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EL SR. PRESIDENT:

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

I.1) Pregunta RGE núm. 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. 

Primera pregunta, RGE núm. 4347/22, ajornada a la sessió
anterior, relativa a crítiques als productors d'oli i vi, que
formula la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
Consellera, vostè critica la compra de finques rústiques perquè
es produeix oli i vi en lloc d’activitats que no són rentables,
com el vacum de llet; però, té en compte que s'estan recuperant
explotacions que ja s'havien tancat i abandonat?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Sra. Pons, no tengo
ni la menor idea de a qué críticas se refiere, a no ser que
hablemos de críticas, como se habla cuando se publica un libro
o cuando una película, en que la crítica puede ser favorable o
negativa.

Mi proyecto, el proyecto de nuestra conselleria, es
recuperar cuantos más cultivos mejor, cuantas más tierras de
cultivos mejor; que haya una diversificación de productos que
nos haga resistentes a todas las rupturas de la cadena de
suministro, que se están produciendo y que se pueden producir
en el futuro; que cada vez haya más cultivo de calidad, más
cultivo ecológico; que sea un nicho de trabajo para nuestros
jóvenes; que se vayan implementando las nuevas tecnologías;
y que todo esto haga que la población balear tenga acceso a una
alimentación de calidad, fresca, local, de cercanía, y también
con variedades locales y razas autóctonas. Esa es mi crítica. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Idò, miri, consellera, declaracions
seves a La Vanguardia, i textualment, eh?: “Mae de la Concha
reconoce que los nuevos propietarios ya no quieren mantener

a los payeses y no quieren vacas. Abandonan la actividad
tradicional y han comenzado a elaborar productos -como vino
y aceite-, pero esto excluye a la población de la isla, que no
puede acceder a este producto local por su precio, y tiene que
recurrir a productos traídos de fuera.”

Com quedam, consellera?, producte local, sí o no? Perquè
la seva darrera ocurrència està en què hotels i restaurants
hauran d'oferir almanco un 3% de producte local, i li va
contestar el president dels hotelers de Menorca i li va dir que
les empreses ja compren el 40%; també la Cooperativa del
Camp de Menorca li va dir que el 70% de la producció de carn,
verdura i lactis ja el venen als restaurants. O li sap greu que es
recuperin finques que estaven sense activitat agrària?

No entenem per què critica que tornin a produir vi i oli,
donant una alternativa que, precisament, diversifica i genera
ingressos. I, si no volen vaques, és perquè pagesos i propietaris
ja estan cansats, consellera, de produir amb pèrdues; els preus
que cobren no cobreixen els costs. Vostè sap que el camp de
Balears s'enfonsa, ni PROVILAC, ni REB, ni la nova PAC.

Consellera, li demanam més autocrítica, perquè al pas que
va, vostè passarà a la història com la pitjor consellera
d'Agricultura.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sra. Pons, usted me pregunta por el
aceite y por el olivo, de... -perdón-, por el aceite y por el vino,
y luego viene aquí como siempre, con un panaché, que es su
especialidad. Si hablamos de aceite y de vino, lo que cuenta son
los hechos.

Entonces, por ejemplo, con el tema del vino, ahora mismo
estamos tramitando 10 expedientes para nuevas bodegas. En
2021, la producción de vino en las islas aumentó un 25%, nada
más y nada menos; también la superficie de viñedo plantada, un
14%, en las dos DO que tenemos-, y el 24% en las IGP.

Además, hemos acompañado a los productores, a las
mejores ferias de vino, y hemos conseguido que vayan juntos,
lo cual ha sido una cosa muy apreciada por el sector y una cosa
muy prometedora a futuro, con las ventas de vino.

En cuanto al aceite, la DO de Oli de Mallorca, ha pasado de
1.800 hectáreas de olivo a más de 4.100. Tenemos dos cifras
récord: más de 1.000 productores de aceite y casi 900.000
olivos plantados. Así que tienen todo el apoyo por parte de la
conselleria, por suerte, ellos lo saben. 
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Y, de verdad, qué feo es que usted siempre intente dar
malas noticias, desconcertar al sector y desanimar al sector; a
un sector que está haciendo todo por salir adelante y, desde
luego, está saliendo adelante de nuestra mano. En cuanto a las
declaraciones: entrecomillados, Sra. Pons, entrecomillados, no
comentarios.

Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 4504/22, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a avanços per acostar els
productes d'higiene femenina sostenibles als centres
educatius i per evitar la pobresa menstrual. 

Segona pregunta, RGE núm. 4504/22, relativa a avanços
per acostar els productes d'higiene femenina sostenibles als
centres educatius i per evitar la pobresa menstrual, que formula
la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt.
Té la paraula la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Bon dia, Sr.
Conseller. La pregunta és ben senzilla, el mes de setembre
passat es va aprovar aquesta iniciativa, amb un suport
majoritari de la Comissió d'Educació, i voldríem saber quin
tipus d’avanços s’han fet sobre..., bé, el que diu la pregunta,
què ha fet el Govern per acostar els productes d'higiene
femenina sostenibles als centres educatius i evitar la pobresa
menstrual, entre altres qüestions. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. 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. Font,
gràcies per la seva pregunta. Evidentment fa un parell de mesos
es va fer aquesta PNL a la Comissió d'Educació, que vostès
varen presentar i que va ser esmenada per diferents grups
parlamentaris, però abans de contestar-li totalment, jo li diria
dues coses. En primer lloc, és evident que dins el seu
plantejament hi ha tres elements: el tema de sostenibilitat, el
tema de la pobresa i el tema de l'educació afectivosexual. Són
tres elements que de qualque manera vostè ha relacionat i que
a vegades tenen plantejaments una mica diferenciats. 

Nosaltres, com a govern, és evident que tenim un
plantejament global sobre aquesta qüestió i realment una de les
coses que ens ha preocupat des del principi és el tema de

l'educació afectivosexual. És a dir, és evident que en aquest
moment nosaltres veim que la pornografia té un impacte
negatiu en els infants i adolescents, en tot el comportament
realment negatiu. Per tant, necessitam que l'escola, que en
definitiva és l’instrument que tenim, dugui a terme aquests
programes afectivosexuals. 

Tenim una sèrie de documents, i vostè ho sap, en tots els
sentit que treballam amb la Conselleria de Salut per tal que
tenguin els centres educatius aquella documentació que
realment es planteja. 

Per tant, aquest és el primer lloc. Evidentment sobre el que
vostè planteja dins aquests documents hi ha tota una sèrie
d'elements d'educació menstrual, que ja es fan cursos al
respecte tant per al professorat com per a l'alumnat, a fi i efecte
de saber quines respostes s’han de donar per donar la màxima
normalitat i evitar l'estigmatització d’aquesta qüestió. 

Nosaltres, des de la Conselleria d'Educació, sí que estam
treballant en aquest aspecte, ja hi ha centres que han adaptat
banys sobre aquesta mateixa qüestió. Vull dir, és evident que
no està generalitzada, però s'ha començat en aquest aspecte.
Nosaltres volem que es vagi una mica en aquest aspecte.
També els centres poden demanar dins el programa (...) que hi
hagi ajuts sobre aquests tipus de coses. També cal dir que hi ha
per part dels centres educatius la possibilitat dins els seus
pressuposts, i a més tenim un compte d'emergència social, que
també es pot anar dins aquest sentit. Per tant, jo diria que hi ha
tota una aposta per l'educació afectivosexual i a poc a poc
poder donar resposta a la PNL que vostès varen presentar. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. Fa vuit mesos
que es va aprovar la iniciativa, no un parell de mesos, fa vuit
mesos, Sr. Conseller. I sí que té raó, estava enfocada en un
triple vessant, perquè pensam que tot està engrunat, que tot està
lligat. 

Evidentment, nosaltres dèiem, primer empoderar les filletes
i les adolescents a conèixer el seu propi cos i saber què és el la
menstruació, llevant l'estigma, com vostè ha dit. El segon punt,
la lluita contra la pobresa menstrual. Sí, també ens interessa,
perquè sabem, sabem que és un greu problema per a moltes
famílies i moltes dones. I la sostenibilitat, evidentment, tenim
una generació de joves i adolescents i nines que estan molt
implicades en aquesta qüestió, saben perfectament l'impacte
que té sobre el medi ambient, i el que hem de fer és fomentar
precisament aquest tipus de materials, perquè, a més a més,
aquest tipus de material és una inversió que pot durar fins a
cinc anys. És a dir, és una manera també de lluitar contra
aquesta pobresa menstrual. 
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Hi havia un altre punt que també estava a la qüestió de
demanar la davallada de l'IVA, que ja sé que no és d’aquest
govern sinó que és del Govern estatal. Nosaltres celebram
moltíssim la llei estatal que ha sortit sobre les baixes
menstruals, els permisos; i lamentam,  lamentam, que no que no
s'hi hagi inclòs el tema de la davallada de l'IVA, tot i que en
principi diuen que estan en procés de negociació. 

Bé, Sr. Conseller, a nosaltres ens agradaria que mica en
mica això es vagi introduint precisament pel que vostè ha dit,
per una banda, eliminar l'estigma, donar a conèixer i fomentar
productes que siguin realment sostenibles. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. 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. Efectivament, en aquesta direcció
estam, lògicament. A vegades les coses tenen una lentitud
perquè també depèn de la dinàmica dels centres, depèn de
molts de factors, però el fet que nosaltres treballem amb la
Conselleria de Salut juntament amb Convivèxit per treballar tot
el tema d'educació afectivosexual, crec que és una garantia que
la cosa va en aquesta direcció. Volem que els centres realment
assumeixin aquesta educació de forma clara i volem empoderar
no només les al·lotes, també els al·lots, perquè en definitiva
l'educació sexual és una cosa global, en aquests temes i en
altres qüestions que ens preocupen com a Conselleria
d'Educació i com a ciuta...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 4512/22, presentada per la
diputada Sra. Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a noves places d'infermeria.

Tercera pregunta, RGE núm. 4512/22, relativa a noves
places d'infermeria, que formula la diputada Isabel Maria
Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ: 

Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades. Bon dia,
consellera. La pregunta que avui li feim és referent a
infermeria. Considera suficients les 35 places que s'han creat
noves? I quins criteris ha tengut en compte: territorialitat,
equitat o qualitat docent? 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bon dia a tothom. Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra.
Diputada. Vostè sap que des de 2015, un any amb una situació
bastant nefasta quant al nombre de infermeres en aquesta
comunitat autònoma, s'han posat molts de mecanismes en
marxa per tenir més professionals als nostres centres; tant és
així que des de 2015 hi ha 1.110 infermeres més, del 15 a finals
de 20 21.  Per tant, crec que és una mostra que a aquest govern
no només li preocupa sinó que sabem perfectament que a causa
de la cronicitat, a causa també dels projectes que fem de
promoció de la salut, d'atenció comunitària, és imprescindible
incrementar el nombre d’infermeres a la comunitat autònoma.
També sabem que hi ha més població, per tant, també
necessitam més infermeres. Això és un fet, una realitat, i en
som molt conscients. 

També vull agrair aquest suport a la iniciativa. Vàrem
començar a treballar l'any passat amb la Universitat de les Illes
Balears, el conseller d’Universitat i Fons Europeus, el suport
que ha donat a aquest increment de places. Són 35 places, de
les quals 30 seran a l'illa de Mallorca, 5 a l'illa d'Eivissa i
mantenim les 20 que tenim a Menorca. Així, incrementam de
165 a 200 places, és un increment d'un 21%. Com veu és un
increment considerable. Des que acaben els estudiants, també
dir-li, que la majoria troben feina immediatament. També ha
augmentat molt el nombre de residents. Quan vostès
governaven hi havia exactament 44 residents d'infermeria i en
aquests moments n'hi ha 88. 

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ: 

Consellera, el conseller March l'any passat a aquesta
cambra va dir que no es podien augmentar les places perquè als
estudis de salut hi havia numerus clausus perquè no hi havia un
edifici fet a la UIB i, a més, que no es podien, no hi havia
suficients professors acreditats i no es podia assegurar la
qualitat docent. Ha vengut la privada, que vostès tan
menyspreen, i els ha demostrat que sí és possible, i ara vostès
a darrera i he rebuf han posat 35 places més. 

Com sempre no ha escoltat la veu dels professionals. Els
professionals no li demanaven això, li demanen, a més de
l’augment de places, de més places, li demanen més
estabilització i que els augmenti les condicions, que els
augmenti, que els equipari amb Canàries, sobretot, i que els
augmenti el plus de residència. 
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A vostès no els va bé escoltar els professionals, els va bé
desprestigiar-los, com hem vist aquests darrers dies a la
premsa. Els infermers i les infermeres s'han deixat la pell durant
la pandèmia i ara s'esforcen molt per treure les llistes d'espera.
Hem de retenir el talent, hem de donar resposta a les necessitats
del personal i fomentar aquest sentiment de pertinença,  que no
ho fem, no ho fomentam. Han de donar bones condicions de
feina. 

L'any passat, consellera, és ver que augmenten les places,
però hi va haver 458 baixes al Col·legi d'Infermeria. Cada any
hi ha més baixes i més de la meitat d'aquestes baixes és perquè
demanen trasllat. Si no hi ha infermeres, haurem de tancar llits
i pujaran les llistes d'espera. Si no hi ha infermeres, augmenten
les flebitis i baixa la seguretat del malalt. Si no hi ha
infermeres, seguirem sense fer revisions escolars; més de
35.000 nins s'han quedat sense fer revisions auditives, més de
600 nins tenen patologia auditiva no diagnosticada, i vostès
només augmenten 35 places. No basten per a res, necessitam
més infermeres, consellera.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Benvinguda a la preocupació per les
infermeres, perquè quan governen, Sra. Diputada, demostren és
tot el contrari. 

(Alguns aplaudiments)

Per això li dic que el debat en polítiques de salut el tenen
perdut, perquè la seva preocupació quan són a l'oposició és
fictícia, de fet quan governen, fan el contrari. Quantes
oposicions varen fer vostès, que ara em demanen fidelitzar?
Zero places d'oposició. Nosaltres ja n’hem consolidat més de
1.000, amb unes oposicions, i com va anunciar ahir la
presidenta, 1.000 infermeres més tendran l'oportunitat de treure
la plaça fixa, més de 2.000 infermeres en aquesta comunitat
autònoma.
 

Agraïm moltíssim tots els esforços que s’estan fent, fins i tot
la Universitat privada Pontifícia de Comillas, amb el CESAL,
i amb el Grup Quirón Salud, també plantegen posar una
universitat privada, amb 50 alumnes cada any. Els donam les
gràcies i tots intentam remar per trobar...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 4515/22, presentada per la
diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei de patologia dual
de l'Hospital Can Misses.

Quarta pregunta, RGE núm. 4515/22, relativa a servei de
patologia dual de l'Hospital de Can Misses, que formula la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, la setmana passada
li demanàrem si ens podia confirmar que un psiquiatre de Can
Misses deixava l'hospital per anar-se'n a una altra comunitat, en
aquest cas a Andalusia. Com ja és costum, no ens va respondre.
Hores més tard, l'Àrea de Salut va confirmar la seva baixa.
Considera acceptable la situació del servei de patologia dual de
Can Misses, ara que el seu coordinador ens ha deixat? 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia, Sra. Diputada, gràcies per la
seva pregunta. La unitat de patologia dual funciona molt
satisfactòriament. És cert que aquest psiquiatre va engegar la
unitat de patologia dual, intentam que els pacients no ingressin
en aquesta unitat, sinó que siguin tractats de manera
ambulatòria, són pacients que a més del trastorn mental, tenen
una addicció i, per tant, habitualment poden estar tractats sense
ser ingressats. 

Es va muntar, precisament per part de aquest govern, l'any
2019, com una de les prioritats. A l'illa d'Eivissa va ser la
primera unitat que vàrem tenir, hi havia més incidència a
Eivissa que a la resta de les Illes, i el que li puc assegurar és
que tot i que aquest professional ha partit -i li vull agrair la
feina feta perquè han consolidat un model d'atenció que
realment és envejable-, la resta de professionals de l'hospital
continuarà donant aquest servei, que la unitat continua el seu
funcionament, que els pacients seran atesos, que ningú no es
quedarà enrere i que tractaran amb excel·lència, com sempre
han fet fins ara, els trastorns de patologia dual i tota la resta de
trastorns mentals.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula la Sra. Marí. 
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LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sra. Consellera, fa un any li demanava per aquesta mateixa
qüestió, i vostè deia, “no hi ha dubte que quan governa
l'esquerra la salut mental és una prioritat”. Una prioritat, han
perdut un psiquiatre, han perdut el coordinador de la unitat de
patologia dual. Aquest és el resultat de la seva gestió i de les
seves prioritats amb els eivissencs. 

Vostè proposa un pacte balear per la salut, i estam d'acord
que la salut mental ha de ser una de les prioritats, però una
prioritat real, perquè a dia d'avui la seva solució és repartir la
feina entre els pocs especialistes que queden, amb més
sobrecàrrega i amb les mateixes condicions precàries. Recorda
el que em va dir la setmana passada en aquest parlament?, li
faré memòria. Deia: “l'escolt a vostè, si menteix la deixaré
d'escoltar, no per repetir una mentida es converteix en veritat”.
Periódico de Ibiza, 18 de maig: “el Govern dice que fideliza
más que nadie a los sanitarios de las Pitiusas”. Dia següent:
“SIMEBAL estalla contra Gómez, las medidas para fidelizar
son absolutamente insuficientes. Se están riendo de los
ciudadanos”. Qui menteix cada setmana és vostè i ho fa sense
cap vergonya.

(Alguns aplaudiments) 

Deia també: “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. Ara la plantilla
està completa”. 19 de maig d’enguany: “llamada urgente de la
Conselleria de Salud, en busca de enfermeras a las puertas de
la temporada estival”. Lliçons seves i del seu govern, poques. 

Continuava vostè: “la plantilla de l’Àrea d’Urgències
d’Eivissa està completa”. Ens pot confirmar si ahir mateix vam
perdre un metge a urgències per anar-se’n al País Basc? Estam
d’acord en una cosa: els ciutadans volen solucions i a Eivissa
a dia d’avui encara les esperam.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Començaré a pensar que aquest atac a la
sanitat pública per part del Partit Popular a Eivissa...

(Alguns aplaudiments)

... té una intenció clara, perquè, si no, no és normal. La
mobilitat, Sra. Diputada, és i serà una constant en aquest país,
a totes les comunitats autònomes els professionals es mouen, es
mouen des de Mallorca a altres bandes, vénen d’altres bandes
a Mallorca. Se’n van de Menorca a Eivissa i d’Eivissa a altres
bandes. I això serà una constant. Vostè ha vist que som de les

poques comunitats autònomes, on totes les places MIR s’han
cobert, per exemple, totes s’han cobert. Hi ha comunitats
autònomes com Catalunya, que miri que està ben situada i és
gran i potent, que han deixat places sense cobrir. 

Les places de residents d'Eivissa s'han demanat i vendran
els residents a formar-se i de cada vegada en tenim més.
Acabam d'acreditar la multiprofessional d’obstetrícia i
ginecologia, i suposa un ginecòleg més per formar-se a l'illa
d'Eivissa. I acabam d'aprovar una oferta pública d'ocupació de
4.114 places, que suposaran més persones fidelitzades a l'illa
d'Eivissa. I una residència amb 14 places més que ens
preocupam també de l’habitatge i en lloc de 12 places, tenim 26
places més i més inversió que mai a l’illa d’Eivissa.

I totes aquestes condicions fan que molts de professionals
vulguin venir també a fer feina a l'illa d'Eivissa, perquè l'illa
d'Eivissa hi ha sanitat excel·lent, Sra. Diputada. Gràcies,
president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 4514/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a venda ambulant il·legal. 

Cinquena pregunta, RGE núm. 4514/22, relativa a venda
ambulant il·legal, que formula el diputat Antonio Francisco
Fuster Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. La venta ambulante ilegal es
un problema que cada vez está cogiendo más fuerza en nuestras
islas. Cada vez vemos con mayor frecuencia que las mafias que
se dedican a este tipo de actividad ilegal están adueñándose de
muchos lugares de nuestra geografía, especialmente de las
zonas turísticas. Si seguimos a este ritmo, dentro de poco
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera serán una zona tomada
literalmente por los manteros. 

Y ante esta situación vemos en un ejercicio de
irresponsabilidad y de cinismo, que responsables políticos de
izquierdas no esconden su apoyo a estas mafias en redes
sociales. Este es un tema que preocupa a mucha gente por las
repercusiones que tiene, que no son pocas. Por ello, le pregunto
al Govern: ¿qué actuaciones concretas piensan llevar a cabo
para eliminar la venta ambulante ilegal? Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204514


7496 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 121 / 24 de maig de 2022 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a totes i tots. Bon dia,
Sr. Fuster, i moltes gràcies per la seva pregunta, és una qüestió
interessant el tema de la venda ambulant. A través de la
Direcció General de Comerç ja han tingut oportunitat
d'expressar que la venda ambulant no autoritzada
majoritàriament respon a situacions d'exclusió social, que no
tenen res a veure amb l’ordenació del comerç interior ni d'altres
consideracions de regulació econòmica. 

Concretament li he de recordar, perquè és molt habitual que
vostè plantegi aquí en seu parlamentària, qüestions que
s’hauríem de debatre en l'àmbit municipal, que la competència
per controlar i per sancionar la venda ambulant no autoritzada
és municipal. En el cas de Palma està recollida a l’ordenança
reguladora de l'ús cívic d’espais públics per millorar la
convivència en les zones d'oci. 

Dit això, fins i tot les patronals majoritaris del comerç ens
han traslladat que estem davant d'una qüestió que, lluny de ser
simplement una qüestió de competència deslleial, és un
fenomen de caire social i humà. En qualsevol cas, mantenim un
estret contacte amb la Unió Nacional d'Empreses de Comerç
Ambulant, la seva presidenta és una mallorquina, Enriqueta
Garrido, i altres associacions de les comunitats senegalesa,
camerunesa, nigeriana i marroquina, per estudiar conjuntament
projectes i mesures per dignificar i regularitzar la feina
d'aquests conciutadans i conciutadanes nostres que s'han vist
obligats a recórrer a la venda ambulant no autoritzada, com
l’única manera de guanyar-se la vida.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Muchas gracias, Sr. Yllanes,
en definitiva, que ustedes no tienen nada concreto y no van a
hacer nada para solucionar este tema. 

Mire, Sr. Yllanes, la hipocresía de este gobierno llega a
estos niveles, por una parte tenemos un gobierno que no quiere
chiringuitos, los que pagan impuestos, los que crean puestos de
trabajo, los que aportan seguridad y los que contribuyen a la
limpieza y al mantenimiento de nuestras playas, por ejemplo,
a estos ustedes no los quieren; a los que venden productos
ilegales, a los que venden productos falsificados y de mala
calidad que suponen un riesgo para la higiene y para la salud y
que además representan una clara competencia desleal para
aquellos que sí cumplen las normas y que sí pagan impuestos,
a estos ustedes sí les quieren, a estos, alfombra roja, Sr.
Yllanes.

(Petit aldarull)

Por otra parte, y ha quedado claro en su contestación, es
curioso que cuando hay algo que sale más o menos bien
siempre es gracias a ustedes, pero cuando hay algún problema
ustedes nunca tienen ninguna responsabilidad ni tienen la culpa
de nada. La culpa es de Delegación de Gobierno o de los
ayuntamientos, como ha sido el caso que usted acaba de decir,
que además los han dejado solos. Ustedes nunca tienen la culpa
de nada. 

Mire, deje de hacer la vista gorda con este tema; dejen de
mirar hacia otro lado con la venta ambulante ilegal, porque hay
razones muy serias para hacerlo: nuestra imagen como marca
destino turístico, nuestra seguridad ciudadana y lucha contra las
mafias, porque son unas mafias, Sr. Yllanes, y sobre todo la
injusta competencia desleal que suponen.

Señores del Govern, menos fotos con los manteros, menos
apoyo a estas mafias y más apoyo a nuestros comerciantes y a
nuestros emprendedores y, sobre todo, a nuestros chiringuitos
de playa, que estos sí hacen las cosas bien y son, sin duda, el
motor económico de nuestras islas. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Fuster, ya veo que el discurso de charlatán se lo traía
redactado de su casa...

(Remor de veus)

... y que tenía que hablar usted de chiringuitos de playa que no
sé qué tienen que ver con la venta ambulante...

Verá, nosotros lo que hacemos...

(Remor de veus)

... verá..., nosotros lo que hacemos... que... Ah, ¿estamos
hablando de los que venden piñas en la playa? ¿De eso estamos
hablando?

Verá el problema...

