
dedicat, precisament, la seva vida a lluitar contra les

desigualtats socials i molt especialment arreu del món. Per tant,
vagi per ell aquest record sentit en una qüestió que, sense cap
dubte, evidentment, el preocupava, i també l'ocupava, perquè
és una persona que va estar en actiu gairebé fins als darrers dies
de la seva vida.

Una proposta o una proposició no de llei, que precisament
surt amb un ample consens de diferents grups polítics i també
recordar que en el seu moment cada un havia fet una proposta
o pensava fer una proposta al respecte, i, si ho veim, cadascú va
deixar la seva proposta i vàrem anar a pactar un text conjunt
que avui es debati aquí, en aquest Parlament de les Illes
Balears. Per tant, ja ve d’un consens i aspira a tenir,
evidentment, sempre en funció de les possibilitats i de les
ganes, el més ampli consens possible, perquè precisament crec
que és una qüestió en la qual no podem restar indiferents de cap
de les maneres, evidentment, tot i les circumstàncies que són
que són moltes. I especialment a mi n'hi ha una que em porta a
un punt d’ingenuïtat davant aquesta proposició no de llei,
perquè estic segur que allà on arribi o a determinades bandes
allà on arribi, segurament en faran una panxada de riure, no?,
diran aquests ingenus, no?

Per què ho dic, això? Perquè, si ho veim a la proposta, el
registre d'entrada és de gairebé fa un any, de dia 1 de juny, i en
un any han passat moltes coses. I fa un any demanàvem, i
especialment quan va sortir la variant de Sudàfrica que varen
fer aquest plantejament de dir si no aconseguim una immunitat
que sigui més o manco genèrica, que sigui global, evidentment,
estarem sotmesos sempre al risc que vagin sortint possibles
variants del virus que compliquin, evidentment, una situació
que ja de per si era complicada. I per això mateix va sortir
aquesta proposició no de llei, però en un any han passat moltes
coses, com deia abans, i n’ha passat una que crec que de les
més greus que segurament ens tocarà viure, que és la crisi
d'Ucraïna, la guerra d'Ucraïna, és a dir, que a nivell
internacional ens hem estimat més, ens hem estimat més, en
lloc de subvencionar les vacunes, en lloc de pagar les vacunes
i perquè aquestes fossin accessibles a tot el món, i especialment
als països que més ho necessiten, ens hem estimat més fer la
guerra, aquesta confrontació bèl·lica, que té un cost
aproximadament de 1.700 milions d'euros cada dia, amb la qual
cosa s'haguessin pogut fer moltes altres coses molt més
constructives que no, evidentment, destruir, com suposa una
guerra. 

Per tant, això ens dóna aquest toc d’ingenuïtat i segurament
també de desencís, també de desconcert, veim també -i abans
el Sr. Bona hi feia referència- com hem tractat en altres
pandèmies, perquè una que ha afectat especialment Europa i
per ventura ens fa oblidar aquesta perspectiva històrica d'altres
pandèmies que hi ha hagut i la més recent, segurament, i la més
greu que a Europa ja es va considerar o la gent la va considerar
bàsicament o normalitzada com és la del VIH, però recordar
que a Àfrica han mort 14 milions de persones i que aquest
medicament, aquests retrovitals, que sí que s’administren sense
cap problema a països desenvolupats, a Àfrica, excepte rares
excepcions, evidentment, la immensa majoria de gent no hi pot
accedir i tenen un problema greu. I després, per no afegir-hi
l’Èbola ni altres qüestions. Altres qüestions que també fan
pensar en un desenvolupament que, tot i que la proposta surti
aprovada amb una ampla majoria, difícilment es pugui dur a
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terme. Però crec que amb aquestes qüestions no hem de callar,
tot i el desencís hem de parlar, hem de parlar fort, i quan deim
que volem un món millor, ho hem de creure i sobretot hem de
treballar per ell. I aquests testimoniatges com el de Josep
Suárez, que deia al principi, crec que ens ajudaran a seguir-ho
fent des de la postura, des de aquesta trona i dins moltes altres
tribunes públiques que segurament tots i cadascun de nosaltres
tendrem al llarg de la nostra vida. 

Per tant, deman aquest ample consens en una qüestió que
evidentment és de justícia i especialment d'estar a l'alçada de
les circumstàncies a nivell històric.

 Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Intervenció del Grup P arlamentari
El Pi Proposta per les Illes, té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Si em permet, faré la intervenció de
l'escó, perquè seré breu. En primer lloc, perquè la persona que
va treballar en aquesta proposició no de llei va ser la Sra. Pons
que no pot ser avui aquí. I, en segon lloc, perquè els companys
que m'han precedit han explicat detalladament aquesta
iniciativa. 

