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EL SR. PRESIDENT:

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

I.5) Pregunta RGE núm. 4347/22, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a crítiques als productors
d’oli i vi.

I abans de començar, volia demanar als diferents portaveus
que s'ha registrat avui dematí un escrit per part del Partit
Popular en què demanen que la pregunta cinquena, la RGE
núm. 4347/22, relativa a crítiques als productors d'oli i vi,
presentada per la diputada Maria Assumpció Pons i Fullana, del
Grup Parlamentari Popular, es demana que sigui ajornada per
motius de salut, i, per tant, deman a la Cambra si estan d'acord
amb aquest ajornament. Entenc que sí, idò queda aquesta
pregunta ajornada.

I.1) Pregunta RGE núm. 4352/22, presentada pel
diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a arribada de pasteres durant l’estiu.

Passam a la primera pregunta, la RGE núm. 4352/22,
relativa a arribada de pasteres durant l'estiu, que formula el
diputat Miquel Vidal i Vidal del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia.
A l’any 2020, la delegada del Govern manifestava, a una
entrevista d’un mitjà de comunicació conegut: ”Los datos de
las pateras son irrisorios frente a la emigración irregular
total”. I això és que aquest any havia augmentat un 54%.

Enguany, a l'any 2022, a principi d’aquest mes, el mateix
mitjà i a una entrevista igual, manifestava: ”La solución pasa
por una mayor presencia y recursos del Estado en Baleares”,
i analitzava els principals problemes que creu que tenim, entre
els quals el preu de l’habitatge, el plus d'insularitat, el
creixement de la població, entre d'altres. 

Donam la benvinguda, nosaltres, a la delegada del Govern
a reconèixer un problema que fa molt de temps que hi és, i a
vostès els deman: estan d'acord amb les manifestacions de la
delegada del Govern? I si estan d'acord, què fan o què pensen
fer per arreglar aquest problema?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. 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. Nosaltres
coincidim amb les declaracions de la delegada del Govern, a
mesura que tenguem una presència d'immigració més alta que

la que hem tengut als darrers anys es necessitaran més recursos,
més recursos del Govern d'Espanya, perquè vostè sap que la
immigració és una competència del Govern d'Espanya.

Tot i així, pensam que aquest fenomen, que és un fenomen
que ha existit sempre i que continuarà existint, perquè som a la
frontera entre el tercer món i el primer món i, per tant, la
immigració continuarà, nosaltres tenim una actitud
absolutament col·laboradora amb la Delegació del Govern
perquè quan aquestes persones siguin aquí s'apliqui la
legislació vigent i es garanteixin els drets humans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Consellera, la realitat és que l'arribada de pasteres augmenta
cada dia, de cada dia en venen més.

Vostès diuen que això és un problema que s'arregla en
origen, però no hi fan res; vostès diuen -com ara ha dit- que no
tenim les competències, però tenim el problema, i tampoc no hi
fan res; diuen que necessitam més recursos, però amb el que
fan mai no n'arribaran prou; diuen que fa falta personal de
l'Estat per regular aquesta plaga que tenim i, la veritat, és que
amb les polítiques que duen a terme, en lloc de venir personal
de l'Estat de cada dia se’n va més.

Nosaltres els fem propostes en positiu i amb solucions, i
passen de nosaltres. Sra. Consellera, això és un problema de
carrer, això és un problema que es parla en el supermercat i en
el bar i genera tensions dins la societat, uns a favor i uns en
contra, i així arribam al que llavors vostès critiquen: que no
volen extrems per un costat ni extrems per l’altre, però les
polítiques que fan condueixen a què la gent generi sentiments
extremistes.

I jo els deman: governar vol dir solucionar problemes,
millorar; governar vol dir ser-hi en haver-hi un problema, i
vostès en temes d'immigració no hi són, no se’ls troba, no
arreglen el problema, què esperaran ara, que arribi el maig de
l'any que ve i que nosaltres arreglem el problema?

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. 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. Sr. Diputat, el Govern sempre ha tengut
una actitud reivindicativa en relació amb les necessitats
d'aquest territori, sempre, des de la presidenta a cadascun dels
consellers, a tots els actes, a totes les reunions interterritorials.
I li ho dic amb coneixement de causa, perquè tenc, podem
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mirar les actes dels consells interterritorials de fa 8 anys, 9
anys, 10 anys, i les actes dels consells Interterritorials d'ara, i
veurà vostè quina actitud reivindicativa té el Govern davant els
consells interterritorials d’ara i els que hi eren quan vostès
governaven.

Però jo crec que hem de ser molt prudents en aquest tema
de la immigració, la immigració no l'aturarem, no l’aturarem si
no es fa una inversió en aquests països; les diferències
territorials són les que impulsen la immigració.

I vostè em dirà què fa Andalusia. Vostès governen a una
comunitat autònoma on, no triplica!, està molt per sobre de la
nostra; em vol dir quines polítiques diferenciades fan de les
nostres per aturar la immigració a Andalusia? Vostès han de ser
molt prudents, perquè governen a altres comunitats autònomes
que tenen aquest problema, i no el solucionen.

No tenim una solució com a comunitats autònomes, ni
Andalusia ni nosaltres, això és un problema d'Europa, que ha
d’invertir més perquè les diferències territorials no hi siguin i
no es generi immigració. Aquest és l'autèntic problema, i en
això hauríem d'estar units com a comunitats autònomes, en lloc
d'estar barallats com vostè ho intenta. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

I.2) Pregunta RGE núm. 4340/22, presentada per la
diputada Sra. María Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a l’ús del català a la UIB.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Segona pregunta, RGE núm.
4340/22, relativa a l'ús del català a la UIB, 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. Ha
sortit un informe sobre la situació de la llengua catalana a la
Universitat de les Illes Balears. Per emmarcar la situació, la
realitat de les nostres illes i segons l'Estatut d'Autonomia, les
institucions acadèmiques han de fer del català la llengua
vehicular de les seves activitats.

Per altra banda, la nostra universitat és una de les 22 que
pertanyen a la Xarxa Vives, la finalitat de la qual és potenciar
les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya,
el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya del Nord, Andorra
i Sardenya, i també d'altres territoris amb vincles geogràfics,
històrics, culturals i lingüístics comuns per tal de crear un espai
universitari perquè permeti coordinar la docència, la recerca i
les activitats culturals, i potenciar la utilització i la
normalització de la llengua pròpia.

Davant això, Sr. Conseller -i segons la informació que
tenim-, hi ha graus a la UIB on el percentatge de l'ús del català

és insignificant. Per tant, posaria o posarà mesures en marxa el
Govern per canviar aquestes tendències?

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Moltes gràcies, bon dia, president, bon dia, diputats i
diputades. Moltes gràcies, Sra. Sureda, perdoni que li doni
l'esquena a qualque moment.

Sí, compartim amb vostès aquesta preocupació de l'ús del
català a la docència de la nostra universitat, i em consta que a
la UIB també li preocupa, i, per tant, ja vam treballar i ja vam
comentar amb el rector, jo mateix, la possibilitat d’impulsar -
com vostè bé ha dit també- les tasques dins la Xarxa Vives,
però també diferents accions en col·laboració amb la
Universitat per tal de millorar aquestes xifres que vostè
esmenta.

De fet, des de la Direcció General de Política Lingüística i
també des de la Direcció General d’Universitat, ja s'ha
començat a treballar aquest tema conjuntament amb el
Vicerectorat del Personal Docent i Investigador de la
Universitat de les Illes Balears. 

Compartim que el català, com a llengua pròpia de la
comunitat, ha de tenir una presència preponderant en
l'ensenyament superior impartit a les Illes Balears, i més si
tenim en compte que parlam d'una universitat pública. També
hem de recordar que la Universitat és autònoma, independent
en la seva gestió i la seva planificació, però açò no deixa de fer
que puguem establir vincles de col·laboració per millorar
aquests índexs.

Moltíssimes gràcies, Sra. Diputada. Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sr. Conseller, em permetrà que els parli
d'algunes facultats de la nostra universitat, des d'El Pi vàrem ser
dels primers a defensar la implantació d'una facultat de
Medicina i avui podem congratular-nos de tenir-la, però hem
sabut que gairebé el cent per cent de les classes es fan en
castellà, amb l'excusa que la majoria és gent de fora; a Dret,
només el 21% de les classes s'imparteixen en català, es
comença amb aproximadament un 30%, però a quart aquest
percentatge baixa al 5; a Infermeria, Fisioteràpia i
Econòmiques sembla que tornam tenir un percentatge baix,
malgrat no arribi al nivell gairebé residual de les anteriors. 
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Sr. Conseller, no ha de ser el català la llengua acadèmica?
No s'ha de promoure per tal que els alumnes que estudiïn la
puguin dominar? No hi hauria d'haver almanco el 50% del seu
ús com a percentatge acceptable? No considera que aquest
percentatge hauria de ser tant a l’ensenyament no universitari,
obligatori o no obligatori, com a l’universitari?

I li ho repeteix, pensam que el Govern ha de fer feina i
vostè diu que ara hi ha converses, crec que es necessiten
accions concretes i m'agradaria que en definís qualcuna més en
coordinació evidentment amb la Universitat, però, accions,
actualment encara no les veiem. Gràcies, president.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, moltes gràcies, president. Gràcies, Sra. Sureda, accions
concretes, comenta, jo li puc anomenar algunes d'aquestes
accions que treballam ja directament amb la Universitat de les
Illes Balears: treballam en el disseny de diferents plans per
incrementar, precisament, el català a la docència, per la qual
cosa compartim la seva reflexió. Aquests plans han de ser
aprovats a la Comissió de Política Lingüística i posteriorment
al Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears.

Una altra acció concreta, paral·lelament, treballam en una
oferta de formació lingüística, general i específica, per als
professors, i en el cas de Medicina, específicament, també per
als alumnes, de suport lingüístic a la docència a fi de donar
seguretat als professors i suplir les possibles mancances de
capacitació lingüística. 

Compartim aquestes necessitats, treballam conjuntament
amb la Universitat de les Illes Balears, posam tots els
mecanismes a la seva disposició i esperam que aquests índexs,
a través d'aquestes accions i de la implicació de la Universitat,
la qual és responsable directa de la seva implantació, siguin
beneficiosos per a l'ús de la llengua catalana a la Universitat de
les Illes Balears.

 Moltes gràcies. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 4342/22, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a continguts
del programa Convivèxit.

Tercera pregunta. RGE núm. 4342/22, relativa a continguts
del programa Convivèxit, que formula el diputat Sergio

Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. March, ¿cuáles son los
contenidos del programa Convivèxit de la Conselleria de
Educación y, sobre todo, y lo que preocupa más, cuáles son sus
objetivos?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. 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.
Rodríguez, moltes gràcies per la seva pregunta, que em
permetrà fer una mica de pedagogia cap a vostè i al seu grup,
no?

Convivèxit no és un programa, és un òrgan de la Conselleria
d'Educació que té com a objectiu fonamental el fet d’intentar
impulsar la convivència a nivell educatiu, una cosa distinta del
que vostè planteja. Per tant, és evident que l’objectiu és
simplement que tots els centres educatius tenguin la màxima
convivència en tots els sentits: respectar les diferències,
impulsar els protocols d'assetjament escolar, protocols de
conductes autolítiques, tot allò que, en definitiva, fa dels
centres educatius un espai educatiu important de cara al segle
XXI.

I mira, i estam dins la idea de la UNESCO, que va concretar
el Sr. Jacques Delors en un llibre fantàstic, que es diu
L'educació amaga un tresor, que deia que un dels objectius ha
de ser aprendre a conviure. I això és el que nosaltres volem fer
i fem a l'educació a les Illes Balears, aprendre a conviure,
perquè, en definitiva, el segle XXI ha de ser el segle també de
la diversitat i del respecte mutu. 

Les diferències no poden ser desigualtats ni discriminació,
i això és l'objectiu de Convivèxit, un objectiu que ve des del
2008, que ha passat per èpoques diferents i que en aquest
moment nosaltres reforçam perquè ens sembla que l'escola,
entre d'altres objectius, ha de fomentar la convivència entre
tots. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, Sr. March, es que a los
padres nos lo ponen ustedes muy difícil, yo intento enseñar a
mis hijos a no decir tacos y ustedes llevan a un colegio, a un
instituto a dar una charla a los niños a una persona con una
camiseta de “Mi coño, mis normas” o estas charlas de “Olé, tú
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coño”, ya digo, nos lo ponen muy difícil a los padres. Porque
ustedes, al final, hemos sacado dos conclusiones, ustedes solo
tienen dos objetivos: el primero, cosificar al colectivo LGTBI
igual que hacen con las mujeres, las mujeres que están dentro
de su ámbito de influencia son buenas mujeres, las que no,
evidentemente, no valen. 

Y ¿cuál es su objetivo último? Ustedes los cosifican porque
ustedes lo consideran simplemente un nicho electoral, ustedes
quieren los votos de ese colectivo, igual que quieren los votos
de esas mujeres. Y, además, quieren ignorar la Constitución,
que reconoce el derecho de los padres a impartir y a recibir
para sus hijos la educación religiosa y moral que esté de
acuerdo a sus convicciones, que ustedes no están dispuestos a
respetar, porque, cuando no está de acuerdo con sus
convicciones, no nos reconocen ese derecho a nosotros, los
padres.

Y esa charla no es más que la punta del iceberg, y esa charla
la hemos conocido porque un padre se atrevió a denunciar,
porque un padre valiente se atrevió a denunciar, pero esto es
algo que ustedes hacen constantemente en los colegios.

Y usted siempre me ha dicho: “En los colegios no se
adoctrina”. Sí, Sr. March, en los colegios que usted dirige y que
usted controla, se adoctrina, se adoctrina constantemente,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., se adoctrina en cuestiones de género, ideológicas, sobre el
catalán, la independencia, es constante el goteo que ustedes
hacen sobre nuestros hijos. 

Me gustaría, de verdad, que quitasen las manos de encima
de nuestros hijos y nos permitieran educarlos en los valores que
los padres creemos que deben tener nuestros hijos, porque hoy
hemos visto..., se han inventado ustedes un nuevo sistema, esas
performances que hacen en el Salón de los Pasos Perdidos
cuando no consiguen aprobar una declaración en esta Cámara.
Y yo le digo, Sr. March: no existe LGTBIfobia, ni homofobia,
ni en esta cámara ni en el conjunto de la sociedad, esas charlas,
¿sabe dónde serían efectivas? ¿Sabe dónde las tienen que ir a
dar? No en la sala de los Pasos Perdidos, seguramente
funcionaría mucho mejor si las fueran ustedes a dar a las
puertas de las mezquitas.

Gracias, señor presidente.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. 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. Vostès es delaten quan parlen i
quan fan, vostès són l’element clau de l'odi, de la manca de
convivència. 

Miri, vostè..., jo he donat suport i donaré suport a l'Institut
Berenguer d'Anoia, vaig parlar amb la directora, don suport a
Convivèxit, don suport a les xerrades que es fan; nosaltres no
adoctrinam, educam per a una societat del segle XXI.

(Alguns aplaudiments)

I, miri, vostè, sap què va dir vostè... de la seva concepció de
l'educació? Vostè fa dues setmanes va comparar la Inspecció
Educativa amb l’Stasi, miri vostè la barbaritat històrica que diu,
i jo el que li demanaria és una mica de serietat, de rigor.

Nosaltres no adoctrinam; vostés, piensa el ladrón que todos
son de su condición. Per tant, sí, Sr. Rodríguez -sí, Sr.
Rodríguez-, nosaltres intentam fer de l'educació un element
actiu de cara a una societat del segle XXI, diversa, plural, que
fa possible la convivència, vostès... és un element d’odi,
realment el que vostès fan és alimentar l'odi i, en definitiva, no
aconseguiran ni anar contra l'educació ni anar contra la
comunitat educativa, perquè sempre nosaltres els derrotarem,
com vàrem fer amb el Sr. Bauzá.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.4) Pregunta RGE núm. 4353/22, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projectes finançats amb
fons europeus.

Quarta pregunta, RGE núm. 4353/22, relativa a projectes
finançats amb fons europeus, que formula el diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bien, cuando se
anunció la puesta en funcionamiento de los fondos europeos,
encaminados a salir de la crisis económica y social derivada de
la pandemia de la COVID, se nos dijo que era un hecho
fundamental e importante para intentar cambiar el modelo de
desarrollo económico; y eso, evidentemente, levantó grandes
expectativas en los sectores económicos, empresariales y en los
emprendedores, pensando en proyectos precisamente en este
camino. Y empieza a haber cierta decepción en el sector
empresarial, empieza a haber cierta decepción porque los datos
que se han publicado, los que hemos visto en los medios de
comunicación, los proyectos importantes en los que hay
compromisos del Govern son inversiones públicas que se tenían
que financiar con fondos ordinarios y que ya estaban previstas
previamente al anuncio de estas líneas de ayudas: reformas en
centros e infraestructuras públicas. 

Por eso, las convocatorias que se dedican a empresas son o
muy pocas o nulas o son simplemente líneas ya existentes,
como energía o movilidad. Y lo denuncia la presidenta de la
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CAEB el otro día en un escrito que decía: "Los repartos de los
fondos europeos esquivan a las empresas". 

Por eso entendemos, desde el Grupo Popular, que es
importante conocer los proyectos concretos de iniciativa
privada y que el Govern ya cuenta con compromiso de apoyo,
y nos gustaría conocer esta información. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Sí, moltes gràcies, president. Gràcies, Sr. Lafuente, per la
pregunta. Entenc o vull entendre que vostè no em demana que
sigui aquí, en seu parlamentària, amb nom i llinatges o raó
social totes aquelles persones o empreses que reben ajuts
provinents del mecanisme de recuperació i resiliència. També
li he de dir que, tant en el Pacte de reactivació com a les meves
compareixences sempre he retut compte de tots aquells
projectes que tenen interès autonòmic o que són declarats
estratègics per tal de donar-los suport.

No dir-ho aquí, per una banda, o dir-ho aquí, per una banda,
crec que seria poc elegant i, per l'altra, vull comentar-li, com
més o manco ha dilucidat vostè, que en aquests moments la
majoria de convocatòries destinades a particulars i a empreses
o estan obertes en aquest moment o les que hem acabat de
tancar estan en procés de revisió d'expedients. Per tant, és molt
complicat i molt impossible dir-li qui són beneficiaris d'aquests
ajuts. 

Aquestes convocatòries que comentam abracen el camp de
l'energia, la rehabilitació, la digitalització, ajuts per a segona
oportunitat a autònoms, bioseguretat animal i vegetal,
inversions en agricultura de precisió, indústria connectada,
recerca, entre d'altres, totes elles destinades a empreses
privades o a autònoms. Prop de 30 milions dins la gestió
autonòmica i un total de més de 1.900 milions a nivell nacional,
que les empreses de les Illes Balears se’n poden beneficiar.

Què queda molt de mecanisme per desenvolupar? És clar
que sí, és evident. Què la gestió de les ajudes europees són
complicades i exigents? També, no en queda cap dubte i així ho
veiem totes les comunitats autònomes i també totes les
empreses de les Illes. Però no tingui cap dubte que aquest
govern posa tots els mecanismes, tots els mitjans al seu abast,
per tal que tant la inversió pública, que beneficia milers de
persones i empreses, i també directament el sector productiu
sigui una realitat dins el termini establert.

Ens queda molta feina, però anem pel bon camí. 

Moltes gràcies, Sr. President.

(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, por su
respuesta. No me ha dicho si de esos 30 millones,
evidentemente no solicitaba la lista, el NIF ni los nombres de
las empresas, si de esos 30 millones son compromisos o son
peticiones. Creo que es importante.

Y creo que es importante la pregunta que le hacía porque
una de las cosas que se quejaba la presidenta de la CAEB en su
escrito, la semana pasada, es no solamente de la lentitud y de
la gran burocracia que exigen estos programas, sino que,
textualmente, decía: "La transparencia en la ejecución de estos
fondos brilla por su ausencia", y eso sí que es competencia
suya.

No hay ninguna información que publique los datos
detallados en la ejecución. Evidentemente, si se quiere cambiar
el modelo económico, con los primeros que hay que contar es
con los emprendedores, con los que tiran adelante el modelo
económico; no hacerlo de espaldas a ello, también lo decía la
presidenta de la CAEB en su escrito. Y también se quejaba: ni
un solo incentivo fiscal, ninguna ayuda a las PYME y a los
autónomos en materia fiscal; como sí ha hecho Francia,
Portugal o Italia, que habría sido menos burocrático y mucho
más rápido. 

La Asociación Construïm, por ejemplo, denunciaba, la
semana pasada, que el Govern tenía que devolver 50 millones
de euros porque no cumplía o no podía ejecutar programas de
eficiencia energética. Esto que le digo son datos reales, datos
concretos y quejas concretas de los empresarios y de la
sociedad. 

Por tanto, desde el Grupo Popular le agradeceríamos mayor
transparencia, mayor agilidad, menos fotos y más solucionar
los problemas de los ciudadanos. 

Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Gràcies, Sr. President. Bé, dels 30 milions que li he parlat
són convocatòries obertes, concretes, i les pot consultar vostè
a la pàgina web de l'Oficina d'Inversions Estratègiques. 

Miri, Sr. Lafuente, i li dic amb el màxim respecte que li
tenc, i vostè ho sap, existeixen diverses realitats paral·leles
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objectives: primera realitat, per una banda, hem passat de ser
la comunitat autònoma a la cua de gestió en fons europeus a ser
líders amb un 97% d’execució dins el marc financer plurianual,
i encara no hem acabat.

Segona realitat, el Partit Popular vota en contra de tots els
mecanismes de suport als autònoms, famílies i empreses, i
aquesta comunitat mobilitza més de1.000 milions en temps
rècord.

I tercera realitat, mentre la Comunitat Autònoma de Madrid
es...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

La cinquena pregunta, RGE núm. 4347/22 ha estat ajornada
per a la propera sessió.

I.6) Pregunta RGE núm. 4341/22, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a grans projectes
transformadors del sistema turístic de les Illes Balears
finançats amb els fons Next Generation Unió Europea.

Sisena pregunta, RGE núm. 4341/22,  relativa a grans
projectes transformadors del sistema turístic de les Illes Balears
finançats amb els fons Next Generation Unió Europea, que
formula el diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sr. Conseller, quins grans projectes
transformadors del nostre sistema turístic, i no val com a gran
projecte transformador eliminar 90.000 habitatges de vacances,
finançats pels fons Next Generation s'executaran finalment a les
Illes Balears? 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Pérez-Ribas. No he entendido el juego que
intentaba hacer sobre plazas de vacacional que, en ningún caso,
y si usted lee la ley, que creo que la ha leído en profundidad,
verá que no se han regulado. Por tanto, no hay ninguna duda,
y también agradezco que lo mencione, para poder dejar claro
que esas 90.000 plazas siguen existiendo y seguirán existiendo
durante muchísimos años, porque no están en la bolsa, han sido
adquiridas y la norma no afecta. Por tanto, no sé qué intereses

puede haber en hablar sobre algo que, si uno lee la norma, no
existe, pero entiendo la preocupación que pueden tener todos
ustedes en intentar poner un foco donde no lo hay. 

Lo que sí, agradeciendo la pregunta sobre proyectos
transformadores, creo que aquí sí que podemos distinguir dos
tipos de fondos europeos importantes para nuestras islas: uno, 
proyectos directamente en destinos, en determinadas
localidades de forma clara para hacer, transformar y girar un
destino como puede ser en las zonas de excesos reguladas por
este parlamento, y que queremos hacer una transformación
integral con muchos recursos para ello. Dos, con fondos
directos a las empresas para poder implementar toda la
circularidad turística que, como bien sabe usted, porque hemos
acordado un gran número de enmiendas con su grupo, aceleran
ese proceso de transformación los fondos europeos a las
empresas.

Ya que antes se mencionaba, creo que también podemos
decir de una forma clara, que Baleares será la comunidad
autónoma de toda España, en números absolutos y no relativos,
que más ayudas directas pondrá a empresas. Ni Andalucía,
donde Turismo la gestiona Ciudadanos, ni ninguna otra
comunidad del Partido Popular, por mucho que diga el Sr.
Lafuente, ponen tantas ayudas directas a empresas como esta
comunidad autónoma; 60 millones de euros en ayudas directas
a las empresas para acelerar ese proceso de transformación.

Muchas gracias.  

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president. Ens esperàvem projectes més
ambiciosos, projectes que facilitessin que el sector pogués
transitar, sense esforços econòmics després de dos anys de
crisi, cap a l'economia circular. Ens esperàvem grans projectes
de digitalització o grans projectes orientats a lluitar contra els
efectes del canvi climàtic, com projectes regeneratius del nostre
litoral.

Bé, han llevat els xibius, però llevar xibius tampoc no
podem dir que sigui un gran projecte tractor.

Els projectes que ha enumerat són projectes importants, què
hem de dir?, però els mateixos empresaris diuen que esquiven
les empreses.

En el Grup Parlamentari Ciutadans estam convençuts que
la combinació de digitalització potent, de trànsit cap a
l'economia circular, de regeneració del nostre litoral, és la gran
combinació guanyadora per garantir el futur del nostre sistema
turístic, per garantir la nostra prosperitat com a comunitat, amb
sous més elevats i estables.
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I ara s'han executar aquests projectes, projectes gestionats
per l'AETIB, per les conselleries, pels consells insulars, pels
ajuntaments, i ja veurem com es coordinen.

Sr. Conseller, que els bons nombres no li facin ennuvolar la
vista. Li vam dir que era un greu error unir decreixement i
trànsit cap a l’economia circular i han marejat tant el concepte
de decreixement, que el Projecte de llei de sostenibilitat i
circularitat del turisme que es tramita ara, ja és coneguda com
la llei del decreixement, i el decreixement ni pot ser, ni és, ni
serà mai un gran projecte tractor.

Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Gracias, Sr. Presidente. Un consejo, Sr. Pérez-Ribas, con
todo el respeto: no use palabras del Partido Popular, porque no
lo llevarán a ningún sitio, ese concepto sólo lo ha puesto el Sr.
Costa en funcionamiento, y además lo llevó a la práctica
cuando ellos gobernaron, porque por culpa de ellos, llegamos
a las peores cifras de desempleo y a las peores cifras del PIB.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Por tanto, no use conceptos que al Sr. Costa no le han ido
muy bien. A la derecha, ese concepto que aplicó durante la
legislatura de Bauzá, con el Sr. Costa, como referente...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

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

... no le fue bien, no use esa terminología.

Vamos a crecer, gracias a la circularidad, usted escucha al
Sr. Antoni Riera, que apoya el proyecto, trabajamos con él; 60
millones de euros para las empresas para acelerarlo; más de 25
millones de euros este año, en proyectos tan importantes com
la eliminación del CO2 de las calderas de nuestras islas, y toda
otra se...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 4346/22, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a consideracions de la
unificació dels procediments de valoració i atenció a la
discapacitat i dependència.

Setena pregunta, RGE núm. 4346/22, relativa a
consideracions de la unificació dels procediments de valoració
i atenció a la discapacitat i dependència, que formula el diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, molt bon dia a tothom. Consellera, els
usuaris, familiars i aquest Parlament hem sabut que el Govern
ha hagut de dictar una resolució recentment, per la qual es
prorroguen en 12 mesos el termini de cita la revisió del
reconeixement del grau de discapacitat. I, per tant, ens interessa
conèixer quina és la valoració del Govern, després que la
posada en marxa, mitjançant el Decret 91/2019, anunciava un
nou procediment pioner a tot l’Estat, amb la finalitat de
simplificar, agilitar, flexibilitzar la tramitació del procés en la
valoració de la dependència i la discapacitat i, per tant, millorar
la situació que patien fins a aquest moment els usuaris.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. 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. Gràcies, Gómez per la seva pregunta.
Efectivament, com vostè ha dit, és una situació pionera en el
conjunt de l’Estat espanyol, hem unificat la sol·licitud de
dependència i la sol·licitud de discapacitat, pensàvem que era
de justícia, perquè moltes persones amb dependència, moltes
persones amb discapacitat, havien de fer doble sol·licitud, per
tant, les hem unificades.

De fet, això ja ha generat que pràcticament totes les
persones quan demanen la discapacitat, també demanen la
dependència. Té una dada, a l’any 2019, per dir un any normal,
vàrem tenir 9.800 sol·licituds, a l’any 2022, que som el mes de
juny, ja en tenim 13.224.

Sabem que hi ha problemes d’aplicació, suposa el que vostè
es refereix, problemes d’aplicació resolem a mesura que els
detectam, perquè ha estat un tema absolutament complex. Però
no ens penedim ni un dia d’haver fet aquesta sol·licitud i a
mesura que els problemes sorgeixen fem solucions.

Vostè es refereix a una ampliació de revisió, que no sigui
necessari fer la sol·licitud de revisió i que automàticament la té
per un any. Això no és problema d’aquesta unificació, això és
problema d’un tema que ja hem debatut en aquesta cambra, que
és la falta de metges per fer la valoració. Amb això també hem
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aconseguit modificar el decret estatal, que, en lloc de metges,
també ens permetrà posar altre personal sanitari.

Per tant, en pocs mesos ens trobarem en una situació
qualitativament i quantitativament diferent per poder escurçar
més aquests terminis.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Nosaltres esperam que també sigui en
mesos i, si pot ser en un, en un.

Miri consellera, no li faig aquesta pregunta només per la
queixa dels usuaris i el perjudici que ha suposat també per a
moltes famílies i les seves cuidadores, haver d’esperar un any
la seva valoració exacte que puguin tenir, que vostè sap que
moltes vegades va en augment el seu grau i, per tant, tenen dret
a altres prestacions o millora de les prestacions.

El que no és de rebut, consellera, és que després del que
vostès varen anunciar, a la mateixa resolució, i vostè m’ha dit
que no era un problema informàtic, diguin que per ajustar la
pròrroga, i li cit textualment el que diu la resolució: “La
situació s’ha vist agreujada per la unificació del sistema
informàtic (...), amb la problemàtica que ocasiona,
habitualment, integrar dos sistemes distints en un”, això ho diu
la justificació de la resolució. Per tant, era una cosa previsible,
segons vostès. Si diuen que, suposadament era evident que
passaria, el que em sorprèn és que no hagin pres les mesures
pressupostàries, tècniques i de recursos humans necessaris.

Però, miri, també s’ha produït i ho diuen vostès,
l’acumulació d’expedients i ho ha citat ara, atesa especialment
la manca de cobertura de places de titulars de medicina, del
servei de valoració, i això ha suposat que no s’hagin atès les
places a les persones sol·licitants de valoració del grau de
discapacitat. I és vera, perquè se’n recordarà vostè de les
propostes que hem fet des del nostre grup Parlamentari en tema
de recursos sociosanitaris i sanitaris, amb el personal, per a la
captació, la fidelització i els incentius a aquest personal. No li
retreuré, perquè vostè ho coneix i no és aliè només a la seva
conselleria, vostè ja ho sap això Sra. Consellera.

El que no podem permetre de cap de les maneres, és que es
doni aquesta situació d’injustícia i que hàgim d’esperar un any.
No dic que perdin prestacions, perquè les tenen mantingudes,
però no tenen la diagnosi, ni tal volta l’ajustat de prestacions
que els correspon. Nosaltres el que li demanam és un immediat
pla d’actuació, vostè ha dit un parell de mesos, ens agradaria
que no fos un parell mallorquí, fos el més immediat possible,
per dotar els recursos pressupostaris, tècnics i humans, per
garantir l’adequada resposta a les persones amb discapacitat i
als seus cuidadors, que també pateixen, perquè tenen el dret a
percebre les prestacions corresponents a la seva valoració i
aquesta, evidentment, no pot esperar un any a realitzar-se. Això
consideram des del meu grup Parlamentari.

Gràcies, consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. 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. Sr. Diputat, ha llegit la resolució
d’aquesta ordre, vull dir, més transparència no podem tenir.
Vostè ha fet una lectura que nosaltres hem explicat públicament
i en el BOIB els problemes que tenim i els hem esmentat. El
problema dels metges, no és un problema de fidelització, és un
problema que els metges no es presenten a aquestes places. Per
tant, a l’Estat s’ha canviat el decret, perquè no sols siguin
metges, sinó que siguin sanitaris.

Es modifica la relació de llocs de feina, perquè això es
pugui produir a la nostra comunitat autònoma.

Li he de dir que no és un any, a Menorca és un mes i mig;
a Mallorca i a Eivissa són 7 mesos. Som la comunitat autònoma
que té menys temps d’espera, hi va haver una manifestació a
Madrid, dient que hi havia comunitats que estaven 36 mesos i
la mitjana de l’Estat eren 18 mesos, i 7 mesos ens sembla
massa, els volem reduir. I per això, també modificarem la
relació de llocs de feina, perquè es pugui ampliar la part
administrativa, que és la que ens marca, de picar les
sol·licituds.

Estic convençuda que en uns mesos, no m’atreviria a dir si
són 2 o 3, aquesta situació canviarà i millorarem encara més la
situació de la valoració de discapacitat i dependència.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.8) Pregunta RGE núm. 4348/22, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ràtios dels centres
educatius.

Vuitena pregunta, RGE núm. 4348/22, relativa, a ràtios dels
centres educatius, que formula la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president, molt bon dia, diputades i diputats.
Considera el conseller d'Educació que es pot dir que és qualitat
educativa l’elevada ràtio que tenen alguns centres quan agrupen
alumnat de diferents municipis?

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Durán,
gràcies per il·luminar-nos cada setmana amb el tema de qualitat
educativa, abans eren els currículums, ara són les ràtios. 

És evident que les ràtios, i vostè ho sap, perquè realment és
una cosa que se n’ha parlat molt, és una variable més a l’hora
de plantejar els resultats de la qualitat educativa, juntament
amb altres variables, des del punt de vista de la formació del
docent, l’organització de l’aula, del centre, de la metodologia,
etc. Per tant, les ràtios són una variable important, però no és
la més important, i nosaltres sí que des de l’any 2015, en què
vàrem començar a governar, vàrem fer un acord marc amb
sindicats, l’STEI, Comissions Obreres i ANPE, que hi havia un
compromís d’abaixar les ràtios. I les ràtios s’han baixat de
forma progressiva.

I, per tant, un objectiu que nosaltres tenim és que de
qualque manera hi hagi ràtios, no només que es trobin per sota
de la normativa legal, que estan per sota de la normativa legal,
sinó que siguin ràtios que possibilitin cada vegada més una
educació en equitat i qualitat. Per tant, les dades que tenim van
en aquesta direcció. 

Segon cicle d'educació infantil, 21-22, 19,2; a educació
primària, 20,4. A ESO, 25,3; a batxillerat, 25,2. I només tenim
12 centres, 12 grups de l'ESO, per sobre de 60, i a batxillerat
no tenim cap grup per sobre de 35. Per tant, és evident que
seguim treballant, malgrat les Illes Balears és l'única comunitat
autònoma que ha incrementat el nombre d'alumnes de forma
progressiva, i, a més, ho hem fet incrementant en més de 2.000
el nombre de professors, vostès retallaven i el nombre de ràtios
eren encara molt més elevades.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, ja sabem, Sr. Conseller, que vostè ens ho diu sempre,
que a Balears augmenten cada any i exponencialment el
nombre d'alumnes, ja ho sabem! Però també és vera. Sr.
Conseller, que augmenten les ràtios i augmenten les ràtios
perquè vostès han incomplert sistemàticament qualsevol pla
d'infraestructures que han hagut de fer.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Avui ens volem centrar en l’IES de Sineu, Sr. Conseller, on
hi van alumnes de Lloret, Sencelles, Sant Joan, Petra, Ariany,

Maria, Llubí, Costitx i, per suposat, de Sineu, un institut
preparat per a 800 usuaris i que, a dia d'avui, coexisteixen,
entre personal i alumnat, 1.120, en el proper curs seran molt
més.

En el darrer consell escolar de l'IES de Sineu, Sr. Conseller,
i crec que vostè ho sap i n’està informat, les famílies varen
exposar la seva preocupació davant l'augment de l'alumnat del
proper curs i la disminució dels grups de l'etapa educativa
d’ESO, que farà que els cursos tenguin una ràtio d'uns 33
alumnes per aula. A més a més, la manca d'espais per acollir tot
l'alumnat desembocarà en una massificació que anirà en
detriment de la formació dels seus fills i de les seves filles.

Serà difícil, per no dir impossible, poder desenvolupar les
competències amb èxit en la formació de tecnologia,
informàtica, música, d'educació plàstica i laboratoris
experimentals, ja que no podran garantir els espais necessaris
per dur-los a terme, com tampoc no es podrà assegurar una
atenció adequada a la diversitat si tenen més de 30 alumnes per
aula.

Les AMIPA de primària i secundària s'han implicat per
demanar a la seva conselleria que trobi una solució coherent,
perquè l'educació no sigui, i ho pos entre cometes, Sr.
Conseller, un vaixell de paper banyat. Paper banyat, com ho
seran els compromisos adquirits a la llei educativa aprovada el
mes de febrer d'enguany, o com ho ha estat el seu pla
d'infraestructures 2016-2023, un fracàs absolut, perquè vostè
sap que just s'ha executat un 20% dels centres, és a dir, de 26
just s'han acabat 5 centres.

Per desgràcia, aquesta situació en la qual es troba l’IES de
Sineu és la mateixa, des de fa anys, a moltes altres bandes, com
a Palma, Campos, Inca, Sa Pobla, Caimari, etc.

El batle de Sineu, Tomeu Mulet, amb el director de l’IES,
s'han reunit dues vegades amb la Conselleria, fins i tot els han
(...) un certificat urbanístic, esperen notícies de la conselleria,
i ho dic, Sr. Conseller, en positiu.

Ara té una oportunitat, Sr. Conseller, contesti a les famílies,
a la preocupació del centre de l’IES, del director, del batle... 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán.

(Alguns aplaudiments)

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 i diputades. Sra. Durán,
és previsible, ja m'ho havia preparat això de Sineu, és
previsible, llegim el diari tots i l'he llegit.
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(Remor de veus)

I, miri, hi ha una cosa que li vull dir, nosaltres tenim una
relació diària o quotidiana amb el director i realment nosaltres
tenim clar que les previsions que fa el director sempre realment
baixa (...), les nostres sí que s'acompleixen i totes les ràtios es
troben per sota. Sabem realment els problemes d'espai, hem
arribat a reunions i tenim clar què hem de fer, amb el batle de
Sineu i amb el director, per tant, estam en la línia de fer
aquelles coses que cal fer.

I, miri, vostès diuen una cosa i fan l'altra, vostès varen votar
en contra de la disposició tercera de la Llei d'educació, que deia
que s'havien d'abaixar les ràtios del Pla de reducció (...) I vostès
hi varen votar en contra. I nosaltres, en el Decret de concerts,
hem baixat de 20 a 18 perquè realment sigui mínim per poder
concertar.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Li contest: treballam, i vostès, aquest plantejament que fan
sempre apocalíptic, jo li demanaria que el deixàs per a un altre
moment, això no és un míting, és un parlament i m'agradaria
una mi...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 4350/22, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conseller de Turisme de
totes les Illes Balears.