(Remor de veus)

... el problema que tienen es que saben ustedes que esto es
competencia municipal y de la Delegación del Gobierno, y lo
que hace... y lo que hace el Gobierno de Baleares es apoyar con
2,8 millones al comercio de esta comunidad autónoma. Eso es
lo que hace el Gobierno de Baleares. 

Sinceramente, estos discursos preparados una semana antes
en casa y que -insisto- son discursos de charlatán porque
carecen de contenido, son simplemente reproches. 
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(Remor de veus)

Bueno, pues, será la costumbre que tendremos que aceptar
de aquí a que se acabe la legislatura. 

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller... Gràcies, senyors diputats...

I.6) Pregunta RGE núm. 4502/22, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a control de fronteres a l'aeroport de Son Sant Joan. 

Sisena pregunta, RGE núm. 4502/22, relativa a control de
fronteres a l'aeroport de Son Sant Joan, que formula la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, molt bon dia. La pregunta té a veure amb els
embossos que es produeixen, sobretot a control de fronteres a
l'aeroport de Son Sant Joan, com hem vist darrerament i si
vostès han solucionat, el Govern, aquest embós que es produeix
concretament a Son Sant Joan i que hem vist després del Brexit
al Regne Unit. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. 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. Bon dia, senyors diputats i
senyores diputades, Sra. Pons, el Govern no és competent dins
l'aeroport de Son Sant Joan. 

Jo m'imagín que vostè ho sabia, perquè em demana a veure
si el Govern ha solucionat els embossos, el Govern no ha pogut
solucionar els embossos, el que sí hem fet ha estat parlar tant
amb Delegació de Govern com amb AENA per tal que es posin
més efectius per controlar tant els controls d'accessos, és a dir,
en els guardes de seguretat, com també el control de fronteres. 

Aquesta és competència de l'Estat i, com deia molt bé el
vicepresident ara fa una estona al Partit Popular, la
competència de l'Estat és una i la competència del Govern és
una altra.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Garrido, gràcies per aquesta
classe magistral que ja sabíem, per altra banda. Ja sabem que
l'aeroport és potestat del Govern central, però és cert també que
vostès poden fer passes més enllà de parlar any rere any amb
Delegació de Govern i parlar amb AENA. És a dir, nosaltres
creim que hem de ser molt més optimistes, molt més
ambiciosos i intentar anar més enllà, perquè és de traca que no
puguem tenir ni control damunt les portes d'entrada i sortida
d'aquesta comunitat autònoma, com és el cas del nostre
aeroport de Son Sant Joan. 

Amb la pandèmia vostès es varen poder posar fil a l'agulla
a fer... posar agents COVID en els aeroports, a portes i
entrades. Jo sé que el control de fronteres és exclusiu de Cossos
i Forces de Seguretat de l'Estat, però també poden dir en el seu
amic Pedro Sánchez que no volen venir aquí molts de policies,
perquè, per exemple, el plus que cobren és de 60 euros quan a
Canàries en cobren 120, que és exactament el doble. Sempre
som allà mateix.

Nosaltres creim que hem de poder tenir més influència en
els aeroports de Son Sant Joan, a l'aeroport de Maó, a l'aeroport
d'Eivissa per poder fer polítiques més eficients, més eficaces i
deixar de donar aquesta imatge que, per una banda, lideram la
recuperació econòmica; per altra banda, lideram l'arribada de
turistes, i llavors resulta que no poden agafar ni l’autocar a
temps, les malaltes han d'esperar no sé quantes hores i no
arriben enlloc. És a dir, imatge... propera, imatge futura, imatge
de país a l'avantguarda de la comunitat autònoma a
l'avantguarda que siguin tots els aspectes, i crec que poden fer
qualque cosa més. 

Des del Grup Parlamentari El Pi li pregam que facin
qualque cosa més que sigui tan sols demanar a AENA i a
Delegació de Govern que posi més efectius, perquè això ja ho
hem fet nosaltres en moltes ocasions. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. 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. Sra. Pons, no es tracta de cap
classe magistral, vostè m'ha demanat què havia fet el Govern
per reduir aquestes cues i li he dit que el Govern no hi pot fer
res. 

Entenem que la gestió més propera sempre és molt més
eficaç, i per això continuam mantenint que la cogestió
aeroportuària seria la millor manera de poder gestionar els
aeroports, la porta d'entrada a les nostres illes. 
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Per això ho continuam mantenint. Per això hem parlat amb
Delegació del Govern per demanar-li més reforç policial. Per
això el que hem fet ha estat signar amb la plataforma Insularitat
Digna un acord que es demana al Govern un plus de
fidelització i demana cobrir totes les plantilles, perquè el
problema que tenim a Balears no únicament és un plus
d'insularitat, com vostè simplifica en la manera com ho fa en la
seva exposició.

El problema que tenim aquí a Balears és la cobertura de les
plantilles, tant de Guàrdia Civil com de Policia Nacional, com
de la resta de funcionaris que formen part de l'Administració de
l'Estat...

(Remor de veus)

 I a més, li dic una cosa quant a la imatge, no és que..., aquí
hi ha hagut cues, han estat cues puntuals, varen ser d'un dia, hi
va haver cues puntuals, s'estan solucionant i, a més, les cues
que s'originen... que es fan en origen són molt més llargues que
les que es fan aquí a control de passaport, perquè li record que
hi ha el Brexit, que Anglaterra va sortir de la Unió Europea i
per això s'han de fer aquests controls. 

Per tant, la imatge no hi té molt a veure. Les cues que fan
ells mateixos, els mateixos anglesos en origen són bastant més
llargues que les que fan aquí a Palma. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 4506/22, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a cues als controls
d'accés a l'aeroport de Son Sant Joan. 

Setena pregunta, RGE núm. 4506/22, relativa a cues als
controls d'accés a l'aeroport de Son Sant Joan, 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. Bé, vegem aquí en el plenari que aquest
tema realment interessa molt a l'oposició. La Sra. Pons acaba
de fer una pregunta sobre les cues a l'aeroport; després de la
meva intervenció el Sr. Camps també farà una pregunta sobre
el mateix tema. Per tant, realment sí que és un assumpte que
necessitam que el Govern doni les convenients explicacions. 

La Sra. Garrido ha fet el típic escut de les competències,
però bé, nosaltres som a les Illes Balears i hem d'evitar que
passin aquestes coses, perquè tots recordam les cues en els
aeroports durant la pandèmia, i en vàrem debatre molt aquí, i
la experiència hauria de servir per evitar repetir aquelles
imatges; i ara, quan iniciam la recuperació, quan hem de donar
la millor de les nostres imatges ens veiem amb notícies als
mitjans de comunicació de cues en els aeroports dels accessos
a Son Sant Joan.

I d’entrada el que veiem és falta de previsió. Es tenia
coneixement del nombre de turistes britànics que havien
d'arribar a les nostres illes? Va fer el Govern les consultes
pertinents per conèixer en quina situació es trobaven els punts
de duanes?, perquè, Sr. Conseller, vostè és conseller de
Mobilitat, però tot -tot- a les nostres illes es veu afectat pel
turisme i, així com en el seu moment vostè va reforçar les línies
TIB per a la temporada turística, també ha reforçat Serveis
Ferroviaris, també ha reforçat la gestió dels creuers als ports.
Vostès, el Govern, haurien de tractar d'evitar males
experiències dels nostres visitants en els nostres aeroports.

I aprofito la pregunta per fer un reconeixement dels cossos
i forces de seguretat de l'Estat que fan feina en condicions molt
millorables, la falta d'efectius policials provoca cues als
aeroports, no ens hem d'enganar. Som al seu costat, som al seu
costat per exigir un plus d'insularitat digne el qual permeti
l'arribada de més efectius i de retenir els que ja tenim a les
nostres illes. I la segona, la Sra. Garrido ha venut el seu
complement de fidelització, que vam aprovar fa setmanes, però
que, res, és simplement un futurible, i que això, aquest
complement, ara per ara, no solucionarà l'arribada d'efectius a
les nostres illes, a un moment on la temporada turística
comença a reactivar-se.

També volem mostrar la nostra oposició al possible trasllat
del centre de control i dels seus 340 controladors de l'aeroport
de Palma a l'aeroport de Barcelona.

Gràcies, president. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Pérez-Ribas, li contestaré
jo la pregunta, perquè al final és el que deia vostè, quan ha
iniciat la seva pregunta, són tres preguntes exactament sobre el
mateix tema, i és un fet que, com vostè deia, és palès que
preocupa, perquè hi ha altres preguntes per part de l'oposició al
Govern sobre aquests fets, i també és un fet que preocupa
aquest govern, perquè en el moment que va succeir ens vàrem
posar en contacte amb la Conselleria de Mobilitat, amb AENA,
per demanar a veure que feien per intentar pal·liar aquestes
cues, que també es varen produir en el control d'accessos a
l’aeroport, no únicament al control de passaports, i des de la
Conselleria de Presidència ens vàrem posar en contacte amb la
Delegació del Govern per tal de veure quines accions prendrien
per intentar reduir aquestes cues.

 Vostè deia que jo m'havia emparat en l'escut de les
competències, les competències no són un escut, en aquest cas,
cadascú exerceix les seves. Li he dit la Sra. Pons que, per part
nostra, seria molt millor poder cogestionar l’aeroport. En
aquest moment, no cogestionam l’aeroport, per tant, l'únic que
podem fer és al Govern central i a AENA fer-los distintes
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propostes per poder solucionar aquest fet i per poder solucionar
aquestes cues de control de passaports, que també, com li he dit
a la Sra. Pons, es produeixen no únicament a Mallorca o a la
resta d’aeroports d'Espanya, quan els anglesos han de tornar al
seu país, sinó que es produeixen amb molta major intensitat en
el seu país quan vénen cap a Espanya o cap a la resta
d'aeroports de la Unió Europea, perquè ara han de passar
control de passaport i fins fa dos anys no passaven en aquest
control de passaport.

No és que ens escudem en les competències, és el que és, i
pel que es veu el seu partit se les vol carregar, perquè ara vol
suprimir l'article 2 de la Constitució, com deia molt bé la Sra.
Arrimadas ahir. Per tant, a veure què passa amb les
competències i com les exercirien vostès.

Perquè torn repetir el mateix que he dit abans, crec que és
molt més efectiva la competència quan s’exerceix des de la
proximitat, que és com ho fa el Govern amb les competències
que exerceix com a pròpies, i la competència de l'aeroport, per
ara, no la tenim. El plantejament és que els funcionaris puguin
tenir un plus, no un plus d'insularitat, que el que vostè planteja
també és un futurible, sinó que es fidelitzi els funcionaris de
l'Estat que presten serveis aquí, a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, i se'ls ha de fidelitzar de moltes maneres, i no és
el mateix fidelitzar-los a Mallorca, que a Menorca, que a
Eivissa...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 4511/22, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reforç policial a l’aeroport de Palma.

Vuitena pregunta, RGE núm. 4511/22, relativa a reforç
policial a l'aeroport de Palma, 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, com ha pogut apreciar,
doncs és un tema recurrent i preocupant per als ciutadans de les
Illes Balears, principalment dels de Mallorca, perquè és
l'entrada principal dels turistes, dels visitants, i és lamentable
que vostès, a principis del mes d'abril, es va reunir amb la Sra.
Calvo, sabem que vostè no és directament competència d'aquest
govern, però sí que aquest govern no pot fer sempre cama de
conill, que diem a Menorca, perquè donar excuses i voler
repartir responsabilitats, vostès són uns autèntics cracs, només
serveixen per fer fotos i anunciar coses que després no
acompleixen.

Perquè, si no, digui’m les conclusions de la seva reunió amb
la Sra. Calvo, que una de les finalitats era coordinar perquè
aquesta temporada es preveia que seria molt més nombrosa,

s'anticiparia, com vam poder veure a les festes de Setmana
Santa, com hem vist la denúncia, la setmana passada, del
Sindicat, SUP, Unificat de Policia, que falten mitjans per fer
una aproximació, ens diuen que falten, aproximadament, 60
efectius per poder controlar els 6 accessos que hi ha a l'aeroport
de Son Sant Joan.

Per tant, Sra. Garrido, vostè troba que ara que facilitin a
aquests professionals poder fer hores extraordinàries i limitades
per poder sortir d'aquest embús, que vostès han creat per la
seva falta de planificació i de gestió, és la solució?

Vostè troba que amb un plus de 80 euros bruts hi haurà cues
per voler venir a fer reforços als controls de seguretat, Sra.
Garrido?

Vostè troba que, a dia d'avui, a punt d'entrar en el mes de
juny, que vindrà molta més gent, molts més turistes, tindran
solucionada aquesta greu problemàtica que vostès són
incapaços de gestionar?

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Era un poc difícil innovar ja
a aquestes alçades amb aquesta pregunta, però, Sr. Camps, ho
ha aconseguit.

Miri, jo crec que no fa falta repetir el que he dit a les dues
respostes anteriors, ara, sí li deixaré una cosa clara: en el mes
d'abril ens vàrem reunir amb la Delegació del Govern per
demanar-li que hi hagués, aquesta temporada, que s’avancessin
els efectius que vénen a l'estiu i que, a més, hi hagués més
efectius.

Vostè parla que el sindicat SUP ha denunciat manca de
personal, el sindicats SUP, de manera conjunta amb el Govern,
ha denunciat la manca d'efectius, tant a l’aeroport com a la resta
de plantilles policials d'aquesta comunitat autònoma, i també a
la resta de plantilles de l'Administració General de l'Estat, per
això, el sindicat SUP és un dels signants del Pacte d'insularitat
digna amb el pacte amb el Govern de les Illes Balears. I per
això el que plantejam és una cobertura completa de les
plantilles; per això el que plantejam és un augment de les
plantilles, tant de Policia Nacional com de Guàrdia Civil a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, cobertura que és
pràcticament impossible i ampliació de les plantilles, que és
pràcticament impossible, perquè durant les dues legislatures en
què el seu partit va governar no va treure cap plaça ni una, el
contrari, suprimien places de policia.
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Això és l'herència que vostès deixen i després vénen a
reclamar que la gent, amb poc temps, construeixi el que vostès
destrueixen cada pic que toquen el Govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Ja veig que el subconscient la
traeix, Sra. Garrido, perquè parlam de forces i cossos de
seguretat, i vostè parla de no sé quin cos.

Sra. Garrido, em sembla, em sembla, em sembla lícit...

(Remor de veus)

..., em sembla lícit que vostès es reuneixin amb els sindicats,
faltaria més!, i que els sindicats, conjuntament amb vostès, se
sumin a aquesta reivindicació al Govern central, concretament
al Ministeri d'Interior, perquè reforcin quant a la seguretat de
les Illes Balears, però és que justament aquest sindicat policial
assegura que “la escasez de personal en el aeropuerto de
Palma provoca retrasos con los controles”. Per tant, vostès fa
dos mesos que reivindiquen, quan arribaran els reforços? Digui
quan arribaran...!

(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.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, a vostè li estranya
que ens reunim amb sindicats perquè vostès mai no fan això de
reunir-se amb sindicats quan governen,... 

(Remor de veus)

..., quan no governen de tant en quan es reuneixen amb qualcú,
però quan governen absolutament amb ningú. Per això, aquesta
estranyesa seva que ens reunim amb ell.

Li ho torn dir, Sr. Camps, el que passa és que la meva
resposta ha desmuntat el que duia preparat d’abans per fer-me
la rèplica, li ho torn dir: la denúncia que va fer -no m’ho mostri,
que ja ho conec-, la denúncia que va fer el sindicat SUP la va
fer al Consolat de la Mar, una vegada que havia signat un acord
amb el Govern de les Illes Balears, i va denunciar que hi havia

una manca de 200 efectius per cobrir la plantilla de Guàrdia
Civil i Policia Nacional, aquests cossos als quals em referia i es
veu que vostè no m'ha entès quan en parlava; i va fer aquesta
denúncia, perquè el que feim és, de manera conjunta amb els
sindicats afectats per aquesta manca de personal, reclamar al
Govern central, que primer dotin les plantilles, que les puguem
dotar amb personal d'aquí, que les fidelitzem i, no obstant ...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 4518/22, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a lleis aprovades a Balears
i discrepàncies amb el Govern de l'Estat. 

Novena pregunta, RGE núm. 4518/22, relativa a lleis
aprovades a Balears i discrepàncies amb el Govern de l'Estat,
que formula la diputada Idoia Ribas i Marino del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Buenos días, Sra. Garrido. Hace una semana la prensa
informaba de que Sánchez ha amenazado con impugnar la
mitad de las leyes aprobadas en Baleares en los últimos cuatro
años. Concretamente, desde que tenemos el presidente de
España -el socialista Sánchez-, en Baleares se han aprobado 52
normas con rango de ley bajo el Gobierno de la también
socialista Sra. Armengol, y 24 de esas normas han recibido una
advertencia de inconstitucionalidad; y, como no es probable
que se trate de una persecución política del Gobierno de
España contra el Gobierno de Baleares -siendo ambos del
mismo partido político-, ni contra este parlamento -siendo que
a la mayoría socialista de esta cámara le debemos este atropello
a los derechos constitucionales de todos los ciudadanos-, me
gustaría que contestase mi pregunta y nos aclare a todos cómo
valora esta peculiar forma de actuar, al margen de la
Constitución, que viene siendo habitual y extendida en el
tiempo, por lo que parece que se encuentran ustedes muy
cómodos saltándose la Constitución y las leyes orgánicas,
constantemente. ¿Es así, Sra. Consejera?, porque yo no
encuentro otra explicación. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Ribas, jo crec que, de
funcionar al marge de la Constitució i de només fer cas a un
parell d'articles i a la resta no, VOX té moltes lliçons que donar
a la resta. Per tant, ja m'explicarà com ho fa vostè.

Quant a les lleis que dicta aquest govern i que aprova aquest
parlament, el que ha fet el Govern central ha estat, en una sèrie
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d'articles, en alguns articles, de les lleis que s'han anat aprovant,
estudiar-los i obrir negociacions amb el Govern de les Illes
Balears per aclarir aspectes quant a la constitucionalitat o no
d'aquests articles. I la conclusió, a totes i cada una de les
vegades que s’ha obert aquest tipus de procés, ha estat que eren
constitucionals, perquè -com vostè haurà pogut comprovar- no
s’ha posat cap recurs d'inconstitucionalitat contra cap llei
d’aquest govern des que Pedro Sánchez és president del
Govern; no podem dir el mateix amb el Sr. Rajoy, que sí que en
va posar un. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. Garrido, forma usted parte del Gobierno autonómico
más sectario y despótico que ha habido en estas islas desde la
creación de la comunidad autónoma.

(Remor de veus)

Ustedes han tenido que modificar textos legales, porque se
lo han exigido así desde el Gobierno de España; ustedes
conocen perfectamente sus límites y se los saltan sin pestañear,
una y otra vez; ustedes actúan conscientemente con un
desprecio total y absoluto hacia las más elementales normas
democráticas, que son las que garantizan la convivencia
pacífica en un país avanzado; a ustedes, les han elegido los
ciudadanos para ejercer unas determinadas competencias que
vienen definidas en la Constitución y en las leyes orgánicas que
se aprueban en el Congreso y en el Senado de España: nadie les
ha votado para otro encargo que no sea ese; y que el Gobierno
de España -que está dirigido por su propio partido político- les
haya obligado a rectificar en el 50% de lo que se ha legislado
en Baleares por ser manifiestamente inconstitucional, es una
vergüenza, además de un atropello y un menosprecio tan
grande a los derechos que tenemos los ciudadanos de Baleares,
que vivimos en libertad, amparados por la Constitución
Española, que lo mínimo que deberían ustedes hacer es pedir
perdón en este parlamento a todos los habitantes de estas islas
a quienes han intentado pisotear sus derechos.

Y no se olvide, Sra. Consejera, que nosotros hemos puesto
recursos de inconstitucionalidad y los hemos ganado. ¿Luego
nos llaman a nosotros extremistas, y ustedes se autoproclaman
constitucionalistas? Ustedes no respetan la Constitución ni la
democracia, ustedes son unos déspotas que van de listillos y se
creen por encima del bien y del mal. Y aquí nadie está por
encima del bien y del mal, Sra. Garrido: todos somos iguales. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Ribas, fan el mateix que
fan cada vegada que fan una pregunta de control a aquest
govern: venen aquí a amollar el seu odi i la seva ràbia, i es
queden tan tranquils. Dèspota i sectari, vostès i el seu partit;
vostè és dèspota i sectària amb les seves actituds; vostè és
dèspota i sectària cada vegada que parla, i després ve aquí a
parlar d'igualtat; vostès venen aquí a parlar d'igualtat, quan no
consideren igual, però a ningú; vostès venen aquí a parlar de
Constitució, quan a la Constitució únicament li fan cas per al
que a vostès els interessa: perquè no els agrada l'estat
autonòmic, no els agraden les llengües cooficials de la
Constitució, no els agrada la igualtat entre homes i dones que
propugna la Constitució. Aquest és el seu partit. El seu partit és
dèspota, el seu partit és sectari, i el seu partit és el partit de
l’odi, que ve a enfangar la política i que no fa res més.

I la seva pregunta avui ha estat una prova més que evident,
perquè ni tan sols ha escoltat el que jo li he dit abans: cap
recurs d'inconstitucionalitat. Això és el que li agradaria a vostè,
que es fes de la manera... I a vegades el que pensa vostè és com
actuaria jo, i pensa com actuaria jo per fer, per dir, el que he fet
nosaltres, no és així. Vostès actuen d'aquesta manera, la seva
manera de legislar és la que va en contra dels drets de les
dones, és la que va en contra dels drets dels immigrants, és la
que va en contra dels drets d'una societat que, durant molts
d'anys, ha lluitat molt per ser el que és avui.

I, per favor, no utilitzi la paraula democràcia, que li queda
bastant grossa. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.10) Pregunta RGE núm. 4507/22, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a disminució d'amarraments al litoral
menorquí. 

Desena pregunta, RGE núm. 4507/22, relativa a disminució
d'amarraments al litoral menorquí, que formula el diputat Jesús
Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la
paraula el Sr. Méndez. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Espero que esta bajada de
intensidad política que va a representar preguntar sobre
amarres, no reste interés a nuestra pregunta.

En cualquier caso, gracias, Sr. Presidente. Buenos días,
señores diputados. Sr. Conseller, el sector náutico menorquín
-un sector que ha sido declarado como preferente y estratégico
por este gobierno- ve con gran preocupación los diversos
resultados restrictivos y reduccionistas de las distintas
administraciones responsables del litoral de nuestra isla.
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Ahora que enfrentamos lo que debería ser la temporada de
la reactivación y la recuperación, lo vamos a hacer con 400
amarres y fondeos comprometidos en la costa de Sant Lluís,
con 40 inutilizados por obras en el puerto de Fornells, con 48
sometidos a un cambio de titularidad -precisamente en junio-
en la sirenita del puerto de Maó, y con la noticia de que
primero restringir y luego ordenar, Sr. Mir..., ¿no debería ser al
revés?

En la Illa de l'Aire, va para largo lo del campo de boyas.
Esta temporada va a garantizar, sin duda, buenos argumentos
a los alarmistas de la masificación; eso sí que es un objetivo
que se ha conseguido perfectamente.

¿Responde este cúmulo de desafortunados percances a una
voluntad de reducción, alentada por nuestra administración?
Porque, es que si no, no se explica. Sé que empezaremos -como
siempre- con la explicación de las competencias: Costas,
Ministerio, Govern, consejos, ayuntamientos..., pero todo esto
de las competencias, por cierto, que hablamos tanto, tiene un
problema; lo de las competencias se traduce en incompetencia,
en incapacidad de resolver problemas concretos.

Así que aquí, informes negativos vinculantes de la
Demarcación de Costas, necesidad de planes directores por
parte de los ayuntamientos, informes desfavorables de la
Capitanía Marítima... Sr. Conseller, ¿usted sabría decirnos por
qué ha sucedido esto en San Luis, que, según nos consta, no es
el único municipio sin plan director? ¿Por qué ha sucedido
ahora, no el 2003, que es el primer informe vinculante, ni en
2014? Por cierto, nos preguntamos sobre la legalidad en la que
se ha vivido durante estos años. ¿Por qué estos meses?, justo en
inicio temporada. 

Porque si esto es imprevisión, Sr. Conseller, alarma, y si es
voluntad reduccionista, asusta. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, bon dia. Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores
diputades, senyors diputats. Gràcies, Sr. Méndez, per la
pregunta. Efectivament, nosaltres també hem vist tota aquesta
qüestió dels amarraments, en el cas de Menorca en concret, i a
altres bandes que s'han produït, també, per una sèrie de
circumstàncies que intentaré explicar-li.