El que és cert és que aquesta crisi sanitària, aquesta
pandèmia ens ha mostrat que és bàsic poder col·laborar i actuar
com a societat, i d'aquí aquests dos punts. Evidentment, s'ha de
fer feina, el Govern de l'Estat ha de fer feina per garantir que
les vacunes es desenvolupin i fabriquin abastament i es puguin
distribuir a temps a tot el món. I, en segon lloc, tot i entenent i
defensant la propietat intel·lectual, hi ha moments determinats,
com és en aquesta pandèmia, que el que importa i el que és
necessari és la solidaritat. I és evident que no sabem amb el que
ens podem trobar i qualsevol dia el que ha passat a segons
quins països d'una altra manera ens pot passar a nosaltres. Per
tant, crec que tots hem de ser conscients que en cas d'urgències,
en cas de pandèmies com ha estat aquesta malaltia que els
darrers anys ens encalça, hem d'actuar en solidaritat i és
necessari que tots hi siguem. 

I d'aquí demanar que aquesta iniciativa s'aprovi si pogués
ser per unanimitat. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Intervenció del Grup P arlamentari
Mixt. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Aquesta
iniciativa fa un any que es va registrar i, si bé la situació actual
de la pandèmia sembla estar sota control, no podem badar i no
ho podem fer perquè sabem que els virus muten i el
coronavirus ja ha patit diverses mutacions en aquests dos anys. 

No és la primera vegada que debatem una proposta
semblant, fa prop d'un any ja en vàrem parlar i caldrà fer-ho
mentre l'egoisme corporatiu dificulti l'accés a la salut de
manera universal. Què implicaria alliberar les patents de les
vacunes de la COVID 19? Hem de tenir clar que aquest debat
sobre les patents de les vacunes contra la COVID-19 ha de ser
molt diferent al debat que va sorgir fa uns anys sobre els
medicaments per l’hepatitis C o fa més temps per als
tractaments de la SIDA per una senzilla raó. Ara, la gran
diferència és que part de la recerca s'ha realitzat amb fons
públics amb el que, igual que hi ha hagut participació en el
desenvolupament de les vacunes, també hauria d'haver -lo en
els drets de propietat intel·lectual que en sorgeixen. De fet, els
beneficis obtinguts durant l'any 2021 per les cinc
farmacèutiques que fabriquen els vaccins va ser de 45.000
milions d'euros, és a dir, inversió pública, benefici privat. 

Les farmacèutiques es lucren de forma abusiva, una anàlisi
de People’s Vaccine Alliance indica que les empreses Pfizer,
BioTech i Moderna han cobrat als governs fins a 41.000
milions de dòlars per sobre del cost de producció estimat i han
venut el 90% de la seva producció a països rics. Dit
documento, assenyala que els vaccins d’AENM, produïts per
Pfizer o Moderna es podrien fabricar per poc més d’un euro per
dosi, obstant això, Kovacs, el programa internacional per
ajudar els països a tenir accés als vaccins contra la COVID-19, 
paga de mitjana gairebé cinc vegades més.

No volen alliberar patents. Considerem que cal protegir la
propietat intel·lectual per seguir produint medicaments?,
considerem que les infraestructures per produir els vaccins són
difícils? Tenim una altra solució: posar preus justos a uns
vaccins que, com ja he dit abans, han rebut molt finançament
públic.

Mentre corporacions farmacèutiques mantenguin els seus
monopolis sobre la tecnologia que salva vides, sempre donaran
prioritat als contractes que els assegurin més guanys deixant els
països en desenvolupament al marge, i jo crec que ja és ben
hora d’avantposar les persones als beneficis econòmics, així
com igual d’important és actuar amb responsabilitat i
incorporar clàusules de transparència en els futurs acords amb
les farmacèutiques. 

La Comissió Internacional de juristes va publicar fa un
temps un informe jurídic signat per més de 130 juristes de
prestigi internacional, en el qual es posa de manifest que el
bloqueig a l'exempció constitueixi una vulneració de les
obligacions dels drets humans per part dels estats, en especial
en relació amb el Pacte internacional sobre drets econòmics,
socials i culturals, i el Pacte internacional sobre drets civils i
polítics. La lliçó de la resposta al vaccí contra el coronavirus és
que és fonamental invertir en investigacions bàsiques
addicionals, perquè es podrien evitar mil vegades més pèrdues
de morts, malalties i destrucció econòmica,