Novena pregunta, RGE núm. 4350/22, relativa a conseller
de Turisme de totes les Illes Balears, 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. La
semana pasada asistimos a un nuevo capítulo de la historia
interminable en la que se está convirtiendo su ley turística, una
nueva puesta en escena que hasta sus socios de govern
encontraron incómoda por el ninguneo que han venido viviendo
durante la tramitación. Hay que valorar todas las mejoras, pero
una ley que afectará a todas las Baleares y con la que usted ha
presumido de consenso, nos sorprende ver clamorosas
ausencias: ¿dónde están los consejos insulares, en su foto, que
son los competentes que habrán de lidiar con la aplicación de
la norma, que son los que conocen las necesidades y a quienes
ustedes han intervenido unilateralmente su modelo territorial y
turístico?

¿Dónde están los representantes de los ayuntamientos,
quienes ostentan las competencias urbanísticas que son
excepcionadas por su ley?

¿Dónde están los representantes del alquiler turístico de
Mallorca, de Menorca, de Eivissa?

¿Dónde están los hoteleros de Menorca, de Eivissa y de
Formentera, solo hemos visto los de Mallorca? De hecho, el
presidente de ASHOME afirmaba: “No somos marionetas de
nadie”, en referencia a su nueva representación, foto y
ninguneo.

Y los hoteleros de Eivissa ya han dicho que allí esa
reconversión será prácticamente inaplicable.

Por tanto, ¿se considera usted, Sr. Conseller, el conseller de
todas las islas?

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sí, Sra. Cabrera, me considero el
consejero de todas las islas, pero también me llama mucho la
atención que usted venga hoy aquí precisamente a escenificar
su soledad, la soledad del Partido Popular; la soledad del
Partido Popular, que no es tan soledad, porque en todas las
votaciones les va a acompañar VOX, ustedes han elegido de
aliados a VOX en la tramitación de la ley turística para oponer
un modelo, basado en el uso de auto dispensadores de alcohol,
en el crecimiento, en el ladrillo y volver al modelo del Partido
Popular, que todos sabemos cuál es.

Frente a ese modelo,...

(Alguns aplaudiments)

... otro modelo totalmente distinto, apoyado por las
federaciones hoteleras, lo verá, verá el apoyo, prácticamente
total, de todas las federaciones hoteleras y prácticamente todas
las organizaciones empresariales.

Me llama la atención, eso sí, una de las grandes ausencias
del Partido Popular, cada vez que habla, ha omitido a la
representación, una vez más, de los trabajadores que forman
parte de las empresas, que son el principal capital humano,...

(Alguns aplaudiments)

... nunca al Partido Popular habla de la representación de los
trabajadores de todas las islas, ¿verdad, Sra. Cabrera, le cuesta
decir la palabra “trabajador” o “sindicato”? Están en el artículo
7 de la Constitución Española, ¿por qué no los menciona si dan
apoyo a esta ley? ¿Por qué no habla de lo que se está haciendo
para mejorar el futuro de estas islas? ¿Por qué demuestran ese
aislamiento, y hasta hace el ridículo de venir hoy aquí a
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presentar este discurso que ha presentado usted, porque lo que
demuestran es que están solos?

Por supuesto que gran parte de los consejos apoyan esta
norma, usted hace unos planteamientos que lo que pasa es que
se quedan solos, ¿ha visto las votaciones en ponencia, dónde
están ustedes? El problema son ustedes, no es la mayoría social
de estas islas que, con diferencias, con diferencias entre
organizaciones empresariales, sindicales, van buscando coser
acuerdos para tener un texto trabajado.

Tampoco ha hablado nada de las organizaciones agrarias
que dan el apoyo a esta ley, de todas las islas, también; o de las
cofradías de pescadores, de todas las islas; o del sector de las
TIC, de todas las islas; o del sector de los ingenieros
industriales de todas las islas, todos esos sectores que apoyan
esta norma porque, realmente transformará.

El problema es que usted viene hoy aquí a escenificar su
ausencia y a no saber ni siquiera a quien representa, excepto a
ustedes y, a VOX.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Todos esos que ha nombrado usted
ahora tampoco estaban en la foto del otro día, ¡eh!...

(Alguns aplaudiments i algunes rialles)

... no sé, es que no los vi tampoco, no sé, se lo digo.

Mire, aquí lo que pasa es que usted acaba confundiendo
muchas veces Mallorca con Baleares, y sus decisiones han
venido ninguneando muchas veces a Menorca, Eivissa y a
Formentera, y su ley es un claro ejemplo; si es que hasta el plan
piloto de la COVID, usted pasó de largo de Menorca y de
Eivissa, pasó olímpicamente...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

..., se centró en Mallorca.

Mire, si usted representara a todas las islas no le vendrían
dando plantones en Eivissa y en Menorca cuando va usted allí
a presentar unilateralmente lo primero que se le ocurre sin
contar con los afectados, o los plantones en la Mesa de diálogo
social por las patronales, muchas veces de Menorca y de
Eivissa, que afirmaban que, como todo estaba pactado con
Mallorca, era igual lo que ellos pudieran pedir.

O ¿acaso habría que preguntarle a usted si es que es el
conseller de todos? Porque HABTUR Mallorca ya ha dicho

que se vuelven a sentir engañados por usted y han afirmado que
esas 90.000 plazas no quedan solucionadas, y todavía peligran.

Mire, Sr. Conseller, le pedimos que su prioridad sean todas
las Islas Baleares y que no nos utilice como laboratorio para
luego ir de gira a vender la ley por ahí, porque la realidad es
que su ley sigue sin ser buena para nuestro destino, para
nuestros trabajadores, esto es, que usted dice defender, pero no
es bueno para los trabajadores  ni para el tejido productivo.

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. Estuve hace dos semanas con la
Federación Hotelera de Ibiza, en contacto permanente con la de
Menorca... Verá usted, yo creo, que sorpresas al respecto, pero
lo que me llama la atención es que usted critique las campañas
contra los excesos, una vez más, y el plantón dado al Gobierno
británico, a la embajada británica que es quien paga esa
campaña, pero vemos dónde está el Partido Popular, con los
excesos permanentemente y, una vez más, su ausencia de los
trabajadores y trabajadoras. Por supuesto, esta norma les
beneficia.

Usted no es nadie para arrogarse...

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 4351/22, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a davallada dels imposts
que graven les herències. 

Desena pregunta, RGE núm. 4351/22, relativa a davallada
dels imposts que graven les herències, que formula el diputat
Sebastià Sagreras i Ballester del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Sagreras. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Consellera, per una herència igual a Galícia, a Andalusia o
a Madrid -que són del PP-, paguen 60 euros, 125 o 3.000,
respectivament; per la mateixa herència, a les Illes Balears -que
és del PSOE- se’n paguen 40.000. 40.000!, no hi ha diferència
ni res...

A posta, després hem de veure aquestes notícies: “Han
augmentat un 151% les renúncies a les herències a les Illes
Balears” o “Només l'any passat, a les Illes Balears, 1.889
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famílies varen haver de renunciar a les herències per no poder
pagar”; famílies que l'any passat varen tenir doble pena i que,
crec jo, que això a vostè i a la presidenta Armengol us hauria
de començar a afluixar una mica el cor: la pena que es morissin
son pare, sa mare o els padrins i, a la vegada, perdre el
patrimoni pel qual havien lluitat els seus familiars -havien fet
moltes renúncies- i del qual ja havien pagat els seus imposts, en
el moment corresponent.

I no em vengui amb el mantra que l’herència és un impost
que grava als rics, perquè els rics i els senyors no han de
renunciar a les herències, en tenen de doblers per pagar els
imposts; aquestes 1.889 famílies -els que han hagut de
renunciar- són famílies humils de les Illes Balears, que el que
han fet ha estat lluitar tota la vida i, sobretot, renunciar a moltes
coses amb la il·lusió, el conhort...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

...i el consol de deixar als seus fills i als seus hereus, un trosset
de terra per poder cultivar, si les coses venien mal donades, una
caseta o uns estalvis per continuar amb la seva vida.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Aquest impost és confiscatori, us ho he dit altres vegades,
és injust perquè es paga dues vegades pel mateix.

Per tant, consellera, nosaltres ho farem a partir de l'any
2023 a partir del maig, però si vol fer guanyar un any als
ciutadans de les Illes Balears, comenci a aplicar les nostres
idees: eliminació de l'impost de successions i donacions de
pares i fills, reducció -almenys- de la meitat de l'impost de
successions i donacions de concos a nebots -aquest sí que és
confiscatori, i a vegades passa el 50%-, i apliquin aquestes dues
coses, no només a les herències per causa de mort, sinó també
a les herències de vida que aquí coneixem com a donacions.

Perquè, consellera, vostè ho entendrà bé, a això, imagín que
els seus pares o els seus padrins, per a qui feien feina i per a qui
renunciaven a coses, eren per als seus fills i per als seus néts, en
cap cas no feien aquesta feinada i renunciaven a tantes coses
perquè els doblers se'ls quedàs el Govern de la presidenta
Armengol i els seus consellers.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. 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. Sr. Sagreras, els
que han fet feina tota la vida són els pensionistes, per als quals
vostès varen votar en contra l’apujada de les pensions.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies per aquesta pregunta, que em permet desmentir
moltes de les mentides del Partit Popular. Primer, no som la
comunitat autònoma amb més pressió fiscal, de fet, amb cap
impost no estam per damunt o som els més alts en pressió
fiscal. No hem apujat la pressió fiscal en tota la legislatura, en
un moment tan complicat.

I quant a successions i donacions, d'acord amb el Registre
d'economistes assessors fiscals, la nostra tarifa de l'impost de
successions i donacions és de les més barates d'Espanya, quant
a herències de pares a fills i entre cònjuges. 

Els afegesc que gràcies al nostre dret civil, podem fer
aquesta mateixa herència en vida, que són les herències en vida,
amb un tractament molt beneficiós per a la persona que fa
aquesta donació. 

I sempre hem defensat el mateix en aquesta comunitat
autònoma, l'esquerra; l'esquerra sempre ha defensat un sistema
tributari just, amb criteris de progressivitat i redistributiu, que
permeti tenir un sistema de serveis públics forts, que permeti i
garanteixi la igualtat d'oportunitats; que sigui el mateix si
neixes a una família rica que a una família pobra. I hem
mantengut -amb coherència- aquest discurs i els actes.

El Partit Popular, amb majories absolutes aquí i a Espanya,
el que va fer va ser apujar els imposts i reduir els serveis
públics; i, quan no governen, fan propostes de davallades
d'imposts disfressades d'ajudes a les classes mitjanes, quan el
que estan amagant són davallades massives d'imposts a les
famílies més riques i reducció dels serveis públics, i reducció
dels serveis que es donen de l’educació, de la salut i dels
serveis socials a les famílies que més ho necessiten.

Gràcies a aquest sistema tributari just hem pogut expandir
la major xarxa de suport al llarg de la pandèmia sanitària:
10.500 milions gastats en polítiques públiques, 2.500 milions
en ajudes a famílies i empreses, i per això ara lideram el
creixement i lideram l'ocupació; continuarem gestionant la
situació més complicada d’aquesta comunitat autònoma, la
situació més complicada d'aquest país, mentre vostès fan
populisme.

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.11) Pregunta RGE núm. 4351/22, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fugida massiva de policies locals.

Onzena pregunta, RGE núm. 4351/22, relativa a fugida
massiva de policies locals, que formula el diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Garrido, vostès han arribat al
límit dels ciutadans i dels policies, ja estan pagant molt cara la
seva manca de previsió i gestió que ha contribuït a la
degradació del servei de la policia local municipal de Balears
transformant-lo en un mercat persa.

Perquè la desídia d'aquest govern, de la gent, no té, no...
Vostès han permès arribar a acumular un dèficit de més de 400
policies en els darrers set anys. Vostès són els responsables que
molts municipis hagin de tancar torns, principalment de nit, per
falta de personal. I ara, per moltes fotos que vostè i la Sra.
Armengol es facin, arriben tard. 

Vostès són els responsables del que pugui passar, per la
falta de lideratge, per la falta d'interès, per haver deixat tant de
temps sense convocar i formar nous policies, perquè li deia la
FELIB, li deien els municipis, li deia el Partit Popular: tots
aquests cursos que ara vostès fan, només un és per tenir agents
interins per cobrir les necessitats, és a dir, un fora dels
processos selectius, que vostè sempre ha dit que no era possible
-ja m'ho explicarà ara-, perquè no pretengui dir que sortiran al
carrer en pràctiques els que estan fent el curs bàsic fora de
processos selectius, ja que no són agents en pràctiques, són
alumnes en pràctiques sense cap relació contractual i sense cap
capacitació d'actuació, pitjor que el nyap dels agents COVID.

I no em parli de Montoro, que des de l'any 2017 que ja
van..., les taxes de reposició van passar al 120%. I ara no em
torni a mentir públicament dient que no es podien fer cursos si
els ajuntaments no treuen les oposicions, què pensa fer per
aturar la fugida massiva de policies?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, aquesta pregunta
només me la podia fer vostè, perquè és un vertader expert en
fugida de policies durant la seva etapa com a batle...

(Alguns aplaudiments)

Li explicaré una cosa. El que ara ens acaba de fer -i esper
que després a la rèplica continuï-, és el que es defineix com a
mal perdre, directament, com tenir mal perdre. 

Vostè des que som consellera, em ve dient: falten 400
policies..., falta 400 policies... Ho ha tornat dir avui. Acabarem
aquesta legislatura i no en faltaran, de fet, enguany acabarem
amb més de 300 policies al carrer, entre l'any passat i enguany.

 I deixi de fer així, això és mal perdre, Sr. Camps. I què fa
ara, quan veu que estam fent cursos, quan veu que estam fent
la feina de coordinació de policies locals, quan veu que feim
feina, quan veu que tenim el suport de tots els ajuntaments i de
tots els caps de policia -independentment del color polític-,
vostè surt aquí parlant d'una fugida massiva de policies que no
ha explicat cap on fugen, ni qui els persegueix; m'agradaria que
m'ho explicàs.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Així com li vaig dir a la seva
antecessora, la Sra. Castro, que mentia, li dic a vostè que
menteix. Jo, quan vaig ser batlle d'Es Castell no me’n vaig anar
amb menys policies que quan vaig arribar. Per tant, vostè ha
tornat a mentir. 

Sra. Garrido, quan li deim, el Partit Popular, que hi ha un
dèficit de 400 policies, perquè ho diuen les memòries que vostè
presideix l’ISPIB també, Sra. Garrido. Quan el Partit Popular
li diu que hi ha 1.000 policies a les Balears manco per cobrir la
seguretat de tots els ciutadans en una temporada que s'espera
esplèndida, quan falten més de 600 policies nacionals i
guàrdies civils i falten més de 400, ... perquè vostè no
contempla les segones activitats, vostè no contempla les
jubilacions que hi haurà dins aquest any. Per tant, Sra. Garrido,
no falti a la veritat, i el que hi ha és a Ferreries des del juliol de
l'any passat no hi ha torn de nit. La setmana passada el batle
d'Es Mercadal també es va queixar que no tenia policies per
poder cobrir tots els torns. Si vostè deia que no era possible
poder fer cursos, per què n’ha fet un ara a...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la consellera de Presidència, Funció Pública
i Igualtat.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez).

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, n’hi varen fugir
dos; aprengui a comptar, sumar i restar, que és el que necessita.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

 En aquest moment, sis cursos en marxa, 1,1 milions d'euros
de pressupost, col·laboració amb tots els caps de policies
locals, bé, amb tots no, n'hi ha un que no col·labora gaire. Per
ara, 30 docents, tres inspectors a Mallorca, un a Menorca i un
instructor a Eivissa. 147 aspirants de la 43 edició. Grup 1, 32
funcionaris de carrera, 25 homes i 7 dones. Grup 2, també a
Mallorca, 29 funcionaris de carrera, 15 homes i 14 dones. Grup
3, a Mallorca, 35 funcionaris interins, 24 homes, 11 dones.
Grup 4, a Menorca, 32, 10 funcionaris de carrera, 22 interins,
24 homes, 8 dones. Grup 5, a Eivissa, 19 funcionaris, 15, 5
funcionaris de carrera, 14 interins, 17 homes, 2 dones. La 40
edició a Eivissa amb un total de 30 funcionaris de carrera, en
total enguany, únicament enguany, 177 policies al carrer. L’any
passat, 96. El que fa 273 policies, com a mínim, entre l’any
2021 i 2022. 

Això és fer feina. El que vostè té, li he dit fa un moment, té
molt mal perdre. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.12) Pregunta RGE núm. 4344/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a retorn del talent jove a les Illes Balears.

Dotzena pregunta, RGE núm. 4344/22, relativa a retorn del
talent jove a les Illes Balears, 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.
Sr. Conseller. Les dades d'ocupació de les nostres illes són les
següents. En un any hi ha hagut 82.000 noves altes de
treballadors a la Seguretat Social -enhorabona!, ja que vostè és
el responsable d’ocupació a aquestes illes-, però en canvi,
curiosament, l'atur només s'ha reduït en 40.000 treballadors.
Per tant, aquí hi ha un decalatge que ens dóna a pensar que
aquesta generació d'ocupació ha motivat la vinguda de
treballadors de fora. Bé, avui no pregunto sobre això, ja altres
vegades he tengut ocasió d'explicar la valoració que em mereix
aquest fenomen. 

Jo avui li vull insistir en una altra cara d'aquesta moneda. A
aquestes illes fem un negoci molt curiós que consisteix a
exportar mà d'obra qualificada, o més que a exportar a 
centrifugar, perquè quan un exporta, li donen alguna cosa a
canvi, i no, regalam personal qualificat, que són els nostres

joves, que han estat formats al nostre sistema educatiu, i a canvi
importam mà d'obra poc qualificada. 

Quin és el resultat d'aquesta política i d’aquest negoci que
hem fet a les Illes Balears? Doncs vostè ho sap perfectament,
que en vint o en trenta anys hem passat de ser els més rics
d'Espanya a estar el número 7 o el número 8 de renda per
càpita. Per tant, en contra del que la gent pensa, a més turisme,
menys riquesa; menys riquesa per càpita, per tant, menys
riquesa per als ciutadans de les Illes Balears.

Per fer front a aquestes circumstàncies vàrem portar una
proposta en aquest parlament consistent que el Govern posés en
marxa un programa que donés estímuls perquè els joves
poguessin venir a les Illes Balears a desenvolupar el seu
projecte. Per tant, que fos com un viver d'empreses innovadores
de base tecnològica. No tenim cap notícia que finalment això
s'hagi posat en pràctica. Per tant, li volíem demanar si té
intenció de fer-ho, tenint en compte que es va aprovar per
unanimitat d’aquest ple. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Castells, crec que les dades que
ha donat al principi, no és la pregunta, però crec que és
important dir-ho, perquè vostè no ha fet..., ha fet referència a la
creació d'afiliació i ha dit que no s'ha reduït l'atur. Crec que una
reducció de l'atur del 50% en un any és de gent d’aquí...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... el 50%, el 50% de la reducció de l'atur en tan sols un any. És
la major reducció de tot l'Estat, la més intensa que mai no
havíem vist en reducció absoluta i, per tant, de gent afiliada a
la Seguretat Social a les nostres illes, a les nostres oficines. 

Per tant, és un discurs que crec que és perillós, perquè
precisament el que s’ha fet és pràcticament arribar a aquestes
dades, arribarem a l'estiu pràcticament amb plena ocupació. Per
tant, donar-li més oportunitats que mai a la gent aturada de les
nostres illes per intentar ocupar un lloc de feina. A més, els
llocs de feina que s’estan incorporant, molt dels joves, que crec
que és la millor política de feina que podem fer, és que siguin
contractes indefinits. Per tant, el major salt qualitatiu en un any
és que pràcticament tots els joves de les nostres illes, ara que
cerquen una feina, tenen una feina amb un contracte indefinit.
Per tant, crec que hem fet un salt qualitatiu a l'hora de retenir el
talent a les nostres illes. Crec que això és important.

És cert que vàrem fer projectes la passada legislatura per
intentar també programes que tornàs gent jove, però també és
cert que en aquesta hem posat en marxa més incentius que mai
per a la retenció del talent a les nostres illes com, per exemple,
el SOIB Recerca, per a joves investigadors, amb més de 4,7

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204344


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 120 / 17 de maig de 2022 7439

milions d’euros que beneficia a més de 151 joves, o els Joves
Qualificats, que es posarà en marxa aquest any de nou, per a
més de 225 joves i amb més de 7,2 milions d’euros. A més de
fer els programes que vostè diu que posarem en marxa al llarg
d’aquesta legislatura. 

Crec que és un compromís ferm amb nous programes
innovadors per a la retenció del talent jove a les nostres illes i
també perquè tornin, com va dir el Parlament. Crec que en
aquesta matèria anam en la bona direcció amb totes les
inversions que es fan en tots els àmbits, des de Vicepresidència
en matèria d’innovació, des del SOIB amb els programes que
es fan precisament per a la retenció del talent qualificat de les
nostres illes.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, jo entenc i em
poso en el seu lloc, en el de vostè i en el dels seus companys de
govern, jo entenc que es facin polítiques d'ocupació a curt
termini, són necessàries, ho entenc perfectament. Jo els deman
que el llegir no els faci perdre l'escriure. O trobem una manera
de diversificar i de crear un altre tipus d'empresa o si no,
sempre estarem igual, sempre estarem igual. 

Escolti, la reducció de l’atur em sembla fantàstic, 40.000
persones menys? Fantàstic. L’únic que pos de relleu és que hi
ha un decalatge entre les afiliacions que s'han creat, 82.000, i
l’atur que ha disminuït, 40.000. I això crec que ens ha de fer
pensar. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies. Simplement el desfasament són els fixos
discontinus i la seva comptabilització, per tant, és un dada més
tècnica. Però estic d'acord amb el missatge del futur i de fer
aquesta feina. Jo esper que puguem pactar amb vostè totes
aquestes possibilitats de més llarg recorregut. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.13) Pregunta RGE núm. 4354/22, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reducció de places
turístiques.

Tretzena pregunta, RGE núm. 4354/22, relativa a reducció
de places turístiques, que formula la diputada Maria Núria
Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. En pocos días hemos comprobado,
Sr. Negueruela, que la foto de la Ley turística no era la foto de
la unitat, era la foto de la necesidad: la necesidad de la Sra.
Armengol de escenificar acuerdos y la necesidad de otros de
aceptarlos a cualquier precio, anunque no estén de acuerdo con
su ley, porque detrás de los pequeños acuerdos hay una ley
antiturística, impositiva, autoritaria, que dice no a la
recuperación de mucha gente y sí a la pobreza y al
decrecimiento. 

¿Es usted consciente, Sr. Negueruela, de los efectos que
produce su ley antiturística?

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. 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 estoy sorprendido por el tono de las preguntas suyas de
hoy. Hablan ustedes de antiturismo de este gobierno que pacta
con los principales sectores y, desde luego, se pueden tener
diferencias y puede haber sectores del sector turístico con los
que podamos tener diferencias y poder mantener una discusión
sobre algunos aspectos que no se han regulado en esta norma,
pero no se puede decir que es una ley antiturística cuando le
están dando respaldo muchas de las principales asociaciones.

Y sí le agradecería una cosa, porque creo que deberían tener
respeto, deberían respetar a las organizaciones sindicales y
empresariales con las que se acuerde. Usted no debe decir aquí
ni hacer menciones a qué... necesidades tienen, no, lo que tiene
es necesidad de practicar diálogo, porque con este gobierno se
dialoga, se dialoga con las organizaciones sindicales y
empresariales reconocidas en el artículo 7 de la Constitución,
a la que ustedes solo mencionan cuando les conviene, y se están
situando en un espacio muy problemático, están únicamente
hablando de a quién representan ustedes y usurpando la
representación de muchas organizaciones que tienen un papel
reconocido en la Constitución y están haciendo el discurso de
VOX sobre la falta de legitimidad de la representación
democrática de las organizaciones sindicales y empresariales de
estas islas.

(Alguns aplaudiments) 
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Ustedes empiezan a estar en un papel muy peligroso porque
lo que creo es que el problema principal del Partido Popular en
la actualidad es que ya no sabe ni a quién representa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. Negueruela, ustedes han apostado por una ley de
moratoria y de pobreza - moratoria y pobreza-, y entendemos
que esté nervioso, pero es su modelo ideológico antiturístico,...

(Remor de veus)

... de prohibición, de imposición, de intervencionismo en el
mercado que busca decrecimiento y lo que genera es pobreza.

Entendemos que la ley es un todo y que hay algunos que
habrán dado acuerdo en cosas puntuales, pero no se confunda,
que le apoyen algunas enmiendas no quiere decir que estén de
acuerdo con toda su ley, porque es que incluso los que se hacen
la foto con usted no están de acuerdo ni con la moratoria ni con
el decrecimiento, en eso están ustedes solos. Son ustedes los
que están muy solos. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Mire, se lo ha dicho la Agrupación de Cadenas Hoteleras de
Baleares: no quieren decrecimiento de plazas porque supone
perder puestos de trabajo, está bien reconvertir
establecimientos obsoletos, pero hay que aprovechar esas
plazas en otro sitio, no perderlas. 

Se lo dicen las familias y los pequeños empresarios que ven
bloqueados sus proyectos. Se lo dicen inversores que ya no
vendrán porque no hay expectativas de riqueza. Se lo dicen
trabajadores y trabajadoras que dejarán de ser contratados
porque ya no harán falta. 

Todos estos se ven empobrecidos con su modelo y por eso
nosotros no apoyaremos jamás -jamás- una ley como esta, una
ley turística de moratoria y decrecimiento de plazas, porque es
perjudicial para Baleares. 

Nosotros, Sr. Negueruela, representamos a muchos
ciudadanos y tenemos otro modelo: el del crecimiento
sostenible, no el crecimiento ilimitado que quieren hacer creer
ustedes, el crecimiento sostenible, con límites, gestionando bien
el turismo, dando oportunidades, dando incentivos, como
hicimos el año 2012 apostando por zonas maduras para que se
reconviertan o los hoteles o como hacemos en el Consell de
Ibiza ahora. 

Son dos modelos contrapuestos: el suyo, el de la izquierda,
prohibir y bloquear: el nuestro, del Partido Popular, incentivar
y mejorar. 

Ustedes están por la foto y engañarán a algunos; nosotros
estamos con la gente y a la gente ya no la van a engañar más.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Remor de veus)

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

Gracias, Sr. Presidente. Siento realmente su desesperación,
Sra. Riera, y un discurso realmente complejo y que creo que
deberían rectificar. 

Deben rectificar porque se están situando en la ultraderecha
con postulados de únicamente eslogan y así no es el partido
moderado que luego hace que se reúne con organizaciones
sindicales y empresariales a nivel estatal. 

Ustedes tienen que situarse en un espacio mucho más
moderado, no pueden denigrar a las organizaciones sindicales
y empresariales con las que se pacta, no pueden hacer eso,
porque después pasa lo que acaba de hacer, venir aquí con un
mero eslogan y dice que estamos generando pobreza. Son
ustedes los que se opusieron a la subida del salario mínimo.
Son ustedes los que se oponen a que se suba el 17% a los
trabajadores y trabajadoras del sector. Son ustedes los que se
oponen a que tengan contratos indefinidos estables los
trabajadores, y la Sra. Prohens vota que no a que los
trabajadores de estas islas tengan trabajos estables...

(Alguns aplaudiments)

Son ustedes los de la precariedad. Son ustedes los de los
autodispensadores de alcohol. Son ustedes los de los excesos.
Son ustedes... el turismo sostenible que vende usted es el de
crecer dos alturas y meter más ladrillo. Ese es el modelo de
sostenibilidad del PP,...

(Remor de veus)

... alcohol, excesos, ladrillo y ahora están donde están, solos,
sin discurso y no son ni alternativas, sino...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

 Gràcies... Silenci, per favor.... Gràcies....
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I.14) Pregunta RGE núm. 4344/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a neteja del litoral a
Formentera.

Catorzena pregunta, RGE núm. 4344/22, relativa a neteja
del litoral a Formentera, que formula el diputat Antonio Jesús
Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr.
Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputades, diputats, Sra.
Presidenta, els darrers anys hem vist com s'incrementava la
pressió al nostre litoral; veiem com, per exemple, al pas d’Es
Freus hi ha un trànsit de prop de 2.000 barques al dia, però la
pressió del litoral no només l'hem de mesurar amb les barques
que circulen, sinó també amb els residus que generen. 

A les Illes Balears des de l'any 2004 es disposa d'un servei
de recollida de residus del litoral amb unes barques que van
arreplegant tots els residus que es troben en el litoral de les
nostres illes. Aquestes barques arrepleguen prop de 60 tones...,
és la darrera xifra que es té de 2019, i el 2021 es van arreplegar
fins a l'agost 20 tones a les costes de les Balears, d'aquestes 20
tones 1,3 pertanyen a Formentera. 

A les platges ens trobam residus plàstics, a Formentera
abans de la pandèmia era comú fer trobades organitzades entre
el Consell i entitats cíviques justament per fer neteges de platja
i què ens trobàvem?, ens trobàvem microplàstics amb pèl·lets
i amb petites rodetes que podien venir, per exemple, també de
les depuradores, de les  estructurants que es fan per als
biodigestors de les... que fan falta dins de les depuradores.

Per això, amb totes aquestes dades, Sra. Presidenta, quines
eren les circumstàncies de neteja del litoral per a Formentera
aquest 2022?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Sanz, per la seva
pregunta, evidentment, nosaltres compartim amb vostè la
preocupació de viure a la mar Mediterrània que és la mar més
contaminada del món, i per això des del Govern de les Illes
Balears des de fa ja gairebé set anys estam aplicant polítiques
absolutament innovadores en aquest problema greu que és la
contaminació de la mar, d’aquí deriva la Llei de residus, d’aquí
deriva el Decret de posidònia i tantes altres normatives i
iniciatives que es fan des del Govern i molt explícitament des
de la Conselleria de Medi Ambient.

Quan als serveis de neteja del litoral, independentment de
la competència, el Govern de les Illes Balears té un servei que
és únic a tot Europa, que és aquest servei de barques, de 22

barques a les Illes Balears, de les quals..., evidentment es fa un
servei específic a l'illa de Formentera que començarà ara dia 1
de juny fins a dia 30 de setembre en dues barques que operaran
a Formentera, segons el contracte que tenim establert ja des de
l'octubre de l'any 2020.

Vull recordar que, malgrat que l'any passat hi va haver
alguna problemàtica a l'illa de Formentera, es va poder
aconseguir recollir més quantitat de residus amb les barques a
les Illes Balears, més fins i tot que a l'any 2019. De fet, vàrem
treure de la mar 2.551 quilos de residus, gairebé 600 quilos més
que l'any anterior, i d'aquests un 60% varen ser plàstics. 

Per això hem de seguir insistint en aquesta tasca
conjuntament entre totes les institucions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, és una bona notícia saber que
les dues barques que hi haurà a Formentera continuaran, perquè
també és important ressaltar que des de 2004 el servei de neteja
de litoral va tenir una aturada, aquesta aturada, malgrat tot, va
ser entre els anys 2011 i 2015 quan només hi havia una barca
a Formentera, i crec que hem de recordar quan... quan succeïa
aquesta situació.

Aquestes recollides de plàstics són importants i també és
important ressaltar d'on ve aquest plàstic. No només vénen
d'aquests pèl·lets, el 57% dels plàstics que es troben a la mar
provenen de la neteja de la nostra roba, de fer neta la roba.
També hem de ser conscients de quin ús fem cada un de
nosaltres de la rentadora a casa, de quin ús fem de cada un dels
serveis per moltes qüestions.

S'ha parlat i es parlarà moltes vegades del canvi climàtic.
S'ha parlat i es parlarà també del cicle tròfic dels plàstics, però
si tots no fem una passa, com és la neteja del litoral, que llevi
aquests plàstics de la mar per a què no entrin no podrem tenir
un futur en el qual tinguem turisme a les nostres illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Sanz, és
veritat que, segons qui governa en aquesta comunitat autònoma,
les polítiques mediambientals desapareixen, i la visió aquesta
integral, no només de present, sinó de futur i de sostenibilitat de
caire al futur, sens dubte desapareixen, i en aquella època

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204344


7442 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 120 / 17 de maig de 2022 

òbviament es varen reduir moltes polítiques ambientals a les
nostres illes, també aquesta neteja del litoral.

Que, jo, repetesc, malgrat sigui la competència de qui sigui,
és un problema de tots i de totes i, per tant, hem de treballar
conjuntament totes les institucions, i el Govern mantendrà
aquestes dues barques a Formentera, que començaran d'aquí 15
dies i fins al 30 de setembre.

La reflexió més àmplia que vostè feia és la que nosaltres
compartim, es necessita molta pedagogia entre la ciutadania, es
necessiten normatives clares, que aquí tenim gràcies a la
valentia d'aquest govern i de la passada legislatura, amb la Llei
de canvi climàtic, amb la Llei de residus, amb el Decret de
posidònia, i ara volem liderar una empenta entre tots els
territoris de la Mediterrània, precisament amb algun projecte
europeu per fer front, des de tots els vessants de la
Mediterrània, de totes les riberes de la Mediterrània, perquè, si
no, sens dubte, no podrem descontaminar aquesta mar
Mediterrània que tant estimam. I s’aposta també per la
descarbonització de la mar Mediterrània, va lligada també a
totes polítiques d'electrificació dels vaixells i de la nàutica, i,
per tant, també en aquesta línia...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 4418/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a desaparició del
75% dels habitatges de lloguer de vacances.

Quinzena pregunta, RGE núm. 4418/22, presentada en
substitució de la RGE núm. 4339/22, relativa a desaparició del
75% dels habitatges de lloguer de vacances, 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, senyores i
senyors diputats. Sra. Presidenta, El Pi és un partit que creu que
les Illes Balears no han de créixer en places turístiques, El Pi és
un partit que creuen que ja fa molts d'anys que tenim un risc de
morir d'èxit, i en això coincidim amb moltíssima gent, també
amb els empresaris turístics, que són els primers que han alertat
d’aquest risc.

Ja fa molts d'anys, més de 20, que es va establir un
instrument per lluitar contra aquesta realitat, que és l’intercanvi
de places: per obrir una nova plaça turística a les Illes Balears
s’ha de donar de baixa una plaça turística, així no hi havia
creixement de places turístiques.

El que passa és que el Govern del Partit Popular pervertia
aquesta regla general, perquè hi havia una multitud
d'excepcions a la seva llei del 2012 i perquè varen lligar, a un

moment determinat, la modernització d'establiments també a
l’increment de places.

Denunciat aquest fet, vostès, el 2017, varen eliminar les
excepcions i varen eliminar el tema de l’increment de la
modernització. Ara bé, també varen fer una cosa que ha acabat
i que pot acabar essent molt perillosa, que és dir que totes les
places que es tanquin han de desaparèixer. I jo li dic: fins quan
han de desaparèixer? Totes les que es tanquin han de
desaparèixer? On té el final això? Perquè és evident que, a llarg
termini, això podria produir un empobriment greu i una
desaparició molt gran de places turístiques.

Per tant, atès que hi ha documents del seu mateix govern,
que parlen de la desaparició del 75% del lloguer turístic, que és
qui està més afectat per aquesta realitat, perquè és qui té més
rotació i, per tant, qui primer rebrà les conseqüències negatives
de la seva llei del 2017, li deman què opina d'aquest document
del seu govern.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià. Vostè sap i, a
més, s’ha escenificat amb un acord important entorn a la Llei
de turisme que tramitam en aquest moment, que hi ha moltes
similituds amb el que vostè planteja el que planteja el Govern,
amb algunes coses no estam d'acord, com és prou notori, però
en altres sí.

Li he de dir, primer de tot, que no hi ha cap document del
nostre govern que digui aquest plantejament, no és un
document del Govern, vostè sap perfectament que és un curs de
formació que feia un professor, que va posar a debat un
exemple un tema que ell va triar, per tant, no és un document
oficial del Govern, ni molt manco, aquest plantejament del
lloguer de vacances.

Per tant, crec que hauríem de dir la veritat, a la gent, la Llei
de turisme que es tramita no toca per a res les places de lloguer
turístic a la nostra comunitat autònoma. Per tant, hem de dir les
coses com són, aquestes places segueixen vives exactament
igual.

De fet, qui les va regular a l'any 2017 va ser el nostre
govern, les va regular sense haver de pagar, i crec que en
aquest moment hem de donar aquesta tranquil·litat i aquesta
garantia.

Quant al model turístic de si hem de créixer més en places
o no, nosaltres hi estam totalment d'acord i som molt clars: no
hem de créixer més. I, per tant, per això posam la moratòria a
la Llei turística i per això explicam les fórmules de com
garantim un turisme de més qualitat, tant a l'allotjament hoteler
com a allotjament de vacances. Moltes gràcies. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, no tenim un
plantejament similar en aquest tema perquè El Pi defensa que
hi pugui haver intercanvi entre particulars, i vostès tenen
normativa aprovada que impedeix aquest intercanvi, i no
parlam mai de creixement, parlam d'intercanvi. I això és
especialment important en el lloguer turístic, perquè la seva
rotació natural del producte fa que necessiti o que hi hagi, com
a mínim, o la borsa o que hi hagi l’intercanvi entre particulars.

Però és que vostès no volen ni una cosa ni l'altra i, per tant,
cronifiquen i generen un problema que, a mitjà i a llarg termini
s'accentuarà, sobretot en el cas del lloguer turístic.

Jo crec que és hora que s'ho repensin. 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, diguem les coses
com són a la gent, que crec que és important: aquestes places
a què alguns fan referència, de les 90.000, són places que es
regularen a l'any 2017, són places que existeixen, són places
que segueixen vives, que si el propietari vol vendre aquella
casa amb aquelles places segueixen vives; que si les vol passar
als seus fills i les volen heretar, segueixen vives. Per tant, no
diguem que desapareixen 90.000 places perquè no és cert.

De fet, qui les vàrem regular vàrem ser nosaltres a través de
la Llei del lloguer de vacances a l'any 2017.

Aquesta llei que ara tramitam no parla per a res d'això, per
tant, no mesclem ous amb caragols, perquè no és cert, no parla
per a res d'això. A l’inrevés, a l'acord que hem arribat entorn a
les esmenes que vostès han presentat i que hi ha hagut un acord
important en el Parlament de les Illes Balears, es dóna més
seguretat jurídica a algunes coses i se’n permeten algunes
altres, per exemple, la gent que tramitava una DRIAT, en
tramitació se li permet aquesta plaça de lloguer de vacances i,
per tant, és una plaça que tendrà sempre, i que tendrà un valor
molt més alt que mai, precisament per la moratòria que
existeix.