D'una banda, jo crec que hi ha dos casos diferenciats. Una
cosa és el cas de Fornells on per mor de les obres, que llavors
a una altra pregunta segur que tendré temps d'explicar-me una
mica més, té una afectació a un dels pantalans i es produeix
aquest any una afectació de 40 amarraments, però que per a la
pròxima temporada -esperem que ja estigui arreglat- es preveu
un augment de77  amarraments més que fins ara. Per tant,
aquests 40 serien circumstancials mentre es produeixen

aquestes obres i l’objectiu és augmentar-los dins el marc del
Pla General de Ports que tenim també per a aquest port de
Fornells. 

Una altra qüestió distinta és aquesta del litoral del municipi
de Sant Lluís, que afecta una sèrie de fondeigs a distintes cales,
com vostè ja sap molt bé, i que obeeix a un informe
desfavorable de Capitania Marítima, que ho ha dit. Jo no
m’excusaré que tenguem les competències nosaltres o no, però
és veritat que hi ha distints organismes que informen sobre
això, i la Delegació de costes de les Illes Balears ha decidit no
renovar aquesta autorització temporal, perquè el que tenien allà
no era una concessió administrativa fixa i definida per 30 anys,
més 30 anys, com passa amb els ports i tal ... eren unes
instal·lacions que es regulaven a través d'autoritzacions
temporals de quatre anys i que ja, després d'alguna sèrie
d’advertències, pel que jo sé, s'han determinat que no es volien
o que no es podien renovar. 

Em consta que hi ha negociacions, i el Govern hi està també
dins, perquè aquest any es puguin arreglar, i la justificació que
es posa és aquesta planificació de tot el litoral marítim de les
Illes Balears i crec que tenim un element nou que haurem de
discutir i veure com ho feim que és el Pla director de ports de
les Illes Balears, que pens que és un element que podria ajudar
a aquesta solució. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Méndez, té tres segons.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Gracias, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 4513/22, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a lliure elecció d'educació
i lleure per a les famílies amb infants amb discapacitats i
dependents. 

Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 4513/22, relativa a
lliure elecció d'educació i lleure per a les famílies amb infants
amb discapacitats i dependents, 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 Govern que les famílies de nins i nines amb un
grau de discapacitat 3, però també podríem dir 1 o 2, tenen
garantit el dret a la lliure elecció d'educació i lleure adaptat a
les seves necessitats? 

Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. 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. El Govern sí que
considera que les famílies poden optar lliurament a l’elecció de
centre, tant de centre escolar o de centre d'estiu o escola d'estiu,
... del lleure. El que passa és que hi ha una baremació i en
aquesta baremació es considera, per exemple, el grau; es puntua
el grau, primer, segon o tercer, es puntua la situació
socioeconòmica de les famílies, es puntua si hi ha germans i es
puntuen altres elements, que això fa que tal vegada una
determinada primera elecció no sigui possible. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Consellera, vostè sap perfectament que això no és així.
La seva conselleria ha fet una convocatòria per a la
contractació de monitors per atendre persones amb discapacitat
de grau 3 i discrimina molts de nins i nines d'aquesta comunitat
autònoma; per començar, tots aquells que tenen un grau 1 o un
grau 2, que directament els deixen fora de qualsevol ajuda, de
qualsevol subvenció per a una escola d'estiu adaptada a les
seves necessitats. 

Per tant, si les famílies no disposen de 650 o 750 euros per
fer front a aquesta escola d'estiu, quina opció els dóna? I per als
nins i les nines que tenen un grau 3 de dependència és cridaner
i és sagnant que -i ho dic entre tots entre cometes- “no se
subvencionarà la contractació de personal per a aquelles
activitats destinades a persones amb discapacitat ni les
organitzades per entitats o col·lectius que treballen en l'atenció
a la diversitat”. És a dir, exclouen de manera intencionada totes
aquelles escoles d'estiu organitzades per centres d'educació
especial, com poden ser ASNIMO, ASPACE, Mater o
AMITICIA. I vostè sap que és així. 

Sra. Santiago, les famílies amb nins que tenen un grau
màxim de discapacitat no els duen a un centre d'educació
especial perquè estiguin en contra de la inclusió, tot el contrari,
sinó perquè després d'un camí, que de vegades ha estat un
autèntic calvari, han conclòs que el benestar i el progrés dels
seus fills de cara al futur passa per estar dins aquests centres
que, per exemple, tenen un monitor cada cinc nins o tenen una
ATS o tenen una infermera. 

La seva convocatòria és totalment excloent i sectària, i és
contrària als drets dels pares i de les mares a decidir en llibertat
on volen que els seus fills s'eduquin o vagin al lleure. No
tothom pot pagar aquests 750 euros, i vostè ho sap, Sra.
Consellera, ni els nins que tenen grau 1, ni els nins que tenen
grau 2 ni els nins que tenen grau 3. Els nins que tenen grau 3,

que tenen un motor gàstric o que tenen una greu conducta,
trastorns greus de conducta, no tenen altra opció si no van a
aquests centres.

Per tant, li demanam que faci una altra convocatòria urgent
i que inclogui, si vostès de veritat volen empatitzar amb
aquelles famílies, els nins amb grau 2 de discapacitat i que
també inclogui els centres i entitats que treballen en l'atenció de
discapacitats. 

Faci-ho, Sra. Consellera. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies. Sra. Durán, nosaltres treballam per la integració
amb la màxima normalització possible. Per tant, la passada
legislatura es va regular la integració dels menors en el lleure
i vàrem establir que per a grau 3 es necessitava un monitor
exclusiu, per a grau 1 i per a grau 2 no es necessitava aquesta
exclusivitat. L'any 20, l'any 21 i l’any  22 han fet una subvenció
per pagar íntegrament els monitors... em diu que no, li dic que
sí. S'ha fet una subvenció exclusivament per poder pagar el sou
íntegre del monitor que necessita el nin en més situació de risc
o l’infant en més situació de risc o amb un grau més alt, que és
el grau 3, per facilitar la integració en el lleure normalitzat, que
aquesta és la feina que hem de fer des de la Conselleria de
Afers Socials.

Les entitats que són de centres específics reben altre tipus
de subvenció. Reben altres tipus de subvenció que afecta el
preu de l'escola d'estiu, que afecta l'escola d'estiu i que fa
moltíssims d'anys que se subvencionen des dels consells
insulars, senyora... sí que és veritat, des de fa moltíssims anys
que se subvencionen des dels consells insulars, Sra. Durán. 

Perquè aquí vostès insisteixen molt en el tema de
competències, però és que se'ls ha de recordar, discapacitat la
subvencionen els consells insulars. Dependència la subvenciona
el Govern de les Illes Balears. Per tant, hi ha entitats que reben
subvencions per discapacitat i després hi ha entitats que reben
subvencions per dependència; i alguna d'aquestes entitats reben
les dues pel mateix menor, per discapacitat i per dependència.

Sap la diferència que hi ha entre quan vostès governen i
quan nosaltres som a l'oposició? La pregunta no és aquesta, si
podem millorar, que sempre podem millorar; és si ho faran.
Aquesta és la diferència, perquè quan vostès governen ni una
subvenció, ni per discapacitat ni per dependència.

(Remor de veus)

Hi ha capacitat de millora? Sempre, Sra. Durán, hi ha
capacitat de millora. Per això hem de seguir governant, perquè
quan vostès vénen, tot es desfà. Moltes gràcies.

 



7504 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 121 / 24 de maig de 2022 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.12) Pregunta RGE núm. 4685/22, presentada pel 
diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a efectes de la pujada dels
combustibles als transportistes. 

Dotzena pregunta, RGE núm. 4685/22, presentada en
substitució de la RGE núm. 4508/22, relativa a efectes de la
pujada dels combustibles als transportistes, que formula el
diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats. Conseller
Marí, creu que la pujada de combustible afecta greument els
transportistes de les Illes Balears? I la resposta per a nosaltres
és tan òbvia que passam pena que vostès no en siguin
conscients. 

La pujada dels preus del gasoil i de la benzina afecta el dia
a dia de les persones i les famílies que empren el cotxe per
moure’s o per anar a fer feina i posa en risc l’economia, fins i
tot de tancament, de les persones, de les empreses i dels
autònoms que tenen els vehicles, sigui els camions, sigui els
cotxes, sigui la furgoneta, sigui el taxi, com element, com eina
per fer feina. 

Aquesta pregunta, conseller, ve arran que després de les
primeres mobilitzacions dels transportistes vostès varen
anunciar, varen prometre ajudes, ajudes que de moment no han
pagat. Per tant, jo li deman, conseller, per què encara no han
pagat aquestes ajudes? Per què ni tan sols han publicat la
tramitació d'aquestes ajudes? I la pregunta a respondre sobretot,
conseller, és, vostè encara promet, encara fa comptes pagar
aquestes ajudes que va prometre?

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Sagreras, li agraesc la
pregunta, un tema que crec que estava prou explicat i discutit,
però, bé, la seva preocupació perquè el Govern faci les coses,
jo també li agraeix aquest estímul que ens provoca, però li
contestaré tan correcte com sàpiga.

Dia 23 de març, després d’intenses negociacions, el Govern
va arribar a un acord amb la Federació Balear de Transports.

Efectivament, l'augment del combustible és una de les coses
que afecten molt els costos d’una empresa i, com no pot ser
d'altra manera, el Govern va estar negociant amb ells una línia
d'ajudes de 5,5 milions d'euros entre les conselleries de
Mobilitat i de Model Econòmic.

L'objectiu era ajudar els transportistes en aquell impacte
inicial, però també vàrem fer feina amb el Govern central -li ho
record- per millorar una sèrie de qüestions importants que ells
també demanaven en les seves negociacions, com era el tema
de les descàrregues no obligatòries en els centres de treball o la
revisió, la mateixa revisió de preus que es podia produir davant
un augment sobtat dels costos dels combustibles. 

Per tant, li he de dir que aquestes ajudes arribaran a 7.500
vehicles, vàrem publicar ja les ajudes de fons europeus de
l'any..., vàrem resoldre ja les ajudes de 3,6 milions de fons
europeus i la línia de 2,7 milions de l'any 2021 està pagada al
cent per cent. 

I li contest ràpidament, els 5,5 milions, hi ha ja una primera
convocatòria aquesta setmana i es farà la segona, de l’altra
conselleria, també molt en breu.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Conseller, ja els ho he dit un parell de vegades, això torna
ser el govern de la setmana que ve, quan nosaltres li demanam
una cosa vostè contesta que la setmana que ve. Això és el
govern dels anuncis, de les fotos, de les bones paraules, del
fum...

(Alguns aplaudiments) 

... i de les promeses que senzillament fan per desactivar les
mobilitzacions.

Armengol va prometre 5 milions d'euros i de moment ningú
no en sap res, cap transportista no en sap res, ben igual que el
batlle de Palma Sr. Hila al desembre va prometre als taxistes
1.120 euros i mig any després ningú no en sap res. 

Vostès fan promeses que no compleixen i les propostes que
duen a terme no només no serveixen per a res, sinó que són
pitjor, com la bonificació de 20 cèntims que el que ha fet ha
estat pujar 20 cèntims el preu total als transportistes i a les
persones que empram el gasoil i benzina per anar a fer feina.

El que haurien d'haver fet seria abaixar l'impost dels
hidrocarburs, que era la proposta que nosaltres els dèiem des
del primer dia i que suposa 200 milions d'euros per al Govern
de la presidenta Armengol. 
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Com que no ho varen fer, conseller, el que els deman és que
s’arremanguin i paguin d'una vegada per totes aquests 5,5
milions d'euros que vostès varen prometre, i crec que és el
moment també d'agrair als transportistes i als taxistes la
paciència que tenen davant les pujades de preus i dels seus
incompliments, perquè en unes altres circumstàncies i si els
transportistes fessin les mobilitzacions que aquest govern es
mereix, les Illes Balears estarien en risc de desproveïment i de
caos dins plena temporada turística i això perjudicaria els
interessos...

(Se sent el timbre de tall de micròfon) 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(JOSEP MARÍ I RIBAS):

Sr. Sagreras, li diré una cosa clara: el Govern complirà els
seus compromisos, hem estat negociant dins el Consell Balear
de Transports i aquestes ajudes es pagaran, com hem fet sempre
i sempre que les hem promès... i tenc molts exemples per
posar-li, el problema és que la gent confia en aquest govern i no
confiaria en un govern com el de vostès perquè ni en l’anterior
crisi vostès posaren un duro per ajudar ningú, ni ajudes per als
fixos discontinus, ni ajudes per a la Seguretat Social, ni cap
ajuda per al sector del transport...

(Alguns aplaudiments)

De vostès, no se'n fien; de nosaltres se'n fien perquè
complirem amb els nostres compromisos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.13) Pregunta RGE núm. 4510/22, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a queixes de l'Associació de
Comerciants de Fornells per les obres.

Tretzena pregunta, RGE núm. 4510/22, relativa a queixes
de l'Associació de Comerciants de Fornells per les obres, que
formula la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Muchas gracias, Sr. Presidente, buenos días. Sr. Conseller,
“Los negocios de Fornells hartos, parece un campo de batalla”,
hace un par de semanas leíamos en prensa este titular
refiriéndose a las obras que hace el Govern, Ports Baleares en
Fornells justo en el inicio de una temporada muy necesaria para
todos los comercios, restauración, ocio, alojamiento... para
poder superar estos dos años de restricciones. 

La asociación los calificaba de error, denunciaba el
almacenamiento de elementos voluminosos innecesarios cerca
de sus establecimientos dificultando el acceso, las vistas y
perjudicando la imagen. 

Denunciaban que las obras no estaban bien valladas, que las
barreras de contención de vertidos a la bahía perdían, que los
pantalanes estaban en medio de la calle sin rampas de acceso de
varada al mar y sin la gasolinera que hoy sigue desmantelada;
unas obras que la asociación de comerciantes asegura que están
mal planificadas, que están perjudicando seriamente su
actividad y por eso valoran la posibilidad de reclamar a Ports
de les Illes Balears daños y perjuicios. 

Por tanto, Sr. Conseller, ¿cómo valora estas quejas de la
asociación de comerciantes?

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Cabrera, per la pregunta
també, la veritat és que és ver que quan hi ha obres, unes obres
importants com les que es fan a Fornells, obres importants i
necessàries, com diu el Sr. Camps, que suposen una inversió de
més de 9 milions d'euros a una zona concreta, que canviaran
totalment la fesomia d'aquell lloc.

Aquest dipòsit de gasolina se soterra, se soterren també els
contenidors de fems, s’amplia una plaça de quasi 1.500 metres
i és veritat que aquestes obres, ens agradi o no, tenen un termini
d'execució, que s'han de fer durant els mesos d'hivern, tota
aquesta qüestió que vostè em planteja aquí de barreres i de
coses que molesten, efectivament, es produeixen durant els
mesos en què no hi ha tanta gent, així estan planificades i estan
ben planificades aquestes obres, i és veritat que s’executen fins
al mes de juny, el mes de juny acabaran aquestes obres i fins al
mes de setembre i l’octubre es tornaran a recuperar.

Aquesta és la planificació que tenen. Estam en contacte
permanent també amb l'Associació d'Empresaris per veure com
podem minimitzar tots aquests impactes i també amb les
administracions públiques perquè l'ajuntament ha aprofitat
aquestes obres per fer tota una sèrie de canalitzacions
necessàries per a això.

Per tant, és ver, és veritat que que les obres són molestes, és
veritat que les obres afecten, però ho feim amb la millor de les
intencions, perquè la millora que produirà aquesta obra a
Fornells crec que serà definitiva i bona per a la ciutadania en
general. 

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Conseller, esto es de hace
dos o tres semanas, pero es que ayer seguía igual de desastroso,
el campo de batalla que parecía Fornells seguía exactamente
igual, y es que todo lo que envuelve a este proyecto y a estas
obras es un cúmulo de temas totalmente incomprensibles. 

Es incomprensible que el Govern hiciera caso omiso de los
acuerdos tomados en los ayuntamientos de Es Mercadal y de la
Junta de Fornells en contra de construir esa gran edificación a
pie de mar, que parece lo único y prioritario para el Govern, y
que está condicionando el devenir de estas obras de Fornells
generando este caos que tenemos ahora y esos perjuicios al
tejido productivo. 

Es incomprensible que el Sr. Marc Pons, ahora en el
ministerio, amenazara que si no se hacía ese edificio no habría
esa inversión de 9 millones que usted dice en las obras de
Fornells. ¿Por qué? No lo sabemos, él lo sabrá, a lo mejor usted
nos lo dirá algún día, pero por lo visto iba en serio y en lugar
de planificar la obra comenzando precisamente por el
alcantarillado, los servicios generales, por lo más complejo,
antes de la temporada para no llegar al mes de mayo con este
caos, empezó las obras por el edificio en primera línea,
totalmente innecesario y ahora está pagando las consecuencias
la gente de Fornells.

¿Esto es lo que nos espera, Sr. Conseller, en adelante?, que
mientras desde Madrid y desde el Govern dictan demoliciones
en contra de las históricas casetes de vorera, mientras se inicia
una cruzada en contra de los chiringuitos o en contra de los
amarres más modestos, a la vez, el Govern construya búnquers
de hormigón a pie de mar, peor, en terreno ganado al mar, o
acaben prohibiendo a la gente seguir disfrutando de su pequeña
embarcación. ¿Es esa su doble vara de medir, Sr. Conseller?

Y...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Llàstima que li hagi quedat temps
per llegir tot el discurs, llavors me’l pot donar i jo li faré cas
igualment.

Miri, s'ha negociat amb l'Ajuntament d’Es Mercadal, s’ha
parlat amb els empresaris, comerciants. Jo sé que les obres són
molestes, però les obres tenen una sèrie de millores també. La

plaça s'ha ampliat, s'ha reduït l'espai..., l'espai que ocupava
abans tota aquella edificació d’abans s’ha reduït bastant més de
la meitat. Per tant, tot això que vostè em diu que són bé, idò
opinions de gent, jo crec que no obeeixen a la realitat perquè
l’obra serà molt important.

I acab, efectivament l'administració... el batlle de Fornells
ens ha passat una sèrie de peticions compensatòries pels
possibles danys que s'hagin ocasionat amb aquestes obres en els
negocis. Efectivament, l’ocupació de via pública, estam en
procés de revisió per veure com podem, amb la taxa d'ocupació
de via pública, de Ports, compensar aquestes qüestions que es
plantegen com a molèsties als veïns i ser el més amables
possible amb la comunitat empresarial de Fornells.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.14) Pregunta RGE núm. 4509/22, presentada per la
diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fracàs de les polítiques
d’accés a l’habitatge del Govern.

Catorzena pregunta, RGE núm. 4509/22, relativa a fracàs de
les polítiques d'accés a l'habitatge del Govern, que formula la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Aquest cap de setmana tota la premsa
local publicava que la falta d'habitatges és el problema més
greu de les Balears, som la comunitat amb els preus més alts de
tota Espanya, a 3.300 euros el metre quadrat que tenim, i
l'oferta de pisos de lloguer és quasi inexistent.

Mentrestant, Sr. Marí, la construcció d'habitatges de
protecció oficial per part de vostès ha estat ridícula en relació
amb els milers de persones que hi ha en llista d'espera. La
veritat, si vostè fos un treballador d'una empresa privada i
funcionàs per objectius, faria estona que hauria deixat de
cobrar; és conscient, realment del fracàs de les seves polítiques
d'habitatge? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Riera, tantes preguntes, no tenc
la impressió de cap fracàs en la meva política d'habitatge, tot el
contrari, però a mi un fracàs seria no fer cap habitatge quan es
governa, com feren vostès, quan governaren.
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(Alguns aplaudiments)

El fracàs seria tancar les oficines de l'IBAVI d'Eivissa i de
Menorca, que és el que feren vostès quan governaren. El fracàs
seria vendre els terrenys que teníem per fer habitatge públic per
fer establiments hotelers, que és el que vostès feren quan
governaren.

Nosaltres hem fet política d'habitatge amb una llei valenta
i decidida per fer tempteig i retracte, per ocupació temporal,
per fer més habitatges que mai en aquesta comunitat, més de
mil habitatges s'incorporaran al final d'aquest mandat al parc
públic que trobàrem a l'any 2015, i fem política per afavorir la
instal·lació de gent jove en els pisos buits, mesures per ajudar,
ajudes al lloguer més que mai.

I aquesta és una política que fa aquest govern i que de cap
de les maneres podríem qualificar-la com un fracàs, vostè podrà
dir el que vulgui, però aquest govern no se’n sent gens de
fracassat.

Com deia la meva companya fa un moment, la consellera de
Presidència, tot és millorable, però, per descomptat, fem molta
feina en aquest sentit. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. Conseller, El preu dels habitatges a Balears ha pujat un
45% en cinc anys, d'ençà que vostè dirigeix aquestes polítiques
no fracassades, segons vostè, d'habitatge; si un pis de 80 metres
quadrats costava 160.000 euros, ara costa 250.000 euros,
doblers que la majoria de gent no pot pagar ni amb el sou ni
acudint al banc.

(Remor de veus)

A Mallorca, ja no només es venen habitatges a preu de luxe,
i ja no parlam de Formentor, Calvià, Andratx, parlam de pertot,
dels pobles del Pla, de qualsevol barriada de Palma, ara fins i
tot sortia aquesta setmana la Plaça de Ses Columnes, els preus
són impossibles per a la gent que viu d'un salari normal.

A Eivissa hi ha problemes per llogar fins i tot una simple
habitació, per exemple, les infermeres de Can Blai denunciaven
que dormen...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... dins un cotxe o dins un sofà, Sr. Conseller.

Imagini la família que vulgui llogar un apartament per
viure, i qui són els més perjudicats? Els joves ho tenen pitjor
que ningú, arriben als 30 anys i no es poden independitzar de
ca seva, i quan se’n van és per compartir un pis amb més
companys i dedicar tots els seus esforços a pagar els pis, perquè
han dedicat tot els temps a fer feina per pagar el lloguer.

Mentrestant, què ha passat? Han crescut els ocupes, l'any
passat es varen ocupar 509 habitatges a Balears, un 80% més
que a l'any 2019, i la gent el que té és pena què la seva casa
sigui ocupada i només corre per instal·lar una alarma.

Què ha fet vostè aquests 7 anys, amb el pressupost més alt
de la història?

(Remor de veus)

Posar entrebancs a la gent, posar prohibicions...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

..., apujar els imposts, negar el plus d'insularitat que necessiten
els funcionaris que volen venir de fora i fer-se fotos ridícules al
voltant de cartells d'aquests mil habitatges que anuncia i que no
fa mai; ni tan sols no ha sabut copiar les idees dels seus propis,
mentre vostè anuncia ajudes per al lloguer dels joves, els
socialistes d'Andalusia copien les ajudes del Partit Popular i
anuncien abaixar els imposts al primer habitatge dels joves. Idò
copiï, copiï els socialistes d'Andalusia, copiï el Partit Popular
i ajudi la gent, encara que sigui copiant les bones idees que
aplicarem el Partit Popular a l'any 2023.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Si hem de copiar el que va fer el Partit Popular, i li he
explicat el que va passar la darrera volta que governaren, no
ens interessa aquesta política. Nosaltres seguirem fent feina per
fer en aquesta comunitat una mica millor de com la vàrem
trobar, donant més ajudes de lloguer, fent més feina amb el Pla
estatal d'habitatge, tenim firmat un conveni amb l'Estat, on
garanteixen fons per fer més habitatges i seguir augmentant el
pressupost. Les 10.000 peticions d'ajudes de lloguer que tenim
és perquè es confia en el Govern, hem passat d’1,5 milions,
quan vostès governaven, a més de quasi 10 milions d'euros, i
això consolida aquesta política.

Vostè em parla de moltes més coses, de si els ocupes, al
final ha tret tot un discurs una mica més elaborat, però no per
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dir-me si el Govern se sent fracassat en polítiques d'accés a
l'habitatge, nosaltres fem polítiques per ajudar la gent que ho
necessita amb les polítiques d'habitatge.

Vostè em diu que els pisos estan molt cars, i, efectivament,
per això hem revisat, o volem revisar, aprovarem ben aviat un
augment en els habitatges d’HPO també privats que tenguin un
preu més adequat, perquè vostès, des de l'any 2008 i en els anys
que governaren, tampoc no els varen apujar i es necessiten
també aquests habitatges de lloguer a...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 4503/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a retorn dels joves qualificats.

Quinzena pregunta, RGE núm. 4503/22, relativa a retorn
dels joves qualificats, que formula el diputat Josep Castells i
Baró, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

 Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta. L'octubre del 2020 es va aprovar una moció en
aquest parlament, a proposta de MÉS per Menorca, per
unanimitat, on instàvem el Govern a posar en marxa un
programa que afavorís l'establiment de joves, el retorn de joves,
perquè poguessin portar a terme el seu projecte a les Illes
Balears. 