Esperem poder obtenir el suport de la cambra com a clar
exemple de solidaritat i empatia.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos, que ha presentat les esmenes RGE núm. 4152 i
4153/22, té la paraula el senyor Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, vicepresident. Miri, els grups proposants li hem de
traslladar com ho hem fet altres vegades, és la tercera vegada
que debatem, la segona, en plenari, una iniciativa sobre el tema
de l'alliberament de les patents i de la propietat intel·lectual, i
sempre hem manifestat el mateix. Nosaltres estam d'acord amb
el plantejament global que es fa, del que es persegueix, però no
estam d'acord amb l'estratègia, perquè entenem que és un
plantejament erroni l'estratègica que es proposa. Ho vàrem
manifestar el maig de 2020, el primer any de pandèmia, quan
MÉS per Mallorca, plantejava una proposta per instar les
diferents institucions i organismes a treballar per un acord
mundial per assegurar l'accés ràpid, assequible i universal de
les vacunes al tractament de la COVID, i li vàrem donar suport
al plantejament que feia, però no li vàrem donar suport a la
mateixa iniciativa presentada per MÉS per Mallorca en aquell
plenari, quan plantejava la suspensió temporal dels drets de
propietat intel·lectual, i els diré per què. 

Entenem que la premissa de l'estratègia no és adequada,
com hem dit abans, perquè no és un problema de patents i s’ha
demostrat, vostès varen presentar una proposició no de llei fa,
ara mateix, onze mesos i la trajectòria de la resposta, entre elles
l'Estat espanyol i també el conjunt dels estats membres d'Unió
Europea, entre d'altres, s'ha demostrat que la solidaritat s’hi ha
donat, el compromís, la cooperació i la col·laboració s'ha donat
i, evidentment, queda molt per fer, però entenem que és una
altra la via que és la mateixa que la Unió Europea i les
institucions multilaterals ja han posat en marxa com és
l’instrument Kovacs, per exemple.

I deia que el problema no és actuar damunt la propietat
intel·lectual, una propietat intel·lectual legítima, i quan parlam
de regulació intel·ligent o regulació sensible, i aquí hi ha alguns
partits signants d'aquesta iniciativa que l’intervencionisme
damunt això, i, evidentment, dogmatitzar o estigmatitzar la
iniciativa privada, els agafen de manera com esclaus al
PSIB-PSOE, quan la gestió de serveis públics en aquesta
comunitat autònoma és la col·laboració públicoprivada dins
aquesta línia geopolítica de la gestió dels recursos, entre altres
coses perquè si l'administració pública ha de actuar a tots els
àmbits, teníem un estat i un sistema de dret molt diferent al de
les democràcies avançades, molt diferent, que és l'estat intervé
a tots els àmbits de la iniciativa privada i la iniciativa pública
i marca com han de ser, lògicament, aïllament, manca de
competitivitat i crec que tenim un exemple a la part molt test
del que és el mapamundi i de la política global. I, evidentment,
vostès sabran que nosaltres, com a liberals i dins la línia d'una
societat de progrés, no hi estarem d'acord. 

Hi ha un problema que és clar que és sobretot de matèria
primera, i vostè ho ha esmentat a una part de la seva
intervenció, Sr. Bona, hi ha un problema de matèria primera
que subministri el tema de l'elaboració per (...), i llavors n’hi ha
un altre, que és aquí s’ha esmentat l’Índia, per exemple, que

són les restriccions que imposen els mateixos països dins la
seva estratègia política i de negoci per a aquests laboratoris, i
que no permeten precisament l'expansió i compartir la propietat
intel·lectual. Vostès mateixos han citat segons quins països que
posen vets precisament al que és l'exportació, l'exportació
oberta i lliure, que permetria, precisament, aquesta solidaritat
internacional i aquesta cooperació. I per aquí creim que és per
on on s'ha actuar.

I per això nosaltres li hem fet unes propostes d'esmenes en
la línia d'evitar aquest intervencionisme i aquesta estratègia de
posar pals a les rodes -entendria jo- d’una qüestió legítima, que
són els que han fet una inversió. Descartin vostès la cohesió
aquesta d'inversió pública i benefici privat, és que aquest
benefici privat legítim per la inversió que t'han fet i aquesta
cogestió han permès que tenguem les vacunes, no ho ha permès
la tecnologia de l'Estat espanyol al cent per cent que vostè li
demana, ni de l'Estat espanyol, ni de cap altre, sinó la
col·laboració privada, evidentment, la necessària i regulada, i
estam totalment d'acord que s’ha de regular, però el que pretén
amb aquesta iniciativa s’ha de dir, no, i a més se suspèn
l'actuació damunt la seva propietat intel·lectual. Això és el que,
si vostès aproven aquesta línia d'actuacions, el que faran
moltes, moltes iniciatives que han treballat la innovació, la
investigació i han invertit, no els interessarà, perquè vendrà
demà un Govern intervendrà i ens suspendrà les patents i
amortitzar precisament pels doblers privats, també, que s'hi han
posat, es construeixen i s'han signat convenis per la sanitat i
pública i l'àmbit sociosanitari, precisament per aquesta
col·laboració públicoprivada en la qual nosaltres entenem que
s’ha de seguir apostant. 