Ara, vostè sap que les que han de demanar pròrroga, per
exemple, els plurifamiliars, i gràcies a l’acord al qual hem
arribat, es podran restablir. Per tant, cerquem equilibris, que és
important, seguim vivint del turisme i fent-ho bé, i això vol dir
tenir més qualitat, tenir un turisme més respectuós amb el
nostre entorn i amb el nostre medi ambient, i poder assegurar
el futur de les generacions que vendran.

Aquest és el nostre plantejament, que crec que, en termes
amplis, pot convenir molt amb vostès.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.16) Pregunta RGE núm. 4343/22, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a castellà a les escoles de
Balears.

Setzena pregunta, RGE núm. 4343/22, relativa a castellà a
les escoles de Balears, que formula el diputat Jorge Campos i
Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la
paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, se inicia el proceso
de escolarización y, un año más, los padres vuelven a
comprobar que en los centros de enseñanza públicos de
Baleares la práctica totalidad de las materias se imparten
exclusivamente en catalán, obligatoriamente, ni tan siquiera se
cumple ese escaso 25% en español, tal como estableció la
sentencia del Tribunal Supremo el 16 de diciembre de 2020.

Por eso le pregunto, Sra. Armengol: ¿considera que su
gobierno está obligado a garantizar el español en las escuelas
de Baleares al menos en un 25% o va a seguir situando a
Baleares al margen de la legalidad, al igual que hace el
gobierno separatista catalán?

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. Passem al
bàsic: vostè creu que una resolució del Suprem sobre una
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
afecta una normativa de Catalunya afecta aquestes illes? O
sigui, el que vostè sempre treu aquí a col·lació dels països
catalans, troba que la seva normativa ens afecta a nosaltres...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... o nosaltres tenim dret a tenir normativa pròpia? Perquè la
tenim, una Llei d'educació, aprovada fa molt poc en el
Parlament de les Illes Balears, que marca el nostre sistema
lingüístic dins l'escola.

Si hagués anat a alguna ponència o a alguna comissió...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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... o hagués participat d'alguna cosa, tal vegada se n'hagués
assabentat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

La Sra. Francina “mentiras” Armengol se supera semana
tras semana. Vamos a ver, simplemente para que lo sepa, la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está
basada en la jurisprudencia y doctrina que es de aplicación en
toda España. Nada más y nada menos que tres sentencias del
Tribunal Supremo y otras tres del Tribunal Constitucional, que
declaran ilegal la inmersión obligatoria en catalán. Eso al
menos debería saberlo...

(Se sent una veu de fons que diu: “y lo sabe”)

¿Pero usted qué hace? Seguir pisoteando los derechos de
los ciudadanos, imponiendo el catalán como lengua única del
sistema de enseñanza, y lo hace, ¿sabe por qué?, porque, al
igual que el Gobierno separatista catalán, usted utiliza la lengua
como arma de adoctrinamiento en la construcción de esa
entelequia, que usted mismo en este parlamento y su partido, el
Partido Socialista, defiende, que son esos inexistentes países
catalanes. 

Usted sabe perfectamente que ningún centro escolar público
de Baleares permite que el español sea lengua de enseñanza. De
hecho, en un mes 120 familias ya han reclamado sus derechos
en base a esta sentencia. Sra. Armengol, ¿sabe qué pasará?, que
finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Baleares le
obligará y su gobierno sufrirá un nuevo varapalo judicial. 

Pero mire, va a ser usted, precisamente usted la testigo del
final de esta imposición ilegal y antipedagógica del catalán en
Baleares. Tras las elecciones del año que viene, las familias
tendrán la libertad de elegir la lengua que desean para la
educación de sus hijos, con el mallorquín, con el menorquín,
con el ibicenco, con el español como lengua de enseñanza, sin
imposiciones, Sra. Armengol...

(Remor de veus)

Y sabe ¿por qué pasará eso? Porque VOX estará en el
Gobierno. Recuperaremos la libertad y la normalidad que los
acomplejados, los socialistas y los separatistas nos arrebataron
con leyes injustas y subvenciones millonarias. Seremos el
antídoto al veneno de la discriminación lingüística. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Ja m'embull amb tantes llengües, Sr.
Campos. Jo li diré una cosa que és interessant, tots els que aquí
parlam mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterer, que són
molts els que l'empram, tenim aquesta magnífica sort de poder
ampliar dues llengües, vostè veig que no és el cas, ens entenem.
Per tant, devem parlar la mateixa llengua, no importa faci tantes
distincions, ni una, ens entenem perfectament. 

Segona qüestió que crec que és important saber quant al que
vostè diu. En aquestes illes hi ha un consens enorme social i
polític des de fa molts anys, que només va trencar el Govern
del Sr. Bauzá, del qual vostè formava part -i segueixen units i,
en fi, encantats d’estar junts el PP amb vostès, cosa que no puc
entendre de cap de les maneres, però això és una altra història-,
només el va rompre ell, perquè aquí no hi ha cap problema ni
un. Els infants, que és l’important, acaben l'escola sabent parlar
perfectament i entendre perfectament les dues llengües
cooficials de la nostra comunitat autònoma.

Per tant, jo no entraré a les seves històries de confrontar, de
crispar, perquè no serveix de res. Les llengües s'estimen i són
vertebració d'un poble i, a més, t’ajuden a ser millor persona,
sense cap mena de dubte, Sr. Campos. Per això li intent
explicar que no es talli, que en parli i que intenti estimar la
realitat d'aquestes illes tan magnífica que tenim, amb el
patrimoni cultural tan magnífic que tenim. 

Tenim una Llei d'educació que marca el nostre model
lingüístic, que garanteix l'aprenentatge de les dues llengües, que
està donant bon rendiment. No voldrà que apliquen la sentència
del Tribunal Superior de Justícia, perquè no afecta el nostre
sistema lingüístic a les escoles, afecta les de Catalunya. La
resolució del Suprem no marca jurisprudència, Sr. Campos. Per
tant, no digui coses que no són. 

Nosaltres tenim el nostre model que no ha tengut cap
impugnació de moment, i ja veurem i anirem treballant en
aquesta línia, en la línia de la pau social, de la tranquil·litat i
del suport i el respecte a la comunitat educativa i als plans
lingüístics de cada centre. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.17) Pregunta RGE núm. 4356/22, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a garanties del Govern
del compliment de les sentències sobre el 25% en llengua
castellana.

Dissetena pregunta, RGE núm. 4356/22, relativa a garanties
del Govern del compliment de les sentències sobre el 25% en
llengua castellana, 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. La semana pasada desde Ciudadanos
celebramos la última sentencia que pone fin a la inmersión
lingüística obligatoria y al monolingüismo educativo en catalán. 

Presidenta, ¿su Conselleria de Educación va a dictar
instrucciones para que de forma inmediata los alumnos de
Baleares puede recibir, al menos el 25%, de horas lectivas,
además de una asignatura troncal en castellano? ¿O van a optar
por seguir manteniendo un mandato contrario al estado de
derecho?

Presidenta, tras su nefasta Ley de educación, que blinda la
inmersión total y excluye al castellano como lengua vehicular,
¿cómo garantizará la enseñanza en castellano en los centros
educativos de Baleares para cumplir con el ordenamiento
jurídico?

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. Em sap greu que coincideixi amb la
mateixa pregunta amb VOX, perquè això vol dir, Sra. Guasp,
que s'estan decantant cap a un costat que, seriosament, no els
durà cap bon resultat. I ja sabeu a Catalunya el que els ha
succeït. I em demanen sobre una normativa catalana, que jo
respect moltíssim, i sobre una sentència del Tribunal Superior
de Justícia, sobre una normativa catalana i sobre una resolució
del Suprem sobre una normativa catalana. Jo som presidenta de
les Illes Balears,...

(Alguns aplaudiments)

... orgullosa del meu autogovern, de la nostra capacitat de fer
normes, i nosaltres tenim la capacitat de fer normes i hem fet
una llei educativa, una llei educativa que parla de moltes coses
més que de la llengua. Em sap greu que només es quedin amb
això, perquè parla de moltes coses més que la llengua. I quant
a llengua i quant al model lingüístic, posa per llei el que és el
Decret de mínims, que sempre ha funcionat en aquestes illes,
amb tots els governs, menys en època de la darrera majoria
absoluta del Partit Popular, de la qual alguns de vostès
formaven part. Bé, idò d’allò que va donar tants mals resultats,
ha vengut pau social dins el món educatiu i una primera llei
d’educació de les Illes Balears, amb un decret de mínims que
marca com a mínim el 50% en català i què s’ensenya amb
l’altre 50%, Sra. Guasp?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Em sap greu dir-li, presidenta, però avui menteix,
presidenta. Mire, Salvador Illa, socialista -no Patricia Guasp,
Salvador Illa- “el 25% en castellano no es ir contra el catalán,
es cumplir con las resoluciones judiciales”. Salvador Illa, no sé
si le suena...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire una cosa, presidenta, es que la realidad en las Islas
Baleares es peor que en Cataluña y estoy a disposición de
decírselo. Su gobierno, su ley, por acción y por omisión, lo que
permite es vulnerar sistemáticamente los derechos
fundamentales de las familias, de los niños y de las niñas que
no pueden elegir su lengua materna en primera enseñanza o que
no pueden estudiar en un modelo europeo, el modelo
plurilingüe. Y ya hay 120 familias que han denunciado. ¿Y qué
hace el Gobierno de Sánchez?, y ¿qué hace la alta inspección
educativa? Pues mire, lo mismo que el Gobierno de Rajoy con
el ministro Méndez de Vigo y es que es muy triste que tenga
que irme a Bruselas a denunciar, desde el Parlamento Europeo,
los atropellos que supone su Ley de educación, porque junto a
los liberales europeos, he pedido el amparo de las instituciones
europeas al comisario de Justicia, ante la vulneración reiterada
de derechos fundamentales. Es que aquí hablamos de derechos
fundamentales y no de lengua.

Mire, frente a su modelo de la inmersión, que excluye al
castellano, está el modelo de Ciudadanos, un modelo
plurilingüe, que garantiza el equilibrio de las tres lenguas: el
inglés, el castellano y el catalán. Luego, no invente cuál es mi
modelo. Esto son sentencias firmes del Tribunal Supremo, está
mintiendo cuando dice que no es jurisprudencia y tiene un juez
al lado y le dirá que la jurisprudencia, gracias al artículo 1 del
Código Civil, es el ordenamiento jurídico y es de obligado
cumplimiento por todas las comunidades autónomas. ¿O va a
decir que miente el defensor del Pueblo, cuando el 2020
comunicó a la Conselleria de Educación, que hay dos
sentencias firmes, en 2014 y 2015...

(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. A veure, Sra. Guasp, a veure si ho
entén fàcil. El nostre model lingüístic no és exactament el
mateix que a Catalunya. La resolució s’ha fet sobre la llei
catalana, que ells hauran de respondre, per això Salvador Illa
parla de la llei catalana, que és la seva responsabilitat perquè
ell és el portaveu del PSC a Catalunya. 
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Nosaltres som a Balears i jo som la presidenta de les Illes
Balears i hem fet una norma a Balears, la primera llei educativa
de les Illes Balears, que consagra el Decret de mínims dins la
normativa. Però, Sra. Guasp, vaig a allò important. La llengua
que està en perill en aquestes illes i per tot el món, no és el
castellà, és el català en tot cas. Siguem seriosos i diguem les
coses com pertoca. I és molt important, i ho diu el nostre
Estatut d’Autonomia, que hem de fer polítiques de
normalització lingüística i que l’hem de protegir des de les
institucions, o vostè no vol que protegim la llengua pròpia
d’aquestes illes? 

Què és molt important del sistema educatiu? Del que jo
estic molt orgullosa, Sra. Guasp, i no sé si vostès ho
comparteixen, que per primera vegada Balears es troba a la
mitjana espanyola en tots els aspectes que estudia i que informa
PISA. Estam per damunt de la mitjana espanyola en
competència lectora, hem augmentat en més de 26 punts en
competències lectores, hem augmentat 19 punts en
competències matemàtiques. I li diré una altra cosa, segons les
nostres dades de l’IAQSE, tenim una competència lectora més
o manco semblant en català i en castellà i un poquet menor en
català que en castellà. Aquesta és la realitat a les nostres illes. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 4355/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a efectes sobre el lloguer turístic de la
reducció de places.
 

Divuitena pregunta, RGE núm. 4355/22, relativa a efectes
sobre el lloguer turístic de la reducció de places, que formula
el diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Bon
dia, Sra. Armengol. Comprendrà que vostè sigui molt poc
creïble quan ens anuncia que no hi ha cap problema amb les
places de lloguer turístic, i mentrestant coneixem aquest cap de
setmana que a un curs muntat per l'AETIB un professor, perquè
vostè ens ho acaba de confirmar, ens anuncia que un 75% de
les places de lloguer turístic a les Illes Balears estan en perill;
90.000 places de lloguer turístic que coincideixen amb els
càlculs de la patronal APTUR. També són aquests els seus
plans de decreixement turístic? Per això li pregunt: com
afectarà el seu model de decreixement al lloguer turístic a les
Illes Balears? 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President A veure, Sr. Costa, jo de vostè sí que
esper una mica més. Aquest curs de formació, que vostè
explica, de l'AETIB no és un document oficial del Govern. Un
professor que fa un curs i planteja un debat sobre una qüestió
que diu el professor. Aquest no és el plantejament oficial del
Govern de les Illes Balears, i vostè s'hauria de llegir la llei, el
decret llei i les esmenes que es plantegen en aquest parlament
i els acords que s'han assolit entre les diferents formacions
polítiques que no s'han posat de perfil, com fan vostès, o que
tenen un model turístic més o manco semblant o que pot anar
avançant de caire al futur i que hem plantejat uns acords. 

I ho repetiré una vegada més, aquestes 90.000 places
turístiques no estan en absolut en perill per part d'aquesta llei
turística ni per part de res, continuen absolutament vigents. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Armengol, si vol ser creïble, garantim les 90.000 places
del lloguer turístic a aquestes illes en la tramitació de la Llei
turística...

(Alguns aplaudiments)

... que està actualment -com li dic- en tramitació.

Són 90.000 places que no suposen cap ni un creixement.
Són 90.000 places que ja estan en marxa. Parlam de places que
són d'una oferta de qualitat, unes places que ajuden a repartir
la riquesa a les Illes Balears, unes places que ajuden a estimular
l'oferta complementària, unes places que ajuden els municipis
de la part forana. Parlam de petits propietaris i famílies que han
invertit estalvis i han fet préstecs per poder donar aquesta
oferta. 

Vostè ens vol fer creure que s’ha de triar entre el seu model
de decreixement turístic i el creixement sense límits, i els
ciutadans de les Illes Balears saben perfectament que hi ha un
model alternatiu, que nosaltres entenem que és molt millor: el
model d'equilibri entre turisme i sostenibilitat, un model que no
ataqui la lliure competència, els petits propietaris, els petits
empresaris i els petits inversors; un model que s'ajusti a la
qualitat, com va fer la Llei 8/2012; un model que adquireixi
compromisos també per l'administració pública amb inversions
a zones turístiques on en el cicle de l'aigua. 

Vostè ha fet una llei on se'ls ha anat la mà, i ara ha d'aplicar
sistemes de maquillatge perquè s’ha passat de frenada, Sra.
Armengol. Però li dic una cosa, ja li pot posar vostè el
maquillatge que vulgui, ja li pot posar les capes de pintura que
vostè vulgui que l’elefant de la moratòria i el decreixement
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continuaran a l’habitació. Per això, el Partit Popular no pot
participar a cap foto. Però, Sra. Armengol, com que de ben
segur encara li queden algunes fotos per fer-se, faci’s una foto
per arreglar el problema del lloguer turístic. 

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. Qui no és gens creïble és vostè, Sr.
Costa. Li he de recordar que no ha fet cap esmena en aquest
sentit que diu avui del lloguer de vacances i sí n'ha feta per
mantenir els dispensadors d’alcohol tot el dia. Li ho he de
recordar. 

(Alguns aplaudiments)

Quina és la proposta? Aquestes 90.000 places, que foren
regularitzades el 2017 sense que el propietari hagués de pagar
ni un euro, vostè què vol, que els faci pagar 3.000 euros ara i
les posem a la borsa de places? És això la proposta del PP?
Perquè crec que els propietaris tampoc no estaríem d'acord amb
això que vostè ha explicat.

Sr. Costa, a veure, jo entenc la seva desesperació, la seva
desesperació, perquè estan tot sols amb VOX, davant d’un
debat que la majoria social de la ciutadania entén perfectament,
quin model de turisme volem de futur el de qualitat o el de
quantitat? Nosaltres deim, el de qualitat, no més quantitat; ho
deim claríssimament. Vostès segueixen amb el mateix de
sempre, Sr. Costa, ancorats al passat. 

Escolti, una mica i a veure si n’aprèn. Per primera vegada...

(Remor de veus)

... la Llei turística de les Illes Balears... sí, sí, sí, perquè la Llei
turística que vostès ens varen deixar és la llei Delgado,
decreixement de places i d'altures als hotels de Platja de Palma.
Aquesta és la llei del Partit Popular, la que nosaltres hem hagut
de desfer durant aquests anys de govern. La Llei turística, per
primera vegada en la nostra història, té com a focus important
els treballadors i treballadores de l'hostaleria, dels que vostès
mai no parlen, i que gràcies a la reforma laboral de cada vegada
tenen millors condicions laborals.

Per primera vegada té el focus dins la sostenibilitat
ambiental i, efectivament, d'acord amb els empresaris turístics,
fem un plantejament de reconversió de tots aquells elements
més contaminants del turisme cap a un plantejament de
regeneració i de turisme d'impacte positiu a la nostra comunitat
autònoma. Té un plantejament de posar en valor el lloguer de
vacances de la nostra comunitat, sense cap dubte. Té un valor
de posar en valor..., té un valor..., té el mèrit de posar en valor
el sector primari de la nostra comunitat autònoma. Vostès...

(Se sent el timbre de tall del micròfon) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

II. Interpel·lació RGE núm. 4083/22, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern pel que fa a la manca de personal i gestió deficient
de la sanitat pública a l'àrea de salut d'Eivissa i
Formentera.

Passam al segon punt de l'ordre del dia que correspon a la
Interpel·lació RGE núm. 4083/22, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a política general del Govern pel que fa a la
manca de personal i gestió deficient de la sanitat pública a
l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera.

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputades. Bon dia, Sra. Consellera. En primer lloc, des del
Partit Popular reconeixem i posam en valor l'extraordinària
feina feta pels professionals sanitaris d'aquestes illes. Agraïm
la seva tasca i el seu paper fonamental per superar aquests anys
de pandèmia. La seva feina ha estat fonamental per al sistema
sanitari d'aquesta comunitat. 

“Des de fa anys les Illes Balears pateixen un escandalós
dèficit de personal sanitari, especialment de metges”, amb
aquestes paraules vaig iniciar la meva intervenció el març de
2020, lamentablement dos anys després la situació no ha
millorat. Durant els darrers set anys de govern socialista al
capdavant de la Conselleria de Salut s'han desenvolupat algunes
mesures per atreure personal sanitari; des del Partit Popular
sempre n’hem reclamat més, i més efectives. No ens han volgut
escoltar. Set anys de polítiques socialistes han demostrat que no
és suficient el que han fet i que no volen atendre les propostes
constructives del Partit Popular. Tampoc no escolten el sindicat
mèdic, el sindicat d'infermeria ni els ciutadans que denuncien
diàriament les deficiències del sistema sanitari de Balears, i
especialment d'Eivissa i de Formentera. 

Sra. Consellera, la passada legislatura es va negar a
reconèixer la falta d'especialistes que patíem als diferents
hospitals d'aquestes illes. Aquesta legislatura sí que ho ha
reconegut, però sempre ho fa tard, sempre nega el problema, i
això li provoca no poder aplicar solucions contundents a temps.

Sra. Consellera, molts de ciutadans d'aquestes illes, fins i tot
representants d’esquerres, que seuen a aquest parlament i a
altres institucions, es paguen assegurances privades; assistència
mèdica privada perquè la sanitat pública que tenim té les llistes
d'espera més llargues d'Espanya, perquè als hospitals no tenim
especialistes, perquè Can Misses ha desmantellat pràcticament
els serveis d'oncologia. I encara sortirà, i encara treurà pit i
encara parlarà d'altres comunitats autònomes i també encara ens
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acusaran els membres del Partit Popular de ser els culpables,
quan és vostè la responsable d’aquest caos sanitari. La falta de
capacitat per gestionar -amb més pressupost que mai-, la falta
de previsió i la negació que tenim un problema greu, els
incapacita per prendre solucions encertades que acabin amb el
problema.

Els recursos de la Conselleria de Salut no han deixat de
créixer els darrers anys, mentre la situació de la sanitat pública
eivissenca no ha deixat d'empitjorar; com explica, Sra.
Consellera, que, amb més recursos que mai, els eivissencs
estiguin pitjor tractats que mai? 

Vostè ha pres mesures, però mesures ineficients i mesures
insuficients. Els metges de família de Balears són els que més
pacients veuen de tot el país. La ràtio de les Illes és de més de
1.700 usuaris per facultatiu, 400 més que la mitjana nacional.
A Eivissa i Formentera cada facultatiu té entre 2.000 i 2.200
targetes assignades, xifres que impossibiliten una atenció
sanitària de qualitat. Les plantilles es troben al límit, necessitam
contractar més de 350 professionals, més de 350 metges, i
vostè es limita a resignar-se.

Vostè es limita a excusar-se en comptes de centrar-se a
solucionar els problemes que patim a dia d'avui. La seva gestió
està asfixiant al personal sanitari i abandonant els ciutadans i
les famílies d'aquestes illes. A Can Misses tenim les llistes
d'espera més llargues de tots els hospitals de Balears. Tenim la
llista d'espera quirúrgica disparada. Els pocs metges que tenim,
els tenim saturats, i ara també el Servei d'oncologia, un servei
vital, pràcticament enderrocat.

Les notícies de les darreres setmanes sobre la sanitat
pública d'Eivissa i Formentera són dramàtiques i molt
preocupants. La seva gestió ha provocat una alarma social entre
els ciutadans de les Pitiüses. La seva gestió ens ha portat a una
situació descontrolada, dramàtica i d'emergència. La situació
del departament d'oncologia és un problema més dels molts que
hem patit, davant el qual el Govern s'està demostrant incapaç
de donar respostes, malgrat tenir el pressupost més elevat de la
història; el que posa de manifest la falta de capacitat de gestió,
com és possible que en comptes d'avançar, retrocedim de forma
escandalosa?

De cinc, només tenim un oncòleg a jornada completa;
denuncien cancel·lacions constants de radioteràpia per avaries
a les màquines d'Eivissa. És molt greu i és molt preocupant que
un malalt oncològic que hauria de portar 15 sessions de
radioteràpia, a dia d'avui, només en porti 8 -la meitat-, per les
demores i per les avaries del servei. Les conseqüències per a la
salut del pacient que poden desencadenar aquests retards poden
ser dramàtiques; expliqui’ns quines mesures té previstes per
millorar el Servei de radioteràpia a Eivissa i Formentera,
perquè és evident que l’hem de millorar, que aquesta situació
és insostenible. Té previst prorrogar el contracte que finalitza
aquest any?

Estam sent, també, testimonis del desmantellament d’un
dels serveis essencials i vitals per als ciutadans, i vostè no és
capaç de reaccionar, Sra. Consellera. Tenim exemples
escandalosos derivats de les plantilles deficitàries, com a
resultat de la seva gestió i del seu govern. A Can Misses, la

situació de les llistes d'espera per a consultes d'especialistes i
per a intervencions quirúrgiques és la més dramàtica de la
història, estam molt per damunt de la mitjana balear, el que
suposa la constatació que els eivissencs som ciutadans de
segona per al seu govern. En lloc de millorar, empitjoram. Per
poder veure un especialista, un eivissenc ha d'esperar gairebé
tres mesos, un mes més que un mallorquí o un menorquí -que
tampoc no van gaire bé-, i per ser operat, quasi mig any, dos
mesos més que a la resta d'illes.

Vostè ho sap, Sra. Consellera, vostè és infermera. Sap
perfectament que hi ha patologies que no poden esperar, com
és el cas del càncer, un diagnòstic ràpid i un tractament a temps
poden ser vitals. Ens hem trobat amb casos de les Pitiüses que
han vengut a Son Espases per tractar-se i no tenien ni les
proves, ni TAC, ni ressonàncies fetes, perquè el metge les
pogués valorar, no s'havia ni citat al pacient. No tenim
oncòlegs, tampoc no tenim radiòlegs, i això no és només
política, això no són reivindicacions, i això no són esquerres o
dretes, això també va de salvar vides. 

És evident la manca d'especialistes. Aquestes plantilles
deficitàries provoquen disfuncions assistencials cada dia, i
vostè no ha fet gaire cosa per solucionar-ho, no s'ha avançat, no
ha fet previsió, no ha pres mesures suficients ni eficients per
evitar-ho. Ara, set anys després de gestionar la sanitat pública
d'aquestes illes, reconeix que estam sota mínims d'especialistes,
que no tenim prou metges, però s’ha passat anys negant-ho, i
com que ho negava,  no veia el problema, i ara tampoc no troba
solucions. La qüestió és que teníem i tenim un problema greu,
i vostè ha negat durant anys -ha perdut cinc anys- negant
l'evidència, i ara tenim els resultats.

Li demanam que prioritzi aquest tema i prengui solucions
al més aviat possible; també repetir el mantra que l'any que ve
hi haurà molts més metges especialistes, perquè planificam i no
feim demagògia... Idò ja ho veu. Planificar és contractar metges
sense títol homologat, Sra. Consellera?, i no em digui que no és
veritat o que fem demagògia. Aquest document és seu:
“Plantilla orgànica de l'Àrea de salut d'Eivissa i Formentera”.
De 24 metges d'urgències hospitalàries,..., de 24, 20 no tenen
l'especialitat de medicina familiar i comunitària, requisit
imprescindible per exercir com a metge; a Atenció Primària, de
77 en tenim 23 sense especialitat; a Pediatria d'Atenció
Primària de 18, 14 pediatres sense especialitat; 12 places
desertes a urgències; places desertes a oncologia, reumatologia,
medecina preventiva... Això és planificar?

Sap què li diu la Sociedad Española de Medicina de Familia
y Comunitaria?, no el Partit Popular, la Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria li diu que la contractació de
professionals sanitaris sense especialitat pot suposar un greu
risc de salut per a la ciutadania i els diagnòstics. 

Per una altra banda, la situació del Servei de patologia dual
no està millor. Ens podria confirmar si a Eivissa un metge de
psiquiatria de Can Misses també se n'ha anat o se n’anirà en
breu?, com té previst acabar amb aquesta fugida massiva de
sanitaris? Les famílies denuncien constantment que el servei és
deficient, no hi ha places per internar els malalts; Can Raspalls,
també saturat. De què ens serveix un pla ambiciós si després
l’incompleixen? 
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En set anys no ha actuat de forma contundent davant d'un
dels principals problemes d'aquesta comunitat, per això, des del
Partit Popular li proposam, li demanam que equipari la
indemnització per residència, però ho faci ja. També faci
extensiu el complement extraordinari que tenen els metges de
Formentera, faci’l extensiu als sanitaris d'Eivissa perquè la
situació actual és insostenible. Si vostè i el seu govern
equiparen aquest plus, un metge de Menorca, Eivissa i
Formentera passarà a cobrar 367 euros més cada mes. Si fa
extensiu el complement de Formentera rebran aproximadament
700 euros més al mes.

Avui li tornam a proposar dues mesures justes i necessàries:
treballi i defensi els drets del personal sanitari i dels ciutadans
de les Illes Balears; aprovi millores professionals; aturi aquesta
fugida de sanitaris; i faci el que sigui necessari per millorar els
serveis essencials de les Pitiüses. 

Esperam que ara expliqui als ciutadans de Balears, i
especialment als d'Eivissa i Formentera, quines mesures
concretes aplicarà ja, per tal d'aconseguir que el personal
sanitari vulgui venir o almenys no se’n vagi.

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Marí, acabi, per favor. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Vaig acabant, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, per favor. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sra. Consellera, vull que tengui present tot el suport del
Partit Popular per prendre les mesures de fidelització que tanta
falta ens fan. Això sí: prengui-les ja. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Donam la paraula a la representant del
Govern. Té la paraula la consellera de Salut i Consum.

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

Moltes gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades.
Moltíssimes gràcies, Sra. Diputada, per donar-me l'oportunitat
de parlar de la gestió de l'Àrea d'Eivissa i de Formentera.

En els darrers dies hem sentit dir que la pandèmia ha acabat,
i això no és així. Això no és així. Encara tenim molts de
professionals afectats, COVID positiu, que no poden anar a fer
feina als seus centres de treball. I això és una cosa que vull
posar damunt la taula perquè ho sàpiguen els ciutadans i no

pensin que és que tot s'ha acabat: aquest impacte és important
encara en el sistema sanitari.

Per tant, la Conselleria de Salut, el Servei de Salut,
l'hospital o l'Àrea de salut d'Eivissa i Formentera, amb Atenció
Primària i l'hospital, amb el 061 estan prenent mesures de
planificació estratègica des de fa set anys... Bé, ja després li
faré qualque comentari més respecte d’això.... Però hem de
resoldre contínuament aquesta planificació estratègica i, a més,
resoldre les situacions que provoca la pandèmia, que són
contínues, encara no s'han acabat.

Que la salut dels ciutadans és una prioritat per a aquest
govern crec que no hi ha absolutament cap dubte. Són
moltíssims els projectes, Sra. Diputada, els projectes, les
inversions, l'increment de professionals, les millores laborals,
l'estabilitat laboral, són moltíssims els projectes. M'hagués
agradat que quan governaven vostès haguessin dit el mateix,
perquè estaríem tots molt millor, però no és així. 

Els professionals del sistema sanitari són dels més
vocacionals i gràcies a ells -gràcies a ells- no s'està deixant
ningú enrere, i li ho torn a repetir: no s'està deixant ningú
enrere, pot fer demagògia, pot fer alarmisme, pot cridar a l’...
emergència a l'illa d'Eivissa i Formentera que això segur que
ens ajudarà a atreure professionals i a fidelitzar-los. Gràcies per
reconèixer la feina dels professionals, per una banda.

La realitat de les Illes Balears durant el coronavirus és la
que és, també, Sra. Diputada, i si tenim els resultats que tenim,
de baixa letalitat, de no tanta agressió en el sistema sanitari, de
manco casos que a la resta d'Espanya és gràcies a l'excel·lent
feina dels professionals, però darrere hi ha un gestors, també,
que planifiquen, que planifiquen des que comencen a fer feina,
gestors que -els record, perquè quan vostès governen la cosa va
d'aquella manera- no tenien ni contracte de gestió ni acords
previstos per avaluar la feina d’aquests gestors, cosa que des
del 2015 sí existeix en aquesta comunitat autònoma.

Els resultats, ja li ho dic, són els que són i hem passat...,
quan governa un partit de dretes està l’onzena comunitat
autònoma en esperança de vida, supòs que és una de les coses
més importants que podem oferir a la ciutadania i és regalar
vida i regalar vida és gràcies a la protecció social que fa aquest
govern que, com li record, és d'esquerres, la segona regió
d'Europa en major esperança de vida i la primera d'Espanya.

I, miri, vostè em diu “no escolten”, l'escolt a vostè, si
menteix la deixaré d'escoltar, això sí que és cert. Vostè no em
pot dir, Sra. Diputada, que tenim la pitjor situació d'Espanya en
llistes d'espera, perquè és mentida, únicament perquè és
mentida i això no ho pot dir. 

No pot dir que jo he negat no tenir professionals, perquè ho
venc dient, des de l'any 2015 hi ha mancança de metges, des de
l'any 2015 he reconegut que faltaven metges, per exemple, a
anestèsia, quan vàrem començar a governar la situació de les
urgències de Can Misses era molt dramàtica i cada estiu ens
trobàvem en una situació realment dura, i ara, avui per avui, la
plantilla de l'àrea de urgències d'Eivissa està completa, i la
d'anestèsia es va aconseguir també adequar i la de cures
intensives s'ha augmentat en plena pandèmia, s'ha augmentat a
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un intensivista més, Sra. Diputada. Alerta amb els discursos,
alerta amb els discursos perquè el que fan és fer por a la
població i és molt trist fer por en una situació vulnerable de
malaltia o de malaltia greu com és el cas de l'oncologia.

Quant a les plantilles a l'àrea de salut d'Eivissa i de
Formentera, per què diuen que no vénen professionals?. la
mobilitat..., vaig respondre una pregunta la setmana passada
dels metges que partien de Madrid, de Múrcia, d’Andalusia,
de... i probablement de totes les comunitats autònomes -de totes
les comunitats autònomes-, perquè tenen dret a mobilitat,
perquè quan estudien i fan l'especialitat no sempre la fan a la
seva terra i després decideixen per un projecte de vida, que no
per una falta de sous, anar-se'n a un altre lloc.

I està succeint a tot Espanya i nosaltres fidelitzam jo diria
que més que ningú, almenys des del darrer estudi que va fer el
Col·legi de Metges, que jo sàpiga no és del PSOE ni de cap
partit d'esquerres, el nacional, sobre un fet real i Balears era la
comunitat autònoma que més fidelitzava els seus professionals,
per alguna cosa serà. 

Crec que els plans també d'increment de recursos humans,
de millora de infraestructures, de projectes, d'oposicions, Sra.
Diputada, ... divendres de la setmana passada, la mesa sectorial
va aprovar una nova oposició dins Salut de més de 4.000
places, junt amb l'anterior que era de més de 5.000, s’adona de
la quantitat de places que està treballant aquest govern dia a
dia, baremant expedients, fent exàmens, tribunals, supervisant
tota aquesta situació, contractant persones perquè això sigui
possible? Quantes oposicions es varen fer des de l'any 2011 a
l’any 2015? Quantes? Zero, Sra. Diputada, zero, i estam traient
10.000 places a concurs oposició. Això vol dir qualque cosa.

Pel que fa a Eivissa i Formentera, jo és que quan parl a
vegades crec que és vostè que no m'escolta, enguany, només
enguany -només enguany- Hisenda i Funció Pública ens han
autoritzat a incrementar la plantilla amb 40 persones noves,
plantilla estructural i a estabilitzar 300 llocs de feina, llocs de
treball. Això no passa a totes les administracions, ni passa a
totes les comunitats autònomes. Per tant, màxima sensibilitat
d'aquest govern i bona gestió, bona gestió que defensaré fins al
darrer dia dels treballadors i treballadores del Servei de Salut.

Només a l'àrea d'Eivissa per donar suport a la pandèmia
s'han contractat 1.400 persones, més de..., 1.000 a l'Hospital de
Can Misses i 400 per a atenció primària. I aquesta és la realitat,
què vol?, nom i llinatges de cadascun dels contractats?

Mentre vostès acomiadaven, Sra. Diputada, mentre reduïen
metges en formació..., és que s’adonen de quin és el drama?
S'ha de fer un pacte per la sanitat ja, s'ha de fer ja un pacte per
la sanitat... 

Sí, ara acabam de saber que, iniciatives en positiu, ni tan
sols les voten, no dic vostès, un partit en aquest cas d'ultradreta,
una PNL que es presentarà després amb el suport de tots els
partits.

I ho dic..., no, però clar, l'alternativa que... que veuen vostès
de govern és la que és també i a mi això em preocupa molt i als
ciutadans d'aquesta illa també perquè mentre vostès fan fora

1.400 professionals, nosaltres hem contractat només per la
COVID 1.400 professionals més a l'àrea d'Eivissa i Formentera,
i aquest nombre de contractacions és possible perquè les
condicions de feina dels professionals han millorat durant els
darrers anys i són atractives.

Són les millors d'Espanya?, tal vegada no. Podem millorar,
tenim marge de millora?,  per suposat que sí. Treballam per
incorporar totes aquestes millores?, per suposat, per suposat
que sí, per suposat que sí.

I vostès que redueixen el plus de fidelització ara em diuen
que pagui no sé quina indemnització. Aquest plus de
fidelització dels professionals de Menorca, metges, Eivissa i
Formentera es va augmentar durant la passada legislatura, es va
augmentar el preu d'hora de guàrdia, es va augmentar el salari
un 10, un 15% aproximadament, s'ha duplicat la formació
d'especialistes en Medicina Familiar. 

Em diu vostè: “Què farà?” Miri, duplicar el nombre de
metges en formació, especialistes que tarden quatre anys a
sortir, però sortiran... si tot va bé...

(Se sent una veu de fons intel·legible)

No m’interpel·li, que no estic parlant amb... diputat o...
cada diputat. 

Tenim un institut acreditat que vostès tampoc varen ser
capaços d'acreditar. Tenim una facultat de Medicina, que els
record que ha posat en marxa aquest govern, enguany surt la
primera promoció de metges. Ahir ho parlava amb les
associacions precisament del càncer d'Eivissa i Formentera, i
varen dir, “enhorabona per haver posat la Facultat de Medicina,
fan falta metges generalistes per després treballar”. 

I una altra cosa que vostè ha dit, a veure, els metges que
estan treballant a l'hospital són metges, o sigui, que tenen el
títol homologat i estan pendents d’homologació de la seva
especialitat que han fet a un altre país, que no estan
homologades, però no està prohibit, eh? El metge general té el
títol homologat en aquest país i està pendent d’homologació de
l'especialitat, i el Ministeri de Sanitat està fent moltíssima feina.

Pel que fa a la situació d'oncologia, és que necessit crec que
més de deu minuts, tenim compareixença la setmana que ve i li
donaré tots els detalls que vulgui. 

No em digui que tenim un oncòleg i mig, tenim una jornada
completa de quatre oncòlegs a l'illa d'Eivissa i Formentera,
quatre oncòlegs, jornada completa i aquesta és la realitat. I ahir
una pacient de les associacions em deia: “Que bé em varen
tractar, que bé aquest metge va venir de Mallorca, que bé...”
idò... Sra. Diputada, abans sap quina era la realitat quan vostès
governaven?, que els pacients venien a Mallorca...

(Se sent una veu de fons intel·legible)

Els pacients venien a Mallorca, és que ara són atesos allà,
és que els pacients no tenien radioteràpia per exemple, ni tenien
hemodinàmica, ni cirurgia vascular, ni cirurgia pediàtrica, ni
cirurgia plàstica. No tenien tots aquests serveis, s’havien de
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traslladar a Mallorca, que era bastant pitjor que no que el metge
es desplaci a l'illa d'Eivissa per donar assistència excel·lent -
excel·lent- a la població d'Eivissa i de Formentera, perquè si
continuam així, ni tan sols els d'aquí voldran anar-hi. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, vagi acabant, per favor.