La setmana passada li vaig demanar sobre això al Sr.
Negueruela i em va respondre amb algunes idees positives que
ha tirat endavant el Govern, però aquesta idea no s'ha tirat
endavant. I jo, que ja sap que tinc la mania de demanar-li al
Govern si acompleix o no acompleix el que hem acordat en
aquest parlament, li volia demanar si tenen intenció de fer-ho
o simplement van votar-hi a favor per tirar la pilota endavant,
i qui dia passa any empeny.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per la seva
pregunta i per tornar parlar d'un tema que és fonamental, que és
dels joves d'aquesta comunitat autònoma, que vostè sap que són
prioritat absoluta d'aquest govern des de l'any 2015, i de com
ajudam a la seva formació i a la retenció del talent que formam
a la nostra comunitat autònoma. Per això, jo crec que

convendrem junts que és fonamental, primer de tot, millorar la
formació a les nostres illes, per això, l'aposta ferma per
l'educació, la nova Llei d'educació també n’és una garantia;
l'aposta ferma per tota l'estratègia de formació professional,
formació professional dual, centres integrats de formació
professional, que vostè sap la planificació que existeix a cada
una de les Illes; l’aposta per l'Escola d'Hostaleria, per exemple,
a l'illa d'Eivissa; la formació professional per als joves no
ocupats; i les polítiques actives d'ocupació, que crec que el Sr.
Negueruela també la setmana passada n'hi va parlar, de tot el
que fa referència als joves qualificats, que precisament ahir
aprovàrem una part important de la convocatòria que va a les
administracions locals, ja són 15 milions d'euros que tenim
aprovats ara, enguany, en aquestes dues convocatòries per al
sector públic instrumental i per a l’administració local; el SOIB
recerca, que permetrà que més de 150 joves entrin a la
universitat; la Llei de la ciència; la creació de l'Institut de
Recerca de les Illes Balears per tal de retenir talent a la nostra
comunitat autònoma; l’aposta per les empreses innovadores a
les nostres illes, que poden fer possible garantir aquest lloc de
treball als joves de la nostra comunitat autònoma.

I aquí va l’ampliació del Parc Bit a l'illa de Mallorca;
l’aposta pel Centre Bit a l'illa de Menorca, que férem la passada
legislatura; per al que farem a l'illa d'Eivissa.

I a la pregunta concreta del que vostè em demana, si que hi
ha una sèrie de projectes europeus que ens poden servir
precisament per aquest plantejament que vostè fa, que no és
una única proposta, sinó que són moltes les que ajudaran a
retenir el talent jove de la nostra comunitat autònoma, que és un
acceleradora per a la creació d’startups a les nostres illes, i que,
per tant, hi fem feina també des del Govern de les Illes Balears,
un poc en la línia de la seva proposició no de llei.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Miri, la nostra proposta, la proposta
de MÉS per Menorca, és relativament simple, s'ha dut a terme
a molts països i ha funcionat; es tracta de crear un programa per
donar suport per a l'autoocupació de joves que puguin tirar
endavant el seu projecte a les Illes Balears. Els elements serien
bàsics, serien senzills: es fa una convocatòria, se seleccionen
els projectes, es dóna una ajuda a aquests joves per un termini
de dos o tres anys, com un salari, i se'ls dóna el suport per part
dels serveis especialitzats que té la comunitat autònoma, el
Centre Bit, com vostè ara anomenava.

Això té un avantatge respecte dels programes habituals per
fomentar l'ocupació de joves: una, que crea ocupació; però,
dos, que afavorim la diversificació econòmica, perquè afavorim
el creixement de petites empreses que es poden consolidar.
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Ara vostè m’estava parlant de la incubació d'empreses -
d’startups-, està molt bé però, clar, a això ho vàrem aprovar
l'octubre del 2020, i crec que és una llàstima que el Govern no
hagi prioritzat una solució d’aquest tipus perquè -com li deia-
estam donant resposta a dos problemes: l’immediat, feina per
als joves, amb la derivada del retorn del talent, evidentment,
aquest programa va adreçat a tots els joves que vulguin tirar
endavant el seu projecte a les Illes Balears, però és evident que
és molt probable que els que tinguin més interès en fer-ho són
joves que tenen una qualificació professional elevada, i que el
mercat de treball de les Illes Balears difícilment els dona un
encaix i, per tant, aquí el que estaríem afavorint és el retorn
d’aquest talent; i, a la vegada, la creació d'ocupació, és a dir,
estem creant petites empreses que diversificaran el nostre teixit
econòmic. És una aposta, per tant, a mig i llarg termini que fa
que s'acabi creant ocupació diferent de l'ocupació més
estacional que, com sabem..., bé, més estacional, o totalment
estacional que -com sabem- dóna el turisme. 

A mi m'agradaria un compromís més concret. Crec que els
acords -quan debatem aquí en el Parlament i aprovem coses
amb el suport de tots els grups-, crec que el Govern hauria de
fer honor al seu compromís i dur endavant el més aviat possible
aquests projectes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Compartesc molt, Sr. Castells,
amb vostè la seva visió que estava explicant, la necessària
diversificació econòmica del nostre país. I en aquesta línia
estam treballant. L’aposta, sens dubte, per poder retenir els
joves és la que jo li deia: el tema de la formació, haver fet els
estudis de medicina aquí, ara posarem les ciències de la mar a
la Universitat, tota l'estratègia de formació, tot això ens ajuda
a formar millor i a retenir el talent de la nostra comunitat
autònoma, i a tota l'estratègia d’ajudar les empreses
innovadores.

En aquest moment hi ha el Pla d'autoocupació i
emprenedoria en marxa a les Illes Balears i d'altres qüestions;
però no me’n vull anar del compromís que vostè demana, i jo
li garantesc que, de forma immediata, ens posarem en contacte
amb vostè per poder treballar en aquesta convocatòria, que crec
que és una idea -sens dubte- que val la pena estudiar-la i
aprofundir-hi.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.16) Pregunta RGE núm. 4501/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a gestió dels ajuts
i fons en innovació i rehabilitació energètica d'edificis. 

Setzena pregunta, RGE núm. 4501/22, relativa a gestió dels
ajuts i fons en innovació i rehabilitació energètica d'edificis,
que formula el diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sra.
Presidenta, com és conegut a Espanya és, dins la Unió Europea,
dels estats que estan a la cua en inversió en matèria
d'innovació; i les Illes Balears, dins l'Estat espanyol, és la
comunitat autònoma que està a la cua -o de les que estan més
endarrerides- en matèria d'inversió en innovació. Dedicam al
voltant del 0,5% del producte interior brut, a la innovació.

Fa set anys que governen i una de les seves promeses era la
diversificació econòmica, però continuam a les posicions més
endarrerides en matèria d'innovació. Hi ha una crítica que la
Direcció General d'Innovació no funciona, perquè hi ha una
infradotació de personal i de recursos i, per tant, hi ha una
manca de capacitat de gestió, perquè només hi ha un tècnic en
aquesta direcció general. Però és que, a més a més, la innovació
a les Illes Balears està dividida en tres conselleries, i el Consell
Econòmic i Social diu que això dificulta la coherència i la
continuïtat de les polítiques públiques. Per tant, hi ha dificultats
en la gestió dels fons europeus en matèria d'innovació. I ara,
amb la dimissió del director general d’Habitatge, també
tendrem dificultats amb els fons que havien d'arribar, 53
milions d'euros, el 2022 a executar, amb el tema de la
rehabilitació energètica d'edificis.

És possible que les Illes Balears perdin fons en innovació,
en habitatge, per culpa d'aquesta manca de gestió del seu
govern?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, per la seva
pregunta. A veure, aquest govern, des de l'any 2015, està
treballant, sens dubte, en la diversificació econòmica, sens
dubte, en les polítiques de recerca, desenvolupament i
innovació. I prova d'això hi ha qüestions que són importants -i
que ara recordàvem amb el Sr. Castells-, que són fites
importants que hem assolit i que han ajudat, sens dubte, a poder
millorar les empreses innovadores a les nostres illes; la
capacitat de formar-se, amb diferents línies d'ajuts que vénen de
les diferents conselleries, com a fer un ecosistema que permeti
aquesta instal·lació de noves empreses innovadores, com també
ara d'aprofitar de valent els fons europeus.
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Per tant, Sr. Melià, li he de dir que, a part dels remors, la
realitat és que aquesta comunitat autònoma està gestionant
millor que ningú, per això som els primers en execució de fons
europeus. Per tant, jo em bas en els fets. 

Que cal seguir avançant molt i aprofitar aquesta oportunitat
històrica? Sí, i en això estem fent feina. I en aquests moments
s’està treballant intensament, tant des de la Direcció General
d'Habitatge, com de la Direcció General d'Innovació, com amb
molts altres llocs de diferents conselleries, per fer possible
poder tenir, treure els fruits més forts de la utilització dels fons
europeus que -repetesc- estam liderant l’execució de fons
europeus a nivell espanyol.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. El Pi també es fixa en els fets, en els
fets més importants. I el fet més important és que les Illes
Balears estan a la cua en innovació, fa set anys, i ara. Això és
un fet molt important, no és un fet menor, eh?

I dins la poca inversió en innovació de les Illes Balears
resulta que, on manco fallam, és a la inversió privada, on no
incidim prou és que el sector privat també dediqui molts de
recursos a innovació; i vostès fan una llei de la ciència que
s'oblida molt de les petites i les mitjanes empreses.

Per això, nosaltres hem presentat una proposta de
cogovernança amb les empreses tecnològiques, amb les
empreses d'investigació, amb les empreses innovadores; i per
això hem presentat una iniciativa a la llei de la ciència, per
crear una oficina tècnica i administrativa que ajudi i acompanyi
les nostres PIME en innovació, perquè aquesta és la tasca que
haurien de fer i el plantejament que hauria de tenir el Govern
de les Illes Balears: aixecar la inversió en innovació de les
empreses de les Illes Balears.

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. És cert que
Balears va enrere en temes d'innovació -jo ho he dit sempre-,
en temes de recerca i en desenvolupament. Ara bé, hem
augmentat respecte de fa set anys, i crec que això també hauria
de ser..., és just, que també s'expliqui. 

Hem augmentat moltíssim en beques “preDoc” i beques
“postDoc”; totes les convocatòries d’ITS que s'han fet,

directament, per a empreses innovadores i per a joves que
volen innovar; totes les polítiques de retenció de talent; tota
l'aplicació de la llei de la ciència que farà possible l'Institut de
Recerca de les Illes Balears; totes les polítiques des de l'IDI;
l’ampliació del Parc Bit a l'illa de Mallorca; l’obertura del
Centre Bit a l'illa de Menorca, que no hem d'oblidar que ha
ajudat allà a crear un ecosistema d'empreses innovadores; ara
obrirem el Centre Bit a l'illa d'Eivissa; totes les línies de suport
i d'ajut -com deia- a aquestes empreses innovadores..., en
definitiva, l'aposta per reavivar i reactivar els clústers. En
aquest moment estam treballant en un conveni amb el clúster de
biotecnologia, és l'aposta ferma per ajudar, també a les
empreses, a canalitzar-les per poder rebre ajudes de les
convocatòries estatals; en aquest moment, la convocatòria de
500 milions d'euros que hi ha oberta per al kit digital per a totes
les PIME de tot Espanya i que estam ajudant a les empreses de
la nostra comunitat autònoma; en definitiva, cream tot un
ecosistema d'ajudes i de suport a la innovació a la nostra
comunitat autònoma, i crec que l'aposta ferma per la formació,
per la innovació, per les empreses tecnològiques en aquesta
comunitat autònoma és una realitat que cal seguir treballant i
que cal seguir aprofundint.

Per això -com deia la Sra. Santiago- és important seguir
governant en aquesta comunitat autònoma. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.17) Pregunta RGE núm. 4519/22, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a arribada massiva
d'immigrants il·legals. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 4519/22, relativa a arribada
massiva d'immigrants il·legals, 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: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, esta última
semana han llegado más de 40 inmigrantes ilegales. En lo que
llevamos de año, 313. El año pasado llegaron más de 2.400.
Este año se prevé que lleguen aún más. La inmigración ilegal
ya ha aumentado este año en Baleares un 230% respecto a
2021. Y 2021 aumentó un 370% respecto a 2019.

¿Trata algo de esto con Pedro Sánchez? No sé, además de
dar ayudas a unos inmigrantes ilegales, que no huyen de la
guerra ni del hambre, y negárselas a los legales y a los
españoles que se integran, trabajan y contribuyen, ¿le exige
algo a Sánchez? ¿Qué está haciendo usted, Sra. Armengol? 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Tornem-hi de nou, no?, Sr. Campos,
amb la mateixa pregunta, amb el mateix to, en el mateix nivell
de profunditat, de vísceres i no d’aportar res a aquesta
comunitat autònoma. Jo li tornaré repetir el de sempre, Sr.
Campos, les competències en immigració són del Govern
d'Espanya. 

La nostra aposta des d'aquest Govern de les Illes Balears,
amb les seves competències, sens dubte, és de col·laboració, de
col·laboració amb la Delegació de Govern, de col·laboració
amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat, evidentment, per
atendre les persones que arriben a la nostra comunitat
autònoma, perquè nosaltres creim en els Drets Humans, Sr.
Campos, no sé vostè, nosaltres sí que hi creim i, a més, els
practicam, com a polítiques pròpies per intentar evitar que el
món..., o per intentar fer feina perquè el món sigui més just,
intentar evitar que la gent hagi de fugir de casa seva per
pobresa, perquè d'això parlam, Sr. Campos, per por, per
guerres, per incerteses. 

Nosaltres ahir aprovàrem un projecte de llei de cooperació
que consolida i revalidar aquelles polítiques que necessitam fer,
des dels llocs on hem tengut la immensa sort de néixer i que,
per tant, tenim unes garanties de futur que no tenen altres
països del món. I per tant, ajudar els altres a poder reactivar-se
i a poder tenir un projecte de vida per als seus ciutadans i
ciutadanes. 

Per tant, en l'àmbit de les nostres polítiques públiques,
aprovarem aquesta llei de cooperació i veurem què hi aporta el
seu partit, ... si és que van a qualque comissió. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sra. Armengol, nosotros somos el partido de los derechos,
somos el partido de la ley y el orden...

(Remor de veus)

Ustedes son los que han convertido este país en un paraíso
para los delincuentes. Mire la verdad, Sra. “Mentiras”, es que
usted no ha coordinado ni colaborado nada con el Gobierno de
la nación. ¿Qué medidas preventivas ha adoptado el Gobierno
para impedir la llegada de pateras?, ninguna. Y ¿medidas
preventivas ordenadas a la Guardia Civil y a la Policía
Nacional?, ninguna. ¿Usted ha propuesto alguna solución al
Gobierno de la nación?, no. ¿Sabe qué es lo único que han
hecho ustedes?, efecto llamada. ¿Sabe cuál es el primer efecto
de la inmigración ilegal que sufrimos?, el aumento de la
delincuencia y la inseguridad. 

Mire, sólo en los últimos tres días: “Detenidos dos jóvenes
argelinos por atacar a unos policías”; “Detenido un marroquí
por abusar de una mujer con discapacidad en Manacor”;
“Fugado un argelino llegado en patera, con antecedentes por
robos violentos”. Anteayer: “Batalla campal entre MENA y
bandas latinas en la Estación Intermodal de Palma”. Baleares
es la región líder en España en criminalidad, con la tasa de 52
delitos por cada 1.000 habitantes, y ustedes no hacen nada. 

Mire, ¿sabe cuál es la solución que ustedes rechazan?
Fronteras seguras, más policía y más Guardia Civil, mejor
dotada y expulsión de todos aquellos inmigrantes ilegales que
cometen delitos. Esto es lo que usted debería estar exigiéndole
a Pedro Sánchez, ¿porque sabe dónde están los últimos 25
inmigrantes argelinos llegados a Mallorca?, libres por las
calles, Sra. Armengol, que nos lo han confirmado fuentes de la
propia Delegación del Gobierno.

Mire, de lo que pasa y lo que pase, usted y el Sr. Sánchez
son los responsables.

(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. A veure, Sr. Campos, res del que diu
és veritat, i ja basta de mentir a un parlament públic, i basta de
mentir cobrant un sou públic que pagam tots els ciutadans i
ciutadanes de la seva comunitat autònoma, que li paguen molt
bé per fer una miqueta de feina, no per venir aquí a traslladar
odi i mentida. 

No és cert que tenguem aquest rànquing de delinqüència
que diu vostè. No és cert que la delinqüència vagi lligada a la
immigració, ja està bé de mentir!, i ja està bé de crispar!, i ja
està bé d'intentar dividir la nostra societat, Sr. Campos! Tot
això no és cert. Sí que és cert que aquest govern, com qualsevol
govern autonòmic, també on vostès governen, no té
competències en immigració, les té el Govern d'Espanya, i la
nostra tasca és de cooperació i, evidentment, de treball conjunt
i de treball valent en pro de la ciutadania d'aquesta comunitat
autònoma. 

També és cert que aquest govern ha demanat al Govern
d'Espanya, que hi hagi més Policia Nacional, que hi hagi més
Guàrdia Civil, i és la primera vegada que un govern autonòmic
es posa devora dels funcionaris de l'Administració General de
l'Estat per acompanyar-los per intentar que hi hagi millors
plantilles i més ben pagades, Sr. Campos. 

Jo sempre he pensat de vostè que és xenòfob, ara ho tenc
clar. A vostè li hem d’encunyar el tema de l’aporofòbia, que
deia molt bé la filòsofa Adela Cortina, perquè quan  em parla
dels immigrants, em parla dels vulnerables i dels pobres, mai
dels riscs que vénen a viure en aquesta comunitat autònoma.
Moltes gràcies.

 



7512 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 121 / 24 de maig de 2022 

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.18) Pregunta RGE núm. 4517/22, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a funció tractora dels
fons europeus a l’economia balear.

Divuitena pregunta, RGE núm. 4517/22, relativa a funció
tractora dels fons europeus a l’economia balear, que formula la
diputada Patricia Guasp i Barrero del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Presidenta, ¿considera que la
movilización de los fondos europeos está resultando
suficientemente ágil para cumplir con la función tractora i
transformadora que necesita nuestra economía balear? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, Gràcies, Sra. Guasp, per la seva
pregunta, que sens dubte és fonamental pel temps que vivim, i
també gràcies, i també ho vull fer extensiu a El Pi, per haver
participar la setmana passada del Pacte de reactivació
econòmica de les Illes Balears, on precisament rendírem
comptes de com s'estan executant els fons europeus. I gràcies
per, sempre, proposar en positiu algunes qüestions en aquesta
mesa de reactivació i en aquest cas concret, en la gestió dels
fons europeus. 

A mi, i ja li he dit moltes vegades, jo som una persona
inconformista, a mi m'agradaria sempre anar molt més aviat,
però sincerament, comparat amb el que està succeint en tema
de l’execució dels fons europeus, no només a Espanya, sinó a
tot Europa, i dins Espanya, la realitat és que les Illes Balears -
ho deia abans al Sr. Melià- estam liderant l’execució de fons
europeus. Crec que ens podem sentir orgullosos del ritme que
estam emprant, que els projectes estratègics els hem definit
entre tots i totes a través del Pla d'inversions estratègiques, i
això té un valor afegit, que és el valor del diàleg, el valor del
consens i el valor de la planificació que sens dubte és
fonamental per arribar a les fites que volem. I, per tant, en
aquesta línia crec que juntes, Sra. Guasp, hem de seguir
treballant.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, presidenta, hace más de un año teníamos grandes
expectativas con la llegada de los fondos Next Generation. Pero
ese entusiasmo inicial se puesto en modo ralentí, porque no está
llegando a nuestras PIME, ni está teniendo el impacto que
desearíamos en nuestro tejido productivo, porque sólo 1 euro
de cada 4 llegan a las empresas. Y lo vuelvo a advertir hoy, si
no simplificamos los procesos, si no automatizamos y
digitalizamos la administración y si no despolitizamos los
fondos, no podemos conseguir que este dinero llegue a nuestra
economía real. Vemos mucha inversión para proyectos
públicos, sí. Pero me preocupa que se usen estos fondos como
el Plan E de Zapatero, para generar empleo a corto plazo, a
base de cemento y de obra pública.

Insisto, la clave está en invertir en futuro, en invertir en las
personas, en el conocimiento, en formación, en innovación, en
los jóvenes y no en infraestructuras o en cosas. Y sabe una
cosa, se llaman Next Generation porque las nuevas
generaciones que van a venir, van a pagarlos. Estos fondos hay
que devolverlos y los van a pagar nuestros hijos. Así que no se
trata de gastarlos, ejecutarlos bien -que se lo reconocí-, se trata
también de invertirlos bien, en proyectos realmente
transformadores. Desde Ciudadanos le volvemos a exigir más
agilidad en las convocatorias imposibles, más transparencia en
los proyectos financiados con fondos europeos, más
acompañamiento y tutelaje con agentes mediadores, que
pueden ser las patronales, las cámaras de comercio, agentes
mediadores que pongan solución al abismo que hay ahora entre
las PIME, los autónomos y la Oficina de Fondos Europeos.
También le pedimos más apuesta por la colaboración entre el
sector público y entre el sector privado. Y quinto, le pedimos
menos burocracia, que está asfixiando que estos fondos lleguen
al tejido empresarial y al tejido productivo.

El objetivo era -y debe seguir siendo- modernizar nuestro
modelo productivo, transformar nuestra economía, hacerla más
sostenible y más competitiva, ayudar a las PIME y a los
autónomos, aumentar el bienestar de nuestras sociedades. Y,
presidenta, si los fondos de recuperación no llegan a nuestras
PIME, habrán fracasado.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp. A veure,
primera qüestió amb la qual no estic d'acord. Vostè sap
perfectament que aquí hem fet un Pla d'inversions
estratègiques, és molt transparent, no hi ha altra comunitat
autònoma que tengui negre damunt blanc a quins projectes
invertirem, no només en temes de fons europeus, sinó quins
projectes són estratègics per a les Illes Balears i que farem
feina junts per aconseguir el finançament, perquè siguin una
realitat. 

Per tant, res de dissenyarem ad hoc plans d’obra pública
sense cap ni peus, que és el que passava a altres èpoques, quan
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governava la dreta en aquesta comunitat autònoma. Això ara no
passa, hi ha dissenyat cap on volem anar, quins projectes són
estratègics. En aquest moment amb la creació de la Conselleria
de Fons Europeus i l’Oficina Estratègica d’Inversions, s’han
presentat 98 projectes de caire privat a l’oficina, per valor de
1.479 milions d’euros, 54 empreses, 10 canalitzats per a
clústers i 7 per a projectes del tercer sector social, per posar-li
un exemple. Vostè coneix els projectes d'inversió estratègica de
caràcter públic els quals precisament tenen a veure amb
formació professional, amb centres d'educació, amb centres de
salut, per tant, amb garantir i enfortir el sistema públic de la
nostra comunitat autònoma.

En aquest moment tenim 22 convocatòries publicades, 10
de les quals només per al sector privat a la nostra comunitat
autònoma, més de 45 milions d'euros que ja estan en
convocatòries publicades moltes en el sector energètic; ahir,
precisament, el Sr. Bogas, d’Endesa, donava l'enhorabona a les
Illes Balears per haver fet un decret llei que simplifica tots els
tràmits en l’execució de fons europeus, cosa que no ha fet altra
comunitat autònoma. Per tant, és veritat que ens hem d'exigir
molt, però també hem d’estar orgullosos que fem les coses ben
fetes i que som els primers d'Espanya.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.19) Pregunta RGE núm. 4516/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fons europeus Next Generation arribats
a les empreses de les Illes Balears.

Dinovena pregunta, RGE núm.4516/22, relativa a fons
europeus Next Generation arribats a les empreses de les Illes
Balears, que formula el diputat Antonio Costa i Costa, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bon dia,
Sra. Armengol. Durant les darreres setmanes, ara ho acaba de
tornar fer, ens parla d'una quantitat enorme de projectes, de
convocatòries de milions i milions d'euros, centenars mils, etc.,
de milions d'euros en matèria de fons europeus.

En qualsevol cas, jo li volia preguntar, Sra. Armengol: quin
és l'import de fons europeus que ha arribat a dia d'avui a les
empreses de les Illes Balears?

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa. Podria quedar-me
amb, si hagués vengut al Pacte de reactivació i hagués
participat i hagués aportat i hagués escoltat el que es diu a les
comissions de treball, tal vegada sabria alguna cosa,... 