Per això els hem fet una esmena al punt número 1, que lleva
aquesta línia d'intervencionisme, i entenem que, com que
apostam des de la nostra formació parlamentària, ja li hem dit
altres vegades, i així vàrem fer la declaració que les vacunes
han de fer un bé social, amb aquesta estratègia el que sí li
proposam és un nou punt: enfortir i instar les institucions que
aquesta eina multilateral sigui constant, sigui estable i sigui un
instrument eficaç. I per això es manifesten les institucions de
l'àmbit europeu de l'àmbit, evidentment, també de
l'Organització Mundial de Salut i de Nacions Unides a seguir
per aquesta línia. Per tant, els plantejaríem que vostès
acceptessin aquesta proposició de millora que entenem
nosaltres que li feim i que com han dit alguns de vostès, i també
ha dit la intervenció de Proposta per les Illes, sí cercarà el
consens que ja vàrem donar i que vàrem presentar en els debats
previs altres iniciatives presentades en aquest sentit sobre la
patent de les vacunes.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Gómez. Abrimos el turno de fijación de
posiciones. Por el Grupo Parlamentario Popular interviene la
Sra. Borrás.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204152
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204153
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LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gracias, vicepresidenta. Això és una PNL que duen els
grups que donen suport al Govern i que nosaltres, al primer
punt, li donarem suport, perquè pensam que cooperar a escala
mundial i eliminar els possibles obstacles que impedeixen
garantir que les vacunes es desenvolupin i fabriquin
abastament, i es distribueixen en temps i de manera justa a tot
el món, això és una cosa molt important.

I permeti'm que els digui un parell de punts i és perquè
consideram que és molt important no confondre la solidaritat
amb la beneficència, i jo crec que aquest govern nostre, el que
ha fet el Govern d'Espanya, el Govern del Sr. Sánchez, ha estat
això. En primer lloc, i no som jo només la que ho denuncia,
sinó que també ha estat Metges del Món, i és que han fet una
sèrie d'accions que, per una part, diuen que sí que seran molt
bons al·lots i que pot ser que, d'entrada, siguin iniciatives
lloables, però després ho han desfet.

En primer lloc, varen donar suport a una compra agregades
de vacuna, però després el que varen fer va ser negociar amb
les farmacèutiques per darrera, amb la qual cosa el que varen
fer és convertir en inútil una iniciativa que hauria suposat una
passa endavant en la sortida d'aquesta pandèmia.

Un altre element que varen fer va ser la compra conjunta
per fer una distribució equitativa i el que va passar és que varen
acaparar totes les vacunes que pogueren i varen deixar fins i tot
a Kovacs sense vacunes.

Una altra de les coses que va fer el Sr. Sánchez va ser crear
un pla de vacunació solidària i fins i tot una comissió de
seguiment. Aquest pla va ser aprovat el gener del 21, fins al
juliol no es va tornar a reunir, però mai no ens han pogut dir ni
quin nombre de donacions hi haurà, ni a quins països es
donaran, ni quines marques, ni quina data de caducitat.

Un altre aspecte que, des del punt de vista ètic, no es pot ni
tan sols tenir en compte, és que en aquesta comunitat autònoma
s'han tornat un 5% de les vacunes, s'han tornat 112.900
vacunes, això és una falta de gestió i una falta d'ètica, perquè el
que no poden fer és, per una part, que se’ns esquincin les
vestidures perquè la gent d’Àfrica no té vacunes i nosaltres
tornar-les.

En aquest sentit, nosaltres, a la primera part li donarem tot
el suport, però a la segona, que és la alliberament de les
patents, no n’hi donarem, perquè sí alliberam les patents,
nosaltres, el Partit Popular dona suport a la investigació i a la
innovació, i respectam el dret de la propietat intel·lectual; per
tant, no volem alliberar les patents la qual cosa faria que
s'aturàs de cop la investigació. Els mateixos experts del dret
sanitari i de vacunes vàrem considerar que les patents
precisament havien estat un element clau per al
desenvolupament accelerat de les vacunes COVID. A més, els
mateixos experts pensen que les vacunes no suposen una
limitació de l'accés a les vacunes als països pobres, el que ho
suposa és la manca d’acords.