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

Sí president, perdó i ara mateix. Crec que hem de treballar
i és aquest govern qui ha parlat del cinquè oncòleg, i és aquest
govern els que està fent més consultes que l'any passat, tant
d'oncologia a Eivissa i a l'illa de Formentera, i és aquest govern
que trobarà la solució final i trobarà una plantilla estable per a
l'illa d'Eivissa, i és aquest govern el que traurà la cara sempre
-sempre- per a la salut dels ciutadans, la seguretat dels
ciutadans, perquè si hi ha un valor que defensa l'esquerra és
precisament una sanitat pública digna, equitativa, accessible,
gratuïta. I aquest és part del nostre valor i aquest defensam des
de fa set anys.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Sra. Consellera, és conscient del que ha
dit aquí?, està justificant l'injustificable, Sra. Consellera. Fa set
anys que governa i encara no té la vergonya d'assumir cap tipus
de responsabilitat ni autocrítica. 

Sra. Consellera, deia la setmana passada que nosaltres, el
Partit Popular tenim el debat de Salut perdut. El que hem
perdut amb vostè, ha estat la salut, la sanitat i els sanitaris. Així
que menys lliçons i més solucions, Sra. Consellera. 

Oposicions, places, places que queden desertes, 12 places
a urgències de l'Hospital Can Misses, parli’m d'oposicions,
parli’m de places que estan quedant desertes. A vostè no li fa
vergonya, no li fa vergonya que amb el pressupost més elevat
de la història en sanitat, l'Associació Espanyola Contra el
Càncer hagi d'oferir incentius econòmics, del seu propi
pressupost, per atreure metges. No li fa vergonya? No li remou
res, que amb el pressupost més elevat de la història, el Consell
d'Eivissa s'hagi d'oferir per ajudar amb el tema d'habitatge als
sanitaris? No li fa vergonya menysprear els eivissencs, com ha
fet els darrers tres anys i ara, a un any d'eleccions, venir a fer
reunions i consells de govern a Eivissa?

Deia ahir la Sra. Armengol, “un plaer celebrar el Consell de
Govern a l’illa i refermar el nostre compromís amb els
eivissencs”. Però quin compromís? Sis mesures: reforçar,
enfortir, millorar, impulsar, donar suport, escoltar. On és

“solucionar”? On és solucionar el desgavell de Can Misses?,
enlloc, ni per davant, ni per darrere ...

(Alguns aplaudiments)

Cap solució. Se’n riuen de nosaltres, vostè se’n riu de
nosaltres, se’n riu la Sra. Armengol, se’n riu tot el seu govern,
dels eivissencs i de les eivissenques. 

Sra. Consellera, li agrada molt parlar del passat, però en
aquest passat també hi és vostè, perquè han passat set anys
gestionant, han passat gairebé dues legislatures i no ha pres cap
mesura efectiva per acabar amb la falta de metges, no la pres
perquè vostè i el seu govern, per a vostè i el seu govern, Eivissa
som ciutadans de segona. 

Qui ha fet la major retallada en sanitat ha estat el Partit
Socialista i ho va fer el 2010, retallant un 6,46%. Aquí ho té.
Falten metges de família, falten pediatres, falten oncòlegs,
falten radiòlegs, els especialistes se’n van a altres comunitats
autònomes, perquè aquí els està cremant, els està saturant. Està
provocant una sobrecàrrega laboral que desencadena en llistes
d’espera desorbitades i què els ofereix? Poca cosa, perquè les
places, com he dit, queden desertes, sense aspirants. De què ens
serviran els centres de salut nous, els grans hospitals, si no
tenim personal per donar servei? De què ens serviran, si no
tenim infermeres que ens cuidin, o metges que ens curin? De
què ens serviran, si no tenim sanitaris que ens protegeixin.
Mantenen la discriminació salarial de personal sanitari respecte
a Canàries, que tenen el doble d'incentius de residència respecte
de Mallorca i cinc vegades més que a Menorca, Eivissa i
Formentera. 

Els eivissencs no volem ser més que ningú, però tampoc no
volem ser menys que els altres. No ens mereixen tenir una
atenció sanitària pública pitjor que la que reben els ciutadans
de Mallorca o de Menorca. Li demanam mesures reals, a curt,
a llarg, a mitjà termini. Però ja digui’ns quines mesures
planteja, a la primera intervenció no n’hem sentit cap. Li
reclamam any rere any mesures efectives de fidelització, i ens
votaven en contra. Vostès s'han dedicat a negar l'evidencia. 

Li demanam si el seu full de ruta té previst aplicar mesures
concretes per millorar la sanitat pública d'Eivissa i Formentera?
Quines són?. quan i com? Estableixi el termini, però doni’ns
alguna cosa, doni’ns alguna solució, perquè cap n’ha esmentat
a la seva intervenció. 

Vostè treu pit contínuament amb el retorn de drets, que fan
política per a la gent, que han contractat més professionals que
mai. Però no diu que estan pitjor que mai, Eivissa i Formentera
estam pitjor que mai. No ho diu perquè no ho pateix. No ho diu
perquè no està en la situació que estan moltes de les famílies
eivissenques. Li demanam, Sra. Consellera, que prengui ja
mesures davant del greu problema que estam vivint. Vostè
mateixa reconeix ara que tenim falta de metges, actuï, actuï i
sigui responsable, prioritzi la contractació de més metges per
a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, fidelitzi’ls; mesures
per acabar amb aquesta situació, treballi per augmentar la
indemnització i abandoni les polítiques 
que no aconsegueixen solucionar el problema que patim des de
fa molts d'anys. Gràcies. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. En torn de contrarèplica, té la paraula la
consellera de Salut i Consum.

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

Gràcies, president. Sra. Diputada, la responsabilitat és tota
meva, clar que sí, només faltaria! La responsabilitat és
absolutament meva. Però també li diré una cosa, no per repetir
molt una mentida, es converteix en veritat, i això crec que ho
ha de tenir molt en compte, perquè és una darrere l'altra, cada
vegada que la sent. Però, miri, al final els ciutadans són bastant
més intel·ligent del que pensam, o del que pensen alguns, però
bastant més i bastant més, vol dir que els ciutadans no volen
brega, els ciutadans volen solucions.

(Remor de veus)

Els ciutadans volen treballar, els ciutadans volen no crítica
destructiva, sinó crítica constructiva. El que volen són
propostes, propostes que es puguin posar en marxa...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

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

Els ciutadans volen coherència, coherència vol dir que quan
un és a l'oposició diu unes coses, i quan governa fa exactament
aquestes coses que diu quan és a l'oposició. Els ciutadans volen
coherència amb un programa electoral, que explica una sèrie de
mesures i no quan governen, perquè després és el que passa,
acaben a l'oposició una altra vegada, perquè els ciutadans
castiguen quan les coses no es fan com s'haurien d'haver fet. 

Jo li he parlat de moltes de les millores. Vostès sap, hem
presentat el Pla Eivissa i Formentera, el Pla Menorca, el Pla
Mallorca, que vol dir increment de recursos, increment de
professionals, increment de mesures per fidelitzar, millores en
infraestructures, millores en inversió. Per tant, ja em diu
mesures concretes, ja li estic dient i ja li estic donant mesures
concretes, mesures que eviten fins a 1.400 trasllats de pacients,
per exemple, entre de Formentera a Eivissa, o 2.500 d'Eivissa
a Mallorca. Crec que això és una bona notícia per als ciutadans.
I això és gràcies que nosaltres estam governant, perquè abans
no era així Sra. Diputada. 

Exemples en moltes noves especialitats. Jo estic segura que
la dreta no munta un servei d'hemodinàmica a l'illa d'Eivissa,
vaja!, n’estic completament segura i tenim un servei
d'hemodinàmica a Eivissa, gràcies a aquest govern, i tenim un
hospital, que no és un hospital comarcal a l'ús, no és un hospital
com Manacor o com Inca, té moltíssims més serveis a una illa
magnífica, enmig de la Mediterrània, atractiva, atractiva per als
professionals, perquè els professionals venen, li ho estic dient,
només en dos anys n’hem contractat 1.400. Per què diu, per què

s’entesten, és que no volen que venguin? No volen realment les
solucions? Saben que la meitat de les coses que diuen són
mentida i, per tant, les solucions també.

Vostè diu, “noves infraestructures no són importants”. Són
molt importants, els professionals..., no, clar, agafarem i...,
què..., quin personal tendrem per a aquelles noves
infraestructures? Idò el que tenim, Sra. Diputada, perquè quan
feim un centre de salut nou, el mateix personal que està en el
centre de salut vell passa al centre de salut nou, per exemple.

I aquest és el nostre model, protegir la salut de la població.
I ja li ho he dit, jo crec que la ciutadania el que espera és
diàleg, serenitat, la gent necessita..., no necessita un discurs
d'odi, de ràbia, de crispació..., necessita serenitat, seure,
proposar, compartir i posar en marxa.

Sí, a mi a vegades m'estranya que surtin notícies al diari de
què jo no tengui constància, per exemple, de propostes que es
puguin fer a Eivissa. I em sap greu. 

I després, Sra. Diputada, el que jo li vaig dir, és a dir, la
inversió ha de ser una constant, ha de ser una constant. Ahir
vaig tenir l'oportunitat d'anar a l'Hospital de Can Misses, i hi
aniré les vegades que faci falta, hi estic anant molt durant els
set anys, tant a Eivissa, a Menorca, i he de dir que un poc
manco a Formentera, que això sí que és cert. Però, miri, el que
no faré mai, el que no faré mai, és el que varen tenir el valor de
fer a la porta d'urgències, a la porta de l'entrada de l'hospital.
Això és impresentable, la ciutadania no ho entén; no ho entén
perquè té memòria. Té memòria, Sr. Costa!, 34 milions d'euros
quan vostè era al Govern com a director general de
Pressuposts, primera de les mesures que varen prendre com a
govern del Partit Popular: desinvertir 34 milions d'euros a
l'Àrea de salut d'Eivissa i Formentera. 

I jo li dic, l'Àrea de salut té 150 milions d'euros de
pressupost, i per què?, precisament per tenir més professionals
i també atendre més població. Sap quant ha augmentat la
població de 2015 a 2022? Un 22% a l'illa d'Eivissa i
Formentera, un 22%! Clar, això requereix més recursos, més
professionals, més millores. Metges, no n'hi ha, ni aquí ni a
moltes bandes, gràcies a polítiques desastroses de manca de
fidelització i de fotre fora molts de professionals quan no era el
moment de fer-ho. I per això hem estat lluitant durant set anys
i continuarem lluitant per una sanitat, realment, d'excel·lència
a les nostres illes.

Jo sé que tenim demores elevades, Sra. Diputada, no me
n’amagaré, no me n’amagaré, i ho he dit davant els mitjans de
comunicació; quan les coses van bé, el 2019 que anaven molt
millor, jo ho reconeixia, i ara que no van bé, que han augmentat
les llistes d'espera, també ho reconec, però és que tenim dos
anys de pandèmia enmig!, per favor..., siguin un poquet
empàtics amb els nostres professionals, amb els nostres gestors
i amb els que hem fet feina vint-i-quatre hores al dia, més de
dos anys duim fent feina vint-i-quatre hores al dia, dissabtes,
diumenges, festius.

Jo no sé què han fet vostès per aturar la pandèmia, però els
puc assegurar que la Conselleria de Salut s'hi ha deixat la pell,
de Salut, i de tot el Govern.
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EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Consellera, ha d’acabar, per favor...

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

Vostès no hi són, no hi són i tampoc... -sí, president-, no hi
són i no se'ls espera. Continuïn compartint el discurs de la
ultradreta, així esperam que continuaran també molt de temps
a l'oposició, perquè qui realment protegeix la salut dels nostres
ciutadans és aquest govern d'esquerres.

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

III.1) Moció RGE núm. 4276/22, presentada pel 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, derivada de la
Interpel·lació RGE núm. 3727/22.

A continuació, passam al tercer punt de l'ordre del dia, que
correspon al debat i la votació de les mocions. I debatrem en
primer lloc la moció RGE núm. 4276/22, 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, derivada del debat de la
corresponent interpel·lació.

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Moltes gràcies, president. Bon dia a tots. Avui és a mi que
em toca pujar al faristol, però parl en boca de Javi Bonet, que
és el que ha preparat aquesta iniciativa, avui no pot ser aquí.
Per tant, a mi el primer de tot que m'agradaria fer és donar
l'enhorabona a Javi i a Marga, perquè han estat pares...

(Alguns aplaudiments)

...donar la benvinguda a Blanca, que és una nina preciosa. I
també, per què no?, esperem que aquesta nina a més d’amb un
pan bajo del brazo, que diuen per aquí, vengui amb un canvi de
presidència de Govern, que això anirà bé als ciutadans de les
Illes Balears.

(Cridòria i rialles de l’intervinent)

Bé, perdonau. I, si m’ho permeteu, per començar, avui som
aquí perquè ens veim en l'obligació de dur aquesta iniciativa
per defensar els “xiringuitos”, les terrasses i les gandules,
perquè a la interpel·lació anterior entre, el Sr. Bonet i el Sr.
Mir, el que va quedar demostrat és que hi ha mil arguments
reals per defensar els “xiringuitos”, en canvi, per tirar els

“xiringuitos”, per llevar-los o per reduir-los, tot són excuses i
informes ideològics. I a posta el Partit Popular es veu obligat
a pujar avui aquí.

I el que hem de dir, primer de tot, és que si el Sr. Mir és el
braç executor, tot això es fa perquè la presidenta Armengol,
que és la madona, és la madona, és la presidenta del Govern, si
el conseller Mir és el braç executor, tot això es fa perquè la
presidenta Armengol ho vol i ho consent.

Nosaltres no entenem aquesta obsessió cap als
“xiringuitos”, ja han rebut, ho hem hagut de veure a Campos en
Es Trenc, de sis a tres, i sense terrasses; a Cala Torta, a Artà; a
Cala Mondragó, a Santanyí; o a Capellans, a Muro; i, per tant,
nosaltres ens hem vist obligats a preparar aquestes propostes
perquè, si no hi feim qualque cosa, ara són aquests, però el que
és clar és que si l'esquerra continua governant, a la pròxima
legislatura no quedarà cap xibiu ni a Mallorca, ni a Menorca,
ni Eivissa ni a Formentera.

I sí, jo ho deia abans, l'esquerra té excuses i informes
ideològics per eliminar-los, i nosaltres tenim arguments reals
per defensar-los: arguments econòmics, arguments
mediambientals, arguments de seguretat i higiene, i arguments
d’oci, gaudi i “disfrut” dels ciutadans de les Illes Balears.

Els econòmics, en primer de tot: els llocs de feina. La
reducció i l’eliminació dels “xiringuitos” suposa de manera
global la destrucció de més de 200 llocs de feina. Més
arguments econòmics: l'eliminació o reducció de “xiringuitos”
suposa disminucions en els ingressos municipals, per exemple,
a Campos, amb els sis xibius desmuntables i si poguessin tenir
les seves terrasses, possiblement, s’ingressarien més o manco
1 milió i mig d'euros que es podrien destinar a serveis socials,
per exemple, en canvi, enguany faran a prop a no tenir cap
ingrés municipal. El mateix passa a Santanyí: de 400.000 més
o manco a Cala Mondragó, passaran a zero.

Beneficis empresarials: empreses locals, petites empreses i
empreses familiars i -molt important- redistribució important de
la riquesa, perquè els proveïdors de “xiringuitos” solen ser
també empreses, almenys autonòmiques, però normalment
municipals.

Arguments mediambientals: tot ho són, no en veig cap en
contra. A més, són “xiringuitos” innocus que es desmunten a
finals de cada temporada turística, quan vénen els temporals i,
a més, han de tenir una altura, han de volar damunt l'arena -
almenys un pam o dos-, el que fa deixar córrer l’arena. A part,
donen serveis de lavabos, tant per als seus clients com per a la
gent que va a la platja; ara, sense “xiringuitos”, la gent..., voleu
que us digui on haurà d'anar a fer les seves feines?, idò a
darrera les dunes, l'esquerra que defensa tant..., o diu que
gràcies a ells se salven les dunes.

I no es deixen posar ni papereres. Basta que aneu al parc
natural, quan hi havia “xiringuitos” es feia net, els “xiringuitos”
recollien els fems; des que és parc natural, tot és fems i residus.

Seguretat i higiene: els “xiringuitos” tenien socorristes...
Socorristes! Sí, sí, sí, socorristes reactius que donaven un servei
fora de l’horari convencional de socorristes, sempre hi havia la
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farmaciola, sempre hi havia un contacte entre la Policia Local
i la Guàrdia Civil, i feien la competència, i si hi havia els
“xiringuitos”, no hi havia els venedors ambulants. Heu pogut
veure la notícia avui mateix que, com que encara no estan
posats el “xiringuitos” damunt la platja, hi ha una autèntic allau
de venedors ambulants.

I oci i gaudi, perquè al final els vostres arguments són que
voleu menys turisme, que voleu decreixement, i també anau en
contra de les empreses, però al final els majors perjudicats som
els ciutadans de les Illes Balears que gaudíem d'anar a la platja
i fer una cervesa o fer un gelat als ”xiringuitos”.

A posta presentam aquests quatre punts d'acord, que
podrien ser quatre mil. Quedau-vos amb la filosofia que
defensam els ”xiringuitos”, defensam les gandules i defensam
les terrasses, i no podem entendre aquesta mania persecutòria
anti turística -i entenem que també sectarista- que pretén que no
quedin ”xiringuitos” a les Illes Balears. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. Intervenció ara dels grups
parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos,
que han presentat conjuntament les esmenes RGE núm.
4423/22 i 4424/22, rectificades amb l’escrit RGE núm.
4435/22.

Intervé el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la
paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Diputades, diputats, Sr. Sagreras,
m'agradaria que a la següent intervenció que té ens aclareixi
d'on treu els llocs de feina que es perden, amb xifres, d’on surt,
perquè el que sí és cert és que el parc natural dóna llocs de
feina, eh?, a dia d'avui... A dia d'avui hi ha una vintena de
persones contractades que fan feina per al parc natural, xifres
de la Conselleria de Medi Ambient. Jo sí dic d'un trec les
xifres, a més, feines de qualitat i per a tot l'any, feines de
qualitat i per a tot l'any.

Els xibius, el tema al qual s’aferra el PP a un any de les
eleccions. Ja és trist, les coses com són, la gran preocupació del
Partit Popular després d'una pandèmia sanitària mundial, amb
tot el que això suposa a nivell sanitari, social i econòmic, allò
que preocupa i ocupa el principal partit de l'oposició són els
xibius. 

(Remor de veus)

Tal com va dir el Sr. Mir fa quinze dies el realment
important és: volem platges o no volem platges? Aquesta és la
qüestió. Aquesta és la qüestió perquè sense platges segur que

no podrem anar a pegar un capfico, l’haurem de pegar només
des de les roques i és evident que les platges pateixen un
retrocés considerable i està científicament demostrat que
darrere aquest retrocés hi ha la mà de l’home, tal com va
explicar el conseller que, a més a més de conseller, és un expert
en sistemes dunars. Per tant, jo no li faria el contrari, les coses
com són.

A més, jo entenc que els socis, els socis vostres siguin
negacionistes, perquè ho són de tot, negacionistes. Ara, de
vostès, esperava un poquet més de respecte per la comunitat
científica, una miqueta més de rigor, però vaja, endavant amb
el negacionisme, tot sigui per no fer enfadar els possibles socis
“fatxes”.

Quant al primer punt de la moció, els plantejam una esmena
que entenem que reflecteix millor la legislació vigent. La Llei
de costes no marca cap paràmetre, es remet al Reglament
general de costes que, juntament amb ordre d'instal·lacions de
serveis de temporada, són els que marquen aquests paràmetres
i les dues normes són escrites de quan el Partit Popular
governava i, com els va explicar el conseller quan
l’interpel·laren fa quinze dies, segons la Llei de conservació
dels espais de rellevància ambiental, la LECO, els informes
tècnics de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat
són vinculants en espais naturals protegits. 

Esper que no posi en dubte la feina dels tècnics. Jo ja
entenc que els socios seus sí que la hi posin, però esper que
vostès no posin en dubte la feina dels tècnics, ho va provar el
Sr. Bonet l'altre dia, esper que vostè tengui més rigor, eh?, però
bé... o sí, o sí, per ventura els hi posen, ja ho veurem, ho
aclarirem després, perquè els tècnics són professionals que
estan preparats per a això.

Quant al segon punt, em remet a allò de si volem o no
platges, que els va dir el conseller Mir fa quinze dies, si de ver
ens agafam seriosament la lluita contra el canvi climàtic i les
seves conseqüències, la protecció del territori, totes les
institucions han de fer la seva part, totes, les diferents
direccions generals han de fer els informes segons les seves
competències a la normativa vigent i en el cas dels ajuntaments,
el mateix, complir la normativa i exercir les seves
competències. No hi ha més. 

Si ens agafam seriosament el canvi climàtic i la protecció
del territori, tothom ha de complir amb la seva feina, tots, les
direccions generals, el Govern i els ajuntaments. 

Una altra cosa és que no els importin les platges, no vulguin
figures de protecció als espais naturals. Si és així, diguin-ho, no
hi ha cap problema, diguin-ho clar, perdrem menys temps i
sabem a què ens hem d'atendre, tant nosaltres com la
ciutadania.

Quant a les compensacions als ajuntaments, i vostè ho sap
perfectament perquè va arribar a diversos acords amb el
conseller Vidal quan vostè era batlle i el conseller era conseller
de Medi Ambient, i el conseller Mir era director general en
aquell moment, va arribar a diversos acords, entre d'altres la
cessió d'un aparcament que la conselleria, que el Govern va
habilitar i cedir gratuïtament a l'Ajuntament de Campos.
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Vostè és de Campos i ho deu saber més que jo, com està en
aquests moments l’aparcament, si se’n fa gestió o si no, si està
net, si està senyalitzat, si la gent sap que pot anar a aparcar allà,
si es cobra o no per aparcar allà, expliqui’ns-ho, expliqui’ns-ho
al següent torn.

En el tercer punt proposam una esmena -i vaig acabant,
presidenta- que s'adapta millor a la realitat de la normativa,
hem de fer plantejaments possibles i vostès ho saben
perfectament. 

I quant al quart punt, és clar la necessària coordinació entre
administracions públiques; ara bé, allò realment necessari és el
traspàs de competències perquè des del Govern de les Illes
Balears es pugui fer una gestió de proximitat i de coneixement
de costes. 

La seguretat jurídica...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mas, termine, por favor.

EL SR. MAS I TUGORES:

Vaig acabant, la seguretat jurídica la donen el compliment
de les lleis i els tècnics amb la seva feina. 

Això, allò dit, ens agradaria... si vostès estan per la
conservació de les platges del país i per la protecció dels espais
naturals, si és així confiï en les lleis que varen redactar vostès
i en els tècnics que les fan complir.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Correspon ara la intervenció del
Grup Parlamentari Socialista, intervé el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta, i permeti’m que abans d'entrar en
matèria feliciti el Sr. Bonet, jo també em sum a la felicitació i
pel que fa al desig del Sr. Sagreras o bé canviam la Llei
electoral o..., perquè aquesta... acabada de néixer pugui ser
candidata hauran de passar cinc legislatures i, per tant, tenim
govern del pacte, govern progressista per molts d'anys.

(Alguns d’aplaudiments)

Passem a la moció, el PP vol que el Govern permeti la
instal·lació de xibius d'acord amb els paràmetres establerts a la
Llei de costes, però qui ho fa és la Demarcació de Costes,
autoritzar. La Conselleria de Medi Ambient emet només un
informe lligat de manera exclusiva a les matèries de la seva
competència i ho ha de fer segons el procediment reglat. No és
un informe discrecional a la carta, ho ha dit el senyor..., ho ha
dit (...), sinó que s'ha de dictar d'acord amb la normativa vigent
i a partir dels criteris i procediments establerts en aquesta. 

Quina és la normativa? La Llei 22/1988, de costes, ens
remet -article 53- al seu propi desenvolupament d'acord -
cometes- “a las condiciones que se establezcan en las normas
generals y específicas correspondientes”. I quines són aquestes
normes generales y específicas? La general és Real Decreto
876/2014, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas, autors: Isabel García Tejerina, ministra; Mariano Rajoy
Brey, president, crec que els coneixen.

I quina és la norma específica? És l'Ordre del conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de juny de 2013,
per la qual s'aproven els criteris generals de distribució
d'instal·lacions de servei de temporada en el domini públic
maritimoterrestre balear; autor: Gabriel Company, el recorden?

Per cert, aquesta ordre, article 18, estableix que, cometes:
“Les instal·lacions desmuntables d'establiments expenedors de
menjars i begudes al servei de platja han d'ocupar 20 m2 com
a màxim”. Hi estan d'acord?

Per cert, la mateixa ordre de Company estableix a l'article
7 que és competència dels ajuntaments -cometes- “el mantenir
les platges i els llocs públics de bany en les degudes condicions
de neteja, higiene i salubritat”. No fa falta (...), fa falta que els
ajuntaments funcionin.

I també diu que a aquests efectes els ajuntaments estan
obligats a dedicar el personal i la maquinària suficient per al
manteniment adequat de les platges -ajuntaments-, hi hagi o no
hi hagi o hi hagi hagut o no hi hagi hagut xibius a les platges,
és competència municipal, com també és competència de
l'ajuntament el vigilar la legalitat de les activitats comercials
que s'hi desenvolupen i la venda ambulant és il·legal i
responsabilitat municipal. 

Continuem. La Llei 5/2005, per a la conservació dels espais
de rellevància ambiental, LECO, diu, article 21.1 que -cometes-
“es consideren usos o activitats autoritzables els previstos com
a tals en els instruments de planejament mediambiental per ser,
sota determinades condicions, compatibles amb la protecció del
medi natural sense deteriorar o sense deteriorament dels seus
valors” i determina, punt 2, que "els òrgans competents per
autoritzar un ús determinat s’han de sol·licitar amb caràcter
preceptiu abans de resoldre un informe a l'òrgan competent en
matèria d'espais naturals protegits”. 

I al punt 5 del mateix article 21, la LECO determina que
l’informe, quan es tracta d'espais naturals, serà vinculant. Autor
de la LECO: Jaume Matas Palou. Aquest crec que no el
recorden.

Recapitulem. El Govern informa sobre les possibles
autoritzacions de les instal·lacions d'acord amb la normativa
vigent. Qui decideix i qui autoritza és la Demarcació de Costes.
L’informe del Govern només és vinculant en espais naturals.
LECO, Jaume Matas.

Anem al punt 5 on es demana que el Govern de les Illes
Balears i el Govern d'Espanya donin seguretat jurídica als
xibius. Ara resulta que, segons el PP, Matas, Rajoy i Company
es van dedicar amb les seves normes a generar inseguretat
jurídica. La seguretat jurídica és el gran clàssic del PP, és el
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mantra de tots els mantres. Qui millor la va definir, la seguretat
jurídica del PP, va ser un antic alcalde d'Alaior, del PP, per
suposat. Quan un veí li va demanar sobre una obra que es feia
al seu municipi, va formular, de manera magistral, el que ha
esdevingut el procediment urbanístic administratiu preferit per
molts polítics del PP: “no té llicència -va afirmar-, però té
permís”. Aquesta és la concepció del acte reglat del Partit
Popular. Aquesta és la seguretat jurídica que defensa el PP, fer
la norma quedant bé i llavors no l'aplicam. I així tenim algunes
platges com les tenim avui en dia. 

Per què varen legislar com ho van fer si no hi estan d'acord?
Els preocupava el futur de les platges i en conseqüència la
pervivència de les activitats econòmiques que en depenen o
anaven com sempre de farol? Recordem, parlam
d'autoritzacions temporals, que no concessions, atorgades a
ajuntaments, que no a particulars, per un període màxim de
quatre anys, sempre que siguin -cometes- “compatibles amb
protecció del medi natural sense deteriorament dels seus
valors”. 

Al Govern li preocupa el present i el futur del medi ambient
i també de l'economia, el benestar d'avui i la prosperitat també
de demà. Ajudaríem a les platges i als negocis de les platges,
com ara els xibius, si haguéssim autoritzat activitats que
endemés de contravenir la normativa les deterioren d'una
manera evident i irreversible? Què preferim uns pocs xibius
manco els propers quatre anys o cap xibiu a unes platges sense
arena i, per tant, sense usuaris turístics i no turístics d’aquí 15
o 20 anys? 

Lamentam el perjudici que s’ha causat als potencials usuaris
de xibius i de manera especial aquelles persones que els
regentaven o hi feien feina. Som conscients que, tot i que ells
fossin sabedors que les autoritzacions que tenien eren
temporals i s'havien acabat, esperaven poder continuar amb
l'activitat que fins ara explotaven. La solució a la seva situació,
que comprenem, però, no pot ser ni anar en contra de la
normativa, com ens demana el PP, tot i que la normativa hagi
estat feta pel PP, ni contra el medi ambient ni contra la
pervivència -i açò és fonamental-, no anar contra la pervivència
de les activitats econòmiques que ens procuren el benestar a
totes i a tots. 

El present de tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes és
molt important, però també ho són el benestar i la prosperitat
del futur, i el futur no és ciència ficció, ja no és un ja hi 
veurem, sinó que comença demà mateix. 

Gràcies, presidenta. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. El Sr. Pablo Jiménez por el Grup
Parlamentari Unidas Podemos.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

Sra. Vicepresidenta, señoras diputadas, señores diputados.
La moción que trae aquí hoy el Partido Popular resulta

preocupante por motivos de orden administrativo competencial
y de orden ambiental. Resulta preocupante porque o bien existe
un desconocimiento en su partido por ambas cosas o bien se
pretende esquivar la realidad de manera consciente,
confundiendo a la población. 

Las autorizaciones y concesiones que se otorgan en el
dominio público marítimo-terrestre en Baleares corresponden
competencialmente a Demarcación de Costas, es decir, al
Estado. Mientras no se transfieren estas competencias, todo lo
que ocurra en esta franja del litoral debe ser supervisado por
este organismo. 

Estas autorizaciones y concesiones pueden solicitarse de
forma directa a Costas a través de los ayuntamientos que
quieren explotar directamente o a través de terceros los
servicios de temporada. La Demarcación de Costas solicita
informes a distintas instituciones en función de la ocupación
que se solicite, y es aquí donde entra la Conselleria de Medio
Ambiente, a la que tanto han criticado en su interpelación. 

Los informes de la ley de 2013, como la general del 88,
indican en el artículo 110 la gestión del dominio público,
incluyendo el otorgamiento de adscripciones, concesiones y
autorizaciones a la administración central, y las comunidades
autónomas, en virtud del artículo 114, ejercen las competencias
que en materia de ordenación territorial y del litoral, puertos y
urbanismo, vertidos al mar, tengan atribuidas en virtud de los
respectivos estatutos. En el caso nuestro, los artículos 30 y 32
del Estatuto hacen referencia a ello.

Y es ahí donde entre donde entra la conselleria, en aquellas
materias que le son competentes en el litoral. Su función es la
de emitir informes preceptivos relativos a las actuaciones que
son objeto de autorización por parte de la Demarcación de
Costas, y estos informes son vinculantes o no en relación con
la protección del espacio donde se pide esta autorización. Y
esto es lo que hace la conselleria, ceñirse a la legislación actual
en materia de costas y emitir los informes preceptivos. Nada
más. Y es normal que ha dado usted criterios ambientales
porque esta es su obligación y eso es lo que se requiere desde
la Administración central. A estas alturas no aceptar que la
excesiva presión sobre el litoral ejerce un efecto negativo en la
configuración de la línea de playa o la pérdida o debilitamiento
de los sistemas dunares, hechos avalados por la ciencia de los
años 70, es una auténtica barbaridad. 

Es que además la ley habla de esto. El artículo 85 del
reglamento indica que la variable del cambio climático se
introducirá en la toma de la decisión sobre la ocupación o
utilización del dominio público marítimo-terrestre. El artículo
92 dice que la evaluación de los efectos del cambio climático
incluirá la consideración de la subida del nivel del mar, la
modificación de las direcciones del oleaje, los incrementos de
la altura de la ola, etc.

Pensar en el litoral como un espacio para tomar cañas es no
conocer o no querer conocer, la vulnerabilidad de estos
espacios y la necesidad de limitar la actividad económica allá
donde su impacto influye sustancialmente en el equilibrio de
los ecosistemas. 
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No empleemos el discurso oportunista de los empresarios
maltratados y la amenaza de la pérdida de empleo. Las
autorizaciones, que no concesiones, en su mayoría de los
chiringuitos caducan y no hay obligación de renovación al
mismo adjudicatario y tampoco de mantener la ocupación. Es
la administración la que decide en función de distintos criterios.
Recordemos que el artículo 79 del Reglamento de la Ley de
Costas dice que la ocupación ni la utilización del dominio
público no implicarán en ningún caso la cesión de éste. Por
mucho tiempo que lleve un empresario renovando
autorizaciones no tienen ningún derecho sobre el dominio
público, que es público, de todos. 

En cuanto a los puntos de su moción, el primero parece
indicar que el Govern balear no quiere permitir las
instalaciones desmontables. Nada más lejos de su intención, ya
que además la competencia es del Estado. Se ha presentado una
transacción a este efecto en el punto 2, recordemos que
corresponde a la administración municipal, como indica el
artículo 115 de la ley, informar de lindes, solicitud de reservas
(...) en las autorizaciones, explotar en su caso los servicios de
temporada que puedan establecerse en las playas y proteger las
normas e instrucciones dictadas por la Administración del
Estado sobre saneamiento y  seguridad. Entendemos, por tanto,
que no hay nada que indemnizar. 

En cuanto al punto 3, las autorizaciones se conceden cada
cuatro años, si bien lo deseable es que se resuelvan cuanto
antes los procesos, deberían los propios ayuntamientos empezar
los trámites antes de la finalización de la autorización vigente.
Aquí también hay una transacción con respecto al punto 4, ¿qué
quiere decir seguridad jurídica en este caso?,  ¿asegurar la
permanencia a los mismos adjudicatarios de forma continuada?
Va en contra de la propia ley. Las solicitudes de autorizaciones,
según el artículo 113 del reglamento, dice que deben valorarse
en función de los criterios fijados por los ayuntamientos en los
pliegos de condiciones con respecto a principios de publicidad,
imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva. 

Para acabar con la Ley de costas, la Ley de costas, a la que
ustedes hacen referencia, la del 2013, es en realidad una
reforma del 88 que favorece ocupaciones privadas del dominio
público con prórrogas de concesiones más allá de los 30 años
establecidos entonces, ampliándolos hasta los 75, así como la
exclusión de determinados núcleos de población de dominio
público. Algo totalmente en contra del uso público y universal
del litoral que inspiraba aquella ley original. Esto es lo que
buscaban ustedes, la privatización del dominio público. 

Nuestro grupo parlamentario presentó en comisión, en julio
de 2020, una PNL sobre acceso al mar y continuidad del
tránsito peatonal en el litoral, en la que se instaba a Costas a
realizar los trabajos de mantenimiento, eliminación de
obstáculos físicos en la zona de servidumbre de tránsito y de
acceso al mar. Está es nuestra visión del litoral, un lugar
público de disfrute de la ciudadanía cuyos accesos y tránsitos
defendemos para que puedan quedar expeditos ante aquellos
que lo ocupan de forma irregular y ante aquellos que reclaman
derechos que legalmente no existen. 

Esperemos que la consellería, una vez transferidas las
competencias en materia de Costas, haga efectivos los puntos
de la PNL aprobadas en comisión. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Jiménez. Abrimos el turno de fijación
de posiciones. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos
tiene la palabra el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, vicepresidenta. Bé, primer de tot, donar
l'enhorabona al Sr. Bonet i a la Sra. Prohens pel naixement de
la seva filla, que ha impedit que avui tinguem aquí al Sr. Bonet,
i esper que tots els vagi molt bé. 

Bé, debatem avui aquest tema dels xibius el qual, en un
principi sembla un tema anecdòtic, però que no ho és de cap de
les maneres, és un tema que a unes illes dedicades al turisme,
on volem que arribi turisme de qualitat, és un assumpte que
realment ens ha d'importar i que ha de generar debat, com
veiem que genera. 

Els xibius que es troben actualment a les nostres platges,
evidentment, ajuden al que ha dit el Sr. Jiménez, al disfrute de
la ciudadanía, atreuen turisme que realment estima les platges,
però que també vol tenir uns serveis que, si no fos per aquest
tipus d’establiments, no podria gaudir, a no ser que fos un ric
i tingués una embarcació amarrada a 20 metres de la platja. Per
tant, és important que aquests serveis siguin al nostre litoral. 

També és ver, i s'ha comentat anteriorment, i crec que és un
moment bo per encetar el debat de quines mesures s'han de
prendre, -i aprofitant que hi ha el conseller de Medi Ambient-,
per lluitar contra els efectes del canvi climàtic en el nostre
litoral. La conselleria planteja diverses mesures, però és evident
que eliminar els xibius, bé,  ajuda, però no és una de les grans
mesures per mantenir el litoral de les nostres illes davant de les
problemàtiques que implicarà el canvi climàtic. Hem de
començar ja a plantejar polítiques serioses de què farem amb el
nostre litoral quan el nivell de la mar comenci a pujar d'una
manera ja més important i què farem amb aquest model que
tenim de sol i platja en els propers, per dir qualque cosa, trenta
anys.

I com que això significarà fer intervencions importants,
consideram que és important també que ja es comenci a parlar
en aquests moments. Parlar, per exemple, de l'impuls
regeneratiu a la Llei de turisme que es tramita ara, a la
circularitat i sostenibilitat del turisme, ja es comença a tractar
aquest tema; hem de cercar, primer, un programa de com
mantenir el nostre literal davant dels efectes que provocarà el
canvi climàtic, però quin sistema de compensacions hi ha
d’haver per a la gent que es vegi afectada per aquesta situació. 

Bé, vull anunciar que votarem a favor de tots aquests punts
de la iniciativa, que considerem adient perquè realment els
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xibius són un element del turisme de qualitat que volem tenir a
les nostres illes, ben estudiat, ben implantat en el litoral, d'una
manera sostenible, evidentment, transitant cap a l'economia
circular, regenerativa, però és important no tancar la porta a
aquests establiments. 

Finalment, tinc l’honor de tenir un company diputat que és
expert en història i m'ha fet saber que la paraula “xiringuito” es
va posar, per primer pic a Espanya, a l'any 1943 i va ser el
periodista César González Ruano que, a un establiment de
Sitges, a Barcelona, un establiment que conec..., bé, tots el
coneixem d'una manera molt important, va ser el primer
“xiringuito” que hi va haver a l'Estat espanyol. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Por parte del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares interviene el Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta. Sr. Sagreras, nuestro
voto será favorable a todos los puntos.

Por cierto, los señores de MÉS que habían propuesto
cordones sanitarios, las sogas antidemocráticas contra VOX, se
ve que, claro, como han fracasado, ahora no pueden vivir sin
nosotros, todo el rato nos citan, "socios fachas", han dicho los
socios de Bildu, este es el nivelazo,...

(Algun aplaudiment)

..., y estos señores son los que nos gobiernan, bueno, de hecho,
el consejero de Medio Ambiente es de este partido, de MÉS.