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., però, és clar, de fer feina, de fer feina en positiu per a les
Illes Balears amb el Partit Popular sabem que no hi podem
comptar. Sabem que vostès han decidit fer una política
d'oposició de com pitjor millor, de posar-se de perfil en
afrontar els problemes i de no ajudar a res.

Malgrat vostès, les coses funcionen, Sr. Costa. I si tenim
fons europeus és perquè hi ha un Govern d'Espanya que els ha
lluitat a Europa i ha aconseguit 140.000 milions d'euros,
malgrat que vostès se n'anassin a Brussel·les a intentar que els
fons europeus no arribassin a Espanya, per tant, és molt
hipòcrita, Sr. Costa, que em parli de com desenvolupam
l’execució dels fons europeus, quan vostès votaren en contra
que arribassin aquests fons a les Illes Balears.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, president. Sra. Armengol, vostè confon gastar molt
i aviat amb invertir bé per transformar i millorar la
competitivitat de la nostra economia.

El Sr. Conseller, ens diu, molt sovint, també a un article que
va publicar a la premsa, que es fan moltes infraestructures
públiques; i, efectivament, de la cosa pública, recursos públics
a la cosa pública, excepte als consells insulars, com al
d'Eivissa, que els deixen tirats, això sí.

Infraestructures públiques que, en qualsevol cas, no són
infraestructures transformadores, i aquest és el principal
objectiu dels fons europeus, infraestructures que no són
transformadores les quals s'haurien de finançar amb fons
propis. O és que vostè, Sra. Armengol, no hauria fet les
infraestructures hospitalàries que ha fet amb fons europeus amb
fons propis, si no hagués tengut els fons europeus?

Sincerament, Sra. Armengol, creiem -sincerament, eh- que
vostè confon els objectius dels fons europeus, són fons per
transformar; i destinar els fons europeus a pressupost ordinari
no transforma res.

(Remor de veus)

Sra. Armengol, el teixit productiu de les Illes Balears ens
diu que no arriba ni un sol euro...
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EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

... que no arriba ni un sol euro a les petites i mitjanes empreses,
essencialment, tampoc a les grosses, però, essencialment, a les
petites i mitjanes empreses. Com vol vostè transformar
l'economia de les Illes Balears si els recursos, els fons
europeus, no arriben a qui ha de transformar l'economia de les
Illes Balears, Sra. Armengol?

Miri, Sra. Armengol, si no fem alguna cosa, la gestió dels
fons europeus acabarà exactament igual que el Pla E i, sense
cap dubte, el Partit Popular no voldria que això passàs.

Per això li proposam diverses coses, en primer lloc, compti
amb el sector privat a l'hora de gestionar els fons europeus, Sra.
Armengol, no ho faci només des de la gestió pública, compti
amb el sector privat.

Segon, faciliti les coses a les empreses, centralitzin els
projectes, la licitació del projectes a una sola conselleria o a
Fons Europeus o a Hisenda, Sra. Armengol, faci com a Itàlia,
França, Portugal, Dinamarca, etc., que destinen fons europeus
a deduccions fiscals, abaixi els imposts, faci com a aquests
països...

(Remor de veus)

Sra. Armengol, en el mes de setembre...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Silenci, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. President, Sra. Armengol, en el mes de setembre de l'any
passat, el Partit Popular, la presidenta Marga Prohens, li va
oferir un pacte, a dia d'avui no hem tengut resposta, però la mà
continua estesa. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Costa, si aquí es fa obra
pública i s'inverteix en millorar els serveis és perquè hem estat
capaços d'adaptar els preus al mercat, cosa que no ha fet la
Comunitat de Madrid, que no es fa cap obra pública perquè no
s'han adaptat els preus a la realitat de mercat, primera cosa que
li he de dir d’on governen uns i on governam la resta.

(Alguns aplaudiments)

Que em digui vostè que aquest govern no dona ajudes
directes a les empreses, quan és el Govern de la història
democràtica que més ajudes directes ha donat a tothom, Sr.
Costa,...

(Remor de veus)

... perquè l'hem patit a vostè, governant una crisi econòmica i
no havent donat ajudes a ningú...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

O no són una realitat les ajudes directes dels ERTO? O no
és una realitat les ajudes dels 855 milions d'euros directes a les
empreses, que han fet aguantar el teixit empresarial? O no és
realitat les ajudes al sector primari? O no són realitat les ajudes
als transportistes? O no són realitat les ajudes al tercer sector
social de la nostra comunitat autònoma?

(Remor de veus)

I em parla de fons europeus, passem als fons europeu, Sr.
Costa: quan jo vaig començar a governar, fa set anys, havíem
de tornar els fons europeus de Garantia Juvenil perquè no es
gastaven a les Illes Balears, aquesta és la realitat.

(Alguns aplaudiments) 

I des que nosaltres governam, des que nosaltres governam
el Pla plurianual financer del 2014-2020, hem executat un 97%,
hem passat a ser els millors d'Espanya en execució de fons
europeus. Així és com gestiona l'esquerra l'economia, de forma
justa i de forma eficient, a diferència del que feien vostès.

I quant als fons europeus que arriben, en aquest moment hi
ha 45 milions d'euros en convocatòries obertes per al sector
privat a les nostres illes, només de convocatòries
autonòmiques; pactam amb el sector turístic els 35 milions
d'euros que sortiran enguany amb convocatòries directes a les
empreses. Sr. Costa, a anys llum del que feren vostès.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 4148/22, presentada pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a estat
de seguretat de l’Estació Intermodal de Palma.

Passam al segon punt de l'ordre del dia que correspon a la
Interpel·lació RGE núm. 4148/22, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a estat de seguretat de l'Estació
Intermodal de Palma.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204148
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Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, en la madrugada de
este domingo -el Sr. Conseller veo que está muy ocupado con
la consellera de Agricultura, ¡ah!, muchas gracias-, en la
madrugada de este domingo, antes de ayer, se produjo un
violento enfrentamiento entre una banda latina y un grupo de
magrebíes, entre los que había varios MENA; un solo vigilante
en la zona de autobuses tuvo que pedir ayuda a los dos que hay
en la zona de ferrocarriles. Finalmente, se avisó a la Policía
Nacional, que tuvo que intervenir, que fue la manera de
disolver esta pelea, que continuó en la parte superior, en el
parque que está encima de la Estación Intermodal.

El mes pasado se desarticuló un punto de venta de droga en
los baños de la Intermodal. Ese mismo día, fue detenido un
alemán de 68 años, por corrupción de menores, que ofrecía
dinero a cambio de sexo a un adolescente de 15 años, y a lo
largo de todos estos últimos meses un vigilante de la
Intermodal fue herido cuando intentaba detener a un ladrón con
un machete. La policía tuvo que intentar buscar, sin
conseguirlo, a dos jóvenes que amenazaban a los pasajeros con
una catana. Y podríamos estar durante toda, toda, toda esta
interpelación hablando exclusivamente de todos los informes
que constan, de los informes que obran en mi poder, de todo lo
que ha sucedido en estos últimos meses, sólo estos últimos
meses en esa estación que usted sigue diciendo que es segura,
una y otra vez; pero yo se lo resumo. 

En estos meses de principio del año ha habido 250
intervenciones de los agentes de seguridad, 30 agresiones a
vigilantes y más de 50 intervenciones policiales en la estación.
La Estación Intermodal, Sr. Conseller, no es segura, no lo es.
El tiempo de espera medio hasta la llegada de la policía cuando
se tiene que producir una intervención ronda los 15 minutos,
pero es que los fines de semana puede superar los 40. A veces
ni siquiera pueden acudir porque no tienen efectivos y les dicen
a los vigilantes que llamen a la Policía Local, la Policía local
que además no tiene competencias y no puede actuar con las
mismas funciones que la Policía Nacional. En muchas
ocasiones es por menores tuteladas fugadas a las que la Policía
Nacional lleva al cuartel para avisar a sus tutores o a los padres
para que vengan a recogerlas. La Policía Local no puede hacer
este tipo de intervenciones, las tiene que llevar a la Policía
Nacional. 

Pero es que en estos momentos en la zona de los trenes hay
dos vigilantes, uno en la zona de los tornos y otro que da
vueltas por la zona de los andenes. Y para todo el resto del
zaguán de entrada de la Estación Intermodal y la zona de
autobuses hay un vigilante. Y ahora, usted bien dijo que se
había incrementado el presupuesto, y a horas puntuales algunos
días de la semana hay dos. Esto es toda la seguridad que la
conselleria que usted dirige proporciona a la Estación
Intermodal. O sea, tenemos 20.000 metros cuadrados bajo el
cuidado de tres vigilantes que han de actuar sin la cobertura de
ser agentes de la autoridad y que dependen de la intervención
policial que, como ya le he dicho, no siempre está disponible. 

Han incrementado ustedes la frecuencia de trenes y
autobuses. Yo se lo reconozco. A  mí no me duelen ningunas
prendas en reconocer cuando ustedes lo hacen bien, y ésta es
una cosa que ustedes han hecho bien, han incrementado
frecuencia de trenes y autobuses para fomentar el uso del
transporte público. Eso supone a día de hoy que hay unos
68.000 usuarios diarios cuya seguridad depende de tres
vigilantes, porque ustedes han incrementado la frecuencia de
trenes y autobuses, pero no han incrementado la seguridad de
la Estación Intermodal; que esa debería ser su función. Si usted
quiere incrementar la frecuencia y el número de pasajeros,
fantástico, maravilloso, pero esos pasajeros tienen que gozar de
la seguridad suficiente.

Pasemos a otro tema, Sr. Conseller,  ¿cuándo fue el último
simulacro de incendios?, ¿usted lo sabe? Unos cinco años el
último simulacro de incendios, la última revisión de bomberos. 
¿Se han subsanado las deficiencias que se detectaron en las
instalaciones de la Intermodal? Porque las cortinas antifuego
están inutilizadas por las obras de ampliación que se han hecho
sin tener en cuenta que esas cortafuegos ya no pueden bajar,
muchas veces están incluso pegadas a la pared. Se han cortado
tuberías de las que llevan el agua a los servicios de extinción.
Hay extintores vacíos porque los grupos, estas bandas juveniles
que campan a sus anchas, se dedican a jugar con ellos, a
vaciarlos y no se reponen. O sea, estamos hablando de temas de
seguridad básica. Dios no lo quiera, si algún día uno de estos
autobuses, que por desgracia tienen cierta tendencia
últimamente a incendiarse, se incendia en la Estación
Intermodal, vamos a tener una auténtica desgracia; porque los
sistemas de prevención de incendios no funcionan y porque
además no se han realizado los preceptivos simulacros de
incendio. 

¿Sabe que hay tomas de tierras en algunas estaciones de
pueblos de Mallorca que están conectadas a las patas de los
bancos? O sea, ¿en qué mente caben este tipo de cosas?, ¿en
qué mente caben? Yo supongo que le habrá informado su
director de seguridad de la estación. Por cierto, ¿hay un
director de seguridad con la titulación requerida para este
puesto? Estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista, la
Intermodal es una estación estratégica, crítica, esencial. ¿Lo
tienen ustedes en cuenta?, ¿tienen ustedes en cuenta que, Dios
no lo quiera, ahí algún día se podría producir una desgracia?
Sobre todo porque -como le insisto- no se han tomado las
medidas preventivas y están inutilizadas gran parte de las
medidas contraincendios. Y sobre todo, Sr. Conseller, ¿ha
visitado usted la Estación Intermodal?, ¿la conoce?, ¿ha ido?
Porque si no, yo le explico brevemente lo que puede
encontrarse allí, porque el que le habla, sí lo ha hecho.

Hay grupos y bandas de MENA campando sin control y
dañando las instalaciones. Ayer mismo pude comprobar que
había un grupo de magrebíes, chavales que, como ya son
conocidos de los vigilantes, son en su mayoría MENA, jugando
en una de las escaleras que, lógicamente, como sucede
habitualmente no funcionan; una de las escaleras mecánicas que
no funcionan saltándose los cordones preventivos, jugando a
bajar allí, subiendo y bajando por las escaleras hasta que tuvo
que acudir un vigilante, llamarles la atención y sacarlos de allí. 
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Hay menores mendigando o saliendo sospechosamente de
los baños contando el dinero que luego entrega a un adulto que
los controla y acude a los camellos para adquirir drogas que
luego entrega a los menores. Y esto, Sr. Conseller, lo he visto
con estos ojitos que se han de comer los gusanos. Se lo puedo
yo asegurar, lo he visto. No le estoy hablando de oídas, no le
estoy hablando de una noticia de prensa, no le estoy hablando
de algo que me hayan contado, es algo que pude comprobar
ayer en persona, en persona, menores entrando en los cuartos
de baño, pidiendo, que luego le entregaban el dinero a un
mayor, que se ve que es el que los controla, debe ser el jefecillo
de la banda, y que, previo cobro, supongo, de una parte de su
comisión va a adquirir droga para ellos. 

Los robos y los hurtos son constantes en el supermercado,
a veces con violencia. Pude hablar con la encargada del
supermercado, que ha sido varias veces zarandeada cuando ha
intentado evitar algún robo, algún hurto en el supermercado,
que me dijo que estaba dispuesta a venir aquí a prestar
declaración; digo, no, no es un juicio, aunque debería serlo a
veces por las cosas que suceden. 

Carteristas que actuan al descuido en las máquinas
expendedoras de billetes y en los locales de restauración, que
pude comprobarlo personalmente. Los que se acercan por
detrás, se acercan al bolso hasta que la señora dijo, apártese. O
sea, es constante. Y saben específicamente quiénes son porque
los tienen absolutamente identificados y controlados, pero no
pueden actuar, no son policías, los vigilantes, y además, como
le insisto, son escasísimos los medios con los que cuentan.

En el fondo de la primera planta, que está vacío, parece ser
que quieren hacer una ampliación comercial, no se sabe muy
bien qué quieren hacer allí, han puesto unas barreras de
plástico, están las luces apagadas y se ha convertido en un
punto ciego donde van los chavales a consumir porros, porque
además no hay ninguna cámara ni nada que los pueda detectar.

Las escaleras de emergencia, las escaleras de emergencia
que teóricamente son para eso, para actuar en emergencia,
tienen cortados los hilos que conectan las alarmas, cortados y
puestos con un trocito de cinta aislante. Por allí entran y salen
constantemente los menores. Allí hay colchones, suciedad, allí
duermen, entran o salen desde el parquing, pasean sin ningún
tipo de vigilancia por esas escaleras que se convierten en
puntos de entrada y de salida para cometer diferentes delitos. 

Podría estar, como ya he dicho aquí, horas y horas
contándole la realidad de lo que es la Estación Intermodal y, de
verdad, le ofrezco, Sr. Conseller, acompañarle cuando quiera
para que lo visitemos y compruebe in situ lo que es la realidad
de lo que usted dice que no existe. 

Gracias, Sr. Presidente. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, diputades i diputats.
Sr. Rodríguez, li diré que les xifres de creixement del transport
públic demostren que l'Estació Intermodal és un lloc segur,
habitable, concorregut per moltíssima gent i així ho veim cada
dia amb la feina que s'hi fa. Els primers quatre mesos de l'any
2022 hem tengut més... quasi 2.700.000 usuaris, un 29% més
que a l'any 2019, però si només miram les xifres del mes d'abril
hem pujat un 40%.

Vostès s’imagina, si no tenguéssim una estació intermodal
prou segura, el desastre que seria, per on passen més de 3
milions i mig de persones, és a dir, una mitjana de 30.000
persones diàries, vostè parlava de seixanta i busques mil, que
no sé d'on ha tret aquesta dada, que són els usuaris del tren, bus
i metro?

Jo crec que el que els molesta, a vostès, malgrat que ha fet
un reconeixement, és que haguem augmentat molt el servei
públic de bus, que l'Estació Intermodal s'hagi convertit en un
centre realment important d'interacció de moltíssima gent i de
tots els usuaris i que funcioni molt bé. 

Jo li diré un parell de coses: en aquest govern apostam pel
transport públic i esperam que la gent respongui a aquesta
oferta. El que lamentam és que a vostès només els interessi
defensar aquest discurs que ens ha vengut a fer aquí com si això
fos realment un lloc... de guerra pràcticament, no?, un lloc de
guerra, i no compartim de cap de les maneres aquest relat. 

Vostè ve aquí, ens fa aquest relat, intentant dir que tot això
passa, però sense cap ni una alternativa positiva, a no ser
alguna que segurament subscriuen d’alguns... escrits que he vist
jo a les xarxes socials, de donar més atribucions als guardes de
seguretat o posar-los..., en fi, determinats serveis que jo no
compartesc. 

Vostès és la gent del discurs del no i de la por. El servei de
vigilància i seguretat des de l’l d'abril fins al 31d'octubre s'ha
reforçat de diumenge a dijous des de les tres a les vuit de la
tarda i els divendres i els dissabte des de les tres fins a les deu
de la nit amb un segon vigilant, i des de l’l de juny al 30 de
setembre aquest segon vigilant també hi serà els matins de les
deu a les tres. Fins ara només hi havia un vigilant, i ara passen
a ser dos en aquest horari a la zona de vestíbuls i dàrsenes de
bus, a més, els dos vigilants, els dos que vigilen les andanes de
tren i metro en horaris..., a més dels dos que vigilen les andanes
en els horaris de trànsit ferroviari comercial, cinc efectius més
transiten per totes les línies i les estacions. 

Això és el que hi ha i la gent ho sap, i la gent ho usa i la
gent no se sent amb la por i amb la sensació que vostè
expressava aquí.

Hi ha una totalitat a l'espai de càmeres de vigilància 24
hores connectades amb l’empresa de seguretat o centre vídeo,
ubicat a la mateixa Intermodal des del qual es controla tota la
seguretat de les instal·lacions amb multipantalla.
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A la nit hi ha una patrulla de dos efectius de seguretat que
vigilen l’estació, que està tancada, i que es van desplaçar per
l'estació, andanes i túnels i acompanyen el personal de neteja i
una altra patrulla de dos fa el recorregut de les estacions entre
Palma i la Universitat i Palma-Inca.

Inca i Manacor tenen vigilància 24 hores i una patrulla de
dos fa el recorregut entre les estacions de Manacor-Inca i Sa
Pobla-Inca. 

Hi ha una coordinació específica amb els cossos de
seguretat de l'Estat, fruit d'aquesta coordinació es fan
actuacions especials com aquesta Setmana Santa dins tots els
trens de Serveis Ferroviaris de Mallorca, perquè, és clar, vostè
ve aquí a parlar-nos de seguretat, quan nosaltres, la conselleria,
el que té són les competències en transport de viatgers i, en
aquest cas, el tren, el metro i el bus.

Vostès, que volen acabar amb l'estat de les autonomies, no
tenen clar o fan veure que no tenen clares quines competències
té cada administració i aquí ens exigeixen unes qüestions de
seguretat que nosaltres no tenim atribuïdes, però nosaltres sí
que sabem quines competències tenim i podem coordinar-nos
amb les altres administracions i actuam en aquest sentit.

Posam tots els esforços a donar serveis als ciutadans i
volem, en aquest cas, que se sentin segurs a l’hora de poder
utilitzar els serveis que els donam, els de transport públic. 

Li diré que durant la Setmana Santa els busos han tengut un
40% més d'usuaris, i han tengut un reforç de seguretat per part
de la Policia Nacional i el resultat ha estat: cap incidència, cap
incidència. 

Vostè ve aquí a tornar-nos a contar una pel·lícula de terror
i li diré que durant aquest any s'han comptabilitzat 24 incidents
a l'Estació Intermodal, 24, dels quals només a 9 ha fet falta
avisar a la Policia Nacional. Per cert, tots resolts amb èxit per
part dels operatius propis i externs. 

Hem augmentat el 60% l'emissió de noves targetes
intermodals, que si sumam..., si hi sumam duplicats i
renovacions l’increment d'un 43%, que aquest increment el
resultat d'haver incrementat les línies dels busos; donam més
servei a les zones turístiques, perquè els treballadors puguin fer
ús del bus a l’aeroport per poder disminuir el trànsit de cotxes
a les nostres carreteres, però també hem reforçat els serveis
amb Campos, Sa Pobla, Llucmajor... que ara passa el tren més
sovint i també hem incrementat les freqüències per arribar a
Inca, Marratxí, Sa Pobla i Manacor. 

A nosaltres el que vertaderament ens ocupa i ens preocupa
és donar més servei als ciutadans. De fet, li vull tornar a
recordar..., ja que només es mira la part dels diaris, aquests
titulars tan escandalosos, per tant, pens que deu estar una mica
desinformat, que Serveis Ferroviaris de Mallorca ha
incrementat freqüències a totes les línies amb 42 enllaços més
entre Palma i Inca i que ara tenim un tren cada 10 minuts entre
Inca, Marratxí i Palma, i un cada 40 minuts a les línies Palma-
Manacor i Palma-Sa Pobla en hores punta.

Sr. Rodríguez, s'han implementat 8 serveis més diaris en la
línia Palma-Manacor i ha passat de 35 a 43, és a dir, quasi un
23% més, 8 serveis diaris més en la línia Palma-Sa Pobla que
ha passat de 34 a 42, un 23,52% més. El trajecte Palma-Inca en
tots els sentits tendrà 42 enllaços més diaris, i passarà de 103
a 145, un 40% més. Gràcies a això tenim més usuaris i, per
tant, més persones que passen per l'Estació Intermodal.

 Li ho torn a repetir: hi passen moltes persones cada dia, és
segura i, per tant, tant els que hi passen com els hi treballen, i
per als que hi tenen el seu negocis, botigues, cafeteries,
supermercats i tot el que allà s’ofereix. I jo li puc assegurar que
hi he anat, hi he anat moltes vegades, hi he anat moltes vegades
a distintes hores del dia, quasi sempre a la tarda o prop de la nit
i no he trobat aquesta descripció en cap cas, cap dels dies que
vostè m’ha fet...

Aquest govern, a més de posar més transport públic a
disposició dels ciutadans, també és solidari, una paraula que a
vostè li deu sonar una mica estranya, i ho dic en el sentit que
sempre parla dels immigrants dels quals ens parla amb un to
una mica despectiu, perquè són gent que vénen a la nostra
comunitat a buscar oportunitats.

Hem posat a disposició dels refugiats, sense mirar cap color
de pell o de procedència -això supòs que no els deu agradar
molt- targetes intermodals gratuïtes, n’hem repartit més de 700,
que també tenen dret a utilitzar aquest transport públic tan
freqüent que tenim.

Li vull recordar que aquest govern ha fet un esforç
pressupostari en matèria de seguretat i hem passat d’1 milió
d’euros a l’any 2015, en matèria de seguretat, a més de 2.566
a l’any 22. 

Amb la seguretat que nosaltres podem posar, amb la
seguretat que li he explicat hem incrementat un 136% aquest
concepte, i és un increment d'un 136% més en seguretat; li
agradi o no li agradi, Sr. Rodríguez, i mantengui o no
mantengui el discurs catastrofista de la por i de la desatenció en
aquesta estació intermodal que per a l’ús que té i per la gran
afluència de gent no crec que és mereixi hagi tots aquests
comentaris que vostè ha fet aquí.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica donam la paraula
al Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A mí, después de escucharle, Sr.
Conseller, me asalta una duda: ¿cuando ustedes ingresan en el
Partido Socialista y les entregan el carnet hacen alguna especie
de juramento masónico o algo así de no decir nunca la verdad
o de ignorarla completamente?, porque es que yo no me lo
puedo explicar, o sea, es algo inaudito.
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Usted me dice que ha visitado la Intermodal. Es que no me
lo creo. ¡Es que no me lo creo! La verdad es que no me lo creo,
porque usted me dice..., porque esa es la diferencia entre
ustedes y nosotros... Usted me ha hablado mucho del
incremento, que no era objeto de mi pregunta y yo se lo he
reconocido, que estábamos satisfechos y contentos de que
hagan ustedes -de vez en cuando- su trabajo e incrementen la
frecuencia de trenes y autobuses.

Pero usted mismo me dice que han incrementado un 29%
los usuarios de esta estación, pero no han incrementado la
seguridad al mismo nivel, porque ustedes en realidad han
pasado de 60 a 40 vigilantes. Usted mismo ha reconocido que
pasan por esta estación millones de personas -millones-,
millones que en realidad, tienen para su seguridad 3 vigilantes.
A veces, a según qué horas, 4. Esta es toda la seguridad. Y le
he dicho todos los puntos que hay de deficiencia en estas
instalaciones...

Porque usted no me ha contestado ni del tema de los
incendios..., es que el día que venga una revisión o algo, o el
día que pase una desgracia, se le va a caer a usted el pelo,
porque es que además se le ha avisado constantemente; como
se le ha avisado, es una negligencia, lo que usted está
cometiendo en la Intermodal es una negligencia. 