Aquests acords són importantíssims, perquè fa 20 anys ja hi
va haver una declaració que qualsevol empresa que volgués

fabricar una vacuna a qualsevol país d'Àfrica es podia fer. Per
tant, creiem que el segon punt no el votarem a favor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Borrás, corresponde ahora el turno al
Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, tiene la palabra la
Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Estamos ante una iniciativa de
todos los grupos de la izquierda a la que se une también El PI,
en la que se habla de, cito textualmente: “exención temporal y
puntual de determinados aspectos del acuerdo sobre los
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados
con el comercio para la producción de productos sanitarios
contra la COVID.”

¿Saben lo qué es esto? Esto se resume en una palabra
“exprópiese”, exprópiese un ratito, de forma temporal y
puntual, pero, a fin de cuentas, un “exprópiese” de los que tanto
gustan a los totalitarios de izquierdas, que son especialistas en
arruinar todo aquello sobre lo que gobiernan.

La expropiación de una patente debe ser solo el último
recurso, cuando el fabricante no la está explotando de forma
voluntaria y adecuada. Y esto no está pasando, desde VOX
somos conscientes de cuál es la realidad, y la realidad es que
solo la búsqueda de beneficios puede asegurar la obtención de
nuevos medicamentos y vacunas. Expropiar derechos lo único
que consigue es desincentivar la producción de nuevos
medicamentos y nuevas vacunas.

Las medidas para aumentar la producción deben pasar por
incentivar las licencias voluntarias de los titulares de las
patentes, a quienes puedan fabricar medicamentos y vacunas.
En cambio, este tipo de propuestas, consistentes en expropiar
los derechos de los investigadores, lo único que consiguen es
ahuyentar a quienes quieren hacer vacunas en España. O,
¿acaso creen que se quedaron aquí si les amenazamos con
quitarles las patentes? Porque, aunque en su propuesta nos
hablen de una expropiación temporal y puntual, es decir,
expropiar solo un poquito, ¿quien asegura a los investigadores
que en el futuro no serán expropiados un poco más?

Además, esta iniciativa describe una situación desfasada
que no tiene nada que ver con la realidad de este momento, con
una situación epidemiológica muy mejorada y con una
extensión de la vacunación a nivel mundial. Ustedes plantean
una solución errónea a un problema que ya está solucionándose
por otras vías, precisamente con lo que ustedes proponen en el
primer apartado, y que ya se ha implantado el mecanismo
Kovacs, que, además, desde VOX creemos que hay que
fomentar y reforzar para que siga funcionando, o los acuerdos
entre las empresas farmacéuticas, para permitir la aplicación de
la vacuna a la totalidad de la población mundial, pero, en
ningún caso, compartimos que haya que desincentivar la
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innovación entre los investigadores, porque, ante nuevas
variantes o nuevas pandemias, podríamos tener un serio
problema si la investigación se estanca por culpa de este tipo de
medidas irresponsables y populistas que ustedes plantean.

La falta de vacunación en algunos países menos
desarrollados no es consecuencia de la ausencia de vacunas,
sino de que estas se caducan sin que se puedan aplicar a la
población. Por eso es necesario proporcionar apoyo logístico
a estos países, para que puedan administrar todas las vacunas
de que disponen, y no esta solución, simplista y populista, de
la expropiación a los investigadores, que lo único que
demuestra es su enorme desconocimiento sobre cómo funciona
la economía y el mundo empresarial, incluido el farmacéutico.

¿De verdad creen que pueden ganar el pulso a las grandes
farmacéuticas mediante la imposición de sus delirios
ideológicos a través del poder político ejercido desde los
Gobiernos? Nada más lejos de la realidad, si no hay incentivo
económico no hay investigación, ni innovación; y, si no hay
investigación ni innovación, no hay nuevos fármacos, ni
vacunas, ni ningún otro, esa es la simple realidad. Y ustedes
apuestan por el “exprópiese”, aunque sea solo un ratito,
mientras no hacen nada por incentivar la investigación y el
desarrollo de origen público, porque los medicamentos y las
vacunas que se han desarrollado de forma pública en los
últimos años brillan por su ausencia. Como siempre pretenden
solucionar los problemas a costa de los demás, en vez de
gestionar los recursos públicos de forma responsable, para
incentivar la investigación y el desarrollo, desde las
instituciones públicas.

Y si consideran ustedes que dedican suficientes recursos a
la investigación, entonces debemos plantearnos dónde va a
parar todo el presupuesto público que se dedica a ello, porque
si el Gobierno nacional y los gobiernos regionales financian la
investigación, lo normal sería que fuesen copropietarios de los
derechos de patentes y que pudiesen renunciar a ellos, en vez
de quitar esos derechos a los demás.