Claro, entonces, es normal que el Gobierno balear tenga un
nuevo objetivo en sus políticas contrarias al turismo: las
instalaciones de servicio de temporada en las playas, los
restaurantes de playa y los popularmente conocidos como
chiringuitos, ¡ojo!, los chiringuitos que generan empleo y que
son una oferta complementaria de calidad, estos son los que el
Gobierno de Baleares cierra. En cambio, este gobierno
mantiene y financia los chiringuitos públicos con el dinero de
los abusivos impuestos que pagamos; esos chiringuitos públicos
que no benefician en nada a la sociedad y que son agencia de
colocación de los colegas de socialistas, comunistas,
separatistas y otras hierbas, esos no se tocan, los privados se
cierran, los que generan empleo y riqueza. 

Es precisamente el Gobierno balear, a través de la
Consejería de Medio Ambiente y Territorio, la que entorpece
expresamente la apertura de chiringuitos con la excusa de un
daño medioambiental que no se produce, dejando sin trabajo a
familias enteras, a cientos de trabajadores y perjudicando
también a los ayuntamientos que ven peligrar una importante
vía de ingresos y una fuente de provisión de puestos de trabajo.
Es que estamos hablando en algunos casos de establecimientos
que tienen más de 50 años, familias enteras que se van a la
calle.

En esta operación el Gobierno balear va de la mano de la
Demarcación de Costas, de hecho, los municipios costeros de
Baleares, que se hallan pendientes de licitar adjudicación para
la explotación en las zonas de playa, sufren el importante
retraso de la Demarcación de Costas en cuanto a la tramitación
de los permisos. Y hay que destacar que la mitad de los
municipios costeros del archipiélago se encuentran en esta
situación. 

A consecuencia de estos retrasos burocráticos, las empresas
y autónomos que operan como adjudicatarios de estos
servicios, -las hamacas, los velomares-, afrontan la posibilidad
de perder el inicio de temporada de este mismo verano, de
hecho muchos de ellos ya no han podido trabajar durante la
Semana Santa. Y esto no sólo pasa en Mallorca, por ejemplo,
en el municipio de San José de Ibiza 38 concesionarios ya han
perdido los ingresos que en Semana Santa hubieran obtenido. 

Mire, Sr. Jiménez, nuestro diputado comunista, para que
sepa cuál es la dinámica, usted que se ha referido, la dinámica
que han diseñado sus socios y que deja en el paro a los
trabajadores de servicios de temporada, restaurantes y
chiringuitos de playa: cuando el permiso ha expirado, los
ayuntamientos solicitan a Costas la renovación de la
autorización y este organismo traslada la documentación
pertinente a la Consejería de Medio Ambiente y Territorio, en
manos de los separatistas de MÉS, para que emita su
correspondiente informe, el cual es de carácter vinculante. Y
¿qué hace la consejería del Sr. Mir? Pues remitir informes
desfavorables para que Costas deniegue las licencias. Eso es lo
que pasa.

Y lo que pasa con este gobierno es que es una maquinaria
de crear inseguridad jurídica, pero es que es mejor que lo
escuchen ustedes directamente de los afectados, fíjense en lo
que nos han escrito, dicen, textual: "Llevamos ofreciendo un
servicio de restaurante desde los años 60, somos la oferta
complementaria de calidad de la zona. Nuestras últimas
autorizaciones, 2017, 18, 19 y 20, autorizados por Costas, con
informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente, de la
Dirección General de Territorio y Paisaje, conforme a la orden
del consejero de Medio Ambiente de 2013 -la que se conoce
como OCAMAT-, bien.  2021, no autorizados, por informe
desfavorable de la Dirección General de Territorio y Paisaje.
En 2013 sí, y en 2021, con las mismas mesas, misma
ocupación, mismas normas y leyes dicen que no cumplimos.”

En 2022  tampoco -y nos siguen diciendo: “Utilizan la
norma de forma arbitraria, en algunas zonas autorizan cinco
terrazas una al lado de la otra en dominio público, y en otras
zonas, como la nuestra, un año dicen que sí y luego dicen que
no, siendo las mismas instalaciones de toda la vida, las mismas
mesas, las mismas sillas, la misma ocupación.”

Y terminan: “Estamos en un callejón sin salida, necesitamos
que nos dejen trabajar, como llevamos haciendo toda la vida.
Se van a destruir más de 100 puestos de trabajo directos, de un
plumazo.”

Esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está
provocando el gobierno de la Sra. Armengol.
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Señores de la izquierda, Sr. Consejero, separatista, Sr. Mir,
el peor consejero de Medio Ambiente de la historia de
Baleares, proteger los espacios naturales es compatible con la
actividad económica, lo que es incompatible con el medio
ambiente y con la economía, son ustedes. 

Gracias, Sra. Presidenta.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Campos. Interviene ahora el Grupo
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bé, primer de tot, al grup proposant li demanam la votació per
separat del punt segon, perquè farem un vot diferent a la resta
de punts, a la resta de punts hi donarem suport i al punt segon
no li podem donar suport. 

Vull emmarcar la nostra posició en relació amb la qüestió
plantejada, nosaltres també consideram que fa falta ser més
comprensius i que fa falta tenir més intel·ligència i més
capacitat de fer compatible la protecció del medi ambient, dels
sistemes dunars i de les platges, amb l'activitat econòmica, i
amb l’activitat - com deia el Sr. Marc Pérez-Ribas, amb tot
encert- amb l’activitat de lleure, que duen els ciutadans, perquè
els ciutadans són els primers, l’interès general, la generalitat de
les persones, volen que hi hagi unes instal·lacions a les platges,
no volen que les platges estiguin absolutament buides. Per tant,
jo crec que aquest és el punt clau.

I aquí s'ha iniciat una política molt restrictiva i molt en
contra de les instal·lacions desmuntables a les platges, i
nosaltres no la podem compartir, perquè pensam que és
possible trobar la compatibilitat.

També li he de dir, Sr. Sagreras, encara que vostè no sigui
l’autor de la iniciativa, que tècnicament és un poc millorable;
tècnicament és un poc millorable, perquè és evident que aquí es
parla de concessions d'una manera molt ampla, i realment no
parlam de concessions, perquè parlam d'autoritzacions i
concessions. Podríem parlar de les dues coses, però, és clar,
aquí tot s’inclou..., o en el concepte concessions, i això
tècnicament no és molt correcte, però, bé, nosaltres anam a la
finalitat del tema.

Perquè el punt segon, també li he comentat -i per això ens
abstendríem-, tampoc no és molt correcte que qui assumeixi
una possible responsabilitat patrimonial sigui una administració
que no té competència, perquè, al final, la competència de
l’autorització o de la concessió és de la Demarcació de Costes
o del ministeri, no és de la conselleria. I en la majoria dels
casos ni tan sols és vinculant l’informe de la conselleria, amb
la qual cosa, que la conselleria -que no té ni la capacitat
d'emetre un informe vinculant- hagi de fer front a una
responsabilitat, home!, idò jo crec que això no se sosté de cap
manera, des d'un punt de vista purament jurídic.

També és vera que vostès, en el punt primer, ja diuen que
el Govern balear permeti la instal·lació, és un permetre -
diguem-, ho volem entendre, no en el sentit d’atorgar
l'autorització, que en aquest moment no tenen la competència,
volem que la tenguin el més aviat possible, però que en aquest
moment no la tenen, quan entenc que és un permetre en uns
termes, ja dic, molt amples. 

Realment, el que m'ha sorprès és que el portaveu de MÉS
per Mallorca digui que això és un debat molt pobre o que és un
debat poc rellevant, en absolut és poc rellevant, les platges és
un tema capital per a les Illes Balears i per a la principal
activitat econòmica de les Illes Balears, que són...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., bé, és que la dotació adequada de les platges està
íntimament relacionada amb les platges. I tant! I tant! Molts de
turistes cerquen unes platges ben dotades, no només cerquen
unes platges fantàstiques, d'aigües cristal·lines, etc., en aquesta
postal poètica també cerquen que hi hagi un bar, que hi hagi
uns bancs, que hi hagi una neteja, que estiguin en bones
condicions les platges, també ho cerquen això. No crec que...,
que no és un debat menor, com se’ns ha volgut dir, sinó que és
un debat de molt calat.

I per això nosaltres pensam que el Govern de les Illes
Balears hauria de fer una cosa molt important, que aquí s’ha
parlat -diguem- indirectament, que és canviar la normativa del
2013. A part del que ha dit algun portaveu, que, efectivament,
hi ha una utilització o una interpretació de l’Ordre del 2013
impressionant, perquè uns anys serveix per autoritzar i uns
altres serveix per denegar l'autorització, o per fer l’informe -dit
més correctament- per fer l’informe desfavorable o per fer
l’informe favorable de la conselleria, a part d'aquesta
peculiaritat -que ja és cridanera-, és que no s'adapta al
Reglament de Costes del 2014 i, per tant, tenir una ordre no
adaptada a la normativa estatal de Costes, ens sembla,
simplement, un desfasament i una negligència en la gestió de
les pròpies competències. Perquè, com a mínim, nosaltres
hauríem de tenir una ordre adaptada a la normativa de Costes,
perquè, segurament, un dels problemes interpretatius, que un
any es faci una cosa i un any se’n faci una altra, prové d'aquesta
manca d'adaptació al Reglament de Costes del 2014. I, en
aquest sentit, també és vera que el punt primer hagués pogut ser
més concret i, en lloc de parlar de la Llei de costes, descendir
al reglament.

Però, bé, en tot cas, votarem favorablement el punt primer,
el punt tercer i el punt quart, i al punt segon ens abstendrem.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspon, ara, el torn al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé, com que el Reglament del
Parlament ho permet, el Grup Mixt té els diputats separats, jo
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som aquí al centre per a properes vegades i així ja ho tenim
clar.

Bon dia, diputades i diputats. Debatem una moció amb
quatre punts els quals són relatius als xibius, quioscs,
“xiringuitos”, crec que és la primera vegada que empram la
paraula “xiringuito” d'una manera adequada al Parlament, tot
i que n’hi ha alguns que continuen parlant d'una altra manera,
per fi empram la paraula “xiringuitos” com pertoca, com a
instal·lacions d'autoritzacions de serveis de platges.

En la interpel·lació que va haver-hi entre el conseller Mir
i el diputat Sr. Bonet -al qual li don l'enhorabona pel naixement
de la seva filla- es parla de figures administratives. Sí que és
cert que -com ha dit el Sr. Melià- es parla de manera molt
lleugera sobre els tipus de títols habilitants; aquests tipus de
títols habilitants poden ser autoritzacions o concessions, i
tothom en diu “concessionaris”, no és així? Crec que és
important també ressaltar-ho, perquè una concessió, segons la
Llei de costes i el Reglament desenvolupat del 2014, pot tenir
fins a 75 anys de durada, però una autorització de serveis de
temporada només pot tenir com a màxim 4 anys i, a més, tenen
també uns terminis.

I passaré ara als punts que tenen. Són els ens locals, els
ajuntaments, qui poden demanar, segons l’article 53 de la Llei
de costes, són els que poden demanar aquests serveis i, si no
són els ajuntaments qui ho demanen, llavors, segons l’article
113.8, ho poden demanar particulars, però també faran falta
informes, tant de l'ajuntament com de tots els ens que puguin
tenir competències en aquells terrenys. Per això crec que quan
han dit que potser manca una part tècnica en aquesta proposta,
potser açò, perquè manca aquesta part molt important. I els qui
hem estat en processos de serveis de platja, li puc dir que és
important tenir clara la part tècnica, 

En el primer punt parlen d’instar el Govern de les Illes
Balears, el Govern de les Illes Balears, per ara, no és competent
per poder autoritzar-los, llavors, el Govern de les Illes Balears
pot permetre d'acord amb la normativa, llavors pot fer el que
pugui quan tingui la competència, però d’acord amb la
normativa. I hem de tenir clar que li hem presentat una proposta
d’esmena amb la qual li podríem votar a favor aquesta qüestió.

En el segon punt parlen d’una compensació econòmica, i
aquí sí que voldria fer una reflexió, una reflexió curiosa: hem
de compensar una persona que no té dret, llavors, hauríem de
compensar a qualsevol persona que volgués demanar aquesta
autorització, perquè si una persona no hi té dret, per què l’hem
de compensar? I és important...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no, Sr. Sagreras, vostè..., no és la seva moció-, però sí que
és cert que hem de tenir en compte que aquestes persones, que
podien haver estat concessionaris o autoritzats -que són les
dues paraules que hauríem d'emprar- es veuran minvats. És que
quan tu et presentes a un concurs o licitació pots guanyar o pots
perdre, és així, segons la Llei de contractes 9/2017, segons la
qual es fan aquestes licitacions. I llavors es parla que, per culpa
de la Conselleria de Medi Ambient, podran veure minvats...,
no, si tenen autorització poden fer el servei, si no la tenen, no

el poden fer. Llavors seria veure on posa’m el límit sobre qui
hem de compensar.

Hem de pensar també que hi ha més tipus d'instal·lacions,
també hi ha passarel·les, també hi ha hamaques, d'aquestes, no
en parlam, però també existeixen aquests tipus d'instal·lacions,
i també requereixen dels informes de Medi Ambient

I també, per ser un poc també rigorosos, Sr. Campos, parlen
d’informes ideològics, també ho ha dit el Sr. Sagreras, són
informes tècnics, qui emet aquests informes són tècnics que han
fet una oposició per tenir una plaça, són persones que coneixen
perfectament la normativa i fan un informe mitjançant el qual
diuen si aquesta instal·lació afecta positivament o negativament
el medi. I aquests informes poden ser vinculants o no, en funció
de si l'espai està protegit o no està protegit, és tan senzill com
això. Podem parlar que tenim ideologies distintes, però és una
qüestió tècnica i, llavors, si és vinculant l'informe i l’informe és
desfavorable, no es podrà autoritzar, sigui el Sr. Mir el
conseller, o sigui qui sigui, del partit que sigui. Llavors tal
vegada podem dur-ho a una altra banda, però crec que... és
important tenir també respecte pel treball dels tècnics. 

En el tercer punt sí que parlen sobre un any com a data
límit. Continuaré sobre la Llei de costes i el reglament que la
desenvolupa, les autoritzacions tenen un termini de fins a
quatre mesos per ser autoritzades, si no ho tenen, el silenci és
negatiu, i com a màxim quatre anys. Llavors, la data que posen
vostès, si un ajuntament, pel motiu que sigui, que té
competència per fer-ho, presenta aquesta autorització el dia 1
de gener, no podem obligar que dia 1 de març estigui autoritzat
perquè la Llei de costes i el reglament que la desenvolupa
permet fins a quatre mesos; llavors és com voler canviar les
lleis sense canviar-les. I en el cas de les concessions són fins a
sis mesos aquest títol habilitant, i també el silenci és negatiu.
Llavors hem de tenir-ho en compte. 

En aquest punt se li ha proposat una transacció, parlam dels
terminis establerts  reglamentàriament, que justament sí que
donaria cabuda al que explic.

I en el quart punt, com va li vàrem dir -i ja vaig acabant,
Sra. Vicepresidenta-,  òbviament l’important ara mateix és que
el tràmit de Costes estigui transferit a la comunitat autònoma
perquè l'administració més propera sigui la que gestioni aquest
territori.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta, una altra vegada. I, Sr. Mas de MÉS, a
mi quasi em sap greu fins i tot tenir raó i venir aquí a donar-li
idees, jo he pujat al faristol i he dit que hi ha un sens fi
d’arguments reals per defensar els “xiringuitos” i que els
informes ideològics i els arguments en contra, en realitat són
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excuses. I puja aquí vostè i em dóna la raó, perquè li dic jo: si
hi ha un retrocés a les platges, si vostè vol salvar les platges i
si, com vostè ha dit, el retrocés de les platges és culpa dels
“xiringuitos”, què fa la conselleria autoritzant tres
“xiringuitos”, per exemple, a la platja d'Es Trenc?

(Alguns aplaudiments)

És que vostè es contradiu a vostè mateix, és que això no té
ni cap ni peus.

Després...

(Remor de veus)

... -sí, el conseller, el conseller Mir, que jo reconec que és un
il·lustrat en la matèria, encara que pugui ser vera que, malgrat
ser un il·lustrat, els informes que surtin de la seva conselleria
són ideològics-, jo crec que si parla vostè amb ell en privat li
podrà reconèixer que els xibius desmuntables són totalment
innocus; que van volats per damunt l’arena perquè circuli
l’arena i no s'acumula l’arena de les dunes; que es desmunten
a finals de la temporada turística perquè després és a l’hivern
que es produeix l’època de temporals que han de tornar a
acaramullar les dunes. 

I jo un altre pic ho diré, i crec que el conseller Mir que -
insistesc- jo sé que és un il·lustrat, crec que si parla vostè amb
ell en privat, li reconeixerà quin és el motiu, quin és el motiu
real que l’arena a la platja de Campos s'acumuli, sobretot
devora Sa Ràpita, i no és més que res perquè hi ha un espigó
que es l’arena que es buida d'altres bandes. Però també em sap
greu dir això, perquè la pròxima idea d’aquest govern en lloc
de llevar tres “xiringuitos” serà tirar el Club Nàutic a baix. 

(Alguns aplaudiments)

I, Sr. Mas de MES, vostè m'ha fet una pregunta i m'ha
contestat amb una afirmació, m'ha demanat d’on treia jo els
més de 100 llocs de feina, i m'ha dit que la realitat és que el
parc natural crea 20 llocs de feina. No, no els crea, potser que
hi hagi 20 persones fent feina al parc natural, que són
funcionaris que venien d'altres departaments del Govern, que
ja tenien feina, i que, si se’n van del parc natural, faran feina a
un altre departament del Govern. Els que han perdut la seva
feina, els que han quedat al carrer, els que no tenen ingressos
per poder pujar els seus fills són els treballadors, els que
cambrers, els cuiners dels “xiringuitos”....

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., que, si poguessin tenir les casetes de 20 m2 i les tarimes de
50, que preveu la Llei de costes, llavors la conselleria és molt
més restrictiva, podrien fer feina unes 15 persones a cada
“xiringuito”, i això donaria aquells llocs de feina que vostès
han tirat a baix. I no només aquests, la redistribució que es fa
dins els municipis: i les tendes de verdures dels pobles que
subministraven els “xiringuitos”? I les fàbriques de gelats? I els
que repartien les begudes? Tot això eren llocs de feina
indirectes que vostès s'han carregat en eliminar els
“xiringuitos” i això és una veritat com una catedral.

I vostès només fan referència als informes de Medi
Ambient, però si vostès fessin fer un informe, per exemple, al
departament d'Hisenda de l'Ajuntament de Campos, de
l'Ajuntament de Muro o de l'Ajuntament de Santanyí, què troba
vostè que diria aquest informe?...

(Remor de veus)

... Que hi ha d’haver els “xiringuitos”, perquè procuren
ingressos,...

(Alguns aplaudiments)

..., ingressos que després es poden destinar a l'escoleta, a la
residència de la tercera edat o al camp de futbol o a donar
ajudes als més desfavorits. És que vostès només ho volen mirar
d'una banda.

Li diré més, si en lloc de demanar només els informes a la
Conselleria de Medi Ambient, vostè..., puc pensar-me que si
demanàs l’informe a la consellera d'Emergències els informes
li dirien, precisament, que els llocs saturats de les platges són
allà on no hi ha les instal·lacions, allà on no hi ha les hamaques
i allà on no hi ha els xibius. Sé ben cert que els informes de la
Conselleria d'Emergències, si els ho demanassin, dirien això.

Per tant, el que crec que queda demostrat, Sr. Joan Mas de
MÉS, és que el que tenen vostès per anar en contra dels
“xiringuitos” són excuses, i que realment els arguments el que
diuen és que els “xiringuitos” són bons per al medi ambient i
per a l’economia. I, per tant, nosaltres persistim, creiem que
s'han de votar aquests punts d'acord que duim.

Sr. Melià, vostè ens ha demanat la votació separada i
nosaltres l'acceptam, però també li proposaríem que, com que
de vegades Costes, l'Estat, no dóna les autoritzacions
precisament per culpa dels informes més restrictius de la
Conselleria de Medi Ambient, del Govern de Medi Ambient, en
tot cas, si li sembla bé poder afegir que “aquestes
compensacions venguessin no només de part del Govern, sinó
també de part de Costes”, i jo crec que amb això seria una
mesura aprovable per a tots. 

Per tant, si a vostè li sembla bé afegiríem això al nostre punt
d'acord i seria votable a favor amb la seva total tranquil·litat. 

Moltes gràcies a tots. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sagreras, a efectes d’abans de la votació tenir els termes
ben clars, s'entén que vostè no accepta les dues esmenes
presentades al punt 1 i al punt 3. Accepta votació separada?

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Acceptam votació separada. No acceptam les esmenes de
PSOE, Podemos i MÉS, i si El Pi es pot sentir còmode en
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afegir “i Costes”, idò nosaltres ho acceptam i, si no, paciència,
cap problema.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sagreras, però això què voldria dir? En concret...

(Algunes rialles)

..., perquè hem de saber què votam, del punt 2, aquesta
transacció que vostè fa...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Si a vostè li sembla bé, president, diria: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern
de l'Estat a compensar econòmicament els ajuntaments”,
senzillament és afegir això.

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord. Qualque grup Parlamentari s'oposa a aquesta
transacció? Molt bé, idò la recollim. Passam a fer votació
separada. 

En primer lloc, votam el punt 1. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 23 vots a favor, 27 en
contra, cap abstenció. Hi ha dues votacions en contra per
videoconferència, la qual cosa dona un resultat final de 23 a
favor, 29 en contra i cap abstenció. 

Ara passam a votar el punt número 2, amb la transacció
incorporada. Votam. 

El resultat de la votació presencial és: 23 a favor, 28 en
contra i cap abstenció. I per videoconferència hi ha 2 vots
negatius. El resultat total: 23 a favor, 30 en contra, cap
abstenció.

Passam a votar el punt número 3. Votam.

Resultat presencial: 23 a favor, 28 en contra, cap abstenció.
Per videoconferència 2 vots negatius. Resultat global: 23 a
favor, 30 en contra, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 4. Votam.

Resultat de la votació presencial: 23 a favor, 28 en contra,
cap abstenció. Per videoconferència hi ha 2 vots negatius.
Resultat total: 23 a favor, 30 en contra i cap abstenció.

III.2) Moció RGE núm. 4281/22, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a consum energètic, derivada
del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2488/22.

Passam al debat de la Moció RGE núm. 4281/22 del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a consum energètic, derivada del
debat de la interpel·lació RGE núm. 2488. Començam amb la
intervenció del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr.
Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, com a continuació de la
interpel·lació que vam fer fa dues sessions, hem concretat els
temes que li vam plantejar al vicepresident, amb una sèrie de
punts que bàsicament es poden agrupar en tres punts: el primer
fa referència al pla presentat recentment d'inversions per a la
transició energètica, és un pla que nosaltres vàrem valorar
positivament, en la compareixença que havia fet la setmana
anterior el vicepresident, crec que la major part de grups també
el van valorar positivament, però és evident que hi ha alguns
aspectes que requereixen concreció.

Nosaltres entenem que no es pot concretar tot en aquest
moment, però sí que consideram que, abans de finalitzar l'any
2022, el Govern hauria de concretar, per exemple, quines
llançadores es posaran en marxa per a zones de gran valor
ambiental; quina serà la línia de transport marítim que es
descarbonitzarà; quins seran els cinc primers ports que seran
objecte d'electrificació; i quines seran les quatre primeres
instal·lacions del cicle de l'aigua que seran objecte d’actuacions
d'eficiència energètica.

I això per què? Perquè realment és un programa molt
ambiciós, i en Jan de molts oficis, de cap no n’és mestre, diu la
dita, si vols fer molta cosa, al final no s’acaba fent res.
Aleshores, nosaltres animam el Govern a concretar-ho, a
marcar-se uns objectius, aquestes són només una petita part del
nombre total d'intervencions que el pla preveu abans del 2022,
no que estiguin fetes, que estiguin determinades quines es
faran. I si el Govern és capaç de fer això, veurem que el pla és
creïble, no només ens agrada, sinó que el veiem creïble. Per
tant, ens sembla important aquesta concreció. 

Després hi ha tres punts, que podem agrupar sota un epígraf
genèric de democratització en l'accés a l'energia; és a dir que la
transició energètica arribi a totes les capes socials. Començam,
primer, demanant un pla específic per a la posada en marxa de
comunitats energètiques: és a dir, en aquests moments, només
una petitíssima part de la potència renovable instal·lada a les
illes, obeeix a una comunitat energètica, és a dir, són
comunitats socialitzades, la resta són iniciativa privada, cosa
que, en principi, no tenim res a dir-hi.

En molts casos tenim por que aquestes iniciatives acabin en
mans de les grans elèctriques, que compraran els drets adquirits
per petites empreses que han aconseguit aquestes
autoritzacions. I, per tant, no aprofitarem tot el repte de la
transició energètica, per fer que els ciutadans de les Illes
Balears, o almenys una part important d'aquests ciutadans de
les Illes Balears, siguin propietaris de l'energia que
consumeixen. Per tant, haurem fet un canvi de paradigma i no
haurem aprofitat per fer aquest canvi en la titularitat de
l'energia.

Per tant, veiem i ja ho vàrem demanar fa prou mesos a una
altra moció, que cal una estratègia específica perquè aquestes
comunitats energètiques siguin una realitat, si no el dia a dia,
les urgències, el fet que qualsevol que es presenti per poder fer
una instal·lació d’aquest tipus pugui obtenir una autorització,
farà que els ciutadans quedin al marge de la propietat
d'aquestes centrals.
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Després demanàvem, en el segon punt, democratització de
l'energia, una aposta decidida, un canvi de paradigma radical en
el transport públic. El principal element de consum d'energia
fòssil a les Illes és la mobilitat, el transport, per tant, allà on
més podem ajudar els ciutadans a formar part d'aquesta
transició energètica, és facilitar-los transport públic i que, per
tant, puguin prescindir del transport privat. Per tant, aquí cal fer
un salt endavant realment ambiciós i per això hem dedicat un
punt a aquest element. 

I, en tercer lloc, dintre aquest apartat de la democratització,
preveiem una cosa tan simple com que els ajuts per a eficiència
energètica es paguin a l’avançada; és a dir, avui en dia algú que
vulgui fer una instal·lació d'autoconsum, ha de fer un
avançament molt important de doblers, i, evidentment no
tothom, fins i tot diré que poques famílies tenen la capacitat
d’avançar 4.000, 5.000, 6.000 o 10.000 que pot costar una
instal·lació d’energia renovable. Per tant, hem de rompre
aquesta barrera en l'accés a l'autoconsum i hem de facilitar que
gent que està sensibilitzada, que vol fer-ho, que vol participar
d’aquesta transició energètica, pugui rebre, un cop concedit
l'ajut, els doblers, pugui fer la inversió i després pugui justificar
aquest ajut. 

I, per acabar, hem afegit dos aspectes més, que també em
semblaven importants, un era sobre els punts de càrrega, en
aquests moments es planteja, i ho preveu el mateix pla
d'inversions, una extensió molt important dels punts de càrrega,
però dels punts de càrrega què ens diu la gent? Doncs que tenen
massa poca potència, és a dir, carregar un cotxe pot torbar-se
tranquil·lament 46 hores. Per tant, correm el risc de fer molts
punts, però que realment siguin poc útils. I aquí nosaltres el que
plantejam és la idea de poder posar, almenys en alguns llocs, és
a dir, considerar la possibilitat d'instal·lar punts de més
potència, concretament parlàvem d’aquests 50 quilovats hora.

I, per últim, el darrer punt, en el que els he de dir que hi ha
un error en el redactat i no s'entén bé, per les presses
d’enregistrar la moció, i jo els demanaré i ara els passaré un
redactat per corregir-ho, en el sisè punt el que diem és..., ens
fem ressò del problema que hi ha, en aquest cas a Menorca, en
què per a l'estabilitat de la xarxa, no s'autoritzaran instal·lacions
d'energies renovable a partir de mig megawatt, la qual cosa
nosaltres creiem que és un fre a la posada en marxa de fonts
alternatives d'energia. I, per tant, proposàvem algunes
modificacions perquè facilitessin l’autorització d'aquestes
instal·lacions d'energia renovable. L'expressió “instal·lacions
d'energia renovable” en el redactat del punt 6 no hi és, es va
perdre pel camí i, per tant, jo ara els passaré a tots els
portaveus, una proposta de correcció que, si, evidentment cap
grup no s'hi oposa, doncs faria que fos més comprensible
aquest punt 6. 

I això és tot. Qued a l'espera del debat.

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Intervenció del Grup Parlamentari
Popular, que ha presentat l'esmena RGE núm. 4438/22, té la
paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS.

Gràcies, president. En primer lloc, vull assenyalar que faig
aquesta intervenció en nom de la meva companya, la Sra. Pons,
que no ha pogut assistir avui a darrera hora per una
indisposició, però que ella ha fet la feina, la qual cosa li vull
agrair en nom del Grup Popular. 

En primer lloc, en relació amb aquesta moció, vull fer
constar que les energies renovables varen representar l'any
passat una quota de només un 6,7% sobre el total de
l'electricitat generada a Balears, molt enfora de la mitjana
d'Espanya, que va superar un 46%, i això suposa que Balears
és una de les comunitats amb els pitjors indicadors en
renovables, així com també suposa l’incompliment dels
objectius de descarbonització. No avançam, som els darrers,
ens estranya que el Sr. Yllanes no hi sigui avui per escoltar aquí
amb nosaltres aquestes dades, esperem que no sigui per
desinterès, però la realitat és que tenim aquestes xifres.

I en el cas de Menorca, hem d'assenyalar que el Partit
Popular ho va denunciar dissabte, i, a més, va interpel·lar
dilluns, ahir, en el Consell de Menorca, el govern d'esquerres,
perquè no s'han aconseguit les xifres de renovables del Pla
Menorca 2030, però ja no del 2030, ni tan sols les del 2020. I
la resposta que va donar el Govern és que hauríem de fixar uns
altres objectius i que s'analitzaria i que hi treballaven. Aquesta
ambigüitat, senyors de l'esquerra, és una mostra més de la
incapacitat, de les excuses per acomplir les promeses, de la
incapacitat per gestionar.

I per això, és una de les raons, Sr. Castells, que nosaltres, en
general, donarem suport a la seva iniciativa, perquè el que
demana és que es concretin totes aquelles accions dels plans.
Nosaltres donam suport a tota una sèrie de plans per millorar,
per avançar en energies renovables, però consideram,
evidentment, que s'han de concretar aquestes actuacions perquè
si no passa això, que se’ns passa amb cançons, que es diu que
es treballa, però no s’aconsegueixen els objectius. 

Vull dir que el Pla d'inversions per a la transició energètica,
que va presentar el Govern de la Sra. Armengol, no pot quedar,
per tant, en un llistat de desitjos i de propòsits per a després
canviar-lo, fixar altres percentatges i altres objectius, perquè
del que es tracta és d'impulsar les energies renovables, però
amb mesures concretes, amb un calendari que fixi les etapes,
definir les actuacions a cada illa i així evitar que totes aquestes
bones paraules i titulars que fa el Sr. Yllanes, es quedin en això,
en grans anuncis d'un pla d'inversions que només és una
declaració d'intencions. 

Per exemple, coincidim que desconeixem quines línies de
transport marítim es descarbonitzaran; no sabem quins seran els
ports objecte d'electrificació; quines actuacions es faran a les
instal·lacions del cicle de l'aigua; o quina és la previsió de
punts de càrrega per a vehicles elèctrics. Mentrestant, quines
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notícies tenim? Aquesta setmana tenim les notícies que el Sr.
Yllanes ha deixat els cotxes elèctrics sense punts de recàrrega
tot el cap de setmana, per tercera o per segona vegada, en tres
mesos, 48 hores els cotxes no han tengut punts de recàrrega,
per la qual cosa, molts d'anuncis, però a l’hora de la veritat, a
l’hora de gestionar ens trobam amb això. 

Surt el Sr. Yllanes a donar explicacions? No. Aquesta
vegada fa una roda de premsa, com fa altres vegades, per
anunciar plans i titulars? No, aquesta vegada la conselleria opta
pel silenci i no dóna explicacions a la ciutadania del que ha
passat. 

També, Sr. Castells, donarem suport a la seva proposta que
el Govern avanci en el pagament de les subvencions mitjançant
bestretes per a les instal·lacions d'autoconsum i a tot allò, a
més, que suposi concretar, definir, quantificar o pressupostar
les inversions que ha pregonat durant aquests mesos el Sr.
Yllanes. 

I també vull aprofitar, ja que parlam d'energia des de
Menorca, a més es fan propostes des de Menorca, per
denunciar l’impacte que suposa a l'illa de Menorca
l’incompliment de la instal·lació del segon cable Mallorca-
Menorca, que afecta les instal·lacions de més de 0,5 megawatts
connectades a les xarxes de distribució, perquè les sots-
estacions de Menorca ja no disposen de més capacitat. I aquest
incompliment del Sr. Yllanes, que pensam que és per una
ignorància, perquè és ignorat per part del Govern estatal, no li
fan cas, i per això hi deu haver  aquest incompliment de les
seves promeses, el Govern rebutja aquesta segona instal·lació,
i això impedeix que hi hagi una operativitat del doble enllaç
abans del 2025.

Finalment, en relació amb la nostra esmena, hem de dir que
nosaltres la presentam perquè al debat de la interpel·lació, tant
el Sr. Yllanes com el Sr. Castells, es varen referir a aquest
projecte Menorca Smart Island; la Sra Armengol, a la reunió
que va mantenir amb el Sr. Pedro Sánchez, dia 3 d'agost, al
Consolat, també va donar suport a aquest projecte perquè
Menorca sigui zona pilot de la mobilitat elèctrica a Espanya.
Però a dia d'avui no coneixem en quina situació es troba,
desconeixem si obtendrà recursos dels fons Next Generation i
si s'arribarà a produir aquest projecte, si sortirà endavant. 

Per tant, consideram necessari que hi hagi un
pronunciament per part del Parlament, consideram necessari
que el Ple doni suport a aquesta iniciativa, que és un bon
exemple de col·laboració publicoprivada.

I, finalment, acab, Sr. President, donarem suport, com li
deia, en general, a la iniciativa. Deixam, si és possible, la
definició del que farem al punt sisè, a veure la proposta que ens
ha passat de transacció, i, en tot cas, demanam ara per anticipat
votació separada per si de cas no ho tenguéssim clar, poder-nos
abstenir, perquè l’important és analitzar la situació que fa el
Govern, que surtin endavant les propostes que hi ha en els
punts primer a cinquè, la nostra iniciativa de modificació a
aquesta moció amb aquest projecte de col·laboració privada, i
deixarem a part a veure què passa amb aquesta modificació de
normes i limitacions que hi ha en el punt sisè, que, en

definitiva, si no ho tenguéssim clar, nosaltres ens abstendríem
donant suport a tota la resta. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos...

(Alguns aplaudiments)

... té la paraula la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Sabíem a l'inici d'aquesta legislatura que
les qüestions de transició energètica i la lluita contra el canvi
climàtic tendrien una gran força durant tota aquesta legislatura
i fins i tot partits que mai no s'havien preocupat per aquestes
qüestions ara s'omplen la boca, quan surten a aquest faristol, a
parlar de transició energètica. 

I, primer de tot, em referiré ja a l'iniciï a aquesta esmena
que presenta el Partit Popular, que no sé si l'acceptarà el grup
proposant d'aquesta iniciativa, però vull comentar que està
inclòs aquest projecte a l'Estratègia d'inversions Balears 2030.
I vull dir que sorprèn aquest discurs que té, per exemple, el
Partit Popular, sobretot perquè totes aquestes queixes que
acumula del retard en implantació d'energies renovables,
possiblement haguessin pogut ser molt més avançades si no
haguessin posat un impost al sol que ens ha retardat 10 anys
quant a matèria de transició energètica.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I aquestes qüestions s’han de dir perquè la memòria és molt
curta per part d'alguns diputats o diputades d'aquesta cambra. 

Com deia, la importància de la transició energètica s'ha
vista encara més reforçada arran d'aquesta guerra que es viu a
Ucraïna, perquè demostra que és necessari poder ser
autosuficients en termes d’energia, però sobretot també és
important vetllar com es fa aquesta transició energètica per tal
que sigui una transició democratitzada, que la gent pugui tenir
un accés a l'energia sense haver de passar pena. 

I jo crec que en aquest sentit, el fons d'aquesta iniciativa i,
sobretot, després d'escoltar la intervenció feta pel Sr. Castells,
crec que compartim el fons i el camí de cap on hem d'anar, però
sí que és cert que algunes de les qüestions que es plantegen
pensam que no focalitzen bé quin és l’òrgan que hauria de
desenvolupar aquestes accions, ja que els consells insulars, en
alguns dels punts de la moció que presenten, haurien de ser
protagonistes d’aquests canvis  que vostè reclama. 

Jo, per exemple, parlant, passant un poc més al concret,
parlant del punt 2, la Llei de canvi climàtic indica, a l'article 49,
que aquest procés d'implantació d'instal·lacions d'energies
renovables socialitzades obliga a obrir la participació a un
mínim d'un 20% de tots els parcs fotovoltaics majors o iguals
a 5 megawatts. Els projectes que acompleixin aquests requisits
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són considerats d'interès autonòmic, però hem de saber i hem
de ser conscients que, és clar, els promotors són privats,
llavors, és una mica complicat saber quantes se’n faran, on es
faran i quina implantació tendran. 

Llavors, aquí, a la llei, es parla que els consells insulars han
de zonificar i poden determinar zones, però també és cert que,
és clar, és un poc complicat perquè no són els consells els
promotors, parlam que són promotors privats.

Després, per exemple, si passam al punt 4, nosaltres
entenem el fons que vostès  plantegen aquí quant a la necessitat
que tothom pugui accedir a posar plaques solars. Nosaltres
també hi estam d'acord, però no acabam de veure la proposta
que ens realitza, perquè les subvencions no són del cent per
cent. I per això mateix, des de la conselleria, i ja ho explicava
el vicepresident durant la interpel·lació, hi ha tota una sèrie
d'eines per arribar  que les famílies amb menys recursos o més
vulnerables o que fins i tot no poden fer front a pagar una
factura de la llum, puguin accedir a energia renovable a un preu
de cost o fins i tot no haver de pagar aquesta factura, com és el
cas de Santa Eugènia, que es va implantar aquest autoconsum
compartit, que arriba a 500 metres i que, per tant, d’aquesta
energia renovable se’n poden beneficiar les diferents famílies.
N’hi ha unes quatre, crec recordar que es va dir durant el debat,
que no han de menester pagar aquesta factura perquè estan
englobades dins aquestes famílies que poden ser susceptibles
de cobrar..., de poder gaudir d'aquesta ajuda. 

També nosaltres creiem que l’aposta que es fa per l’Institut
Balear de l’Energia és precisament que pugui ser
comercialitzadora, productora d'energia neta i
comercialitzadora d'energia, a preu de cost, per a nosaltres això
és una aposta ferma i que pensam que podria resoldre molts
d’aquests problemes de persones que tal vegada no poden fer
front a avançar aquests doblers per posar les plaques
fotovoltaiques.