Las deficiencias, no me ha contestado a ninguna de las
deficiencias que yo le he dicho que hay en esas instalaciones:
o las desconoce o no las quiere reconocer, que es lo habitual en
ustedes -política del avestruz, lo que no veo no existe.

Luego nos salen siempre con el tema de las competencias.
Por supuesto: usted no dirige ni la Policía Nacional ni la
Guardia Civil, y la Sra. Armengol, de momento, todavía -
afortunadamente- no ha creado una policía autonómica; pero lo
que sí tienen ustedes es capacidad de interlocución con la
delegada del Gobierno. Creo que hoy mismo viene la directora
general de la Guardia Civil y la va a recibir la Sra. Armengol.
Pues qué mejor momento para decirle tenemos un problema de
seguridad en una de las instalaciones básicas, estratégicas de
esta comunidad, porque lo que no podemos entender es que se
le dé cobertura al puerto o al aeropuerto, pero no se le dé a esta
estación que, como usted insiste en decir, una y otra vez, tiene
millones de usuarios, decenas de miles diarios. ¿Por qué no se
le puede dar un tratamiento similar al del puerto o al del
aeropuerto?

Porque usted mismo nos... Cuando suben aquí -como las
mentiras tienen las patas muy cortas-, acaban dándonos la
razón. Usted me ha dicho: “durante la Semana Santa no se
produjo prácticamente ningún tipo de incidentes”, y es verdad,
y ¿por qué es verdad?, porque había presencia constante de la
Policía Nacional, que puso un dispositivo específico durante la
Semana Santa, como así me lo reconocieron las personas que
trabajan en la Intermodal y con las que tuve oportunidad de
hablar: la encargada del supermercado, cafetería... ¿Y por qué?,
porque había una presencia policial permanente dentro de la
estación, y por eso no se produjeron, que eso es lo que están
pidiendo los vigilantes y los sindicatos. Esos sindicatos a los
que -también hay que decir- ustedes intentan amedrentar para
que no denuncien constantemente..., sí, constantemente intentan
ustedes amedrentarlos presionando a la empresa para que los

tenga bien controlados, porque no quieren que se denuncien
todas estas carencias y deficiencias, y lo único que se está
pidiendo es una presencia policial permanente, que les
permitiría -igual que sucede en el aeropuerto- a estos vigilantes
de seguridad, actuar bajo la dirección y coordinación de la
policía, lo cual les daría consideración de agente de autoridad,
con lo cual podrían hacer una serie de intervenciones que ahora
mismo les están vetadas por la ley. No es tan complicado... ¿O
no se hablan ustedes con la delegada del Gobierno? Pues no sé,
a veces, pienso que es que les cae mal o que no tienen buena
relación, porque no sé o..., no lo puedo entender.

Es que nosotros lo único que tenemos aquí, lo único que les
traemos son intentos de solución para el problema, que no
pasan única, exclusiva y necesariamente solo por un incremento
del presupuesto, que también, sino que pasan por lo que le
estamos diciendo: dotar de una presencia policial permanente
a este servicio, básico y esencial, porque es que son constantes;
el otro día -también, esta misma semana- nos dijeron que los
revisores de los trenes se encierran y no salen en las estaciones
por miedo a ser agredidos, porque esta misma semana se
produjo un intento de agresión por parte de dos ciudadanos
senegaleses -siento que le tenga que dar el origen- a uno de
estos revisores, y en aquel momento no había ningún vigilante
disponible, y esto es constante. Eso es constante.

¿Usted quiere negar la realidad?, siga usted negándola, pero
es que la realidad al final es tan tozuda que acaba
imponiéndose y, de verdad, Sr. Conseller, intente usted ponerse
manos a la obra y deje de contar mentiras. Y no importa que
me digan las frecuencias que han aumentado, ya lo sabemos,
pero -ya digo- no eran objeto de mi interpelación.

Gracias, Sr. Presidente. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de contrarèplica donam la
paraula al conseller de Mobilitat i Habitatge. 

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

Gràcies. Intentaré ser una mica més descriptiu aquí, en
aquesta segona intervenció, Sr. Rodríguez. L'Estació
Intermodal -li ho repetiré- és segura, i això és el que ens diu la
Policia Nacional, amb qui tenim moltíssima relació, a través de
les converses que tenim amb la Delegació del Govern i amb la
pròpia policia. De fet, la Policia Nacional ens informa que està
-aquest lloc- per davall de la mitjana d'inseguretat, en
comparació a altres bandes on hi ha la mateixa quantitat de
gent.

Per tant, nosaltres confirmam que aquesta descripció...,
vostè, diu vostès intenten, ha dit aquí “intentamos dar
soluciones”. No, vostè aquí ha vengut a fer una descripció
absolutament terrorífica del que és la Intermodal. Jo li diré una
cosa en aquests dos minuts que tenc. Miri, vaig a l'estació
Intermodal i, a més, tenc una altra afició -ens coneixem molt,
però li diré-, de vegades m'agrada escriure -no sé si ho faig bé
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o no-, però per a mi; i una vegada hi vaig anar, a l'Estació
Intermodal -fa temps-, dia 28 d'abril, eren les 20.45, i quan vaig
arribar a casa vaig escriure el que vaig veure, i això és la
descripció de l'Estació Intermodal: “Es veu clar que a aquestes
hores ha abaixat una bona mica el ritme de vianants a l’estació;
hi ha gent tota sola o en grupets petits que corren per agafar els
busos o trens que els han de dur cap a ca seva. Les connexions
són moltes i cap a tots els punts de l'illa de Mallorca, i això es
comprova en els panells d'informació i als grandiosos mapes
que vesteixen les parets de l'estació. Baixant per les escales
mecàniques -que funcionen perfectament- un ja entra en un
gran espai que rep amb amplitud la gent. Està extremadament
net, tant el terra com les parets laterals i les entrades que es
troben enfront i que donen accés als serveis de tren. En aquesta
planta hi ha un gran supermercat on compra -veig- molta gent,
sis màquines de vending, de distints productes, ben arreglades,
dos caixers automàtics de bancs, una gran zona de lavabos, un
bar cafeteria, set o vuit màquines de vendre tiquets directament
i una filera de finestretes per vendre tiquets als usuaris, amb
bancs i cadires per esperar; un pàrquing de bicicletes per
combinar el transport col·lectiu amb la mobilitat sostenible, i
una zona de lloguer de bicis; i, a més, cinc guardes de seguretat
de l'empresa TRABLISA a la zona de trens, i un altre a la part
de fora, que instrueix un grup d’aprenents que escolten
atentament les instruccions de qui ja és expert. A la banda de
baix, busos i més busos que recullen gent per traslladar-los a
moltes destinacions de l'oferta TIB en els seus serveis. Surt a
fora, s'ha fet tard i faig la idea de sopar un poc, que ja és ben
hora. Trob un restaurant amb nom de marca ferroviària,
Andana, es veu que és d’una xef amb estrelles Michelin -Maca
de Castro. El restaurant és ple de gent amb ganes de sopar, i
estar-se a un lloc agradable i segur. En sortir, havent suposat
una mica, trob a la plaça quatre membres de la policia amb un
cotxe i tres motos vigilant la zona.”

Aquesta és la descripció de l'Estació Intermodal i no sé què
m'ha fet vostè. Això és un dia aleatori. 

(Alguns aplaudiments)

A la darrera junta de seguretat de 2021, en representació de
distintes administracions i cossos de seguretat de l'Estat, es
varen tractar temes de seguretat de l'Estació Intermodal, i es va
avaluar com una zona segura.

Recordam també que Serveis Ferroviaris de Mallorca i
Policia Nacional tenen un conveni de col·laboració de gratuïtat
amb l'ús del tren i tramvia, el que fa que hi hagi una constant
presència d'efectius: la Policia Nacional patrulla durant moltes
hores al dia per la Intermodal que saben que és un lloc molt
vigilat i molt controlat. També, la Policia Local té ordres de
reforç diari de patrulles a l’estació.

Aquests darrers mesos han passat quasi 4 milions de
persones per l'estació i la Policia Nacional només ha intervingut
nou vegades; aquesta darrera vegada, aquest mateix diumenge,
el que vostès anomenen una batalla campal, ja li dic jo que no
és així, quan hi ha una batalla campal, com de vegades ha
passat a altres bandes d'aquí, de Mallorca, quan arriba la
policia, els que estan bé, surten corrent, però sempre queden
ferits, sang, mobiliari urbà destrossat. Aquí, quan va arribar la
policia, Sr. Rodríguez, no hi havia res, res de res. Aquesta és la

realitat, ningú, cap detingut, cap denúncia, res. Una vegada
més, un titular del qual vostès volen treure profit.

Per tant, per acabar amb aquest tema que tant els agrada -i
facin les interpel·lacions que vulguin a aquest govern- l’Estació
Intermodal és un lloc segur.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

III. Moció RGE núm. 4415/22, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria tributària, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 2490/22.

A continuació passam al tercer punt de l'ordre del dia, que
correspon al debat i la votació de la moció RGE núm. 4415/22
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria tributària, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 2490/22.

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

EL SR. COSTA I COSTA:

 Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, presentam
avui una moció derivada de la interpel·lació que vàrem fer en
matèria tributària; una moció amb esperit purament constructiu,
una moció que té un enfocament, en fi, de plantejar propostes.
De vegades des del Govern de les Illes Balears ens diuen, no
fan propostes vostès, bé, idò duim aquí avui una moció amb 20
punts, on hi ha propostes molt concretes de reforma fiscal, que
creim que són absolutament necessàries aplicar en aquesta
comunitat autònoma el més aviat possible. 

Els dos primers punts es refereixen a una qüestió clau
perquè la resta de punts sigui possible, perquè els dos primers
punts són referits al tema de l'autonomia tributària i la
corresponsabilitat fiscal. Si no hi ha autonomia tributària i
corresponsabilitat fiscal, no es poden fer reformes fiscals a la
baixa, com pretén el Partit Popular, i, en conseqüència, els dos
primers punts són essencials per a la resta. 

En el primer punt rebutjam l'harmonització fiscal, que
proposa el comitè d'experts del Llibre blanc sobre la reforma
tributària presentat el mes de març i rebutjam en aquest sentit
que s'estableixin, es fixin tributacions mínimes a l’impost de
patrimoni, a l'impost sobre successions i donacions, que
concretament en aquest darrer, el de successions i donacions,
suposarien, si s'aplicàs la proposta del comitè d'experts,
multiplicar per cinc la tributació per als trams més baixos de
renda a l’impost sobre successions i donacions, la qual cosa
suposaria, evidentment, aquesta harmonització fiscal, una
evident retallada de l'autonomia tributària que nosaltres
rebutjam enèrgicament. 
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En segon lloc, defensar l'increment, no la reducció,
l'increment de l'autonomia tributària i la corresponsabilitat
fiscal en el futur sistema de finançament de les comunitats
autònomes, i molt especialment a tres imposts, l’IRPF i els
tributs cedits tradicionals, patrimoni, successions i donacions,
transmissions patrimonials. I en cap cas acceptar que es fixin
tributacions, ni màximes ni mínimes, per part de l'Estat en
aquests imposts. O dit d'una altra forma, que aquests imposts
cedits, tradicionals s’assemblin més a imposts propis
autonòmics, que no a imposts cedits per l'Estat. 

Per altra banda, en el punt 3 intentam que el Parlament de
les Illes Balears constati qüestions que per a nosaltres són
òbvies, que són claríssimes, que no entendríem que es
rebutjassin per part de cap grup parlamentari. En primer lloc,
hi ha documents tècnics elaborats per reputats experts, que
posen de manifest que la pressió fiscal, o el esforç fiscal dels
ciutadans de les Illes Balears és dels majors d'Espanya. Això és
una constatació -com dic- de documents tècnics elaborats per
experts. 

En segon lloc, que la política tributària és una eina eficaç i
eficient per impulsar l'activitat econòmica i desenvolupar
polítiques en matèria d'habitatge i també polítiques en matèria
de família. Que les pèrdues de poder adquisitiu que sofreixen
les famílies i els grans increments de costos que suporten les
empreses a causa del factor inflacionista que estam sofrint,
aconsellen sense cap dubte, l'aplicació de mecanismes de
compensació, i les reformes fiscals a la baixa són un d'aquests
mecanismes eficaços i eficients. Que la immensa majoria de
països europeus i moltes comunitats autònomes d'Espanya han
aprovat rebaixes impositives, sense que s'hagi posat en risc en
absolut cap servei públic fonamental. Que a Balears tancàrem
l'exercici 2021, amb un increment sobre la recaptació prevista
de més de 500 milions d’euros i que es va tancar el 2021 amb
un superàvit de 338 milions d’euros, un 1,17% del PIB. Que,
com a conseqüència de les circumstàncies apuntades
prèviament, creim del tot necessari fer una reforma fiscal a la
baixa, rebaixar els imposts als ciutadans de les Illes Balears. 

I després ja entram en un cúmul de punts de concretes. Els
hem separat per punts per veure si els grups parlamentaris i
concretament els grups parlamentaris que donen suport al
Govern, entenen que alguna d'aquestes propostes pot ser viable
aplicar-la de forma immediata. Com vostès saben, si cap
d'aquestes propostes no es considera que es pot aplicar de
forma immediata, les aplicarà el Partit Popular si té la
confiança dels ciutadans de les Illes Balears a l'any 2023, com
és obvi, perquè forma part de la reforma fiscal, per import de
200 milions d'euros que ha presentat el Partit Popular. 

Hi ha moltes mesures, reduir la tarifa autonòmica de l’IRPF
en mig punt per a bases inferiors a 30.000 euros, un quart punt
per a bases imposables superiors, o deflactar la tarifa, que és el
que va proposar ahir mateix la Comunitat de Madrid i jo crec
que amb molt bon encert. Incrementar el mínim personal i
familiar, incrementar els imposts i els beneficiaris de la
deducció autonòmica per arrendament. La creació d'una
deducció autonòmica per a arrendadors. Incrementar els
imposts i els beneficiaris de la deducció autonòmica per a
despeses en llibres de text a l’IRPF. Incrementar els imposts de
la deducció autonòmica per contribuents amb discapacitat

física, psíquica o sensorial. Incrementar els imposts i els
beneficiaris de la deducció autonòmica per a despeses relatives
a descendents o acollits menors de 6 anys. Una nova deducció
autonòmica a l’IRPF per naixement, que tengui un import
mínim de 800 euros per al primer fill i s’incrementi per als
següents. Una nova deducció autonòmica per a despeses
derivades d’estades a residències, centres de dia, en fi,
incrementar el mínim exempt i reduir la tarifa del patrimoni, un
tipus reduït del 2% per a compra de primer habitatge per a
joves menors de 35 anys, famílies nombroses o monoparentals.
L'eliminació -eliminació- de l'impost de transmissions
patrimonials per a joves menors de 30 anys...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, termine por favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, ya termino. L’eliminació de successions i donacions i,
finalment -alguna mesura més hi ha-, però finalment també
evidentment accelerar -en el punt 20- el màxim possible el
règim fiscal, que està bloquejat a la Mesa del Congrés dels
Diputats, i evidentment que els grups parlamentaris en el
Congrés li donin suport d'una vegada per totes, perquè pugui
entrar en vigor.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Intervenció del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, que ha presentat les
esmenes RGE núm. 4688 i  4689/22. Té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Sr. Costa, su moción contará
con nuestro voto favorable a la mayoría de los puntos. Me voy
a centrar en las dos enmiendas que hemos presentado, referidas
por una parte al impuesto de sucesiones y donaciones y, por
otra parte a la reducción del gasto político superfluo. 

Lo hemos hecho, sobre todo la referida al impuesto de
sucesiones, porque desde VOX consideramos necesario
eliminar este impuesto de sucesiones y donaciones, en todos los
supuestos y para todos los parentescos. ¿Ustedes creen que hay
que tributar una vez más por lo ya tributado, grabado y pagado
varias veces a lo largo de una vida de esfuerzo? Pues ustedes,
señores socialistas, comunistas y separatistas, creen que sí. Y
es que Baleares es la tercera región más cara para heredar en
España, pero es que para las donaciones aún puede ser peor, ya
que se le aplica un tipo progresivo que puede llegar al 34%,
¡ahí es nada! El impuesto de sucesiones es el más claro ejemplo
de hasta dónde puede llegar la voracidad de la administración
para seguir manteniendo su bienestar, el bienestar de los
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políticos, su bienestar sobre todo, que no el de los ciudadanos
que tienen que pagar hasta para morirse, porque ustedes lo que
hacen es estar metiendo la mano en el bolsillo de los muertos. 

Señores diputados, el impuesto de sucesiones es injusto al
fomentar la desigualdad entre españoles. Se producen graves
discriminaciones en función del lugar de residencia del
fallecido. Es discriminatorio, cebándose con la clase
trabajadora, los ricos tienen los instrumentos fiscales y medios
proporcionados por el propio gobierno para evadirlo o
reducirlo al máximo. Es desalmado el impuesto de sucesiones,
pues no tiene en cuenta la situación real del heredero, exigiendo
un pago por adelantado para liberar unos bienes legítimamente
suyos. Es confiscatorio, expoliándote a la fuerza lo que
legítimamente por derecho te pertenece. Es abusivo, tributando
una vez más por lo que ya se ha tributado y pagado varias veces
a lo largo de la vida. Pero es que es despótico también,
provocando la renuncia de las familias al no poder disponer del
bien y acceder al crédito para liquidar el impuesto. 

Es que no sé si saben que las renuncias a herencias en
Baleares se han disparado un 151% en la última década, según
los datos del Consejo General del Notariado. En el año 2011
hubo 750 desestimientos, mientras que en el ejercicio de 2021
fueron 1.889 -1.889- y se producen porque los herederos no
pueden hacerse cargo de los gastos que acarrea la aceptación de
herencia. 

Señores diputados, el impuesto de sucesiones nos quita el
pasado, nos roba el presente y nos hipoteca el futuro. Por eso,
desde VOX consideramos necesaria su eliminación en todos los
casos y para todos los parentescos. Para todos los parentescos,
especialmente, porque cada vez son más numerosas las
herencias entre tíos y sobrinos o entre hermanos. Si creemos en
el derecho a la propiedad privada y en la prosperidad, lo es
tanto en la relación entre padres e hijos o cónyuges como en la
relación entre hermanos o entre tíos y sobrinos. Todos ellos son
víctimas de este atraco por parte de la administración. 

Señores diputados, en VOX somos radicales, muy radicales,
sí, muy radicales en la bajada de impuestos y en la eliminación
de algunos, como el de sucesiones o el de patrimonio, porque
una bajada radical de impuestos permitiría sentar las bases para
garantizar que las familias puedan ahorrar algo ante la actual
crisis y, por otra parte, reducir los costes que asumen las
empresas para mejorar su competitividad frente a competidores
internacionales o para contratar a trabajadores con salarios
dignos. 

Lo que necesitamos es que el Gobierno deje de poner el pie
en el cuello a los que generan empleo, crecimiento económico
y riqueza. Hay que aplicar una política tributaria que no sea el
actual infierno fiscal que sufren los ciudadanos. 

Eliminar el actual abuso fiscal no debe suponer una merma
en los servicios públicos, en sanidad, en educación, en
seguridad, en las prestaciones públicas que mantienen el
bienestar de los ciudadanos. ¿Cómo se consigue esto? Pues
muy fácil, eliminando el gasto político ineficiente, suprimiendo
todos los entes públicos, agencias, observatorios, institutos
redundantes que duplican las funciones del Estado, de los
consejos insulares y de los ayuntamientos, o que no suponen

ningún beneficio para la mayoría de los ciudadanos; tal como
solicitamos desde VOX. En eso somos radicales, señores
diputados, en bajar impuestos y en reducir el gasto político. 

Muchas gracias. 

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Intervenció dels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas, Podemos i MÉS per Mall rca
que han presentat conjuntament les esmenes RGE núm. 4690
a 4692/22. Intervé, per part del Grup Parlamentari Socialista,
la Sra. Truyols. 

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades.
Anem avui a resoldre el passatemps de les set diferències a
l'hora de defensar una manera de practicar la política tributària
dels partits d'esquerres totalment diferent a la que practica la
dreta. 

Primera diferència. El Partit Popular presenta aquesta
moció de vint punts fent referència al Llibre blanc sobre la
reforma tributària, elaborat pel comitè d'experts. Però vostès
fan com el Sr. Francisco Umbral que venia a parlar del seu
llibre. Vostès vénen a repetir el seu mantra de rebaixa d'imposts
sense tenir en compte ni una sola de les més de cent propostes
que apareixen a aquest llibre blanc. 

Segona diferència. L'esquerra ha defensat sempre i en tot
cas l'autonomia financera, i també la corresponsabilitat fiscal,
fins i tot en solitari, quan la resta de comunitats autònomes
defensen la reforma del sistema de finançament per la via de la
despesa pública; i, en canvi, el govern d'esquerres aposta per
incrementar la capacitat fiscal. Se’ls ha demanat coherència i
rigor en un tema tan seriós com és la política fiscal, però no
escaliven, fan al Govern tot el contrari que fan quan són a
l'oposició. I, si no, escoltin. 23 de maig de l'any 2018, quan
governava la dreta a nivell estatal, paraules del ministre
Montoro: “urge armonizar sucesions entre regiones”. El
mateix Montoro, 27 de novembre de 2020: “nunca hablé de
armonización fiscal”.  Clar, és ja a l'oposició. Més recentment,
Comissió d'Hisenda de dia 3 de maig de 2022, fa 21 dies, Diari
de Sessions, intervenció d'un diputat d'aquest parlament,
paraules textuals: “nosaltres estam en contra que totes les
comunitats autònomes tenguin una suposada hisenda pròpia.
Fragmentar l’Agència Estatal implica necessàriament més
frau”. Saben qui és?, el Sr. Costa. De veritat creu això, Sr.
Costa? Com casen aquestes paraules amb l’autonomia
financera? L’autonomia financera ha d'anar acompanyada de
l'autonomia de gestió, de recaptació i d’inspecció dels tributs,
perquè això és demanar una major responsabilitat fiscal a tots
els àmbits. 

Tercera diferència. La dreta demana una baixada
generalitzada dels imposts, mentre que l'esquerra ho fa creant
beneficis fiscals per als sectors més vulnerables i pujant la
tributació als que més tenen. Ara, sí, ara, demanen baixar la
tarifa autonòmica de l’IRPF en 0,5 punts per al 80% dels
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declarants de les Illes Balears, el mateix que han fet Madrid i
Galícia. El que no conten als ciutadans és que a nivell de
recaptació global la seva proposta suposa retallar els serveis
públics, ni més ni manco que 5.000 sanitaris a Madrid, i a
nivell individual suposa un benefici per al ciutadà irrisori. Idò
sí, el que no conten és que la Sra.  Ayuso a Madrid ha baixat
l'impost als que obtenen una renda de 16.000 euros per valor de
23,36 euros a l'any, i el Sr. Feijóo ha fet el mateix a Galícia
aconseguint una rebaixa de 4,68 euros a l'any. Vaja!, talment la
deducció per a lloguer de joves, persones amb discapacitat i
famílies nombroses aprovada i incrementada pels partits de
l'esquerra, que suposa un estalvi de 400 euros a l'any o la
deducció per conciliació que suposa un estalvi de 600 euros per
fill.

Quarta diferència. No practiquen la progressivitat i així
proposen eliminar l'impost de successions de pares a fills.
Defensen, per tant, acabar amb la progressivitat, que és la que
permet redistribuir renda i riquesa. En definitiva, el que fa un
sistema tributari just. El seu mantra és abaixar l’IRPF i eliminar
l'impost de patrimoni i impost de successions i donacions. 

Mirin, he preparat un gràfic per veure l'evolució del tipus
mitjà de l’IRPF des de l'any 78 per a una renda actualitzada a
dia d'avui de 15.000 euros línia blava, 30.000 euros línia
vermella i 60.000 euros línia grisa. El que queda clar és que
quan ha governat l'esquerra les línies se separen. La lectura és
que la tarifa és progressiva, mentre que quan governa la dreta
les rendes s'ajunten; la qual cosa vol dir que perdem
progressivitat i que qui paga més per aquest impost és quan
governa, qui paga més em referesc a rendes febles dels 15.000
euros, d’haver-lo pujat, és precisament les rendes febles. 

Cinquena diferència. La dreta crispa, fins i tot a l'àmbit
tributari. No fa falta recordar els imposts nounats del Sr. Bauzá,
impost sobre grans superfícies i l'impost de lloguers de cotxes
que varen propiciar que moltes empreses de lloguers de cotxes
fixassin el seu domicili fiscal a municipis prop de Madrid per
tal de pagar manco imposts de circulació.