Otra cosa es que durante décadas los diferentes gobiernos
hayan estado regalando el dinero público, sin ninguna garantía
ni contraprestación.

Y mientras se centran en quitarle los beneficios a otros,
ustedes no renuncian ni a un euro de los que siguen expoliando
a los españoles, a costa de la pandemia. Hemos propuesto en
incontables ocasiones reducir los impuestos de los
medicamentos, de las mascarillas y del resto de productos de
autoprotección, que ustedes han impuesto a todos los
ciudadanos, incluso en numerosas ocasiones, sin evidencia
científica que justificase esa imposición. Pero de eso nada, la
solución es que los ciudadanos paguen los caprichos de la clase
política, friéndoles a impuestos, y que los investigadores
trabajen por amor al arte. Esa es su brillante idea para
solucionar la crisis sanitaria.

A día de hoy, Europa ha distribuido millones de vacunas,
tanto a los Estados miembros como a otros países, en el ámbito
de la cooperación internacional, que también se lleva a cabo
desde España, y nosotros no estamos en contra de que nuestro
país coopere a escala mundial para que las vacunas se

desarrollen y fabriquen suficientemente, y que se distribuyan de
forma justa por todo el mundo, ya sea prestando asistencia
técnica y económica a otros estados, o mediante otras
actuaciones como las que proponen ustedes en el primer
apartado de esta iniciativa, y que ya se están llevando a cabo.

Por tal motivo, nos abstendremos en la votación de este
punto.

En cuanto al segundo apartado,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Termine, Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

..., votaremos en contra, por lo que ya he manifestado. Y, en
coherencia con todo ello, el tercer apartado que pretende
comunicar este acuerdo a una seria de entidades, desde el
Gobierno de España, la consejera de Salud...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, por favor...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... Oxfam Intermón, y, bien pues, votaremos en contra también.

Gracias, vicepresidenta.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies Té la paraula el grup proposant, el Sr. Bona.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per descomptat, ens sumam a
les condolences per la mort Pep Suárez, dirigent d'ATTAC,
històric militant de moviments socials de la nostra terra.

“Deliris ideològics”, diuen alguns, jo no sé si m'han escoltat
quan he dit que ja hi ha un esborrany d'acord amb
l'Organització Mundial del Comerç entre els Estats Units, la
Unió Europea, l'Índia i Sud-àfrica, la veritat és que de vegades
fan un paperot espectacular.

Sra. Borrás, tampoc no sé si m'ha escoltat, 50 milions de
vacunes hem donat a Kovacs, som el quart donant, i les
propostes de botar-se la compra conjunta Europea venien
precisament dels escons de la dreta d'aquest parlament.

Vull dir que acceptarem l'esmena de Ciutadans, d'addició
d'un nou punt, però rebutjarem la modificació del punt 1, on
volen eliminar del text “eliminar els possibles obstacles”, amb
referència a les patents. I el motiu és el següent: el disseny de
les polítiques de la protecció de la propietat intel·lectual i les
necessitats de les polítiques, per a una resposta efectiva davant
d'una pandèmia, simplement no encaixen. Malgrat que les lleis
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que protegeixen les patents constitueixen un element important
d'un sistema d'innovació ben dissenyat, la forma que tenen
d’encoratjar el progrés tecnològic és totalment inadequada per
a una situació d'emergència com una pandèmia o una crisi de
salut pública; aconseguir una exempció davant l'Organització
Mundial del Comerç per vacunes i tractaments suposaria un
precedent molt beneficiós per tal que, davant emergències
d’aquest tipus, els governs poguessin emprar altres formes més
directes per incentivar el desenvolupament de nous
medicaments.

Perquè el que ofereixen bàsicament les patents és encoratjar
l'aparició de noves idees útils a llarg termini, a costa que la
difusió d'idees útils a curt termini sigui més lenta. La segona
part de l'oferta, la que implica un cost per a la societat, prové
d'uns drets d'exclusivitat temporal o privilegis monopolístics
que té el titular de la patent, per exemple, durant ics anys el
titular podrà bloquejar els seus competidors o cobrar-los uns
drets abans de deixar-los entrar al mercat i, per tant, podrà
cobrar per sobre del preu de mercat als seus clients. Els drets
de les patents, per tant, alenteixen la difusió d'un nou invent, en
restringir-ne la producció i incrementar-ne els preus. Això no
obstant, aquests costs a curt termini poden proporcionar,
efectivament, beneficis a llarg termini, incrementant els
incentius per incentivar productes nous. Sense la protecció de
les patents, els que entren més tard al mercat podrien limitar-se
únicament a imitar, i això podria dissuadir, efectivament,
potenciar els innovadors, invertir en recerca i desenvolupament,
però en aquest període garantit d’exclusivitat els inventors el
que fan és: poden estar més segurs de què recuperaran la seva
inversió.