Després, també durant la interpel·lació, crec que és
important recordar-ho, es va parlar que tota una sèrie de parcs
fotovoltaics que s'han de projectar estan vinculats a uns
condicionaments socials, i és que una part d'aquesta producció
d'energia que surti d'aquests parcs pugui anar directament a les
llars més vulnerables i puguin accedir al preu de cost d’aquesta
energia; és a dir, crec que des de la conselleria sí es té en
compte aquesta part més vulnerable de la població que no pot
accedir a l'energia o a l’electricitat.

En aquest sentit, ja se m'acaba el temps, nosaltres voldríem
demanar votació separada dels punts i del primer punt, si pot
ser també de les lletres, perquè estam d'acord amb el calendari
del pla, perquè en això sí que estam d'acord.

I després, també, quant al sisè punt, encara que ens ha
passat una transacció ara mateix també, li donaríem suport.

Gràcies. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señores diputados. El
minué o paso a dos que se interpretó el otro día, con la
interpel·lació, ya no resulta tan alegre, ja no están... Daba una
sensación, el otro día, un poco... ¿saben aquellas películas
musicales donde se encuentran dos desconocidos y de repente
inician una coreografía sorprendente, que a una le queda la
sensación de ¡pero esto tiene que estar preparado!, ¿no? Pues
un poco es lo que encontrábamos en el minué del otro día, y en
este intercambio coincidimos y estamos de acuerdo, estamos en
línea, pensamos lo mismo, y, bueno, ahora que empiezan las
negociaciones, un poco posteriores, parece que va a hacer falta
bastante más concretar y va a hacer falta bastante más
estrategia que lo que parecía el otro día.

Ahora, a nosotros nos parece que en lo fundamental, en lo
que estaban de acuerdo, los acuerdos, en los valores, en las
prioridades, con los que vamos a afrontar una transición
energética necesaria, requerida y fundamental, tenían un
problema por el orden de importancia y la prioridad que daban
ustedes. Ustedes pretenden, tanto los unos como los otros, los
dos bailarines o los dos actores de esto, que lo prioritario es la
reducción del consumo; la transición energética se tiene que
hacer con tres prioridades puestas por este orden: reducción del
consumo, eficiencia y generación.

Yo diría que es el mundo al revés, o sea, si
consiguiéramos... mi pregunta es: si consiguiéramos energía
gratuita, que no gastara recursos, pero pudiéramos ofrecer una
energía infinita a las personas, ¿deberíamos reducir el
consumo? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de que todos ustedes
dispongan de toda la energía posible para poder realizar todos
los sueños que ha de realizar la humanidad?

Ya, pero no creamos que se deba iniciar el planteamiento
sobre transición energética diciendo: lo primero, lo prioritario:
reducir el consumo. Pues no, es decir, igual que hay otras
prioridades, como, por ejemplo, y está muy bien planteado en
su... está todo esto, hay unas soluciones para ricos tremendas;
o sea penalizamos al pobre señor o señora que vive a 300
metros de aquí, que deberá recibir energía contaminante, y
facilitamos al enterado, al informado y al rico, que tiene acceso
a muchas más cuestiones, y decimos que no estamos
vulnerando ni dejamos atrás.

Esto en cuanto a la democratización, que también es un
problema, y, vamos a ver, estamos en aquello de Ortega, de
democracia morbosa, que además ahora debe estar cumpliendo
100 años: no hay que democratizarlo todo -plantea Ortega-,
porque democratizar es buenísimo para hacer política, pero no
para todas las actividades. Plantea un ejemplo bonito, dice: es
como si un vegetariano dijera: bueno, en historia solo la
historia del tomate, en pintura solo bodegones de frutas, en
literatura solo las historias de doña calabaza, de no es
necesario; hay cosas que no necesitan. Y aquí nosotros creemos
que lo que se debe es garantizar el suministro y hacerlo bien.
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Y sí que hay otra cosa importante, tratar de hacerlo a través
de renovables, tratar de hacerlo con energías limpias, tratar de
hacerlo bien, pero no en estas implicaciones y con estas
prioridades.

Es decir, esto es que está en lo que -lo siento, pero se
llamaba esta mañana- parece que hay el copyright de la palabra,
pero está la lógica del decrecimiento, no vemos que haya que
decrecer el servicio prestado a los ciudadanos baleares que
deban reducir su consumo. No es malo que tengan un consumo
de energía, lo que debemos hacer es encontrar una forma de
hacer la energía que sea menos dañina, pero no reducirles. Hay
una voluntad de reducción, más bien mala.

Una mentalidad, pero que, de todas maneras, -perdóneme,
Sr. Castells- pero hay momentos en que se trasluce. En cuanto
tengamos unas lanzaderas a zonas especialmente protegidas,
¿vale?, tendremos una consiguiente prohibición. ¿Por qué?
¿Dónde está la lógica de la consiguiente prohibición? Digo: si
tenemos forma de ir alternativa, en autobuses, a sitios
especialmente bonitos, habrá menos gente que quiera ir en
vehículo privado, no es necesaria, no es consiguiente, no es
consecuencia lógica, como parece decirse la prohibición. Ya,
pero en la frase diciendo: “la consiguiente prohibición
preocupa”, digo: entra en una lógica que nos preocupa.

Ahora bien, como ustedes lo que piden es concretar, o sea,
hacer las cosas concretas y estrategia, o sea, dejar claros los
pasos que se van a dar para conseguir un objetivo, en general,
pues todos ellos nos parecen perfectamente bien; creemos que,
eso sí, pone en un brete a lo que no sabemos si son sus socios
o si ustedes son oposición o exactamente el nivel de relaciones
después de este baile en que, ideológicamente, parecían
entenderse tan bien, y ya les digo que la coreografías resultaba
tan perfecta, pero creemos que les están enmendando la plana,
porque les dicen que no concretan ni los puertos que se deben
electrificar, ni la línea, y supongo que ellos dirán que es que
efectivamente lo que están consensuando, acordando,
negociando con unos y con otros, y tal; ahora bien, nos parece
muy bien que se pidan todas estas concreciones y trate de
hacerse todo ello lo antes posible, con estas limitaciones o
prevenciones que, como ve, son más de carácter ideológico.

Gracias, Sr. Presidente, he terminado.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup P arlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president. Bé, jo crec, Sr. Castells, que és veritat
que coincidim amb la necessitat d'actuar i amb la importància
de la priorització en les inversions en energies renovables per
impulsar precisament la transició energètica a les nostres illes.

Evidentment, no estic d'acord amb el que ha comentat el Sr.
Méndez, és a dir, perquè, bé, vol suposar que... i jo crec que és
un que es tapa els ulls i no veu realment el que ens cau a sobre
i que realment que suposi..., miri, que jo som de formació
tècnica i vostè sabrà que la tècnica ho arregla tot, i ara podem

estar convençuts que la tècnica no ho pot arreglar, no pot
arreglar els problemes que tenim del canvi climàtic, per tant,
hem de posar altres mesures, hem de fer reducció de mesures
de contaminació. I això és una realitat que no podem obviar,
per tant, la reducció de consum és importantíssima.

De totes maneres, nosaltres aquí creiem, en relació amb
aquesta moció, que jo crec que s'han posat en marxa moltes
convocatòries, inversions en espais públics a les
administracions, i també fins i tot aquí hem debatut decrets llei
per agilitar, precisament, que aquests fons arribassin als
propietaris, a la petita gent que vol demanar aquestes
convocatòries; hem debatut aquí el decret de mesures urgents,
hem debatut com es podia agilitar la tramitació de les
llicències, etc. Crec que moltes qüestions per accelerar tota
aquesta qüestió s'ha posat aquí.

Nosaltres votarem a favor del punt 1, evidentment, del
calendari, i creiem que és important que sigui públic, hi ha
d'haver transparència i, a més, també hi ha d'haver un
compromís en aquest sentit.

A la resta de mesures hem de dir que creiem que, encara
que coincidim amb l'objectiu global, potser que no coincidim
amb les mesures, perquè, per exemple, de les que parlam de
transport públic, ja sé que la moció diu que és “en col·laboració
amb els consells insulars”, però nosaltres creiem que s'ha de
produir molta més... diguem, no és des d’aquí que hem
d’imposar de quina forma aquest finançament s'ha de dur a
terme. És cert que necessitam un canvi de paradigma en el
transport, eliminar transport privat i apostar pel transport
públic, crec que això és una qüestió en la qual hem avançat,
però que ens queda pendent.

I jo aquí, el Sr. Méndez deia que li preocupa això, nosaltres,
si no hi votam a favor no serà per les mateixes raons que ha
explicat el Sr. Méndez, que li preocupen les possibles
prohibicions; jo li vull dir que estaria molt preocupat vostè si
veiés les coses que es fan a Formentor, el problema que hi ha
allà i el perill públic, el perill per a les persones que és aquest
col·lapse de vehicles privats a segons quins llocs de les nostres
illes; és, vull dir, tu et pots trobar amb una cua d'aquestes, et
pot pegar un atac de cor i no hi ha ningú que pugui arribar i que
et pugui salvar. Per tant, hem de ser conscients, i en això estam
d'acord que aquest arribar amb transport públic, fins i tot, a
nosaltres la regularització..., no és aquesta la qüestió per la qual
en aquests moments no hi donam suport, però estam d'acord -
diguem- que s'han d'impulsar aquestes qüestions en el transport
públic.

El tema del transport marítim també, el que passa és que
són convocatòries obertes. Nosaltres aquí creiem que, més enllà
del govern i, per tant, ara no podem posar aquí quins seran
aquests ports, no?

I en la relació amb el cicle de l'aigua, sí que li vull dir que
això tampoc... nosaltres és que aquí veiem que sembla com una
carrera de guanyadors, que hi ha unes instal·lacions que hauran
d'anar al capdavant, que han de ser les pioneres; doncs en el
tema de les instal·lacions del cicle de l'aigua, el tema del
Govern, doncs s'opta precisament per una política que cada
vegada que hi ha la possibilitat d’incloure mesures d’estalvi
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energètic, mesures d'eficiència energètica i implantació
d'energies renovables, es fa; fins i tot facilitar, per exemple,
aquests espais públics amb totes les instal·lacions d'aigües, tant
siguin depuradores, com siguin dessaladores per a aigua
potable. Qüestions fins i tot en què es fa una feina que en
aquest gran contracte que té el Govern, a nivell d'energia,
també s'aposta un tant per cent que ha d'anar energies
renovables, i, per tant, precisament ABAQUA posa moltes
vegades aquestes instal·lacions d'aigua, del cicle d'aigua, per
possibilitar que hi hagi aquestes instal·lacions de renovables.

Nosaltres, com li he dit, sí que acceptam, nosaltres no
posarem entrebancs a la transacció que vostè ha dit al punt 6,
evidentment, creiem que és un problema de la major necessitat,
crec que fins i tot el mateix govern ha al·legat en aquest punt 6
que aquesta limitació del 0,5 no era adequada, i a la proposta
de transacció que vostè ha proposat no hi posarem entrebancs,
vull dir que a aquest punt 6 li votarem a favor.

En qualsevol cas, sí que creiem que el debat que ha obert
vostè és un debat que hem de continuar, que hem de fer un
seguiment i un control molt acurat i que hem continuar fent
aquesta aposta ferma per les energies renovables.

I, Sra. Riera, veig que no hi és, però que jo li vull dir el
mateix que s’ha dit abans, el retard, el problema que tenim en
energies renovables a tot l'Estat espanyol precisament és allà on
ens va dur la mala gestió del Partit Popular, l’impost al sol, i
per això duem aquest retard respecte de tots aquests altres
països. I això és un problema que vostès varen generar
precisament per la seva mala gestió. Per tant, això crec que
també han de fer un exercici d'autocrítica en aquest sentit,...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Campomar, hauria d’acabar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... i ser més positius en aquest sentit.

Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Después de la interpelación de la
semana pasada y de lo que hemos estado escuchando hoy en
esta Cámara, con el tema de los chiringuitos, que el mar se va
a tragar las playas y estamos en el..., yo no sé para qué nos
preocupamos de legislar, si viene el fin de los tiempos, la
catástrofe climática y ¿para qué, para qué? Pero, bueno, ya que
ustedes se toman la molestia, yo me tomo la molestia de
responderles.

A ver, punto número 1. En el punto número 1 puede haber
algún punto que parece razonable, como el e), pero para eso no
es necesario malgastar el dinero de los fondos, se pueden
realizar actuaciones a partir de una auditoría de eficiencia
energética, porque es todo el plan en sí que está diseñado para
ejecutar sus propuestas globalistas. Como ya no nos gusta el
plan en sí, es muy difícil que apoyemos un desarrollo de este
plan. Un plan que, entre otras cosas, por ejemplo, contempla la
creación de cinco oficinas para concienciar a la ciudadanía y
guiar a las empresas privadas y públicas para tramitar la
obtención de las ayudas, otro chiringuito, uno no, cinco, cinco
chiringuitos donde colocar a la gente.

Luego dice que hay que dar una prioridad los colectivos
vulnerables. ¿Los colectivos vulnerables están pensando en
poner una instalación para enchufar el coche eléctrico que no
pueden pagar o en hacer una instalación de placas solares? Yo
creo que es que ustedes tienen cosas absolutamente sin sentido.

Luego, una estrategia para energías renovables sociales. Lo
que sería social es bajar el IVA del 21% en la electricidad; lo
que sería social es no pagar los sobrecostes de los derechos de
emisión de CO2, ni subvencionar ciertas propuestas que
pagamos todos los españoles de nuestro bolsillo y que son
dañinas, precisamente para estos hogares vulnerables. ¿A
quien, al final, beneficia todo esto? Yo no entiendo que la
izquierda no lo vea, a las grandes compañías eléctricas. Y, por
desgracia, MÉS per Menorca, ustedes no van, creo que no van
a poder utilizar las puertas giratorias, pero en el fondo les
hacen los coros a los que si las van a utilizar para acabar en las
grandes eléctricas, que es el gran partido que les tutela y les
pastorea, el Partido Socialista; en el fondo les hacen ustedes el
trabajo sucio para beneficiar a esas grandes compañías
eléctricas -parece mentira- en la que van a acabar muchos
ministros y ministras, directores generales, etc.

Luego, el siguiente punto, tienen ustedes una obsesión en
contra de la libertad individual y del coche privado, nos quieren
colectivizar a todos, que todos vayamos en transporte público.
Por supuesto, tenemos que garantizar un transporte público,
eficaz y sostenible, y luego que cada uno haga lo que le dé la
gana, que es lo que ustedes no entienden, porque ustedes no
quieren que la gente haga lo que quiera, ustedes quieren que la
gente haga lo que ustedes quieren que hagan: lo que tenemos
que comer, cuando tenemos que poner la lavadora o dónde o
cómo nos tenemos que desplazar, nos quieren decir cómo
tenemos que vivir. Y hay muchos españoles de cada vez más
que se resisten a dejarse pastorear por ustedes.

El punto 4, adelantar las ayudas. Bueno, y luego ¿quién
inspecciona si estos elementos se han llevado a cabo? O
prolongar, cuando no sea a fondo perdido, el plazo de
devolución de estas ayudas; es decir, para hacer todas estas
instalaciones renovables hipotequémonos de por vida, ¿dónde
está el atractivo de estas medidas? No lo encontramos.

El punto 5, ustedes instan, como siempre, pero ¿existe una
demanda real en el mercado de estos puntos? Y ¿no deberían
ser las empresas que se benefician de estos puntos las que
subvencionaran en todo o en parte esta instalación? ¿Tenemos
que ser el común de los mortales, el conjunto de los
ciudadanos? Porque, además, les recuerdo que a día de hoy,
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por ejemplo, los coches eléctricos son un lujo que muy pocos
se pueden permitir, con lo cual otra vez la izquierda
subvencionando a los dueños de los Tesla, ¡es algo inaudito! Y
penalizando al pobre señor que lleva un diesel de 10 años,
porque no se puede comprar otro coche. Es que ustedes tienen
un problema conceptual grave, grave, porque no representan a
la sociedad que dicen representar, ni vienen ustedes a defender
los intereses de las personas que dicen defender.

En definitiva, nosotros no vamos a apoyar las propuestas
que traen, votaremos en contra de todos los puntos, porque nos
parece que lo objetivo es garantizar que el coste de la energía
sea asumible por los ciudadanos, esa ha de ser nuestra
prioridad, eso ha de estar arriba del todo de la pirámide, y
luego empezaremos a discutir de todo lo demás. Y, como ya les
dije también en su momento, el día que quieran hablar en serio
de sostenibilidad, pero de una sostenibilidad que no perjudique
a los hogares de los españoles, pongámonos a hablar de la
soberanía energética y de la necesaria instalación de energía
nuclear.

Gracias, Sr. Presidente. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Com que el nostre grup no
posa en dubte el canvi climàtic, ni la realitat de la necessitat de
la transició energètica, votarem favorablement tots els punts de
la seva moció, perquè, en definitiva, el que intenta és concretar
i fer calendari del pla que va posar damunt la taula el Govern,
molt típic que els plans siguin massa genèrics, ja estan bé les
seves propostes. I el segon que intenta amb la seva moció és
generalitzar al màxim l’arribada de les energies netes.

I com que coincidim plenament amb aquests dos objectius,
tendrà el nostre suport.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. No sé... parlar de portes giratòries i
parlar d'energia, jo crec que el Sr. Rodríguez pot ser aspirant a
(...) d’Iberdrola, perquè es pensa que la resta són tontos amb
caràcter general, no? 

(Remor de veus, alguns aplaudiments i algunes rialles)

Vull dir, crec que estaria bé a veure si agafa una enrampada
endollat a Iberdrola, 

Senyor, no em puc resistir al Sr. Méndez, acaba
protagonitzant els debats, potser l’altre dia vam fer un musical,
però avui ha fet vostè una pel·lícula de ciència ficció total, ha
anat del tòpic al distòpic, però, evidentment, a la realitat de la
nostra realitat energètica a les Illes Balears crec que hi ha fet
prou enfora.

I avui tenim una bona notícia importantíssima, i jo crec que
d’aquest debat si en podem treure una bona notícia és que el
Partit Popular té pressa, té pressa, i vol que es concreti tot el
que fa molt poc hi estava en contra; hi estava en contra tan poc
com dijous passat a la ponència de la Llei de turisme, que ara
hi estava en contra, i avui ja tenen presa que tot açò ho
solucioni el Govern, ho concreti i ho resolgui. Benvinguts,
benvinguts a la necessitat peremptòria de canviar de model
energètic a les Illes Balears del Partit Popular.

Ja ho han explicat alguns portaveus que m'han precedit, hi
ha alguns temes amb els quals estam d'acord amb el fons, però
que, evidentment, concretar-ho per part del Govern és complex
perquè hi intervenen altres actors, com són els consells insulars,
com són fins i tot l’Autoritat Portuària, com és la Unió
Europea, com són determinats ajuntaments i, per tant, no
podem donar suport a la concreció.

Crec que són punts molt importants, més que aquesta
concreció, perquè l’important és que es facin i es facin en el
temps més breu possible totes aquestes accions, i evidentment,
amb açò hi estam tots d’acord, que està fet amb caràcter
peremptori, urgent, i, per tant, i s’ha de fer, ara, concretar-ho,
és complex.

Però sí que és important, i m'agradaria reflexionar un
moment sobre la necessitat de la democratització de l'energia,
que no es democratitzar perquè pugui votar tothom, és perquè
tothom pugui tenir accés a una energia que pugui pagar i
suficient per tenir una vida digna, açò és la democratització. I
el liberalisme és del segle XIX i encara anava amb carbó i per
açò el Sr. Méndez creu que encara qualsevol energia és
possible.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Però, evidentment, qualsevol esforç que facem per a la
democratització de l'energia serà bo. Evidentment, no podem
deixar i, en aquest sentit, sembla que una mica vagi la proposta
de MÉS per Menorca, no podem deixar només a iniciativa
pública la democratització d'aquesta energia, vull dir, hem
d’aconseguir que, a través de la generació distribuïda d'energia,
puguem arribar a abaratir el preu d'aquesta energia per part dels
ciutadans que en aquests moments no la poden pagar. Perquè,
evidentment, subvencionar instal·lacions d'energies renovables
és positiu, però les famílies més modestes, difícilment seran
propietàries d'una casa unifamiliar on puguin posar aquestes
plaques solars, la majoria, la immensa majoria viuran de
lloguer i, a més a més, en pisos, en cases de pisos, en edificis
compartits, i, per tant, difícilment hi podran accedir. I, per tant,
no només ho hem de fer a través de subvencions, sinó a través
d'altres polítiques, que crec que són encara més importants que
la de la subvenció de les instal·lacions particulars, per poder
donar sortida a totes aquestes necessitats.
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És a dir, si avançar la subvenció... en aquests moments hi ha
sistemes de finançament molt importants, diguéssim,
d’instal·lacions energètiques que acabaran sent subvencionades
pels poders públics, però, evidentment, la Unió Europea ens
posarà problemes per subvencionar, és un tema delicat.
Estaríem d'acord en defensar aquesta possibilitat, però no amb
la concreció en què ho demana aquesta iniciativa.

Per tant, entenem que l’important és que el pla es faci, és un
pla que només afecta el Govern, és a dir, no només són accions
determinades pel Govern, sinó que també hi participen altres
administracions i, per tant, la concreció per part d'una sola
administració complexa, necessitam de la consideració de tots.
I per açò votarem en contra dels punts que ja ha anunciat la Sra.
Sans que hi votaríem.

Simplement, per detenir-me al punt 5, que sense la
necessitat de superar la limitació vigent a partir del 0,5
megawatts, no és només un problema de Menorca, és un
problema de molts de llocs, és necessari modificar aquesta
limitació, i tant el Govern com el Consell Insular de Menorca
ja hi treballen amb el Ministeri de Transició Energètica, i
donarem suport a aquesta iniciativa, perquè és important per a
Menorca i per aconseguir que les energies renovables siguin
com més prest millor l’única energia, sobirania energètica vol
dir açò: que siguem capaços de gestionar la nostra pròpia
energia, i, a més, que sigui de font renovable. Per açò donarem
suport a aquest punt.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Ara donam la paraula al grup
proposant, té la paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Començaré responent a la
Sra. Riera, que acceptam l'esmena, realment vam fer referència
a aquest projecte, i ens sembla que és important, amb
independència que pugui ser elegible o no, com a mínim,
donar-li suport perquè tengui oportunitat de rebre finançament.

Quant al punt 6, veurà, Sra. Riera, que la correcció que hem
fet, que no és una transacció, és una correcció que,
pràcticament necessitarà que ningú no s'hi oposi, és purament
que s'entengui el punt, perquè hi havia una expressió que
s'havia perdut pel camí. 

Quant a la votació separada, no tenim cap problema a fer
votació separada per punts, però no per lletres; és a dir, el punt
1 s'haurà de votar en la seva integritat, per un motiu molt
senzill: si no correm el risc de tenir un frontispici sense cap
punt penjant allà, això no tendria cap sentit.

Per tant, i aquí vaig directament, Sra. Sans, Sra. Campomar,
Sr. Borràs, em fan posar en dubte la meva bona predisposició
al pla d'inversions, perquè si vostès ens porten un pla
d'inversions, el conseller fa aquí una compareixença, tots els

grups diuen que està a la mar de bé, i jo els proposo concretar
uns punts, no ara -Sra. Campomar- el desembre del 2022, jo el
que dic és: un pla que té una vigència fins al 2026, jo dic:
home1, en acabar el 2022 que es tingui una quarta part.

És clar, si vostès, llavors, després de la compareixença que
vàrem tenir fa tres setmanes, ara venen i diuen: home!, no ens
faci concretar. Llavors, començ a pensar que és un gran engany,
jo m'ho havia cregut, potser és aquest ball que deia el Sr.
Méndez, però jo vaig venir, evidentment, amb tota la bona
intenció, a proposar aquí un ball, a dir, bé, escolti, fantàstic,
vostè la setmana passada ens va venir a presentar un pla, hi
estam tots d'acord, jo ara el que deman són concrecions, i
resulta que els grups que els grup del Govern no volen
concrecions.

Doncs, sincerament, què va venir a fer aquí el Sr.
Vicepresident? Quin pla ens va venir a presentar aquí? És fer
volar coloms!, la veritat és que m'ha decebut molt que... perquè
no he anat a màxims, deman unes concrecions de mínims, i em
diuen que no, que no estan disposats que el desembre del 2022
puguin dir quines preveuen que seran aquestes intervencions,
no deman que estiguin fetes. La veritat, m'ha sobtat molt!

Després, també m'han dit que..., bé, m’han posat
objeccions, al punt 4, Sra. Sans, a veure, són excuses el que
vostè ha posat, el tema dels ajuts a famílies vulnerables està
molt bé, per jo ja vaig dir a la interpel·lació que té una
importància purament simbòlica, el pla preveu donar suport i
ajuda a famílies, escolti, perfecte!, però si volem fer un canvi
de model hem d'afavorir que la classe mitjana, la qual cosa vol
dir classe treballadora i classe mitjana baixa, que és un apartat
molt important de la població, que té una capacitat de ser un
agent actiu en la transició energètica, ho sigui; si només ens
dediquem a la gent que pateix pobresa energètica, escolti, com
a mesura social està molt bé, però com a mesura de transició
energètica no serveix per a res, perquè una cosa és la
democratització del consum i l’altra és la democratització de la
producció, i el canvi de paradigma consisteix en la
democratització de la producció, que els ciutadans de les Illes
Balears puguin participar en la producció d'energia renovable
i siguin propietaris d'aquesta energia. No regalar l'energia a la
gent que no la pot pagar, cosa que, com vostès comprendran,
em sembla perfecte, però no té res a veure amb la transició
energètica, té a veure amb la política social. 

També amb el tema del transport públic, Sra. Campomar,
m’ha sonat un mica també a excusa: jo... els consells insulars;
escolti, és que si volem fer..., és clar, aquí dic que això s'ha de
fer conjuntament amb els consells insulars, i parl de
cofinançament. El que vull que entengui el Govern és que si
deixa els consells insulars a la seva sort que facin un canvi
crític, facin un canvi de paradigma, com vostè mateixa ha dit,
amb els seus propis recursos, això serà impossible; és a dir, cal
una acció concertada. El que proposam nosaltres en el punt
sobre el transport públic és una acció concertada del Govern,
una estratègia específica per donar un impuls definitiu al
transport públic, juntament amb els consells insulars, i
evidentment això haurà de preveure finançament o
cofinançament. No hi ha cap compromís específic del Govern
perquè el Govern posi una quantitat de doblers determinada
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sinó que aquest tema s'afronti amb la serietat, amb la celeritat
que toca.

Sr. Méndez, per acabar, crec que vostè aquí, més que llegir
el que posa, ha llegit una mica els seus prejudicis, el tema de
les prohibicions, etc., escolti, aquí bàsicament el que fem és
convèncer per la via de la dissuasió, per l'existència d'un bon
transport públic que simplement dissuadeixi l'ús del vehicle
privat. Crec que el seu discurs respecte d’aquesta... sí, la utopia,
-em sembla que ha dit el Sr. Borràs, no?-, de dir, escolti: i si
fóssim capaços de generar energia gratuïta de forma infinita?
Bé, mentre no arriba això, em permetrà que proposi la reducció
del consum, perquè si no, evidentment, no ens en sortirem.

I, Sr. Méndez, ser propietari de l'energia que un genera, que
a vostès em sembla que és el seu model, vostès, que són els
grans liberals, resulta que li molesta que els ciutadans siguin
propietaris de l'energia que generen. Escolti, aquesta..., no hi ha
llibertat més gran que la que dona l'autosuficiència, i això
serveix per a les persones i serveix per als col·lectius. Per tant,
crec que haurien de revisar el seu discurs i, en lloc de...,
perquè, igual que vostè fa prejudicis sobre el meu discurs, jo
els faig sobre el seu, aquest discurs en què sembla que està molt
preocupat de mantenir els privilegis de les companyies
elèctriques, crec que van en contra del liberalisme que vostès
prediquen. 

Per tot això, Sr. Melià, gràcies pel seu suport també,
gràcies, en general, a tots els grups pel suport que ens puguin
donar a diversos punts. I ja veurem a veure quin és el resultat
de la votació, perquè realment és molt incert. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Castells...

(Pausa)

Un cop finalitzat el debat, procedirem a la votació. Farem
votació separada dels set punts. Votarem el punt sencer sense
votacions per sots-grups per lletres. Per tant, ara passam a votar
el punt número 1. Votam. 

17 sí, 29 no i 4 abstencions. 

Ara passam a votar el punt número 2. Votam. 

21 sí, 30 no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 3. Votam. 

17 sí, 30 no, 4 abstencions. 

Ara passam a votar el punt número 4. Votam. 

21 sí, 30 no, cap abstenció. 

Ara passam a votar el punt número 5. Votam. 

21 sí, 30 no, cap abstenció. 

Del punt número 6, entenem que la proposta no és realment
una transacció, sinó una petita modificació per aclarir millor el
text. Per tant, passam a votar, supòs que ningú no s'oposa a
aquesta petita modificació, per tant, passam a votar el punt
número 6 amb aquesta modificació incorporada. Votam. 

47 sí, 4 no i cap abstenció. 

I ara passam a votar el punt número 7, que és l'esmena
d'addició RGE núm. 4438/22. Passam a votar. Votam. 

44 sí, 4 no i cap abstenció. 

Passam al quart punt de l'ordre del dia que consisteix en el
debat i la votació de les proposicions no de llei.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 4085/22,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures urgents adreçades als voluntaris de Protecció Civil
de les Illes Balears.

Debatrem, en primer lloc, la Proposició no de llei RGE
núm. 4085/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures urgents adreçades als voluntaris de Protecció Civil de
les Illes Balears. Començam amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President, bon dia de nou, senyores i senyors
diputades. El passat 29  d'abril vam enregistrar aquesta
proposició no de llei fruit de la reunió que vam mantenir amb
els caps d'agrupació de Protecció Civil de les Illes Balears, el
passat 27 d'abril, per poder, primer de tot, reconèixer una
vegada més el nostre compromís, l’agraïment i reconeixement
d'aquestes gairebé mil persones, mil voluntaris, que formen la
família de Protecció Civil a les Illes Balears, i que sempre que
la societat de les Illes els necessita, hi són presents.

També a vostès, senyors i senyores diputats, no els ve de
nou que el Partit Popular, en qualsevol format que permet
aquest parlament, doncs, ens interessem i proposem iniciatives
per poder millorar, incentivar i poder canviar les coses que
entenem que no són adients a dia d'avui.

Des del Partit Popular també ens esforçam per intentar
captar i posar de manifest les inquietuds que ens traslladen
aquestes persones, aquest col·lectiu en concret que és Protecció
Civil i, per açò, hem presentat aquesta iniciativa, aquesta
proposició no de llei, sis punts, per intentar aconseguir i
millorar objectius bàsics, que volem entendre que vostès també
estaran d'acord amb la necessitat de millorar. Parlam de temes
tan bàsics i essencials per als col·lectius voluntaris que
col·laboren amb els serveis de seguretat, amb els serveis contra
incendis, amb els serveis dels diferents ajuntaments de les Illes,
on necessiten unes bones cobertures dels serveis de
telecomunicacions i que a dia d'avui encara no estan garantits,
i que nosaltres entenem que són equipaments indispensables,
equipaments bàsics per poder disposar d’una bona organització
i poder minimitzar els perills quan parlam de sinistres, com
poden ser incendis, inundacions, etc., aquestes persones han de
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tenir la màxima cobertura per poder-se comunicar i poder fer
feina amb els majors graus de seguretat. 

També hem presentat un altre punt, com no pot ser d'una
altra manera, necessiten una formació, una formació que
sempre reivindicam des del Partit Popular, que ha de venir de
la mà dels interessats, supervisat pels tècnics i pels
responsables polítics dels ajuntaments als quals pertanyen i, per
tant, aquesta formació se’ls ha de facilitar des de l'Escola
Bàsica d'Administracions Públiques, des de l'EBAP, i ha d’anar
en aquesta línia i amb aquest compromís.

També demanam 1milió d'euros, és una quantitat que
entenem que és perfectament assumible per aquest Govern de
les Illes Balears, perquè puguem millorar els materials, la
reposició dels vehicles, que ja tenen uns anys, millorar aquestes
comunicacions, millorar el vestuari, etc. Així com en diferents
ocasions vostès ens han dit que els voluntaris de Protecció Civil
depenen dels municipis, però hi ha administracions, com el
Consell d'Eivissa, que fa dos anys seguits que fa aportacions a
posta perquè creu i confia en aquestes persones i necessiten
aquest suport els municipis, que també són ciutadans de les
Illes Balears i, per tant, el Govern de les Illes Balears entenem
que no pot deixar d'atendre aquestes necessitats tan justificades.

També una campanya, nosaltres demanam una campanya,
que aquí els partits que formen el Govern ens han presentat una
esmena, i jo els diré: amb quina finalitat han presentat vostès
aquesta esmena? Perquè el Partit Popular l'únic que fa és posar
un temps per organitzar una campanya, a finals de l'any 2022,
ens sembla que amb prou mesos... quan és una cosa que vostès
ens senten dir des del principi d'aquesta legislatura, per tant,
que vostès ens vulguin suprimir l'espai, el temps, idò entenem
que no és responsable.

I quant a l’altre canvi que vostès ens volen incorporar amb
l'esmena, és incorporar la paraula “batlles” o “batllesses”, quan
nosaltres comentam, concretament amb els responsables
polítics de cadascun dels municipis, per tant, no perquè vostès
vulguin canviar la redacció, la finalitat és la mateixa.

I quant al punt sisè, entenem ja que açò és..., ja passa un
poc de qualsevol circumstància, de qualsevol justificació que
pugui haver-hi, duen vostès més de tres anys en aquesta
legislatura governant i que el director general d'Emergències,
qui és el responsable directe d'aquestes agrupacions de
Protecció Civil, que no hagi volgut presentar-se ni les
agrupacions d’Eivissa ni les agrupacions de Menorca, quan s’hi
ha desplaçat per altres qüestions, idò açò ens sembla que és una
falta de respecte imperdonable, i, per tant, no crec que vostès
s'atreveixin a votar que no a una cosa que entra dins les seves
funcions, dins les seves responsabilitats, que una persona que
té una responsabilitat directa sobre un col·lectiu altruista i
voluntari, com són els voluntaris de Protecció Civil, no hagi
volgut presentar-se, explicar-los de primera mà quins objectius
pretén el Govern balear, explicar-los de primera mà què pensa
i què vol potenciar i què vol aconseguir amb aquest col·lectiu
de voluntaris de Protecció Civil. Per tant, entenem que és hora
ja que es presenti aquesta persona.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Intervenció dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... que han presentat, conjuntament, l'esmena RGE núm.
4440/22. Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, president, bon dia, diputats i diputades. Sr. Camps,
senyors i senyores del Partit Popular, aprofitaré aquesta
proposició no de llei per fer un preàmbul i per posar en valor,
una vegada més, tota la feina del col·lectiu de les agrupacions
locals de voluntaris de Protecció Civil. 

Ho hem fet així en altres ocasions en què ens han dut aquest
debat i volem posar, una altre vegada en valor la feina dels
homes i les dones amb vocació real de servei, amb generositat
i altruisme i que tenen com a valors principals açò, la
generositat i dedicar el seu temps que treuen de família, a part
de la feina i de tots els temes que tenen de dedicació en altres
coses personals, idò dediquen temps a la resta.

Per tant, ja se’ls va donar el reconeixement per part
d’aquest govern el 2018, quan se’ls va donar la Medalla d'Or
dels Premis Ramon Llull, i també volem fer aquest
reconeixement en tot el tema de la pandèmia, en què també va
fer una feina incansable.

Hem arribat a acords, senyors i senyores del PP, en aquest
cas, en temes de Protecció Civil de voluntaris, però li he de dir,
Sr. Camps, que vostè en moltes altres coses reitera els debats,
és cert, vull dir..., debatem diverses vegades el mateix en
comissió, diverses vegades... després ens ho du a plenari. Jo li
dic que hem arribat a acords i estam contents d'haver arribat a
aquests acords en comissió, ens ho du aquí a plenari i així ho
debatem, no tenim cap problema, però sí que és cert -i vostè ho
ha avançat- que les agrupacions de Protecció Civil són
responsabilitat dels batlles i batllesses; açò ho sap vostè perquè
és un exbatlle.

I nosaltres volem posar en valor, en aquest cas, la feina que
fan des dels ajuntaments de les Illes Balears per donar aquest
suport a les agrupacions locals de Protecció Civil de voluntaris,
perquè..., miri, jo he repassat els pressuposts de les Illes
Balears, i li diré: els ajuntaments de Balears són dels
ajuntaments que donen més suport, perquè hi ha la partida del
programa 135, dels ajuntaments, on tots els ajuntaments, i aquí
li puc dir Alaior, de tots els colors polítics, Alaior, Ciutadella,
Maó..., vull dir, concretament aquí a Mallorca hi ha Sant
Antoni de Portmany, per exemple, que té..., ahir mirava els
índexs, té 22,2 euros per habitant en el programa de 135,
Calvià, Llucmajor, Eivissa també.

Vull dir, vostè fent aquestes propostes posa en dubte el
suport dels ajuntaments a Protecció Civil, posa en dubte..., i jo
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aquí vull posar en valor..., aprofitaré aquesta proposició no de
llei per posar en valor el gran esforç que fan tots els
ajuntaments amb la seva realitat concreta, perquè açò també ho
pot fer vostè, ja que diu que va fer una reunió amb tots els caps
de Protecció Civil, demani’ls quina realitat tenen, demani-ho
als alcaldes no n'hi ha cap d'igual, cap, uns tenen unes
necessitats, uns en tenen unes altres, i vostè ve aquí i ens
demana 1 milió d'euros, hala!, vinga, i en base a què?

Miri, nosaltres li diem: hi ha un fons de cooperació que els
ajuntaments poden demanar, concretament, segons les
necessitats concretes de cada ajuntament. Nosaltres anam per
aquí, Sr. Camps, formació, se’ls dona formació de manera
coordinada -de manera coordinada. Que es poden millorar
coses? Sí, d'acord, però veiem aquestes propostes que vostès
du, idò un poc esbiaixades, com a una obsessió a fer una
oposició al Govern de les Illes Balears quan col·lateralment
esquitxa tots els ajuntaments, quan fan una feinada. Als
pressuposts donen suport a totes les necessitats, tant de material
com en temes de locals...

Volem posar en valor aquest tema perquè creiem que és
important fer-ho així, perquè és un tema de cooperació i
col·laboració entre administracions. I per açò nosaltres fem
aquesta esmena al punt 5. Esperem que ens l’acceptin, li fem
aquesta esmena que no és res més que posar en evidència que
les necessitats s'han de parlar, s’han de parlar i s'ha de fer des
de la cooperació i la col·laboració entre administracions,
perquè nosaltres des del Parlament difícilment sabrem quines
necessitats hi ha als diferents ajuntaments de les Illes. Els que
ho han de dir són els batlles, els que ho han de dir són els
ajuntaments i s'ha de parlar perquè, a part, no seran les
mateixes a tots els municipis.