Sisena diferència. La immediatesa, la política fiscal també
ha de ser de resposta ràpida quan ho requereix la situació, i
així, les mesures que el Sr. Sánchez ha aprovat en relació al
preu del combustible, són ràpides. Mirin, per un dipòsit de 50
euros, s'estalvien uns 6 euros derivats de la bonificació de 20
cèntims...

(Remor de veus)

... Si respostam cada setmana, això implica un estalvi de 312
euros a l'any.

I setena diferència. Utilitzar la demagogia i el populisme i
intentar enganar els ciutadans, els delata la poca sensibilitat que
tenen cap als més febles quan governen, el govern d'esquerra ha
recuperat qualsevol tipus de deduccions, li record que la dreta
va suprimir la majoria de deduccions autonòmiques, i això sí,
se’n recordaren...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Truyols, acabi, per favor.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... -vaig acabant-, i això sí, se'n recordaren d'introduir una
deducció per a assegurances sanitàries privades.

I, Sr. Campos, li he de recordar que per a 2021 aquesta
mateixa estadística que vostè ha anomenat, quant a renúncia
d'herències, ha disminuït a les Illes Balears la renúncia
d'herències i s’ha incrementat a Madrid i Andalusia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Truyols, per favor...

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

..., i la majoria de renúncies és perquè s’hereten deutes.
Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Avui ens trobam davant una iniciativa
del Partit Popular de fons d'armari, quan no tenen res a dir ni
res a fer ens presenten qualsevol moció sobre baixades
d'imposts, deu ser que, com que no tenen res a dir sobre
turisme, jo crec que sí, eh!, vostès tenen un model turístic que
no han estat capaços de plasmar o no s'atreveixen a defensar,
que deu ser el del balconing, el de les rutes etíliques, perquè,
si no, ja ho haguessin dit, no?, no tenen cap iniciativa positiva
per al nostre país i per a la nostra terra, i ens vénen amb
aquestes.

És una operació de maquillatge que, sincerament,
lamentam, vostès fan demagogia amb el tema de la fiscalitat,
amb una moció absolutament plena d'inexactituds, fal·làcies i
informacions parcials. Encara que podem compartir algunes de
les crítiques al Llibre Blanc del Comitè d'Experts, no podem si
no rebutjar les iniciatives que avui ens presenten.

Hem presentat tres esmenes als punts 1, 2 i 20, en relació
amb dignificar una mica la seva iniciativa, no tenim massa
confiança que les acceptin, però nosaltres, que som fermes
convençudes de la reinserció, els hem presentades i els donam
l'oportunitat d'acceptar-les per millorar això.

Està clar que no s'entendria que cap partit ni un d'esquerres
els votàs a favor, perquè és que la iniciativa no és mengívola,
vostès l'únic que presenten són iniciatives per retallar els
serveis públics, això és el que presenten.

Destaquen que la proposta de reforma suposaria
quintuplicar l’impost per als trams més baixos de renda, han
llegit l’informe, però només la meitat, com un mal alumne que
es prepara només la meitat del temari per anar a l’examen. Han
fet vostès aquests càlculs sense tenir en compte les exempcions,
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que també reconèix el Comitè d'Experts i que invalida el càlcul
que vostès fan de quintuplicació.

Però, a més, hi ha un altre problema, no només han estudiat
la meitat, sinó que a sobre no ho han acabat d'entendre,
s'obliden d’esmentar que les propostes del Comitè d'Experts
inclouen augment dels imposts que paguen els trams més alts,
vostès dels trams més alts se n'obliden, se n'obliden, vénen que
la gent que manco té més tendrà, cosa que no és certa, perquè
amb les retallades dels serveis públics es veuran perjudicades,
i s'obliden dels que més tenen. Quina sorpresa!

També juguen amb la qüestió de l'autonomia fiscal, de la
mateixa manera que fa la seva companya Ayuso amb la
llibertat, amb el concepte de llibertat, amb un dumping fiscal de
manera que es faci competència entre unes comunitats i la resta,
aquest és el seu model de país, què unes comunitats autònomes
robin a la resta? Fent davallades d'imposts on governen i
demanant després a l'Estat central que els pagui allò que vostès,
voluntàriament, han deixat d'ingressar? Sincerament, no se
sosté.

Ens tenen massa habituats a aquest joc de triler entre unes
comunitats i unes altres.

L’autonomia ni la llibertat no consisteixen a fer el que a un
li dóna la gana, sense tenir en compte les conseqüències sobre
la resta de persones, sinó que consisteix a disposar de les
condicions necessàries per poder perseguir els objectius vitals
que un es proposi. I això s'aconsegueix amb una fiscalitat
progressiva, la portaveu que m'ha precedit ja els ho ha explicat,
els ha aportat dades -sé cert que no ens escoltaran ni ens faran
cas, però, evidentment les polítiques s'han de basar en dades i
tenir en compte la projecció d'aquelles mesures que uns posen
damunt la taula.

Ara es queixen que s'ha fet la reforma de la pressió fiscal a
nivell de les diferents autonomies, només quan s'incorporen els
recursos rebuts a través del sistema de finançament, la nostra
comunitat autònoma esdevé una de les que més pressió fiscal
té, però, com molt bé diuen els experts dels quals vostès parlen,
això és una conseqüència d’aquest sistema de finançament que
el seu govern va deixar de reformar a l'any 2014, en ignorar el
que deia la Llei del 2009, que obligava a revisar-ho a partir
d'aquell any.

Ara tot són presses i queixes, però vostès no varen fer la
seva feina en el seu moment. Nosaltres els demanam serietat en
aquest debat, serietat quan parlam de pressió fiscal, serietat
quan parlam de recursos públics, on s'han de destinar i qui ha
de pagar més, que nosaltres tenim molt clar que són les grans
fortunes, són aquestes les que han de pagar més. Volem un
sistema realment progressiu, on més pagui qui més té.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Intervenció del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, Sr. Costa, jo crec que aquesta proposició és
com un déjà vu, ja és repetir, però, bé, nosaltres li direm que
seguim... rebutjam l'harmonització fiscal de l'Estat i que es
retalli més la poca sobirania fiscal que ens deixen tenir, i ho
rebutjam tant si és una proposta del PP com si és una proposta
del PSOE. Li vull recordar que l'esmentat Comitè d'Experts i el
seu informe va ser creat pel Sr. Rajoy i durant el mandat del
PP, vull dir que a vostè això li sembla que ara li ve d'un nou
món, però vostès són els que han iniciat aquest camí. I això és
el que ens reafirma que el Govern espanyol, sigui del PP o sigui
del PSOE, sempre fan les mateixes propostes centristes, l’únic
que canvia és el seu cantet quan són a l’oposició, això és l'únic
que canvia, Sr. Costa.

I li diria, respecte del segon punt, nosaltres estam
convençuts que... no ens agrada, hem firmat les esmenes perquè
no ens agrada la redacció que vostè ha fet, perquè crec que no
és la redacció constructiva, com vostè ha dit al començament,
el contrari, és una redacció agressiva. I quan diu que es rebutgi,
en cap cas, vostè sap que, tanmateix, quan l'Estat diu: passi pel
tub!, hem de passar pel tub, ja podem dir aquí, vull dir que és
una frase gratuïta la que vostè ha posat en aquesta proposició.

De totes maneres al segon punt, nosaltres sí som uns grans
convençuts de la sobirania fiscal i de la corresponsabilitat fiscal
per combatre aquests dumping fiscal que fan segons quines
comunitats autònomes, aquests pseudo paradisos fiscals que fan
les coses autònomes del Partit Popular, sobretot liderades per
Madrid, i estam convençuts que vostès no creuen en la
corresponsabilitat fiscal, perquè si hi creguessin no farien les
polítiques tributàries que fan. Per tant, nosaltres sí que n’estam
convençuts que és l'única manera de combatre.

I defensam realment un nou sistema de finançament, però
qui és que ha deixat dins un calaix el nou sistema de
finançament? Un pacte entre el PP i el PSOE, l’han deixat dins
un calaix, tots dos són còmplices que aquest nou sistema de
finançament sigui dins un calaix. Aquí cadascú ens fa el seu
cantet, però el cert és que el Sr. Feijóo i el Sr. Sánchez varen
arribar a un pacte i varen dir: no canviarem, fem un pacte. I per
què? Perquè no volen molestar els seu barons, no volen
molestar aquestes comunitats autònomes que tenen, que el que
volen mantenir és aquest statu quo perquè tenen un sistema
finançament que els beneficia i que va en contra del nostre i
que va en contra de les nostres illes. Però en això són
còmplices els partits majoritaris. Vull dir que aquesta és la
realitat que patim, la realitat que patim.

Perquè, diguem que mentre que les nostres illes han viscut,
que realment aquest finançament efectiu del qual n’és
responsable el Govern espanyol, baixi un 2,1%, va baixar el
2021 respecte del 2020, segons un informe de la Fundació
d'Estudis d'Economia Aplicada, mentre passa això els ingressos
de l'Estat han augmentat un 80% i els ingressos de les
comunitats autònomes només un 20%. És clar, això què és més
que una política centrista! Però és que és la mateixa política
que fan a una banda i a una altra...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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... eh? -centralista, perdó, centralista, gràcies per la correcció,
Sr. Melià, s’agraeix.

I després a més...

(Remor de veus)

... també la negativa, no?, aquesta falta de transparència i
opacitat de no publicar les balances fiscals, etc., que jo crec que
ja ens hi té acostumats, desgraciadament dic, amb la qual ens
penalitza.

Per tant, nosaltres, malgrat estiguem a favor de segons
quines frases que..., no la redacció, però en segons quines coses
no ens enganyen, Sr. Costa, en ens enganyen perquè vostè diu
una cosa aquí, però sabem el que fan quan governen.

I com a... MÉS per Mallorca rebutjam aquestes qüestions,
perquè nosaltres fins i tot aquesta sobirania fiscal aniria més
enllà, demanam el concert econòmic, més enllà, eh?, ple, cosa
que vostès ni tan sols si s'hi acosten. 

I bé, en relació amb la resta de punts, evidentment al punt
17 també votarem a favor, i al punt 20 hem demanat una
redacció, un altre canvi de redacció, però, si no accepten
l'esmena, hi votarem a favor, perquè nosaltres... en el règim
fiscal balear, ens és igual les batalletes que tengui el PSOE amb
el PP, és que ens és igual. Nosaltres el que volem és que els
empresaris d'aquestes illes tenguin un règim fiscal ja, que els ho
han robat tant quan ha governat el PP com quan ha governat el
Sr. Sánchez, que el té dins un calaix. 

Per tant, els dos partits grossos són culpables que no
tenguem aquest règim fiscal balear. Per tant, nosaltres des de
MÉS per Mallorca sí que votarem sempre a favor de qualsevol
iniciativa que acceleri aquesta realitat, que sigui disposar d'un
règim fiscal per a les Illes Balears.

I per la resta de propostes que vostè fa i que no he esmentat,
crec que la Sra. Truyols les ha explicat molt millor del que les
podria explicar jo, però nosaltres és que... si les mira realment...
nosaltres estam evidentment a favor d'una política redistributiva
i de les seves propostes, quines diferències hi ha en les
bonificacions d'una persona que cobri 15.000 a una que cobri
200.000 euros? Molt poques, pràcticament cap, cap.

Per tant, vostès, en realitat, no volen una política per
afavorir el que té més desavantatges. Volen una política... volen
una llibertat de privilegis, de mantenir privilegis als que més
tenen. Nosaltres és el contrari, volem una política tributària de
llibertat, d'igualtat d'oportunitats i aquesta igualtat
d'oportunitats és fer una política tributària redistributiva i en
funció dels ingressos de cadascú. 

Les deduccions..., no és el mateix deduir les cures per a una
família que cobra..., hi ha persones que cobren 100.000 euros
que una persona que té uns ingressos en tota la família de
20.000 euros. No és el mateix, Sr. Costa. 

Per tant, a nosaltres no ens trobarà en aquesta política
tributària del Partit Popular, de forma en general generalitzada

i sense tenir en compte els ingressos i que afavoreix molt més
els que cobren més que el que cobren menys.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies Per part..., obrim el torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr.
Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, vicepresidenta. Cap dels grups parlamentaris que
donen suport al Govern no ha parlat del tema clau en els
imposts en aquest any 2022, que és la inflació. La inflació ens
està fent més pobres. Som conscients d'això?

(Se sent una veu de fons que diu: “No”)

La inflació ens fa més pobres, ens fa perdre poder
adquisitiu, però vostès volen que paguem els mateixos impostos
com si mantinguéssim o incrementéssim el nostre poder
adquisitiu, o sigui la idea és: tots som més pobres, però, això sí,
eh?, hem de pagar els mateixos impostos que pagàvem abans
i no trobarem cap fórmula per alleujar la fiscalitat als nostres
ciutadans, i, a més a més...

(L’intervinent pica amb l’artell damunt el faristol)

... contundent, bé, bé.

Sobre la moció que presenta el Grup Parlamentari Popular
vull anunciar que votarem a favor de la major part dels seus
punts, si no tots, i que evidentment estam d'acord, i molt
d'acord, amb molts d'ells. El tema del règim fiscal especial de
les Illes Balears, tota la fiscalitat és un assumpte que afecta
clarament la butxaca dels ciutadans de les Illes Balears i que de
la manera més urgent possible s'han de tramitar, com hem
demanat també en el nostre grup parlamentari i en altres punts,
evidentment, idò estam d'acord. 

Hi ha un tema sobre l'impost de patrimoni que... recollint
reclamació de diverses associacions sembla ser que Agència
Tributària està demanant complementàries de moltes
compravendes que es fan a les Illes Balears, amb uns valors
estimats per l'Agència Tributària molt superiors al valor en què
la compravenda finalment s'han fet, tan superiors que superen
els 700.000 euros i fan tributar a patrimoni, o sigui, el ciutadà
de les Illes Balears rep per dues bandes: ha de pagar més
imposts per una transmissió que no va pagar tant com diu
l’Agència Tributària, però és que a més a més després ha de
pagar impost de patrimoni per superar el límit que és exempt a
aquest impost. I per això, en aquest punt precisament
consideram que ja va bé que s'incrementi aquest mínim exempt. 

Hi ha un altre tema, i curiosament es votarà en els propers
punts de l'ordre del dia, en el punt 5, que és la Proposició no de
llei RGE núm. 1378/22, del Grup Parlamentari Ciutadans,
relativa a deflactar la tarifa d’IRPF. Deflactar la tarifa d’IRPF,
que és un dels punts que hi ha en la seva iniciativa i per tant
m'hi estendré un poc més, no significa pujar impostos, deflactar
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la tarifa dels trams de l’IRPF significa adaptar els trams de
percentatge d'imposts que ha de pagar cada ciutadà a la realitat
actual, i fa dotze anys que els trams de l’IRPF autonòmic no es
retoquen per tenir en compte tant la inflació com la pèrdua de
poder adquisitiu que tenen els nostres ciutadans. 

Es pot donar el cas perfectament d'un ciutadà que durant el
2022 hagi tengut un increment salarial de l’1, del 2, del 3% i
que això impliqui passar a un tram d’IRPF més elevat i pagar
més imposts, però que la realitat, amb una inflació del 6, del 7
o del 8%, la realitat és que ha perdut poder adquisitiu. Bé, no
entendre això, jo és que.... ho hem explicat deu mil vegades en
aquest parlament, i dir que això és pujar imposts també és una
autèntica aberració. 

El que hem de fer és que els ciutadans de les Illes Balears,
i en això estam absolutament d'acord, paguin impostos d'una
manera progressiva segons la seva capacitat econòmica -lògic-,
però sobretot les classes mitjanes de la nostra illa realment no
paguin més impostos dels que han de pagar. És que estam
parlant que no deflactar els trams d’IRPF de les Illes Balears en
l'impost autonòmic significaria uns 400 euros per ciutadà, bé.

I, a més a més, és ben curiós perquè... sí que s'han fet
mesures des del Govern per intentar alleujar la fiscalitat. En el
Decret llei 4/2022, d'ajudes derivades de la guerra d’Ucraïna,
es van pujar els ingressos màxims per poder accedir a
bonificacions de l’IRPF, que això tendrà uns efectes relatius en
la millora de la imposició fiscal dels nostres ciutadans. 
Per què no fan una deflactació dels trams d’IRPF? Quan ho
pensen fer? Que ho pensen fer quan ja la inflació i els ingressos
per increment d'ingressos s’equilibrin? Millor fer-ho ara i així
beneficiar que els ciutadans de les Illes Balears puguin tenir
més doblers a la butxaca i puguin acompanyar la recuperació
econòmica de moltes empreses que ho han passat molt
malament durant aquesta època de pandèmia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, bé, el nostre grup parlamentari demana la
votació separada d'un únic punt, que és l’únic punt al qual no
podem donar suport, donarem suport a 19 punts, però a un no
li podem donar suport, que és concretament el punt 13. 

Estam, per tant, bàsicament i d'una manera molt clara, a
favor de la iniciativa que presenta el Grup Parlamentari
Popular, i vull començar dient que nosaltres votam el que ha
proposat el Grup Parlamentari Popular en aquesta moció. És a
dir, no jutjam la política del Partit Popular quan governa, que
el que han fet per posicionar-se en relació amb la seva moció,
ni les seves intencions ocultes, que veig que ells saben, però jo,
com que les desconec, tampoc no les jutjaré.

Jo, sincerament, la immensa majoria dels punts crec que van
en la línia contrària del que el seu argumentari ha dit perquè, on
hi ha els privilegis amb totes les bonificacions i beneficis
fiscals per als joves en l'adquisició d'habitatge, on hi ha els
privilegis per a les classes benestants i tot aquest històric que
vostès es munten aquí? La immensa majoria de les propostes
del Partit Popular en aquesta moció són precisament per als
manco afavorits de la societat, no per als més afavorits de la
societat. No és que jo vulgui ser el gran defensor del Partit
Popular, ja ho farà el Sr. Costa, però és que basta fer una
lectura dels punts de la iniciativa. 

Primer de tot, autonomia fiscal. Nosaltres, evidentment,
com a partit “balearista” estam absolutament a favor que hi
hagi una gran capacitat de normativa fiscal per part de les
comunitats autònomes. Per tant, votarem absolutament
convençuts el punt primer i el punt segon. És un tema que ja
hem parlat moltes vegades, el dumping que pugui fer la
Comunitat de Madrid no és un tema de retallar l'autonomia
fiscal, ni és un tema d'harmonització, és un tema de l'efecte
capitalitat que hauria de tenir un tractament específic que no
s’ha volgut tenir, però això no hauria en cap cas de fermar les
mans a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Després, el punt tercer el que fa és constatar la rellevància
de la política fiscal en matèria econòmica. Jo crec que això és
una evidència tan clara que, sincerament, em costa fins i tot
estendre’m en l'explicació de l’obvietat. 

Quart. Hi ha un caramull de propostes per a reducció
tributària a rendes baixes en situacions de vulnerabilitat, amb
les quals estam absolutament d'acord. Jo no diria que és una
rebaixa generalitzada d'imposts, Sr. Costa, sinó que és més un
tema de detall fiscal. Però està bé i com que les compartim, li
donarem suport. 

El tema de la inflexió no importa que ho expliqui perquè
crec que el senyor portaveu de Ciutadans, el Sr. Marc
Pérez-Ribas, ho ha explicat perfectament. A mi em pareix de
sentit comú també aquesta proposta i per tant tot el nostre
suport, com ja vàrem donar suport a la proposta que va fer el
mateix Sr. Pérez-Ribas en comissió. 

El Pi és un partit que està a favor de l’eliminació de l'impost
de successions, que no de  donacions, als parentius, als parents.
Això que ha dit, entre nebots amb els seus oncles o entre
germans. Aquí pensam que s’ha d'aplicar aquesta reducció
fiscal. Per tant, nosaltres estaríem a favor que en aquest supòsit
concret l'impost de successions s'eliminàs.

I, què dir del règim especial? Evidentment, se’n riuen de
nosaltres, com sempre fan governs del Partit Popular i governs
socialistes, i, evidentment, juguen a marejar la perdiu perquè no
hi hagi un règim fiscal especial per a les Illes Balears amb cara
i ulls. 

L’únic punt que no compartim és el tema del patrimoni. És
cert el que ha dit el Sr. Pérez-Ribas que els béns estan
disparats, que hi ha un problema amb les valoracions, però això
no s'arregla apujant el mínim, s’arregla fent que els valors dels
béns a l'hora de tributar s'ajustin al valor de mercat, i no
estiguin per damunt del mercat. Vull dir, no crec que haguem
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de fer les coses malament perquè la valoració dels béns
immobles no funciona. I, evidentment, no és molt progressiu el
tema de l'eliminació o de donar més avantatges a l'impost de
patrimoni, perquè evidentment això sí que no afecta les rendes
baixes. 

Ara bé, jo quan sent els partits d'esquerres que ens donen
aquestes lliçons de progressivitat, quan són els mateixos que
han aprovat la benzina, que de progressivitat zero absolut, que
beneficia tothom i que fins i tot els mateixos experts han fet un
informe que estava beneficiant més el seu benefici fiscal als rics
que als pobres, fa realment riure, per no dir que fa empegueir. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Mixt, el
Sr. Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bon dia, diputades i diputats.
Sí que faré una primera reflexió curiosa sobre els experts. Avui
m’he sentit un poc com si estigués aquí Groucho Marx: si no te
gustan estos principios, tengo otros, perquè hem parlat que no
ens agraden els informes dels experts del llibre blanc, però
després, al punt tercer, sí que ens agraden els informes d'altres
tipus d'experts. Llavors, sembla que depèn de quin tipus
d'experts les recomanacions són bones o són dolentes. És
curiós, senzillament, que els punts 1 i 2 parlen de
recomanacions del Llibre blanc d’un comitè d'experts, i vostè
diu que rebutgem aquestes recomanacions d'un comitè
d'experts, i després al punt tercer que acceptem les
recomanacions d'altres experts. Senzillament és la..., bé,
obligacions com constatacions o el que..., sí, sí, però el curiós
és que depèn de quins experts volem acceptar-los o no. 

Fa dues setmanes es va fer una interpel·lació, la qual sí que
es va seguir, a més, l’he  revisada en diverses ocasions, on va
parlar un parell de vegades sobre un superàvit, un superàvit
fiscal, un superàvit que podia aprofitar-se per abaixar la pressió
fiscal. I he pres un poc el temps, he parat un poc el temps, què
suposaria aquest superàvit que vostè diu d’abaixar pressió
fiscal o què suposaria? Suposaria, per exemple, el servei de 061
a Formentera. Aquests 200 milions d'euros que poden llevar,
doncs, podrien suposar perfectament el que suposaria 200.000
euros, perdó, podrien suposar per a Formentera, fent un càlcul
de com es llevaria.  

També va parlar d’altres comunitats autònomes en les quals
el seu partit governa i que sempre han utilitzat l'excusa de... -i
dic excusa- d’abaixar imposts. Tant fa si hi ha un volcà, si hi ha
hagut crisi bombolla immobiliària, si hi ha un bon període
econòmic, pandèmia... tant fa, abaixem impostos. I, a qui
beneficia sempre? Ja li han dit diversos portaveus, els que més
tenen. 

Vostè parla de baixada d'impostos i el que se li proposa des
dels grups de l'esquerra és que sigui progressiu per a tota la
ciutadania, perquè els imposts són la manera que els serveis

arribin a tothom. Si s’abaixen, com es proposa, beneficien els
de sempre; els que més tenen, són més beneficiats. 

Parla de la inflació, el Sr. Pérez-Ribas ha parlat de la
inflació. Jo sí que tenia preparat parlar de la inflació, Sr. Pérez-
Ribas, que ha dit que “no se n’havia parlat encara. Sap què
passa? Que parlam de com de malament s'està fent tot, però
podem, tal vegada, fer una mirada més ampla a nivell global i
mirar com està l’IPC a diversos països del nostre entorn i més
enllà. I sap què passa? Que ara mateix tenim, primer, que la
inflació ha baixat el mes d'abril, si miren ja ha baixat, les
mesures que es fan contenen la inflació. Primer punt. Segon.
Estam ara mateix, Alemanya té 7,4% el mes d'abril, el Regne
Unit un 9%, Espanya un 8,3%, Holanda té un 9,6%. Espanya
està ara mateix igual que Estats Units. Sí que  hi ha França que
té un 4,8%, Itàlia un 6,2 o Portugal un 7,2. I un munt de països
que podríem parlar de l’IPC que tenen, per què? Perquè hi ha
una crisi global derivada del tema del  subministrament de
matèries energètiques. 