Fins aquí tot d'acord, però és important que aquesta balança
entre costs i beneficis de les patents estigui equilibrada, si
l'àmbit de les patents és massa extens o duren massa temps, no
permetran innovacions que depenguin, per exemple, de l'accés
a la tecnologia patentada. I, malauradament, la balança en els
darrers temps s'ha desequilibrat molt, especialment als Estats
Units. S'ha permès patentar programari o models de negoci i
s'han relaxat, en general, els requeriments per patentar, i això
ha fet que el nombre de patents anuals s'hagi multiplicat per 5
des dels anys 1980.

Això ha tengut, com a resultat l’aparició d'empreses que
l'únic que fan és comprar patents i posar demandes. Per tant,
una llei que se suposa que ha d’encoratjar la innovació s'ha
convertit en un camp de mines legal. A la indústria
farmacèutica, per exemple, les empreses han abusat de la
norma, acumulant innovacions trivials, terapèuticament
irrellevants, que els permeten estendre els seus monopolis i
continuar augmentant els preus molt més enllà del que
contemplava originalment la normativa.

Tot això passa perquè hi ha polítics als quals se'ls ennuvola
el cap, per dir-ho suaument en alguns dels casos, i confonen
propietat intel·lectual amb propietat privada sobre un objecte
físic, i veuen així els intents de posar límits als monopolis de
les patents com un atac a la propietat privada, i que mantenir
els privilegis de les patents és necessari per no aturar la
innovació, com s'ha dit aquí.

Però les patents són una eina reguladora, amb el seu balanç
entre costs i beneficis; com qualsevol altra eina, potser qualcú
en farà un abús i, com a tota la resta d’eines, hi haurà algunes
feines per a les quals podrem trobar eines que simplement
siguin més adients.

Un sistema de patents ben dissenyat, on és maximitzen els
beneficis i minimitzen el cost és, simplement, una de les
diverses opcions de normatives que poden fer servir els governs
per estimular els avenços tecnològics, però n'hi ha d'altres,
com, per exemple, incentius fiscals per fer recerca; premis per
a una innovació dirigida; o suport directe per part dels governs.
I és que en el context d'una pandèmia el que volem és accelerar
la difusió de vacunes i altres tractaments a curt termini, no
frenar-la. Bloquejar competidors i apujar els preus és una acció
que va en la direcció completament oposada, a la qual
necessitam, el que necessitam el suport directe per part dels
governs, inversió pública en recerca, compromisos de compra
per avançar per comprar grans nombres de dosis a un preu
fixat; tot això implica un benefici molt superior per a les
empreses que el sistema de patents, pagam el cost de la recerca
i alhora també garantim l’èxit comercial.

I açò és exactament el que ha passat en aquesta pandèmia,
les empreses ja reben els millors incentius disponibles per
continuar innovant, les patents en el context de la pandèmia són
absolutament redundants. En mantenir-les el que fem és fer el
negoci de Na Peix Frit.

Aturar les patents dels medicaments ja ha aturat les
pandèmies en ocasions anteriors i podem tornar recordar el cas
de la SIDA, de la qual parlàvem abans, a l'any 2002,
l’expresident nord-americà, Bill Clinton, va intervenir a través
de la seva fundació, per permetre que es transferís la tecnologia
i s'aprovessin fabricar genèrics i el cost del tractament anual
passàs de 10.000 euros a 100 euros. I des d'ençà aquest fet ha
millorat la potència antiviral del tractament, han disminuït els
efectes secundaris, s'han desenvolupat nous medicaments que
prevenen la infecció, més opcions de tractament pediàtric i
s'han millorat moltíssim les maneres com els malalts de SIDA
segueixen els seus tractaments, que són de per vida.

Com podem veure, la innovació més aviat podríem dir que
s'ha accelerat. Per tant, facem servir les eines que tenim per al
que funcionen i a fer-ne servir d'altres quan clarament no
funcionen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop finalitzat el debat, procedirem a la votació. Segons
s’ha desprès, per la intervenció del Sr. Bona, no accepten
l'esmena al punt primer i s'accepta l'esmena d'addició com a
punt 4.

Per tant, procedim a una votació separada, votam el punt 1.
Votam.
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32 sí, 16 no i 5 abstencions.

Votació del punt número 2. Votam.

32 sí, 21 no i cap abstenció.

Votam el punt número 3. Votam.

32 sí, 18 no i 3 abstencions.

I ara votam el punt número 4. Votam.