Per tant, nosaltres hem fet aquesta esmena, esperem que ens
l’accepti.

Simplement per acabar, les agrupacions de voluntaris de
Protecció Civil es basen en uns principis molt clars, que és la
col·laboració, la cooperació, la coordinació i la solidaritat, ho
volem agrair, ho volem manifestar així.

I, senyors del Partit Popular, sabem que és demanar molt,
però volem que es respectin aquests valors i per açò el nostre
posicionament en aquesta PNL.

Moltes Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes Gràcies, Sra. Carbonero. Intervenció del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, jo començ a tenir dubtes de si és que
li imposen una quota des del seu grup parlamentari, un poc al
fil que ens comentava la Sra. Carbonero, que tornam debatre
qüestions que ja han estat debatudes, però que, a més, a

comissió vàrem aprovar una iniciativa seva per unanimitat en
qüestió de Protecció Civil. Això és una realitat. 

I després, és clar, quan revisam els punts d'aquesta
iniciativa, alguns ens sorprenen, perquè encara que, quan la
Sra. Carbonero li parlava que es feia formació, vostè capejava,
però en realitat el Pla de formació de voluntaris de Protecció
Civil està penjat a una pàgina web que es diu “caib.es”, que és
la pàgina web del Govern de les Illes Balears i, per tant, és
públic i, per tant, es fan aquestes formacions. I jo crec que de
vegades molts dels punts que vostè ens duu, tant a comissió
com aquí en el Ple, és informació pública, i jo crec que la
informació pública és vital que la puguem conèixer.

Des del nostre grup parlamentari també valoram moltíssim
els voluntaris de Protecció Civil, tal com deia la Sra.
Carbonero, són unes competències dels batlles i batllesses,
sempre són allà, solen ser els primers que arriben quan hi ha
alguna emergència i, per tant, nosaltres això ho valoram molt
positivament.

I en aquest sentit, ja li dic que, per exemple, pel que fa al
punt 1, hi votarem a favor perquè, encara que és cert que s'han
fet algunes millores i també s’ha augmentat pressupost en
aquest sentit, però estam d'acord amb reforçar la cobertura de
les comunicacions, perquè pensam que és una qüestió vital a
l'hora de poder posar-se en contacte i de poder atendre totes les
urgències i necessitats que sorgeixin.

Nosaltres, al punt 5, encara que vostè a la seva primera
intervenció, ja sense deixar-nos tan sols explicar, ja sembla que
ens denegarà acceptar aquesta esmena, però nosaltres l'únic que
fem és acotar un poc més quant a les campanyes de
sensibilització i de col·laboració que es realitzin des dels
diferents municipis per captar nous voluntaris. Sí que és vera
que nosaltres hem tret de l'equació els consells insulars, que
vostè manté en aquest punt, perquè, com ja li ha explicat la Sra.
Carbonero, és una competència municipal. Llavors, està molt
bé que el Consell d'Eivissa col·labori, això..., no..., això està
beníssim, però és cert que en temes de competències no hi
tenen res a veure. 

Sí que em volia referir al tema del punt 4, perquè sembla
com si ara mateix aquests voluntaris de Protecció Civil no
tenguessin cap tipus d’assegurança, quan existeix un reglament
del personal voluntari de Protecció Civil de les Illes Balears on
s’especifica la necessitat de tenir una assegurança per protegir
el voluntari, però també a tercers, diguem, i per responsabilitat
civil, i, de fet, això és precisament el que té una assegurança de
responsabilitat civil i penal per als voluntaris.

Llavors, no em vull allargar més, perquè és una qüestió que
ja hem parlat moltes altres vegades, però sempre em fa la
sensació que és com si no es fes res des del Govern, en matèria
d'emergència. I jo crec que es fan moltes coses, ho veiem cada
any amb els diferents pressuposts i, com també ja se li ha
explicat, els ajuntaments poden sol·licitar a través del Fons de
cooperació local aquests doblers, aquests fons, per renovar
material, renovar vehicles o per al que considerin necessari i
que, com ja també s’ha explicat, molts d'ajuntaments aposten
fermament per reforçar totes aquestes plantilles perquè supòs
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que, com tots nosaltres, valoren la tasca que fan tots aquests
voluntaris.

I, sense més, això és tot, gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, president, diputades, diputats, Sr. Camps. El
primer, evidentment, sense cap mena de dubte i, a més, des del
coneixement -des del coneixement- de la feina que fan, i el
reconeixement de la feina que fan, a les voluntàries i voluntaris
de les diferents agrupacions de Protecció Civil. No hi ha cap
ajuntament de les Illes Balears amb agrupació de Protecció
Civil que entengui el funcionament de l'ajuntament en dies de
curses, de festes, de diades, de qualsevol cosa, sense la
col·laboració i la implicació de les voluntàries i voluntaris de
Protecció Civil. Per tant, des d'aquí, des de MÉS per Mallorca,
sempre, des de les batlies i regidories que tenim als diferents
ajuntaments, sempre, un reconeixement explícit a totes aquestes
persones que, a més a més, de fer -ho de forma voluntària, ho
fan fàcil, faciliten molt la feina, també, als regidors i regidores,
batlles i batllesses.

Parlant de batles i batlesses i agrupacions de Protecció
Civil, avui un exbatle m'ha recordat que, ells encara recorden,
quan el Sr. Rodríguez era conseller d’Interior, perquè tenia
absolutament marginades les agrupacions de Protecció Civil
dels ajuntaments que no eren del Partit Popular. Els
ajuntaments que eren del Partit... -m'ho ha dit un exbatle, eh?,
no..., m'ho ha dit un exbatle sense mala intenció, m'ha dit:
recorda’ls, quan governava Rodríguez, que els cotxes bons, els
motors de serrar bons...”...

(Remor de veus)

..., era molt evident, moltíssim.

Emergències, coordinació entre tots els cossos
d'emergències, creiem que és una cosa imprescindible que s'ha
d'abordar; s’ha d’abordar, com més aviat millor, hi ha molts de
cossos d'emergències i un és el de Protecció Civil, i seria bo
que hi hagués aquesta coordinació; i s’ha d’abordar aquesta
coordinació també des de la legislació, no només en reunions,
sinó també des de la legislació.

Aquí ens hi trobarà, però amb propostes en positiu i amb
feina, amb treball conjunt, no des del populisme i des de
l’electoralisme..., no, aquí no ens hi trobarà, ens hi trobarà des
de les propostes en positiu, des del coneixement de la realitat
a cada territori, aquí sí que ens hi trobarà, entre d’altres coses,
perquè la gent que ho pateix, que són els regidors, batlles i
batllesses, ho reclamen, per què? Perquè és una necessitat real,
perquè quan es troben en una situació d'emergència, ho
necessiten.

Vostè ha dit que això, que la proposició no de llei, surt a
partir d'una trobada que té el Partit Popular amb les diferents
agrupacions de Protecció Civil. En som conscients que varen
tenir una trobada amb les diferents agrupacions de Protecció
Civil, sap per què en som conscients? Perquè els vàreu haver
d'enviar tres o quatre missatges, perquè qualcú es connectàs a
la reunió. Sí. Sí! Perquè els hem vist els missatges que els varen
enviar, els hem vist els missatges que varen..., i varen
pressionar agrupacions de voluntaris. I això és molt lleig,
pressionar gent voluntària que fa les coses perquè vol, és una
grosseria! No vol dir que vostè sigui un grosser, és una
grosseria, perquè ningú no es volia connectar i els varen forçar
que es connectassin, gent voluntària, i és molt lleig, i això no es
fa, i això no es fa!

I després m'agradaria que ens explicàs d’on treu la quantitat
d’1 milió d'euros. No, no..., pot detallar una mica el què,
perquè poden ser 100.000 o poden ser 2 milions, i ens
agradaria que ens explicàs... Està bé, 1 milió d'euros, perquè
sona bé, és tallada rodona, i sona bé, però ens agradaria que ens
explicàs una mica, ens detallàs una mica, la qüestió perquè 1
milió d'euros, així, sense...

Al punt 5 li hem presentat l'esmena perquè entenem que
millora el text i el fa més..., va més ajustat a la necessitat. Però,
així i tot, li votarem a favor. I, com ha dit la Sra. Sans, li
votarem a favor del punt 1.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Primero, manifestar en mi nombre y en
el de mi grupo parlamentario el reconocimiento, la gran labor
de este colectivo específico del voluntariado. Hombres y
mujeres de Protección Civil, un agradecimiento a su esfuerzo,
antes, durante y post la pandemia de la COVID.

Su trabajo es fundamental, lo hemos visto durante
fenómenos atmosféricos adversos, que nos ha tocado vivir de
cerca en nuestras islas, lo vivimos en las inundaciones, en la
torrentada del Llevant, acuérdense de su gran labor esos días y
también en múltiples ocasiones en las que ha habido que activar
el sistema de emergencias con caps de fibló, incendios,
inundaciones, eventos y actividades deportivas, y muchos más.

Y vaya por delante también el reconocimiento de mi grupo
parlamentario para la familia de voluntarios de protección no
oficial. Y decirle al Sr. Camps que votaremos a favor de todos
los puntos de esta proposición no de ley, como hemos hecho
siempre en relación con sus propuestas para mejorar este
cuerpo, este equipo de Protección Civil.

Porque el mayor  reconocimiento que podemos hacerles ya
no son estas palabras vacías sino darles los recursos necesarios
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y suficientes y sobre todo esa formación necesaria que es
evidente que es fundamental para garantizar la seguridad en el
caso de emergencias.

No olvidemos que estos funcionarios, perdón, que estos
voluntarios tienen una relación directa con las administraciones
municipales y con el Govern y la función pública, a diferencia
de otros colectivos de voluntarios, por eso el Govern debe
coordinar y debe darles más recursos y formación, insisto, para
atender mejor a la ciudadanía, a nuestros visitantes y garantizar
mayor seguridad y mayor eficiencia. 

La formación, es que viene regulado en el artículo 15 del
Decreto 32/2019, por el que se aprueba el Reglamento del
personal voluntario de protección de les Illes Balears, debe ser
una formación adecuada para la preparación de los efectivos
para que cumplan sus misiones con criterios de eficiencia, de
efectividad y con las máximas garantías de seguridad, como
dice el propio decreto. Por eso, es el Govern quien debe
contribuir a esta formación y deberán definirse, por el EBAP y
por la Dirección General de Interior y de Emergencias, esos
ciclos de formación que deben garantizarse a nuestros
voluntarios de Protección Civil.

Esta PNL que debatimos hoy aquí no es y no debería tener
carácter ideológico alguno. Estamos hablando hoy de las
condiciones de nuestros voluntarios de Protección Civil, de la
seguridad de los ciudadanos de nuestras islas ante situaciones
adversas de emergencias o catástrofes y, por eso, creo que
debería estar despojada cualquier votación de esta ideología.
No entiendo algunas de las intervenciones. 

 Por eso..., y siempre hemos demostrado que muchas de
nuestras peticiones recurrentes, primero a la consellera de
Administraciones Públicas en su momento, ahora a la
consellera de Presidencia, han  ido encaminadas, tanto en forma
de enmiendas a los presupuestos generales de la CAIB, como
de propuestas o de apoyo a PNL que nos ha presentado casi
siempre el Grupo Parlamentario Popular, han ido encaminadas
a solicitar ese incremento de la formación de la Protección
Civil y a aumentar las partidas, esa escasa partida que tienen en
los presupuestos generales. 

Por eso, vamos a dar nuestro apoyo a los puntos 2 y 3. Por
supuesto votaremos a favor del primer punto, es esencial que
dotemos de mejores repetidores y tener máximas garantías de
comunicación y de seguridad en los servicios de Protección
Civil.

El punto 5, estamos de acuerdo también en impulsar desde
el Govern una campaña coordinada, sobre todo coordinada, de
captación de voluntarios para cada una de las islas y que
participen los diferentes municipios, que es donde pertenecen
estos cuerpos y estos equipos de Protección Civil.

A favor del punto 6, que obligaría a asumir el compromiso
del director de Emergencias a reunirse en cada una de las islas.

Y el punto 4, es cierto que en el Decreto 2019, al que ha
hecho mención, en su artículo 17, viene regulada ya la
obligación de este seguro de responsabilidad civil, porque los
voluntarios deben estar cubiertos, y quiero pensar que esto es

así y espero que así sea siempre. El tema está en quién debe ser
el responsable del pago de las primas. Según este decreto, el
artículo 17 en su párrafo..., en su punto 3, debe ser el propio
Govern quien dé su propia partida presupuestaria, pague estas
primas; pero es verdad que hay una coletilla que dice que si no
hay esa partida presupuestaria la deben asumir las
administraciones locales quienes las asuma. De todas formas,
votaremos a favor también de ese punto 4 de la PNL. 

En conclusión, damos nuestro voto favorable a todos los
puntos de esta proposición no de ley.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Buenas tardes. Nosotros, por supuesto, vamos a apoyar esta
iniciativa. Hace seis meses debatimos aquí una moción sobre
Emergencias en donde ya apunté que si algo justifica el
sostenimiento, con nuestros impuestos, de los servicios
públicos es precisamente que podamos responder ante las
situaciones de emergencia que son atendidas por los servicios
de Protección Civil, los primeros en llegar cuando
verdaderamente estamos en apuros y vemos peligrar nuestras
vidas o nuestros hogares.

Es necesario que la comunidad autónoma recoja en sus
presupuestos una partida que sea adecuada y suficiente para
que las agrupaciones de Protección Civil puedan adquirir los
materiales necesarios para llevar a cabo su importantísima
labor, tal y como establece esta iniciativa.

Lejos de ello, el Gobierno de la Sra. Armengol se dedica a
despilfarrar millones de euros en gasto superfluo, mientras que
los servicios que son vitales para los ciudadanos tienen partidas
presupuestarias ridículas y totalmente insuficientes. 

Los voluntarios de Protección Civil tardan dos años desde
que adquieren el material necesario para realizar su labor hasta
que reciben la subvención que les corresponde para ello. Y
encima tuvimos que escuchar a la consejera responsable de
esto, a la Sra. Garrido, en esta misma cámara, mintiendo
descaradamente, diciendo que el Gobierno de Baleares les da
uniformes a los voluntarios de Protección Civil; que es mentira.
El Gobierno balear ni les da uniformes a los voluntarios ni les
da material alguno para que estén perfectamente equipados,
como nos decía aquí la consejera hace seis meses. 

Quienes conocen la realidad de los voluntarios de
Protección Civil conocen la verdadera situación precaria que
viven. Y resulta insultante escuchar las mentiras que son
capaces de pronunciar los miembros del Gobierno de Baleares
para tratar de justificar lo injustificable.

Lo único que reciben las agrupaciones de Protección Civil
de la Sra. Garrido es una ridícula subvención mileurista al año,
una formación a través del EBAP, que es totalmente

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 120 / 17 de maig de 2022 7475

insuficiente, y unos seguros de responsabilidad civil y
accidentes que no cubren muchos de los siniestros en los que se
pueden ver envueltos en el ejercicio de su altruista y admirable
labor.

Ni siquiera disponen de un mínimo asesoramiento jurídico
por parte del Gobierno autonómico ante los diferentes
problemas que les puedan surgir. Los voluntarios han quedado
desamparados y abandonados a su suerte cada vez que han
necesitado ese asesoramiento. 

Desde VOX ya solicitamos en el Consejo de Mallorca que
las subvenciones a las agrupaciones se otorgasen en función del
número de habitantes del municipio, como ya sucede en
Eivissa. Pero, por supuesto, la iniciativa de nuestra consejera,
Cristina Macías, en el Consejo de Mallorca fue rechazada por
los votos del PSOE, de Podemos y de MÉS, los mismos que no
tienen ningún miramiento a la hora de despilfarrar para
subvencionar el catalán, el pseudofeminismo, la colectivización
LGTBI y demás chiringuitos compra votos. 

También es necesario mejorar la formación, este gobierno
autonómico ofrece cursos básicos para poder ser voluntario,
pero se olvida de ofrecer cursos de reciclaje para los
voluntarios que ya existen. Para poder actuar con garantías es
necesario que los voluntarios de Protección Civil puedan
recibir formación en materias muy diversas que les capaciten
para actuar en múltiples situaciones, desde incendios forestales
hasta inundaciones, conducción de vehículos o en materias de
primeros auxilios o el uso de desfibriladores, entre otras
muchas materias. 

El uso de un desfibrilador requiere de una capacitación que
debe actualizarse cada dos años. No podemos permitir que ante
un paro cardíaco los voluntarios actúen sin haber recibido el
curso de reciclaje, con las consecuencias legales que eso puede
acarrear en caso de que se produzca un fallecimiento antes de
que llegue el 061.

Por tanto, tal y como ya apunté hace seis meses, hoy vuelvo
a reiterar, basta de despilfarros, el dinero público hay que
dedicarlo a lo importante y necesario. Necesitamos invertir en
formación para los voluntarios de Protección Civil. Y a ver si
el Gobierno balear se da por enterado y se reúne de una vez con
las agrupaciones, que al director general lo han visto dos veces
y a la consejera ni la conocen, ni la que está ahora, ni la que
estaba antes, y esto demuestra que el Gobierno balear sólo se
acuerda de les agrupaciones de Protección Civil cuando las
necesita, pero cuando ya no las necesita, pues pasa de ellas,
como durante la pandemia que los pusieron a repartir
mascarillas. 

A pesar de que es el Gobierno de Baleares quien debe
realizar las funciones de coordinación, en caso de grandes
emergencias, o cuando se organizan preventivos que afectan a
varias agrupaciones. Por tanto, sí, el Gobierno de Baleares sí
tiene competencias sobre los voluntarios de Protección Civil y
no solamente los ayuntamientos. 

Por tanto, nuestro voto a favor de todos los puntos de esta
iniciativa. Gracias, presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. 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. Des d'El Pi,
igual que la resta de portaveus que m'han precedit, volem
reconèixer i agrair la tasca de tots els membres i agrupacions de
Protecció Civil de les nostres illes, i reconeixem que sempre hi
són, tant davant festes i alegries, com davant d'esdeveniments
esportius, però també hi són en els moments més complicats i
s’ha pogut comprovar davant incendis, fenòmens
meteorològics, o fins i tot davant la pandèmia, que han
demostrat la seva vàlua i la seva estreta col·laboració, en
benefici dels ciutadans. 

És veritat que des del Govern i s’ha de reconèixer, s'ha
avançat i s'ha fet feina en la millora dels membres de Protecció
Civil, però també és veritat que aquesta tasca pot millorar. És
veritat, com s’ha dit, que els ajuntaments fan esforços, grans
esforços, però també és veritat que és important que hi hagi
col·laboració, coordinació i cooperació amb el Govern. Sí que
és cert que les competències en tema de Protecció Civil són
dels ajuntaments, però també és cert, que hi ha moltes
competències que són del Govern, i moltes vegades són els
ajuntaments els que les agafen i els que les assumeixen i que
també hi gasten. Per tant, com dic, és bo que hi hagi
col·laboració i cooperació entre les dues institucions, i també
amb el consell, que també ha dit el Sr. Camps, que també
col·laboren en moltes ocasions. 

Nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa, perquè el que
vol fer és millorar la situació actual. En el punt 1, és cert que es
varen posar repetidors i es varen reforçar les cobertures amb els
TETRA a diferents punts, però també és cert que aquesta
cobertura encara no existeix per tot i encara hi ha punts negres
que és necessari que es puguin garantir que hi hagi aquesta
cobertura. Per tant, hi donarem suport. 

En el punt 2 s'ha parlat dels fons de cooperació, però no
veiem malament que hi hagi una partida específica, nosaltres no
diem ni que fos d’1 milió, ni fos de 500.000, però sí que hi hagi
una partida específica i que el Govern cada any pugui
modificar, davant les necessitats que els puguin haver
manifestat des de les diferents agrupacions, aquesta partida, i
així es veu la voluntat del Govern de donar suport a aquests
membres. 

En el punt 3, també hem de dir que hi ha hi ha cursos i hi ha
formació per part de l'EBAP, per a tots els membres de
Protecció Civil, però també ens han comunicat que moltes
vegades falten places, conviden les agrupacions que de
l’agrupació hi vagin dues, tres, depèn evidentment del nombre
de persones que hi hagi, però que no tot el personal o no totes
les persones que formen part d’aquella agrupació,
desgraciadament, poden fer aquests cursos. I estaria bé en
aquest sentit que es poguessin ampliar. 
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Amb referència a les pòlisses d'assegurança, també vull dir
que existeixen aquestes pòlisses, però, com també s'ha dit
moltes vegades, o en alguns moments, no tenen les garanties
necessàries a totes les accions que es puguin fer des de
Protecció Civil i, per tant, s'haurien d'ampliar.

Amb la campanya de sensibilització i captació de nous
voluntaris, hi estam totalment d'acord, crec, i tots ens omplim
la boca i agraïm la feina que fan, però també és bo sensibilitzar
i captar aquests nous voluntaris que vulguin tenir una part del
seu temps dedicat a ajudar la ciutadania. 

I ja per acabar, també som conscients que hi ha un
coordinador i que existeixen reunions amb els membres de
Protecció Civil. Però també és veritat que hi hauria d'haver, per
part del Govern, el compromís que el director general en algun
moment de la legislatura es pogués dirigir a les diferents
agrupacions, per explicar el que es vol fer durant el seu mandat. 

Per tant, com dic, no tot el que es diu va en contra del que
es faci, sinó tot el contrari, el que fa és reafirmar la feina que es
va fent del Govern, però que, en tot cas, es pot millorar. D'aquí
el nostre suport.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, ara debatem una PNL que crec
que ja han dit que ha estat debatuda en diverses ocasions, jo
crec que és la primera vegada que la debatre, així que, almenys,
per a mi és nova, almenys jo tinc..., és una sort, sembla que sí,
però una PNL relativa a uns voluntaris que han fet, fan i
segurament continuaran fent una tasca molt important; una
tasca que també ja va ser reconeguda amb el Premi Ramon
Llull del 2018 a tot el col·lectiu de Protecció Civil de les Illes
Balears. Es troben tant en sinistres, en calamitats, com també
en proves esportives -aquí vull ressaltar també i donar
l’enhorabona per la gran tasca feta el darrer cap de setmana a
Formentera, que hi va haver la mitja marató i en aquesta mitja
marató varen ser uns dels que més van ajudar que la prova
pogués anar ben bé.

A les Illes Balears tenim més de 50 agrupacions, la majoria
a Mallorca, i a Formentera tenim una agrupació. Sí que es parla
de si estan o no estan ben dotades i d’altres, jo sí que m’he
preocupat, en veure aquesta proposta, de parlar amb voluntaris
de Protecció Civil de Formentera, perquè, a més, allà, com bé
saben, ens coneixem tots de molt a prop, i l’esperit d’aquesta
proposta que s’ha dit no és tal, no hi ha aquesta mancança de
formació, no hi ha aquesta mancança de mitjans, no hi ha
aquesta calamitat, sincerament, no existeix. Llavors em costa
donar suport a alguns dels punts.

A Formentera també s’ha fet una tasca en el primer punt, tot
i que li avanç que el primer punt li votarem a favor, sí que s’ha
fet una tasca en reforçar sistemes d’informació per al
disseminat. Per exemple, s’ha instal·lat una xarxa de PDA

perquè els serveis d’emergència, siguin els que siguin, ja sigui
Protecció Civil quan fa falta, com les ambulàncies, com la
Guàrdia Civil, hi ha unes plaques geolocalitzades a tota l’illa,
perquè les zones rústiques puguin estar d’alguna manera
localitzades per GPS, perquè si han d’anar a algun lloc pugui
ser més efectiu.

En el segon punt, ja li ho han dit altres portaveus, parlen
d’un compromís, d’una partida pressupostària. Com li acab de
dir, a Formentera no tenim aquest problema i, a part, la manera
discrecional de ficar 1 milió d’euros, o no ficar-ne 20, o mig
milió o 100.000 euros, sincerament no la comprenc, i no li ho
dic en to pejoratiu, però no entenc per què es fica aquesta
partida. A més, existeix aquest fons de cooperació respecte del
qual, quan s’ha demanat qualque cosa, sí que ha arribat. Potser
aquests uniformes que es diu vénen dels fons de cooperació,
potser, tal vegada, que és d’on han de venir els fons per a les
qüestions de Protecció Civil.

En el punt tercer, es parla del Pla de formació. En aquest
punt, també he fet l’esforç de veure com està el Pla de formació
a Eivissa i Formentera. Ara mateixa hi ha dos cursos que tenen
les llistes d’admesos, Sra. Sureda, sí que li he de rebatre que, en
el cas d’Eivissa i Formentera, els cursos tenen, un té 20 places
i en té 10 d’ocupades, encara en queden 10, si volen poden anar
d’aquí de Mallorca allà, queden places; i un altre té 15 places
i n’hi ha 3 ocupades, llavors en queden encara 12 a ocupar. Per
això li dic que almenys allà sí que es fan els cursos, sí que hi ha
pla de formació i queden places per si hi hagués necessitat.

En el quart punt es parla d'una assegurança de
responsabilitat civil i de defensa penal, aquesta assegurança
existeix, és més, quan Protecció Civil ha d'actuar dins una
prova esportiva és el responsable de la prova esportiva qui ha
de garantir que existeix aquesta assegurança per cobrir tot el
que hi ha dins aquesta assegurança, inclosos els mitjans de
Protecció Civil, perquè per demanar un permís per fer una
prova esportiva fa falta fer un pla d'emergències i en aquest pla
d'emergències s’han d’indicar quins són els efectius que hi
haurà i l’organitzador de la prova ja ha d'haver parlat amb
Protecció Civil, llavors sabrà quants mitjans hi haurà perquè
l’assegurança que té el coordinador de la prova esportiva la
tingui. I en el cas del Govern ja hi està inclòs, llavors donar
suport a un punt que no té sentit no costaria.

Al punt cinquè li hem presentat una esmena i sí que s'ha
parlat per part de diversos membres d'aquesta cambra que els
consells no tenen competència. Alerta, hi ha un consell que sí
que té competència en Protecció Civil, perquè és consell i
ajuntament, el Consell Insular de Formentera, llavors per si de
cas, perquè moltes vegades que es diu sembla que no queda
gravat, ho recordarem: el Consell de Formentera és al mateix
temps ajuntament i té les dues competències, llavors les
competències municipals també les té el Consell de
Formentera.

Tot i açò, és cert que l'esmena que li plantegen estaria més
encertada, però, sigui com sigui, per la nostra part, pel meu
grup li donarem suport al punt del qual parla. Sí que és un poc..
catastrofista, que hi ha tot un fracàs, però, bé, també és cert que
l'esperit del punt és necessari i llavors li donarem suport.
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I en el cas del sisè punt, la veritat és que..., el que li dic, he
parlat amb els membres de Protecció Civil i tenen la formació
i informació que necessiten amb el coordinador d’Emergències.
Llavors, no tenim constància d’aquesta mancança de
coordinació amb el director general d'Emergències. Per això no
li podem donar suport, perquè no existeix. Ja li ho dic, he parlat
directament amb ells i no m’ho han traslladat, si m'equivoc ho
sent, però sí que és cert que la informació que m’han traslladat
és aquesta.

És per això que li podrem donar -com li he dit- suport al
primer punt i al cinquè.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Donam la paraula ara al grup proposant,
té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Carbonero, no per
reiterar les qüestions, les necessitats dels col·lectius, en aquest
cas de Protecció Civil, a vostès..., és a dir... comporti un
problema, les reiteram perquè les coses es poden millorar i jo
crec que aquí, els 59 diputats d'aquest parlament, hi som per
millorar la vida dels ciutadans i, en aquest cas, de Protecció
Civil.

Per tant, Sra. Sans, també vostè diu que surt un poc de les
competències dels batlles i d’altres, no, tot el contrari, és
reafirmar, és cooperar amb aquests municipis que disposen
d’aquestes agrupacions. Vostè és conscient, sap que quan una
agrupació de Protecció Civil ha de sortir del seu terme
municipal ha de demanar autorització a la Direcció General
d'Emergència? I les despeses qui les ha d’assumir, el municipi
del qual forma part aquesta agrupació o les ha d’assumir el
Govern de les Illes? Perquè entenem que és un servei que
presten a la ciutadania, i el Govern de les Illes Balears hi és per
fer de paraigua a totes les administracions, faltaria més!

Sr. Mas, vostè diu que van rebre pressions, cap tipus de
pressió, aquí hi va haver persones que van anar físicament al
punt de trobada, on hi havia també la nostra presidenta, Marga
Prohens, i hi va haver de les illes d'Eivissa, Formentera i de
Menorca els que es van voler connectar per videoconferència,
jo vaig ser un de tants que em vaig connectar per
videoconferència, i el que van ser... és recordar per poder
escoltar i tenir la màxima informació per poder contrastar les
seves posicions.

I quan vostè em diu d’1 milió, idò jo li puc respondre molt
ràpidament: perquè tal vegada mig trobam que seria poc i un i
mig seria massa...

(Algunes rialles)

Vostè s’ha preparat qualque..., és clar, vostès han presentat
qualque esmena diferent que ho argumenti? Perquè en aquesta
línia...,

(Remor de veus)

... en aquesta línia, Sr. Mas,...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. CAMPS I PONS:

...,en aquesta línia, Sr. Mas, el Consell Insular d'Eivissa, en els
dos anys aquests, 2021 i 2022, ha destinat 370.000 euros, i
tampoc no té cap competència, però demostra que està a prop
dels ciutadans, demostra que té una sensibilitat amb aquest
col·lectiu de Protecció Civil. Per tant, jo no sé de què vostès es
poden sorprendre quan el que demanam és reforçar el que
tenim.

I un poc aquesta PNL que hem presentat ha estat també per
donar una estirada d'orelles a la Sra. Garrido, perquè vostè em
va contestar, dia 28 de febrer, que a l'any 2019 no es
realitzaven reunions per mor de les vacants de llocs de feina
que tenien assignades les competències de la seva convocatòria.
Ens referim a l’acte de reunió del Consell Assessor de
Voluntaris de Protecció Civil de les Illes Balears. 

Vostè, en el mateix escrit ens diu que...

(Remor de veus)

..., ens diu que... amb còpia de la darrera acta que nosaltres
havíem sol·licitat, de dia 30 del 6 del 2020, i miri què ens diu
el cap del Servei d'Ordenació de la Direcció General
d'Emergències i Interior: “creu indispensable la formació
adaptada al municipi i la seva singularitat territorial amb
l'especialització o capacitació per mòduls i aconseguir així la
motivació de les persones voluntàries per poder cobrir les
necessitats de la societat”, Sra. Garrido, però a vostè açò no li
importa.

També diuen que en el Departament d'Emergències es
treballa en el plec administratiu per fer la compra de les
demandes de les associacions de Protecció Civil, sobretot per
a les illes menors. Vostè en sap res d'aquesta feina que diuen
que fan a dia 30 de juny del 2020?

I també són importants comentaris com... diferents caps
d'agrupació civil que formen part d'aquest consell diuen que se
senten abandonats, que perceben gran part... els diferents
responsables de les agrupacions, també ho diuen diferents
representants de l’illa d'Eivissa. 

Per tant, per açò demanam nosaltres en aquest punt sisè que
el director general d'Emergència, que és una de les seves
responsabilitats, que es presenti, que escolti, que demani, que
contrasti i que li proposi a vostè, com a responsable superior,
com a consellera, quines qüestions es poden millorar, quines
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qüestions es poden posar en marxa per donar resposta a aquest
col·lectiu. 

I, Sr. Sanz, no m’oblidaré de vostè...

(Remor de veus)

..., vostè sap quants de cursos faran a Formentera, Protecció
Civil? Perquè jo ara, mentre vostè em deia, he volgut
contrastar, dic que no sigui cosa que ho hagin actualitzat avui,
que em sorprendria, idò no hi ha cap curs dirigit al col·lectiu de
Protecció Civil de Formentera en concret, ni un curs, Sr. Sanz,
per tant... Vostè açò ho hauria de tenir i ho hauria de defensar
i exigir a la consellera Garrido, que Formentera existe i a
Formentera, també els seus voluntaris de Protecció Civil es
mereixen uns cursos.

I si aquests cursos fossin consensuats... -Sra. Garrido, ja sé
que li fa molta gràcia-, però, miri, segueixen les cancel·lacions
perquè no hi ha coordinació, ni hi ha compromís d'aquest
govern de la Sra. Armengol amb els voluntaris de Protecció
Civil. Per tant, vostès seran els que hauran de donar
explicacions als ciutadans i, principalment, als voluntaris de
Protecció Civil d'aquests sis punts, encara que siguin
reiteratius, com diu la Sra. Carbonero, però em sembla que
tenen la capacitat, la coherència i la dignitat que es mereixen
aquests voluntaris de Protecció Civil de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop finalitzat el debat, procedirem a la votació. Passam
a fer votació separada.

Votam, en primer lloc, el primer punt. Votam. 

51 sí, cap no, cap abstenció. 

Passam a votar el punt 2. Votam.

23 sí, 26 no, 2 abstencions.

Passam a votar el punt número 3. Votam.

25 sí, 26 no.

Passam a votar el punt número 4. Votam.

25 sí, 26 no. 

Passam a votar el punt número 5. Votam.

51 sí, cap no, cap abstenció.

I ara passam a votar el punt número 6. Votam.

23 sí, 26 no i 2 abstencions.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 9677/21,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a facilitar
l’accessibilitat i l’atenció sanitària a les persones amb alta
fragilitat relacional i als seus acompanyants.

Ara passam al debat de la Proposició no de llei, RGE núm.
9677/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos,
MÉS per Mallorca i Grup Mixt, relativa a facilitar
l'accessibilitat i l'atenció sanitària a les persones amb alta
fragilitat relacional i als seus acompanyants.

Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, permeti’m que saludi
de manera molt afectuosa la plataforma TEA de les Illes
Balears, conformada per: TEA Menorca, Asperger Eivissa i
Formentera, Autisme Balears, Aspe Eivissa i Asperger Balears,
gràcies per participar de manera activa en aquesta iniciativa, i
també vull donar la benvinguda als companys de l'Oficina de
Salut Mental, al coordinador, Oriol Lafau, i a tot el seu equip,
meravellós, que l'acompanya.

I permeti’m que us expliqui, benvolguts companys i
companyes de l’hemicicle, la iniciativa impulsada pel nostre
grup i signada pels socis i el Grup Mixt, que el que pretén no
és més que millorar l'accessibilitat de les persones amb
fragilitat relacional al sistema de salut de les nostres illes. Quan
parlam de les persones amb fragilitat relacional ens referim a
les persones d'espectre autista i, perquè pugueu entendre millor
per la situació que passen, us vull transmetre el que ens diuen
dues mares que viuen aquesta situació, quan acudeixen amb els
seus fills a la consulta d’un metge, Eva ens diu: “Fins ara, quan
hem anat al metge i hem hagut d'esperar, ella -en relació amb
la seva filla-, no entén per què hem d'esperar i es posa nerviosa,
fins i tot hem arribat que es tira per terra, i de vegades ha volgut
partir, perquè no vol esperar. Llavors entra en crisi. Jo em sent
molt observada i em pos molt trista, i quan entram a la consulta
ja estam nerviosos, no ens sabem explicar i tot ja és un caos.”

Na Joana, diu: “Un detall d'aquest tipus -en relació amb la
targeta d'atenció preferent-, pot facilitar molt la feina
diagnòstica, tant del metge com, després, dels pares, que, al cap
i a la fi som els qui hem de posar en marxa el tractament,
perquè, per ventura, no tenen una discapacitat intel·lectual,
però sí una dependència molt important. I és per això que
sol·licitam aquest tipus d'identificació discreta perquè pot
estalviar-nos haver de donar moltes explicacions que, de
vegades, és que te trenca el cor, te trenca el cor!”

Com podeu veure, dues vivències de dues mares-coratge
que ens posen en la situació d'un fet al qual avui podem
contribuir tots a visibilitzar, però no sols això -que sabem que
és molt important-, també a formar part activa de la solució des
de la política, des del nostre àmbit, i recollir aquestes demandes
a través de la iniciativa que presentam.

Com poder escurçar el màxim possible el temps d'espera a
les sales d'espera, ja que parlam de persones a les quals haver
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de romandre en una sala d'espera pot suposar una gran
complicació.

També, que aquests pacients amb alta fragilitat relacional
puguin ser acompanyats en segons quines proves diagnòstiques
durant les estades a urgències, o també de manera permanent
durant els ingressos hospitalaris.

I és per això que varen entendre que la millor manera de fer
això, de donar una resposta a aquestes inquietuds, era fer-ho i
demanar al Govern l'elaboració d'un pla funcional, amb
mesures i, entre les quals, la més important, la targeta d'atenció
preferent, que consisteix en posar una doble A a la targeta
sanitària que tots tenim per prioritzar aquests pacients en tot el
referit a l'accés a la sanitat: disminuir les demores a les sales
d'espera, ésser més flexibles en la durada de les consultes o
facilitar en tot el possible l'atenció domiciliària, a partir d'una
feina rigorosa que parteixi d’un protocol de feina clar i d’una
formació a tots els professionals, no únicament de l’àmbit
sanitari, sinó també de l'àmbit educatiu i de serveis socials, clau
en tot aquest procés.

A més a més, demanam que aquest pla es faci de manera
consensuada i pactada amb totes les entitats que formen part de
l'Oficina de Salut Mental de les Illes Balears, com les que ja he
esmentat abans, que es troben al grup de
neurodesenvolupament, però també convidar a participar a
qualsevol entitat que faci feina de manera directa amb totes
aquestes persones. 

Sabem que s'han fet arribar dues esmenes per part del Grup
Parlamentari Popular, que complementen la iniciativa en
diferents àmbits competencials; és vera, nosaltres ens havíem
centrat únicament i exclusivament en les Illes Balears, i ho
valoram de manera positiva. Escoltarem el debat i mirarem
d'arribar a acords, com no pot ser d'una altra manera. 

I, per tots aquests motius, per tal de poder garantir una
major accessibilitat, una major equitat a l'àmbit de la salut per
a les persones amb fragilitat relacional, el nostre grup demana
el suport unànime de tots els grups parlamentaris de la Cambra.

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Correspon ara la intervenció
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra.
Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Avui és un
dia important perquè sembla que la proposició no de llei
relativa a facilitar l'accessibilitat i l'atenció sanitària a les
persones amb alta fragilitat relacional i als seus acompanyants
serà aprovada, amb consens polític, i es donarà, així, resposta
a una demanda de la societat civil.

Aprofito per saludar i agrair la gran tasca i perseverança
que realitzen dia a dia les entitats que formen part de la
plataforma TEA Balears, formada per l'Associació d'Asperger
Balears, Autisme balear, Asperger Eivissa i Formentera, i TEA
Menorca. Aquí avui podem comptar amb la seva presència en
aquesta cambra parlamentària.

Quan parlem de persones amb alta fragilitat relacional, ens
referim principalment a persones amb síndrome d'Asperger: és
un trastorn del desenvolupament neurològic que forma part dels
trastorns de l'espectre autista -el conegut com a TEA-, que es
caracteritza per les dificultats en el desenvolupament social,
conductual i emocional de les persones a què afecta aquest
trastorn. L’Asperger no és una malaltia, és un trastorn de
desenvolupament neurològic, i cada persona és única i
irrepetible. Malauradament, és un trastorn prou desconegut
entre la societat en general i les persones afectades tenen moltes
dificultats en la comunicació i la interacció social, queden
exclosos a molts àmbits de la nostra societat per les seves
necessitats específiques. 

És per aquest motiu que les entitats de la societat civil
treballen perquè és just el reconeixement de la discapacitat
social en les persones que tenen el trastorn d’Asperger; és una
realitat que aquest trastorn és una discapacitat invisible, perquè
és una discapacitat que no està associada a cap tret físic que
puguem diferenciar, només es manifesta a nivell de
comportament i cognitiu, per això les entitats lluiten per aquest
reconeixement, per garantir la plena inclusió d'aquestes
persones dins la nostra societat. 

Avui, amb l'aprovació d'aquesta iniciativa, farem una passa
més per una atenció sanitària eficient, eficaç i inclusiva a les
Illes Balears, millorar l'atenció i l'accessibilitat a les persones
que presenten necessitats de comunicació i d’atenció
personalitzada a l'entorn sanitari en desenvolupar un pla
funcional d'atenció a les persones que ja ha especificat molt bé
la companya que m'ha precedit; permetrà disposar d'una targeta
sanitària que identifica aquelles persones que, per les seves
característiques, necessiten un conjunt d'actuacions
diferenciades en la seva relació amb els professionals i els
serveis sanitaris, és una targeta que no atorga cap dret sanitari,
però permet una atenció que dóna un tracte personalitzat al
pacient, facilita l'acompanyament de les persones cuidadors i
cuidadores i facilita també la labor de les persones
professionals. 

L'accés, la Sra. Gamundí també ho ha dit, l'accés a les
consultes en aquest cas també ajuden el màxim possible a
facilitar a reduir així el temps d'espera a les consultes.

Aquesta posada en marxa de la coneguda com targeta
d'atenció preferent, les targetes AA, d’acompanyament i
accessibilitat, és una lluita de les entitats de TEA a tot l'Estat,
i podem comprovar els seus múltiples beneficis a diverses
comunitats autònomes que ja estan en marxa, com La Rioja,
Catalunya, Cantàbria o Galícia. 

Per això, votarem a favor de l'esmena RGE núm. 4437/22,
presentada pel Partit Popular, que diu, en aquest cas, que dins
el Consell Interterritorial s’harmonitzin totes les targetes
d'accessibilitat i d'acompanyament, però per això cal que totes
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les comunitats autònomes tinguin en marxa aquesta targeta. No
obstant, sí que votarem a favor de l'esmena proposada pel Partit
Popular. 

Amb referència a l'esmena RGE núm. 4436/22, que també
presenta el Partit Popular, tenim dubtes. L'Estratègia europea
sobre els drets de les persones amb discapacitat per al 2021-
2030, al punt 3, gaudir dels drets de la Unió, i concretament al
3.1, referit a circular i a residir lliurament, com a iniciativa
emblemàtica diu: “Abans que finalitzi el 2023 la comissió
proposarà la creació de la targeta europea de discapacitat amb
vistes al fet que sigui reconeguda a tots els estats membres. En
tot cas, abans del 2023 el Parlament Europeu hauria d'incloure
en aquesta estratègia el reconeixement de les persones amb alta
fragilitat abans que es posin en marxa.” No obstant, estarem
atents a l'explicació que vostè farà ara en defensa de l'esmena
presentada per posicionar-nos sobre aquesta esmena. 

Esperem que aquesta proposició no de llei sigui aprovada
per unanimitat, perquè aquesta iniciativa fa que Balears sigui
una societat més justa, més inclusiva i més equitativa. 

Per acabar, torn reiterar l’agraïment per la lluita incansable
que fan les famílies i totes les associacions d’Asperger i TEA
a les Illes Balears. Des d’Unidas Podem sabem que queden
moltes coses per treballar, com la plena inclusió a l'àmbit
educatiu, el lleure o el món laboral, entre altres. Les persones
amb Asperger mereixen ser compreses i incloses a la nostra
societat.

Seguim. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mayor. Intervenció del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra. Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president. Des de MÉS per Mallorca consideram
que avui tractam un tema molt important per a les persones i els
infants i adults afectats i també, sobretot, per a les seves
famílies.

Gràcies a tots els que sou aquí per la plataforma i la feina
que feu a les diverses entitats, precisament per donar visibilitat
i per cercar mesures com aquesta que avui tractam, perquè
realment la vida sigui més fàcil, tant per a ells com per a les
famílies que els feu costat. 

Des de MÉS per Mallorca consideram que la convivència
i l'atenció a les persones amb necessitats especials és una
responsabilitat de la societat del segle XXI. S'ha d’haver 
acabat donar l'esquena a les persones que requereixen una
especial protecció. Les persones amb fragilitat relacional que
avui tractam i amb característiques clíniques específiques han
de tenir el suport de les administracions en tots els seus
vessants.

Avui en tractam un, però segur que encara n'hi ha molts en
què hem de fer moltes passes endavant. Amb aquesta proposta
volem impulsar aquesta passa endavant, que ja s'ha explicat, a
l'àmbit sanitari i particularment pel que fa al temps d'espera a
les consultes, i perquè siguin més receptius a aquesta
problemàtica.

I per què consideram que és un tema important? Perquè les
famílies, la plataforma, les entitats que treballen amb aquestes
persones coneixen de prop aquesta problemàtica i demanen que
s’atengui l'atenció preferent per evitar aquestes alteracions de
conducta, que Bea ha explicat, o el desencadenament d'una
elevada ansietat o una situació molt estressant quan esperen el
seu torn a una llista d'espera de consulta. 

Crec que entre tots hem de fer possible millorar aquest
tracte i afavorir una atenció més personalitzada en aquestes
situacions. Qui de nosaltres que estigués a una cua, esperant el
metge, si coneguéssim aquesta situació no li donaríem un tracte
preferent? Segur que tots, però no hi ha d'haver necessitat que
les famílies hagin d'explicar tota la seva problemàtica, ja han de
tenir una eina perquè realment l'accés a aquesta atenció
preferent sigui d'una manera regularitzada. Vull dir, crec que
això és una passa important.

I aquesta cambra, de fet, ha de tenir aquesta permeabilitat
amb les problemàtiques que passen al carrer, amb les
problemàtiques que passen a la societat, amb les
problemàtiques que afecten les famílies, aquestes persones que
tenen aquestes síndromes i aquestes problemàtiques que
necessiten una atenció diferenciada, podem dir.

 Crec que amb la proposta d'avui, amb la comissió que
també es va fer on es va escoltar les entitats i que, a més, també
la Comissió d’Afers Socials també ha escoltat altres
problemàtiques, hem d’aconseguir que nosaltres, com a
diputats i diputades, realment coneguem les problemàtiques
reals que succeeixen, per què? Perquè aquí hem d'impulsar
qüestions i mesures que realment resolguin els problemes de la
gent. 

Nosaltres aquí avui volem un compromís o demanam un
compromís del Govern amb la priorització d’aquesta
accessibilitat al sistema i disminuir aquest temps d'espera, i
facilitar sobretot també a aquests acompanyants els quals
permanentment, les 24 hores, estan al costat de les persones
afectades, i facilitar tot aquest tipus de consultes que ja s'han
explicat. 

I nosaltres, per això, des de MÉS per Mallorca creiem que
amb aquest pla funcional, elaborat per l'Oficina de Salut, amb
aquests professionals que realment també coneixen tota aquesta
problemàtica, escoltant totes aquestes entitats, aquesta
plataforma que coneix la realitat de les persones amb aquesta
fragilitat relacional, poden realment fer endavant mesures que
facilitin la vida de les famílies i de les persones afectades. 

Per tant, només puc acabar dient que des de MÉS per
Mallorca insistim, avui tractam un tema molt important per a
les persones i els adults i infants afectades per aquestes
circumstàncies i per aquestes síndromes. La convivència i
l'atenció a persones amb necessitats especials és una
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responsabilitat del segle XXI i s'ha d’haver acabat, insistesc i
ho vull repetir, donar l'esquena a les persones que requereixen
aquesta especial protecció. 

Per tant, com els meus companys han fet abans, també
deman la unanimitat d'aquesta cambra perquè crec que és així
com hem d'actuar. I evidentment, nosaltres, que com a MÉS per
Mallorca, sí que acceptam les esmenes, encara que pugui
haver-hi qualque transacció amb la qual esper que arribem a un
acord. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Intervenció del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Volem donar una
càlida benvinguda a les associacions que avui ens acompanyen
i sobretot agrair-vos la feina que feu i que ens ajudeu a posar el
focus allà on importa.

No vull que us sorprengui com començaré ara, però ho trob
interessant i important, no puc començar la meva intervenció
d'avui sense recordar els conflictes armats que vivim
actualment i recalcar la necessitat de recuperar l'empatia;
imatges com l'assassinat de la periodista palestina Shireen Abu
Akleh o les esgarrifoses imatges que veiem de la guerra
d'Ucraïna, per posar dos exemples, ens hauria de fer-nos
qüestionar la manca d'humanitat imperant a la nostra societat i
com hem normalitzat la violència, perquè precisament
d’empatia tracta la iniciativa d'avui, sobre la fragilitat relacional
i la necessitat d'introduir canvis en els models sanitaris i socials
perquè aquests s’encaminin cap a models d’atenció més
personalitzats. Aquest model hauria de servir de palanca de
canvi cap a un sistema més humanitzat, com a fil conductor de
l'atenció, especialment per a les persones fràgils, amb cronicitat
complexa i/o avançada. 

L’objectiu d’aquest model, d’aquest nou model, hauria de
millorar l'experiència i l'atenció rebuda per part de les persones
i les famílies i/o l'entorn cuidador, l'atenció prestada per part
dels professionals i l'adequació de la utilització de recursos i
d'eficiència. 

El principal propòsit d’aquesta iniciativa és adaptar el tracte
dels professionals sanitaris a les necessitats específiques que
requereixen determinats col·lectius amb alta fragilitat
relacional. 

L'important és que entre els professionals i els pacients
s’estableixi una comunicació més fluïda i precisa, així com
també amb l'entorn familiar. Es tracta de facilitar
l'acompanyament per part de familiars o altres persones a les
visites, l'atenció urgent, les proves diagnòstiques i els trasllats
en ambulàncies, sempre que ho permeti la situació clínica. 

Necessitam eines que facilitin la comunicació entre
persones usuàries i professionals, prioritzar l'accessibilitat al
sistema, disminuir demores a les sales d'espera, facilitar
l’acompanyament a les zones d'urgències o d’activitats
diagnòstiques i l’acompanyament permanent en els ingressos
hospitalaris, flexibilitzar el temps dedicat a la consulta, amb la
previsió d'un espai i un temps específics, o donar facilitats en
les consultes no presencials, per posar uns exemples dels
circuits normals de salut que en massa ocasions es converteixen
en situacions molt estressants sense un entorn sensibilitzat i
preparat. 

La voluntat d'aquesta proposta és que es disposi d'un servei
de personalització, sensibilització i acompanyament a persones
usuàries que tenen diagnòstics com poden ser demències, danys
cerebrals amb trastorns de conducta, discapacitats
intel·lectuals, des de les lleus a les greus, amb trastorns de
conducta, trastorns d'espectre autista, malalties minoritàries
cognitoconductuals de base genètica en l'edat pediàtrica amb
trastorns de conducta. 

No crec que calgui donar més explicacions de la
intencionalitat de la nostra iniciativa, és ben clara: facilitar la
vida a unes persones que viuen situacions emocionals i
relacionals molt dures, i en aquestes situacions tota ajuda és
benvinguda. Cal, sense cap mena de dubte, sensibilitzar-nos i
donar-nos eines perquè tothom es pot trobar a qualsevol
moment de la seva vida en situacions de cura cap als altres i
l'esgotament emocional que açò genera és molt fort. 

Les cures i la vida han de ser el centre de tot, la proposta
d'avui n'és un bon exemple. Tant de bo aquesta cambra tengui
la sensibilitat necessària i surti aprovada per unanimitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Intervenció del Grup Parlamentari
Popular, que ha presentat les esmenes RGE núm. 4436/22 i
4437/22.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, president, bon dia, diputats i diputades. Benvinguts
els representants de la plataforma balear de TEA i el personal
de l'Oficina de Salut Mental i el seu coordinador.

Avui el Partit Socialista i els grups que li donen suport ens
presenten una iniciativa que, tot i que arriba un poquet tard,
perquè serem de les darreres comunitats autònomes que ho
implantarà, el que tracta és de millorar l'accessibilitat al sistema
sanitari per a persones que pateixen fragilitat relacional,
patologies que fan que les esperes per poder visitar-se els
provoquin, a ells i als seus cuidadors, una angoixa important. 

Des del Grup Parlamentari Popular sempre estam i estarem
a favor d'augmentar i de reforçar totes les formes possibles
d'accessibilitat a l'entorn sanitari. Reconèixer aquestes
patologies en el primer moment permet oferir un tracte adequat
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i adaptat al seu diagnòstic. Haguéssim firmat aquesta iniciativa
de forma conjunta si ens ho haguessin demanat.

Aquesta atenció específica està orientada a promoure una
comunicació més fluïda i efectiva entre els professionals i
aquests pacients i/o els seus acompanyants. 

L’augment d'accessibilitat ja el contempla la nostra llei de
salut que ens marca els principis que han de regir el nostre
sistema sanitari, un d'aquests principis -com s’ha dit
anteriorment- és el principi d’humanització, un principi que
nosaltres, des del Partit Popular, ja vàrem fer una esmena al
pressupost perquè es fes un bon pla d'humanització, i es va
acceptar per tots els grups. Perquè qualsevol societat avançada
es caracteritza per tenir una consideració especial cap a aquella
part de la nostra societat més vulnerable, cap a aquells
ciutadans que tenen més dificultat per poder dur a terme una
vida amb qualitat i amb la màxima autonomia personal. 

En aquest sentit, el col·lectiu de les persones amb dificultats
relacionals, ja siguin joves a majors, hem de pensar que dins
aquest col·lectiu no només hi ha Aspergers o autistes, també
TEA,  tot l'espectre de les demències que arribaran,
constitueixen un grup de població molt vulnerable al qual cal
fer una especial atenció i al qual el Govern ha de destinar una
de les parts més importants dels seus esforços.

És necessari, per tant, desenvolupar mesures i eines per a
aquest tipus de persones, mesures com aquest pla funcional que
avui ens presenten i eines com aquestes targetes que es faran
dins aquest pla. Aquestes targetes es denominen de diferents
formes i maneres a les diferents comunitats autònomes, Cuidam
a Catalunya, Más cuidado a Andalusia, AA a Madrid i a Aragó,
Accessibilitat i Acompanyament, i en algunes es posa un
distintiu com a València, Múrcia o La Rioja.

En aquest sentit, per unificar-les va una de les nostres
esmenes i és que demanam al consell interterritorial que
unifiqui totes aquestes targetes perquè es puguin reconèixer
totes.

També vull recordar que Europa va presentar ara fa un any
la segona Estratègia europea de la discapacitat, de les
avaluacions de la primera estratègia va quedar clar que s'havia
de millorar en accessibilitat, s’havia millorat en accessibilitat
i contribuir a posar la discapacitat a les agendes de tots els
governs, però també va destacar que encara hi havia certes
persones amb certes patologies que s'enfrontaven a obstacles,
sobretot d'accés a l'atenció mèdica.

L'esmena que el Grup Popular proposa és emmarcar el
trasllat resultant d’aquest pla funcional dins l'Estratègia
Europea de la Discapacitat 2021-2030 perquè aquestes
persones es puguin beneficiar a qualsevol dels països de la
Unió Europea.

La Targeta Europea de Discapacitat reconeix en aquest
moment la igualtat d'accés a les prestacions a través de les
fronteres per a les persones amb discapacitat, principalment en
els àmbits de la cultura, l'oci, l'esport i el transport, i s'hi
afegiria d'aquesta manera l'accés sanitari preferent en els casos
que assenyalam.

Les esmenes creiem que amplien, i acceptarem la transacció
que ens ha fet el Partit Socialista perquè creiem que també les
milloren.

Moltes gràcies i esperam el vostre suport. Gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Borrás. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom, benvinguts i
benvingudes els membres de les entitats que ens acompanyen
i especialment..., no especialment, però sí també és una
oportunitat tenir aquí el coordinador del Pla Estratègic de Salut
Mental de les Illes Balears, tot i que vostè se’n du avui, i jo
crec que no tan sols la sensibilitat, que comentava la companya
diputada Font, sinó que se’n du també, ben segur, la unanimitat
d'un mandat al Govern de les Illes Balears d’aquest parlament
per posar en marxa l'estratègia que els diferents grups que
donen suport al Govern li plantegen avui. 

Per tant, vull també aprofitar per felicitar als grups
proposants la diana en la qual han vostès fixat unes mesures
que són importants i que entenem, a més, que era necessari.

Tant de bo hagués arribat abans, però encara tenim una
oportunitat, ho deia en el sentit del Pla Estratègic de Salut
Mental que s’elabora i, per tant, hi ha l'oportunitat que sigui un
dels eixos que estic ben segur que tots els seus professionals, i
per la interlocució que mantenen amb les entitats i amb el
voluntariat que trasllada aquestes necessitats que tenen els
col·lectius, aquestes necessitats especials que tenen col·lectius
que tenen capacitats diferents, evidentment d’incorporar
millores per a la qualitat de vida i sobretot per a la qualitat i
eficàcia que necessiten els serveis públics, entre els quals el
Servei públic de salut. Per tant, en aquest sentit, és una molt
bona notícia. 

Els col·lectius, aquest col·lectiu, diguéssim, amb fragilitat
relacional i altres, varen ja patir, han patit durant el
confinament i durant els moments de poca mobilitat o el
moment d'ús obligatori de mascareta ja una discriminació,
perquè no s'entenia per què havien de sortir quan no podien
sortir la resta o quan reivindicaven fer-ho o quan tal vegada
demanaven no dur les mascaretes.

I, per tant, vull apel·lar a una qüestió que haurem de
treballar des de la Comissió de Salut o des d’aquest plenari, que
és sobretot la sensibilització i conscienciació del conjunt de la
ciutadania quan als centres de salut, quan als hospitals tenguin
aquesta preferència o una identificació diferent, perquè si no
acompanyam aquesta sensibilització i aquesta conscienciació
social del conjunt de la ciutadania, ens trobarem amb una
dificultat i semblarà una discriminació o un afavoriment que, de
cap de les maneres, ho és. I, per tant, entenem que a aquesta
línia l'hem de treballar.
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També l’hem treballada en molts vessants a la Comissió de
Salut, hem de reconèixer molts dels diputats i diputades que
han intervengut són membres d'aquesta comissió, que hem duit
sobre el tema de salut mental i, sobretot, la salut emocional,
s’hi han treballat més de 12 iniciatives, proposicions no de llei,
que s'han treballat i que s’ha instat el Govern a millorar aquests
serveis. Per tant, crec que amb això avui complementam una
necessitat que es traslladarà i que, a més a més, s’ha de posar
i esper, Dr. Lafau, que vostè pugui exigir que es posi el més
immediat possible, perquè això afecta el Pla estratègic -que ja
s’ha aprovat- d'Atenció Primària, a les diferents illes, i, per tant,
és una qüestió transversal de tot el sistema de salut.

Voldria, també que entenguem això, no és cap esmena, però
que tenguem en compte el tema de la necessària conscienciació
de la ciutadania, no tan sols dels professionals sanitaris en la
capacitació i en l'atenció que hagin de tenir, que evidentment
aquesta formació i capacitació d'especificitat de pacients atesos,
o d’usuaris, és fonamental, sinó del conjunt de la ciutadania.

No oblidem altres col·lectius que també, lamentablement,
no entenen i pateixen, i parlam, per exemple, de la nostra gent
gran, que no poden estar, i vull aprofitar que es duu aquesta
iniciativa en el plenari, no a una comissió, on hi ha membres
del Govern i, per tant, és una oportunitat per als grups de
l'oposició, també, per traslladar aquí, no és aliè a aquest tema,
però traslladar la necessitat que no ens oblidem d'altres
col·lectius, com són la nostra gent gran. La nostra gent gran no
pot esperar massa en la demora que hi ha a Atenció Primària o,
per exemple, en les consultes hospitalàries, perquè hi ha llistes
d'espera que encara són massa elevades i hi ha una demora que
encara és un repte per al nostre servei públic de salut.

Per tant, tenim una oportunitat també per avançar amb
passes en col·lectius, però també establir tot un mapa de
situació per a aquestes necessitats que encara s'han de resoldre.

Finalment, reiterar, li reiter, Sra. Gamundí, Sra. Font, Sra.
Mayor i senyora..., no sé on és, ara mateix, la Sra. Campomar,
l'enhorabona per la seva iniciativa, però també vull felicitar la
Sra. Borrás, perquè es complementa, evidentment, es
complementa amb la iniciativa que no sigui a un àmbit
únicament autonòmic, sinó a l’àmbit de tot l'Estat espanyol i,
evidentment, com a ciutadans, com a ciutadania compartida de
la Unió Europea ens trobem, que això no sigui una limitació a
una targeta només per a aquí, sinó que sigui compartida i
sobretot perquè també afavoreixi aquesta mobilitat i aquesta
seguretat en l'atenció.

Moltíssimes gràcies. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Nos encontramos ante una iniciativa
que pretende que el Servicio de Salud de Baleares,

concretamente la Oficina de Salud Mental de Baleares,
desarrolle un plan funcional de atención a personas con
fragilidad relacional.

Por supuesto, no dudamos de las bondades que el sistema
público de salud puede introducir con esta iniciativa -en caso
de que se apruebe-, pero tenemos que recordar a los grupos que
la han presentado, que son los que apoyan al Gobierno de la
Sra. Armengol, que precisamente ahora mismo el sistema
público de Salud de Baleares se encuentra a la cola de España
en la atención que presta a todos los ciudadanos, incluidas, por
supuesto, aquellas personas que presenten algún tipo de
trastorno o circunstancia que les ocasiona una alta fragilidad
relacional, pero también el resto.

Les tengo que recordar que, según los últimos datos
publicados, Baleares lidera la ratio de pacientes por médico.
Ustedes hablan, en su iniciativa, de minimizar el tiempo de
espera para las personas con fragilidad relacional, pero ¿cómo
piensan minimizar los tiempos de espera si no hay suficiente
personal para atender a la gente? Lo suyo es un brindis al sol,
es una iniciativa para quedar bien con las personas afectadas
por características clínicas específicas, que necesitan una
atención personalizada y con sus familias, pero lo cierto es que
luego, a la hora de la verdad, el Gobierno de Baleares -al que
ustedes apoyan- no hace nada para mejorar el servicio de salud
que ofrece a los ciudadanos de Baleares, en general.

Todo lo contrario, lo que hace el Gobierno de la Sra.
Armengol es empeorarlo, ahuyentar a los sanitarios con
requisitos lingüísticos que les impiden poder acceder al trabajo,
o bien les impiden promocionar por no acreditar un título de
catalán; con una retribución que no contempla el coste de la
insularidad; y la mayor carestía de la vida que tienen que
afrontar los profesionales de la salud cuando vienen a trabajar
a estas islas, y que hace que Baleares sea un destino indeseado
para la mayoría de profesionales que ven cómo en otros
lugares, como Canarias, Ceuta o Melilla, las compensaciones
por trabajar allí son muy superiores.

Por tanto, ya pueden ustedes traer aquí iniciativas para
autoengañarse y diseñar su mundo ideal que, por muy
bienintencionado que sea, por muy bienintencionado que
parezca, al final, la realidad es tozuda: 134 días de media para
ser operado, eso son 4 meses y medio, y es una media, por lo
que hay gente que espera aún mucho más; 51 días de espera
para poder acceder a la consulta de un médico especialista, eso
son casi 2 meses, pero es que es solo la media, hay personas
que han esperado más de 7 meses hasta ser atendidos; hay
62.000 personas en Baleares en lista de espera para acudir a
una consulta médica y 15.000 para ir al quirófano.

Somos la comunidad autónoma donde los médicos de
familia tienen más pacientes asignados, 1.760 pacientes de
media le corresponden a cada médico de familia de Baleares.
Los médicos están atendiendo a más de 50 pacientes diarios y
están alertando de posibles errores en los diagnósticos por el
exceso de pacientes.

Ustedes hoy nos hablan de personas con fragilidad
relacional -a las que, por cierto, saludo-, pero es que no sé
cuántas veces hemos reclamado ya, desde la Comisión de Salud
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de este parlamento, que se dote a los centros sanitarios de
psicólogos para poder atender correctamente a la población, y
seguimos igual, sin psicólogos en los centros de salud y con un
número ridículo de profesionales para atender a la gente que lo
necesita. Y, además, ustedes no solo no contribuyen a arreglar
la situación -insostenible- que vive la salud pública de
Baleares, sino que contribuyen a esconder los problemas, no
quieren que nos enteremos de lo que está pasando.

La semana pasada se solicitó en la Comisión de Salud la
comparecencia de la Defensora del Usuario, y todos los que
van de buenos y nos presentan iniciativas para atender major a
usuarios con fragilidad relacional, resulta que votaron en contra
de que comparezca aquí la Defensora del Usuario, y ¿entonces,
si no quieren que les informen de las carencias del sistema de
Salud de Baleares, cómo quieren luego arreglarlo o mejorarlo?
Se ponen ustedes la medalla de haber vuelto a dotar la plaza del
Defensor del Usuario en el sistema de salud, pero ¿para qué?
¿Para tenerla escondida y que no nos enteremos de lo que dicen
los usuarios sobre el sistema de salud?

Y luego se extrañan de que en Baleares seamos la
comunidad autónoma de España con la sanidad más
privatizada. ¿Les molesta que no haya más gente, aún, en las
listas de espera de la pública? ¿Qué sería de la sanidad pública
de Baleares si no fuera porque una gran parte de la población
no hace uso de ella porque prefiere y puede permitirse pagarse
un seguro privado, cosa que muchos no pueden?

Y, por cierto, ¿dónde está la consejera de Salud, si tanto le
importa la salud de la gente, por qué no está aquí, hoy, que se
debate esta iniciativa tan importante?

Yo, por eso, les pido un mínimo de análisis de consciencia
y que, cuando presenten iniciativas para introducir novedades,
sean conscientes, primero, de las necesidades de los servicios
que ya existen, y que dejen de poner trabas a solucionar los
problemas que, hoy por hoy, presenta la sanidad pública de
Baleares, y que hacen imposible poder ofrecer un servicio
eficaz para atender los problemas de salud de miles de personas
que residen en estas islas.

Y, como no podía ser de otra manera, votaremos a favor de
esta iniciativa.

(Algun aplaudiment) 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vull
saludar la plataforma del Trastorns de l'Espectre Autista, en
nosaltres sempre tendran el suport a qualsevol iniciativa que
tengui a veure amb la visibilització, amb la destrucció
d’estigmes en la salut i, sobretot, amb la solució de les
problemàtiques que plantegen i que ens han plantejat a tantes
d'ocasions.

Afinem una mica, com vostès saben molt bé, l’autisme no
és una malaltia, ja s'ha dit aquí, és una condició d'origen
neurològic, neurobiològic, que afecta la configuració del
sistema nerviós i que fa que hi hagi dificultats, diferències, en
la interacció social i la flexibilitat del pensament i també de la
conducta. 

Nosaltres en moltes ocasions hem vist com quan hi ha una
persona que té un trastorn de l'espectre autista se'ls confon amb
què tenen ansietat, que tenen TDAH, que tenen ceguesa fins i
tot, que no arriben a saber si té un trastorn quan acaben de
néixer aquests infants o quan passen uns mesos amb si tenen un
trastorn d’aquesta neurobiologia, si hi veuen o no hi veuen bé,
bé, vostès ho saben molt millor que jo perquè ho tenen a ca
seva.

Abans d'entrar a aquesta part del Ple del dia d'avui, ens
comentaven com aquesta problemàtica, diguem-ho així, tot i
que entenem que és molt més complexa que la paraula
“problemàtica”, perquè hi ha emocions, perquè hi ha
sentiments, perquè hi ha educació, perquè hi ha progressos i
també perquè hi ha dificultats, ens deien que és una qüestió que
acompanya aquesta persona des que neix fins que es mor. Per
tant, és important que hi hagi primer comprensió per part de la
societat, nosaltres creiem que hi ha d'haver comprensió per part
de la societat, perquè quan comprenem coses crec que les
solucions estan molt més a prop. I nosaltres des d'El Pi sempre
abordam i apostam per aquesta solució.

Per tant, diuen que aquests infants són tímids, que tenen un
trauma infantil, que tenen trastorn obsessiu compulsiu, entre
d'altres coses. Avui es parla molt aquí de visibilització,
visibilitzar es pot fer de moltíssimes maneres, fins i tot jo
recoman una sèrie televisiva, em sap greu parlar de ficció, però
de vegades és quan comprenem les coses, i a mi em va passar,
que es diu Bron/Broen -El Puente-, on hi ha Saga Norén, que
és una detectiu que té un trastorn de l'espectre autista, que és
l’Asperger, i que la veus i ho comprens. I a partir d'aquí
comprens que hi ha persones diferents amb grans qualitats, però
que simplement no són com nosaltres i necessiten el nostre
suport.

Vaig ja a la proposició que avui ens presenten PSIB-PSOE,
Unides Podem, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, i vull
dir que sí, que donarem suport a tots els punts. Nosaltres creiem
que tots som iguals en drets, almanco en teoria, però està clar
que les diferències hi són, hi han estat i hi seran, el plus del
patiment d'algunes famílies amb fills o germans que tenen
aquest trastorn de l'espectre autista és que mereixen el suport de
tota la societat i també de la política. I, per tant, de política
també en parlam aquí. 

Avui s'ha parlat també en pregunta, de com retornar el talent
jove -surt ara del tema, però vaig a dir per què-, hi ha una
qüestió que està clara, vostès varen enregistrar aquesta
proposició no de llei dia 6 d'octubre del 2021, ho dic, i torn a
la visibilització i a les sèries de ficció, o sigui, per visibilitzar
hi ha moltes maneres de fer-ho, es fan jornades, es fan rodes de
premsa, ho comentam o n’hem parlat en comissió, n'hem parlat
en moltes ocasions, els record a PSIB-PSOE, Unides Podem i
MÉS per Mallorca que vostès tenen el Govern de les Illes
Balears, em sembla molt bé que vostès plantegin iniciatives
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aquí, torn dir que hi votarem a favor, però si vostès, dia 6
d'octubre del 2021, quan varen enregistrar aquesta iniciativa,
s’haguessin posat fil a l'agulla en aplicar-la, ja estaríem en
marxa, no necessitaria que aquest Parlament li doni el vist-i-
plau; haguéssim fet una roda de premsa conjunta, haguéssim
estat tot contents de saber que el Govern posava en pràctica
aquestes polítiques, perquè vostès tenen manera de fer-ho i de
vegades, fins i tot, i ho dic amb afecte, contradiccions; perquè
quan han de ser projectes de llei, vostès fan decrets, hi ha
moltes maneres de fer les coses, però això, que és tan urgent i
imprescindible, ja hauria d'estar en marxa, no han d'esperar que
aquest parlament hi doni el vist-i-plau, perquè d'aquí que es
posi en marxa s'haurà acabat la legislatura tot això que
proposen. Tot això el Govern ja ho hauria d'haver fet. 

I nosaltres, per suposat, els donam suport, però hi ha moltes
maneres, hi ha ordres, hi ha decrets, hi ha reglaments, hi ha el
que vulguin, perquè això ja hauria d'estar en marxa, i nosaltres
entenem que ja hi hauria d'estar. 

Per tant, els donam suport. Vull dir que les que trobam més
pràctiques són les del Partit Popular, que crec que almanco
instam altres institucions que són més amunt i que nosaltres no
tenim la proximitat que tenen aquests grups que avui presenten
per fer-ho, però li vull fer una reflexió, Sra. Borrás, a vostè i a
tots els membres d'aquest Ple del Parlament, no són persones
amb Asperger ni són persones autistes, són en Pere, na Maria,
en Joan, que els agrada nedar, els agrada ballar, els agrada
escoltar música, els agraden els macarrons que els fa la mare,
però que tenen un trastorn de l'espectre autista. 

Crec que l’estigma al llenguatge és important i creiem
també que això ho hem de tenir en compte, no són autistes, són
persones que tenen això, igual que jo tenc miopia, però no som
la miop, no, som Lina, que té miopia i, per cert, si no els salut
és que no els he vist.

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara toca donar la paraula al grup
proposant, a un dels grups proposants, té la paraula la Sra.
Gamundí. 

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, vull agrair totes
les reflexions i totes les aportacions i tots els suports que s'han
fet. 

Respecte de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Popular, amb referència a l'esmena RGE núm. 4436/22, vaig a
fer la proposta de transacció primer i llavors faré l'explicació
per la qual faig aquesta proposta de transacció. Ho he parlat
amb tots els grups i tots m'han donat  l'ok, però la llegiré perquè
així la tenguin els serveis de la cambra: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Parlament Europeu per tal que adopti les
mesures necessàries perquè la targeta d'atenció preferent per a
les persones amb fragilitat relacional sigui reconeguda dins el

sistema voluntari de reconeixement mutu de la condició de
persones amb fragilitat relacional o amb discapacitat, articulat
al voltant de la Targeta Europea de Discapacitat, d'acord amb
l'Estratègia europea sobre drets de les persones amb
discapacitat 2021-2030, a l’article 3.1 previst”. D’acord?
Tothom hi està d’acord, eh?, hem quedat així, eh? Per tant,
aquest seria el text.

(Algunes rialles i remor de veus) 

I respecte de la segona esmena, durant el transcurs del debat
m'ha passat que he vist que... -perdó, faré l'explicació-, per què
he afegit “persones amb fragilitat relacional”? Perquè, com
sabeu, i això ho vàrem treballar a una declaració institucional,
les persones amb fragilitat relacional o persones amb espectre
autista n'hi ha que no tenen reconeguda aquesta discapacitat,
perquè no entraria dintre d’aquest reconeixement del 33%; que
aquesta és una de les reivindicacions que hi ha perquè no tenen
el reconeixement d'aquesta discapacitat social. És el que
demanam, que es contempli a les baremacions, ho vàrem
treballar, Sra. Borrás, amb la Sra. Durán, més que res a la
Comissió de Serveis Socials, és una reivindicació que fem i, és
clar, moltes vegades hi ha persones que poden tenir un
determinat trastorn, que pugui ser Asperger, però no poden
tenir reconeguda aquesta discapacitat, però sí que tenen una
gran dependència o poden tenir una dependència associada.

Per tant, hem considerat que hem d'afegir aquest aspecte.

I també durant el transcurs del debat, la companya d'Unidas
Podemos feia referència a aquesta estratègia europea, que
també vostè ha esmentat, i hem volgut incorporar-la.

Llavors, durant el transcurs del debat, he vist que quan
vostè parlava de l'esmena 4437/22, i parla del “consell
interterritorial”, “Consell Interterritorial de Salut”, eh?, i així
queda absolutament clar.

Evidentment, tot el que sigui per cohesionar a través de
l'Estat aquestes targetes, que evidentment n'hi ha que han
manifestat la seva intenció, però que encara no l'han feta
efectiva; no són tantes les comunitats que l'hagin feta efectiva,
han manifestat la intenció, però encara l'han de dur a terme. Per
tant, això també és una apreciació que volia fer durant el debat.

En relació amb la signatura de la iniciativa, aquesta
diputada que li parla, precisament, crec que al seu grup
parlamentari és de les que més iniciatives ha demanat per poder
signar conjuntament, jo encara esper, per part del seu grup, que
sigui a la inversa, que em demanin a mi per signar una
iniciativa, i li ho dic de cor, eh?, li ho dic de cor.

(Alguns aplaudiments)

Llavors, en relació amb la companya de VOX, a la
companya de VOX, la companya de VOX diu: donarem suport
a la seva proposta, però vostè ha expressat poc en relació amb
la temàtica sobre la que versava aquesta iniciativa, i vostè ha
vengut aquí amb la seva..., amb la seva..., amb la seva hipòtesi
apocalíptica, que fan, i ha versat sobre el sistema sanitari, ha fet
un chorreo, como si no hubiera un mañana, de com de
malament que funciona i de com de malament que va, i ha
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obviat centrar-se en l'objecte del que veritablement avui havíem
de solucionar i havíem de parlar i, sobretot, del que parlàvem,
que era de l’alta fragilitat relacional, per tant...

La Sra. Lina Pons, em deia: podria haver estat més ràpid?
Bé, som el legislatiu. Llavors, vostè em criticaria que si ens
mesclam amb l’executiu, si ho fem per a bé, bé, i si no, no, i
aquí sempre, sempre, no...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., però, és vera, quan ho fem d'una manera, perquè ho fem
d'una manera.

En qualsevol cas, jo crec que, de veres, acabar aquest
plenari amb una unanimitat en un tema tan sensible i necessari
dona molt de sentit a la nostra raó de ser, com a representants
polítics i com a grups parlamentaris, crec que és d'agrair, una
vegada més, tant a totes les entitats, com també a l'Oficina de
Salut Mental, tota la feina que s'hi fa. Avui avançam en fer més
equitatiu el nostre sistema sanitari per a les persones amb
fragilitat relacional, en garantir, d'acord amb el que defensam,
en aquest cas al nostre grup parlamentari, una major qualitat, un
major accés i un accés igualitari als diferents serveis que es
presten de salut a les Illes Balears, perquè, al cap i a la fi, el
nostre desig, el desig de tots i totes els que som aquí és que es
respectin els drets i es garanteixi una vida digna a totes les
persones amb fragilitat relacional.

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Abans de procedir a la votació, la portaveu del grup
proposant ha manifestat que s'acceptaven les dues esmenes
d'addició del PP, però ha introduït una transacció a la 4436,
respecte de la qual he de demanar si tots els grups
parlamentaris hi estan d'acord.

Si tothom hi està d'acord, entenc que la petita modificació
del “Consell Interterritorial de Salut” és l’altra esmena, és una
mínima modificació. Per tant, si tothom està d'acord amb
aquesta transacció i els sembla bé, podem procedir a una única
votació de tots els punts.

Passam a votar. Votam.

(Aplaudiments)

Com ja veuen, però, perquè consti al Diari de Sessions, la
votació dona el resultat següent: 49 sí, cap no i cap abstenció.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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