48 sí, 2 no i 3 abstencions.

IV. Elecció del director de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.

Passam al quart punt de l'ordre del dia que consisteix en
l'elecció del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra
la Corrupció a les Illes Balears.

Procedirem a l'elecció del director de l'Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
han proposat, com a director de l'Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears, el Sr. Cristóbal Milán i
Mateu, mitjançant l'escrit RGE núm. 2628/22.

A la sessió plenària del dia 29 de març, el Sr. Cristóbal
Milán i Mateu no obtingué una majoria de les tres cinquenes
parts dels membres de la cambra, per la qual cosa tornarem a
sotmetre a votació el candidat esmentat, tal com és preveu al
punt cinquè de les esmentades normes reguladores.

En aquesta votació serà suficient la majoria absoluta dels
membres de la cambra.

L’elecció serà secreta, mitjançant papereta, i per tal de
facilitar-ne la votació els diputats i les diputades disposen a
l'escó de les paperetes que contenen el nom del candidat
proposat i també de les paperetes en blanc. La secretària
primera anomenarà els diputats i les diputades per tal de
dipositar la papereta a l'urna corresponent.

Secretària primera?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maxo Benalal i Bendrihem.
Helena Benlloch i Bottini.
Carles Bona i Casas.
José Javier Bonet i Díaz. 
Damià Borrás i Barber.
Isabel Maria Borrás i Rosselló. 
María Salomé Cabrera i Roselló.
Jorge Campos i Asensi.
José Luis Camps i Pons. 
Sílvia Cano i Juan. 
María Pilar Carbonero i Sánchez. 
Enric Casanova i Peiró. 
Josep Castells i Baró.
Antoni Costa i Costa. 

Pilar Costa i Serra. 
Juli Dalmau i de Mata. 
Margalida Durán i Cladera. 
Miquel Ensenyat i Riutort. 
Ares Fernández i Lombardo.
Irantzu Fernández i Prieto.
Josep Ferrà i Terrassa. 
Joan Ferrer i Ripoll.
Patrícia Font i Marbán. 
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera. 
Beatriu Gamundí i Molina. 
Juan Manuel Gómez i Gordiola. 
Patrícia Guasp i Barrero. 
Pablo Jiménez i Fernández, absent.
Mariano Juan i Guasch, absent.
Alejandro López i Soria.
María Tania Marí i Marí. 
Virginia Marí Rennesson, absent, 
Vicent Marí i Torres. 
Jordi Marí i Tur.
Antònia Martín i Perdiz. 
Joan Mas i Tugores.
Joan Mascaró i Bosch. 
Cristina Mayor i Abad. 
Josep Melià i Ques.
Jesús Méndez i Baiges.
María Asunción Pons i Fullana.
Catalina Pons i Salom, absent.
Idoia Ribas i Marino.
Maria Núria Riera i Martos. 
Sergio Rodríguez i Farré. 
Sebastià Sagreras i Ballester. 
Maria Esperança Sans i Regis.
Pilar Sansó i Fuster. 
Antoni Jesús Sanz i Igual.
Maria Antònia Sureda i Martí.
Irene Triay i Fedelich. 
Maria Antònia Truyols i Martí. 
Miquel Vidal i Vidal. 
Francina Armengol i Socias.
Vicenç Thomas i Mulet.
Gloria Pilar Santiago i Camacho.
Juan Manuel Lafuente i Mir.
Joana Aina Campomar i Orell.
Marc Pérez-Ribas i Guerrero. 

El president introdueix dos vots telemàtics a l'urna.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació és el següent: vots emesos 57, vots
vàlids 56, vots en blanc, 26, vots a favor del candidat 30. 

El Sr. Cristóbal Milán i Mateu ha obtingut 30 vots i havent
obtingut la majoria absoluta dels membres de la cambra,
aquesta presidència proclama elegit el Sr. Cristóbal Milán i
Mateu com a director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra
la Corrupció a les Illes Balears.

Abans de procedir -un poc de silenci, un momentet- abans
de procedir al nomenament del Sr. Cristóbal Milán i Mateu
haurà d'aportar la documentació prevista a l'apartat vuitè de les
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Normes reguladores del procediment per a l'elecció de el
director o la directora de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra
la Corrupció a les Illes Balears, que serà examinada per la
Mesa.

El nomenament del Sr. Cristóbal Milán i Mateu com a
director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
a les Illes Balears serà publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.

El Sr. Cristóbal Milán i Mateu prometrà o jurarà el seu
càrrec davant la Mesa del Parlament de les Illes Balears
després d'haver -se'n publicat el nomenament al Butlletí Oficial
de les Illes Balears.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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