S'ha parlat de la progressivitat, s'ha parlat del que suposen,
ho ha dit la Sra. Truyols, què suposen aquestes deduccions
meravelloses? 23 euros a l’any. Sincerament fer... però pregunt, 
23 euros a l’any que es deduiran l’any que ve en lloc de fer
propostes que els afectin ara mateix que és quan estan els
productes parats? Sincerament, és un poc demagògic i és el que
hem de tenir en compte. 

També ha parlat de Madrid, que s’ha abaixat un munt. Sí,
sí, només ha de mirar la premsa què ha passat, han abaixat els
imposts i també han retallat un 10% les línies de metro. Pot ser
les persones a les quals vol beneficiar amb les seves retallades
fiscals no agafen el metro, però la majoria de persones de la
ciutat de Madrid sí que empren aquest mitjà de transport
públic, igualitari, per a tots. I s'han reduït les freqüències per
què? Perquè han baixat els imposts i ara és molt cara la llum i
llavors reduïm el nombre de metros. Sí, sí, abaixem impostos
a qui volem, però després llevem els serveis a la resta. I aquesta
és la qüestió que hem de tenir en compte amb les abaixades
d'imposts.

 També està bé que parli de les deduccions. A mi m’encanta
sentir parlar de deduccions i que s'incrementin, però perquè es
puguin incrementar les deduccions, han d'existir, Sr. Costa.
Crec que ja li hem recordat diverses vegades què va passar
quan vostès governaven, que moltes deduccions no existien.
Llavors, es pot incrementar una deducció que ja existeix, però
si no existeix, no es pot incrementar. I aquest és un problema. 

Li han esmentat ja diversos portaveus que el sistema
tributari ha de ser just i progressiu. En això jo estaré totalment
d'acord amb vostè. I per això, si accepta les esmenes dels punts
1, 2 i 20 li podríem votar a favor dels punts. La resta de punts
no els podem votar a favor perquè, sincerament, no van en la
línia del que és un sistema tributari just per a tots. Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula el Sr. Costa.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, vicepresidenta. Bé, en primer lloc, vull agrair als
grups parlamentaris que s'han manifestat a favor dels punts
d'aquesta moció, sincerament, que es voti a favor. 

En segon lloc, no ens ha sorprès en absolut, l'esquerra, la
bancada de l'esquerra està en contra de baixar els imposts als
ciutadans de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

En conseqüència, ja tenim clar que la bancada de l'esquerra
bloquejarà fins al mes de maig del 2023, almenys, la
possibilitat de baixar imposts als ciutadans i a les empreses de
les Illes Balears, això ho tenim claríssim, avui queda constatat
sense cap dubte ni un.

(Remor de veus)

Per això, vull anunciar des d'aquesta mateixa tribuna que si
governa el Partit Popular o té majoria en aquest parlament el
Partit Popular la pròxima legislatura, en el mes de juny...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

..., per tant, dins els primers sis mesos de legislatura, de la
pròxima legislatura, el Partit Popular farà una reforma fiscal en
aquestes illes, on baixarà 200 milions d'euros als ciutadans i a
les empreses de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

Vostès no ho faran, el Partit Popular sí que ho farà...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

I els diré una cosa, el Partit Popular no farà res més que el
que fa el Partit Popular a les comunitats autònomes allà on
governa, si és que no ens inventam res, si és que no hi ha cap
problema.

(Remor de veus)

El que fa Juanma a Andalusia, el que fa el president Núñez
Feijóo a Galícia, el que es fa a Castella i Lleó, el que es fa a
Madrid,...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

..., la presidenta Díaz Ayuso a Madrid, sí, sí, i el que es fa a
Múrcia, si és que no ens inventarem res, baixarem els imposts
als ciutadans de les Illes Balears, 200 milions d'euros.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Dins els primers sis mesos de legislatura hi haurà...
s'eliminarà l'impost sobre successions i donacions de pares a
fills, això es farà dins els sis primers mesos de legislatura.

Dins els sis primers mesos de legislatura, els joves menors
de 30 anys deixaran de pagar l'impost de transmissions
patrimonials per comprar el seu primer habitatge a les Balears.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sí, sí que es farà, es farà, amb vostès no, amb vostès no es
farà, es farà amb el Partit Popular si té la confiança dels
ciutadans de les Illes Balears. 

I és curiós que ens parlin de retalls, sí, vostès ens parlen de
tots els retalls possibles: a Madrid és un desastre la sanitat
pública. Convendria que fessin afirmacions que no fessin massa
el ridícul, perquè si a Madrid la llista d'espera quirúrgica és de
73 dies i a les Illes Balears és del doble,...

(Remor de veus)

..., vostès bàsicament fan el ridícul quan fan aquestes
afirmacions,..

(Petita cridòria)

... perquè els retalls, els retalls no existeixen...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor, silenci.

EL SR. COSTA I COSTA:

..., els retalls no existeixen, vostès se’ls inventen, la consellera
d'Hisenda té, jo crec que no ho ha entès el Sr. Sanz, la
consellera d'Hisenda té 338 milions d'euros de superàvit, i com
a conseqüència d’una reforma fiscal de 200 milions,
senzillament es redueix el superàvit i no passa absolutament
res, què ens vénen a contar?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, posi’s...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sr. Costa, un moment.

EL SR. COSTA I COSTA:

Jo entenc que es posin nerviosos, eh!

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, per favor. Ens posam tothom en silenci, d’un
costat i de l’altre, per favor?

Vinga, continuï, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Per altra, no, jo entenc que es posin nerviosos, ja ho entenc,
és normal perquè el Partit Socialista a Andalusia ja ha dit que
recuperarà l’impost sobre successions, ho ha dit directament el
Partit Socialista...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., s’elimina i vostès, l’esquerra, el volen recuperar.

Però no puc anar-me’n d’aquesta tribuna sense parlar de
l'autonomia tributària i la corresponsabilitat fiscal, perquè és
una cosa realment sorprenent, no ens sorprèn el que digui MÉS,
sí que ens sorprèn molt el que diu el Partit Socialista, perquè el
Partit Socialista jo crec que ha arribat a descobrir la tècnica de
poder bufar i xuclar al mateix temps, és curiós això; vull dir, un
dia ens parlen: no (...), bé, però no tant, perquè, és clar perquè
si hi ha autonomia tributària igual a l’1.

En segon lloc, vostès confonen l'autonomia tributària, no sé
si saben què significa, els ho dic de veritat, l'autonomia
tributària es té quan tens capacitat normativa a les normes
tributàries, possibilitat de modificar, el que no sabíem, i ho
vàrem saber -efectivament, ens ho ha recordat la Sra. Truyols
a una Comissió d'Hisenda-, el que no sabíem és que el Partit
Socialista vol una hisenda pròpia per a les Illes Balears,
exactament el mateix que vol el separatisme a Catalunya, és
realment curiós vol una hisenda pròpia.

(Alguns aplaudiments)

Però res no té a veure una hisenda pròpia amb l'autonomia
tributària i la corresponsabilitat, que ve donada per la capacitat
de modificar les normes tributàries. El Partit Popular vol tenir
capacitat de modular la càrrega tributària dels ciutadans de les
Illes Balears, per tant, de modificar a l'alça, vostès, o a la baixa,
el Partit Popular, la càrrega tributària en aquestes illes,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... sense límits, amb autonomia tributària. Això és autonomia
tributària, senyors de la bancada de l'esquerra.

I repeteix, és impossible bufar i xuclar al mateix temps, o
volem autonomia tributària sense límits o no en volem, les dues
coses al mateix temps és impossible.

I, dit això, vull tornar reiterar el que he dit des del principi,
vostès volen mantenir o apujar els imposts, el Partit Popular els
vol baixar i els baixarem en aquestes illes, en els primers sis
mesos de legislatura, per descomptat si tenim la confiança dels
ciutadans de les Illes Balears.

Moltes gràcies. 

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop finalitzat el debat, procedirem a la votació.
S'accepta votació separada, que intentarem agrupar amb les
mínimes votacions.

En primer lloc, el Sr. Costa ha comunicat que no acceptava
cap esmena de les cinc presentades, però, en primer lloc,
votarem el punt número 1. Votam.

27 sí, 27 no, cap abstenció.

Procedim ara novament a la votació del mateix punt número
1. Votam.

28 sí, 26 no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 2. Votam.

24 sí, 28 no i 2 abstencions.

Ara votarem els punts números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i
12. Votam.

24 sí, 30 no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 13. Votam.

13 sí, 33 no i 8 abstencions.

Ara votarem els punts 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Perdó, podem fer votació separada del punt 17, per favor?

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, perfecte.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Disculpi Sr. President, i del número 20 també per favor.
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EL SR. PRESIDENT:

Demana votació separada del punt 17 la Sra. Campomar i
del punt número 20 el Sr. Castells. Molt bé.

Ara votarem els punts números 14, 15, 16, 18 i 19. Votam.

24 sí, 30 no, cap abstenció.

Ara votam el punt número 17. Votam.

30 sí, 24 no, cap abstenció.

I finalment votarem el punt número 20. Votam.

30 sí, 24 no i cap abstenció.

(Alguns aplaudiments)

Molt bé.

IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei
RGE núm. 52/22, dimanant del Decret Llei 9/2021, de 23 de
desembre, de mesures urgents en determinats sectors
d'activitat administrativa.

Passam al quart punt de l'ordre del dia, que consisteix en el
debat i la votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 52/22,
dimanant del Decret Llei 9/2021, de 23 de desembre, de
mesures urgents en determinats sectors d'activitat
administrativa.

Començam el debat amb la presentació del projecte de llei
per part del Govern, 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, president. Bon dia, senyors i senyores
diputats. Dia 23 de desembre, el Consell de Govern va aprovar
el decret llei 9/2021, de mesures urgents en determinats sectors
d'activitat administrativa, que aborda reformes puntuals de
diverses normes sectorials. El resultat final d'aquest projecte de
llei s'estructura en set articles, a més de dues disposicions
addicionals, una disposició derogatòria i tres disposicions
finals. 

Pel que fa al primer dels articles, cal assenyalar que no hi ha
hagut canvis respecte del decret llei. Per tant, recordar que
aquest article ve motivat pel fet que des de l'inici de la crisi
sanitària hem hagut de regular condicionants a activitats per
protegir la salut de la població i garantir el control del ple dels
brots. Ara sembla tot molt lluny, però en aquell moment era
necessari adoptar un seguit de mesures entre les quals figuraven
la d'establir l'obligatorietat de l'ús del certificat COVID. Es va
modificar així el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual
s'estableix un règim sancionador específic per fer front als
incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID. Per tant,

s'introdueixen dos tipus nous infractors, de manera que es
tipifica com a greu o molt greu l'incompliment de l'obligació de
la comprovació dels requisits i documents d'accés a l'interior
dels establiments locals o esdeveniments que es determini en
cada moment. 

Pel que fa al segon dels articles, entenem que les cambres
de comerç són una peça fonamental del teixit empresarial
comercial de les nostres illes com a eix d'associació i de teixit
empresarial, però amb utilitat pública, i, per tant, com a ens
amb col·laboració extensa amb les administracions públiques,
no només amb el Govern de les Illes Balears, sinó també amb
ajuntaments i consells insulars. Per això és necessari comptar
amb un sistema cameral fort, de col·laboració públicoprivada,
però d'àmbit públic, on les cambres siguin l'ens executor de les
polítiques públiques, amb una clara diferenciació del marc
patronal, però, òbviament, no de l'empresariat. I, sobretot, el
necessari aconseguir que les cambres recuperin nervi, que
recuperin múscul, no únicament com a agents col·laboradors de
les administracions públiques, sinó també com un instrument de
diàleg i representació dels interessos comercials, dels interessos
econòmics de Balears, de cada una de les illes i que amb el
diàleg amb el Govern, amb el treball conjunt amb el Govern,
amb els ajuntaments i amb els consells, siguin un ens tractor de
la dinamització econòmica, però que tenguin nervi propi, que
tenguin vida pròpia i tenguin pes propi per tal que els
empresaris i comerciants hi participin d'una manera activa i
decidida a través de les tres cambres, i perquè això sigui una
realitat és necessari garantir el seu finançament. 

Per tant, aquest projecte de llei aborda la modificació de
l'article 30 de la Llei 1/2017,  de cambres, amb la finalitat de
garantir la viabilitat de les cambres, introduint un precepte que
preveu per al finançament de les activitats de les cambres, una
consignació anual en el pressupost autonòmic que pugui
destinar-se a sufragar les despeses estructurals de funcionament
i cost dels serveis públics administratius, així com també la
gestió de programes que els siguin encomanats mitjançant
convenis, delegacions de funcions, encàrrecs o contractes
programa i assegurar així la continuïtat de les cambres. 

També, i de manera relacionada amb aquesta modificació,
s'introdueix una disposició addicional que modifica la Llei
3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural
i el mecenatge cultural científic i de desenvolupament
tecnològic, i s'estableixen mesures tributàries, afegint un apartat
f) a l'article 4.1per incloure les cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació de les Illes Balears com a entitats
beneficiàries del mecenatge cultural, científic o de
desenvolupament tecnològic.

Encara que els articles tercer, quart i sisè d’aquest projecte
de llei no presenten canvis respecte del decret llei, val la pena
rememorar la motivació dels canvis que representen l'aprovació
d'aquests articles. 

L'article tercer modifica la Llei 2/2011, per la qual es regula
la participació institucional de les organitzacions empresarials
i sindicals més representatives de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, remarcant la importància de la participació
institucional com a contingut addicional a la llibertat sindical
i com a element clau per fomentar des del govern autonòmic
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una cultura de pacte a través del diàleg social amb els agents
socials que permetin l'adopció de mesures que afecten la
ciutadania de les Illes, a més de la pròpia defensa dels
interessos de la classe treballadora i empresarial, ja que són
aquestes organitzacions empresarials i sindicals les que
coneixen de primera mà la realitat econòmica i social, diàleg
Social, que, com s'ha demostrat des del juny de 2015, és bàsic
i essencial en la presa de decisions d'aquest govern. També
reformula el foment i l'avaluació de la participació institucional
i estableix els criteris necessaris amb els quals s'han de
compensar els costos que suposi la participació institucional i
d'acord amb els criteris que dotin de més transparència el
conjunt de subvencions i ajudes que reben les mateixes
organitzacions sindicals i empresarials.

L’article quart del projecte de llei modifica l'article 54 de la
Llei 10/2019, de canvi climàtic i transició energètica quant a la
implantació de renovables en sòl rústic i el còmput de
paràmetres.

L'article cinquè aborda la modificació de la Llei 7/1998, de
12 de novembre, d'ordenació farmacèutica. Aquesta
modificació passa a recollir que en el supòsit en què un titular
d'una oficina de farmàcia s'hagi vist obligat a tancar-la o fins i
tot s'hagi vist impedit a obrir-la perquè s'hagi declarat la
nul·litat de l'adjudicació al seu favor o a favor de adjudicataris
precedents, podrà triar en el termini de 15 dies una de les
farmàcies vacants que constin en el catàleg i que no hagin estat
objecte de procediments d'adjudicació de la mateixa zona
farmacèutica o, en cas que no n'hi hagi, de les zones
farmacèutiques limítrofes, i així sempre que renunciï a la
reclamació dels perjudicis econòmics que es puguin derivar del
compliment de la resolució o sentència judicial. 

L'article sisè modifica el Decret 20/2019, de 15 de març, pel
qual es regula la bonificació de les tarifes dels serveis
reguladors del transport marítim interinsular per a les persones
residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears. És
necessari per raons de seguretat jurídica aclarir el règim jurídic
i el límit percentual d'aquestes bonificacions, particularment pel
que fa a la distinció entre les bonificacions estatals i
autonòmiques i per raó de la residència a les Illes Balears,
inclòs el règim específic propi de l'illa de Formentera en aquest
punt; i amb la resta de bonificacions estatals resultants d'aquest
règim aliens a la residència, com ara, entre d'altres, les de les
famílies nombroses compatibles, en tot cas, amb la bonificació
per residència fins al límit, en aquest cas, evident, del cent per
cent de la tarifa.

A l'article setè -el darrer article- se suspèn la vigència de
determinats preceptes reglamentaris en matèria de joc. S'ha
assenyalat que, tenint en compte el nombre de salons de joc
autoritzats actualment, la comunitat autònoma de les Illes
Balears i atès que el territori és limitat i que amb l'aprovació del
Decret d'apostes es va duplicar automàticament l'oferta de joc
-perquè cada sala de jocs disposa també d'una zona d'apostes
esportives-, el Consell de Govern, el 10 de gener de 2020, va
iniciar la planificació general del sector del joc i va suspendre
la concessió d'autoritzacions per a l'obertura de nous
establiments de joc a la comunitat autònoma, per un període de
24 mesos. L'adopció d'aquest acord va coincidir amb la crisi
sanitària causada per la COVID i que ha ocasionat el tancament

temporal involuntari dels establiments de joc i, en general, un
desplaçament de la normativa en matèria de joc durant tot
aquest període. La prioritat del Govern de les Illes ha estat
contenir la propagació del virus i la planificació del sector del
joc s'ha vist postergada.

La nova planificació de joc i les apostes i la futura reforma
legal a la comunitat autònoma han de ser afrontades a partir
d'una anàlisi rigorosa de les dades disponibles, amb la màxima
participació de tots els actors implicats i amb una ponderació
adequada de tots els interessos afectats per prioritzar, en tot
cas, la salvaguarda dels menors i d’altres col·lectius necessitats
de protecció especial. 

Per a la bona implementació d'aquesta mesura es fa ús del
mecanisme cautelar consistent en la suspensió transitòria de la
concessió de noves autoritzacions per a l'obertura de qualssevol
dels establiments de joc fins a l'aprovació i entrada en vigor de
la modificació de la Llei 8/2014, de joc i apostes de les Illes
Balears, i de la resta de disposicions reglamentàries.

El canvi, amb aquest article setè, respecte del decret llei és
que el termini de suspensió es fixa, com a màxim, a 30 de juny
de l'any 2023. 

Ja, per últim, la disposició addicional única tampoc no
presenta canvis respecte al Decret llei 9/21. En tot cas, recordar
que s'habilita un sistema de declaració responsable de
determinades obres i instal·lacions, limitat a les actuacions
susceptibles d'acollir-se als diferents programes del Pla de
recuperació, transformació i resiliència. 

L'agilitació administrativa és clau i es planteja de la mà del
gran canvi de paradigma de l’inici de les obres que ha suposat
aquesta declaració responsable des de la seva implementació,
el mes de maig de l'any 2020, cosa que permet reduir moltíssim
els terminis, però sense renunciar al control que sempre
continua en mans de l'Administració. I es fa des d’una nova
relació entre l'Administració i l'administrat, des de la confiança
que particulars i empreses iniciaran les obres adaptant-se en tot
moment a la legislació vigent.

Es lliga la declaració responsable a dos fets concrets. Per
una banda, el Pla de recuperació, transformació i resiliència,
que suposa una oportunitat única de transformació i millora per
als diferents territoris; i l’execució dels fons. Com a exemple,
d’aquest segon fet concret, s’assenyalen les diverses línies,
entre les quals s'han de destacar pel seu potencial per arribar a
tota la ciutadania els programes d'ajuda en matèria de
rehabilitació, orientats a la millora de l'eficiència energètica
d'habitatges ja construïts.

Aquests programes, recollits al Reial Decret 853/2021, pel
qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de
rehabilitació residencial i d'habitatge social del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, suposen una primera
anualitat de més de 28,3 milions d'euros, que han de permetre
la rehabilitació d'un mínim de 3.938 habitatges a les Illes
Balears. Aquesta xifra es veurà com a mínim duplicada, en
properes anualitats, a més de tenir un clar efecte multiplicador
sobre l'economia, atès que es tracta d'actuacions de
rehabilitació i que s'imposa que totes aquestes obres estiguin
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acabades abans de dia 30 de juny de 2026. És imprescindible
disposar d'un mecanisme que permeti garantir la seva execució
d'una forma àgil i evitar, a la vegada, un col·lapse en la
concessió de llicències urbanístiques per part dels ajuntaments. 

Però també es lliga aquesta declaració responsable als
compliments dels objectius marcats per la Llei de canvi
climàtic autonòmica, sobretot en tot allò que suposa estalvi
energètic, tant a les llars com a les empreses. La reactivació
econòmica, que suposen els fons europeus, ha de tenir el
component de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic. Per
això, la transició energètica és clau i per a la reactivació
econòmica, i aquesta és la línia que la Unió Europea, l'Estat
espanyol i, per suposat, el Govern de les Illes Balears, hem
marcat; per això, aquesta declaració responsable i estalvi
energètic aniran a la par.

Finalment, per acabar, s'ha introduït una disposició final
primera bis, que modifica la Llei 5/90, de 24 de maig, de
carreteres de la comunitat autònoma, per tal que els projectes
de carreteres en zones d'alt potencial i qualitat visual incorporin
interpretació, criteris de protecció, gestió i ordenació del
paisatge, d'acord amb el que estableix el Conveni europeu del
paisatge; i que ho facin, en tot cas, s'hagin aprovat o no, de
manera definitiva els instruments d'ordenació.

Aquest, en resum, és el contingut del projecte de llei que
avui presentam i que esper que rebi el seu suport.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, RGE
núm. 2396 a 2404 i 2423, i posicionar-se respecte de les de la
resta de grups parlamentaris, té la paraula la Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, molt bon
dia. Ja explicàrem dia 1 de febrer, quan es va dur a debat i
votació la validació del Decret llei 9/2021, que es feia un tutti
frutti -en paraules del Sr. Lafuente- on es parlava de molts de
temes diferents i que tampoc no tenien una extraordinària i
urgent necessitat. Només el tema del règim sancionador en
incompliments de les disposicions dictades pels efectes de la
crisi, es podia considerar extraordinari i urgent.

No em centraré en temes d'organitzacions empresarials i
sindicals, de l'ordenació farmacèutica, de les bonificacions en
les tarifes dels serveis regulars del transport marítim
interinsular per als residents dels casinos, i de joc o de
carreteres, perquè són canvis positius i que ajuden -pensam que
ajuden- i milloren. 

De les 35 esmenes que s'han presentat o que es presentaren
al decret llei, nosaltres en presentàrem, des d'El Pi, 10.
D'aquestes 10, no se’ns n'ha aprovada cap.

M'agradaria recordar que abans de crear problemes i haver
d'arreglar-los, aviat i de pressa -com passa amb la Llei de canvi
climàtic-, revisin, i no ho vulguin fer tot a través de decrets. 

Amb el tema de les cambres de comerç, tots recordam que
varen ser els socialistes els que les enfonsaren en llevar-los el
seu finançament, ja ens va bé que hi hagi modificacions i
millores perquè es puguin finançar les despeses estructurals.
Aquí, des d'El Pi, presentàrem dues esmenes: una, per garantir
que des del Govern hi hagués una quantia suficient per cobrir
el 85% d'aquest cost estructural, d'acord amb el darrer exercici
revisat i auditat de la cambra; i una altra, que hi hagués un
mínim, una quantia mínima -que també coincidírem amb
Ciutadans- de 250.000 euros, perquè cada cambra, mentre no
estigui acreditat el finançament suficient de les despeses del seu
funcionament, tengués aquesta aportació.

Per acabar, em dedicaré més al tema de la disposició
addicional única, on parlam de la declaració responsable i que
hi presentàrem 8 esmenes.

Vostès només limiten aquesta declaració responsable per
executar-se en edificacions i instal·lacions de sòl urbà que
corresponguin a actuacions que siguin susceptibles d'acollir-se
a ajudes, subvencions, programes i projectes inclosos al Pla de
recuperació, transformació i resiliència, és a dir, per
l'Administració. Es tornen a fer diferències entre Administració
i ciutadans, no aplicam les normes per a tothom igual.

El criteri general, quan es fa una llei, sol ser la bona
voluntat per a la ciutadania, la millora i l’eficiència de la
norma, i no cercar la pilleria que es podria recercar. Aquesta
premissa, sobretot, l'he apresa durant els anys que fa que som
diputada i, efectivament, ha de ser l'objectiu de totes les lleis i,
en molts de casos, existeixen sancions que poden anar des de
lleus a molt greus per als infractors. Per què dic això? Perquè,
desgraciadament, en aquest cas succeeix totalment el contrari,
els grups que donen suport al Govern pensam que els ciutadans
aniran amb mala fe i pilleria si utilitzen la declaració
responsable, per això els convid a recuperar i a repensar els
seus posicionaments.

En aquest sentit, preparàrem una esmena, la RGE núm.
2404/22, on es possibilitaria el règim de declaració responsable
per obres i instal·lacions que s'han executar en sòl urbà, sempre
amb una sèrie d'excepcions, com poden ser la zona de servitud
de costa, on la normativa sectorial estatal obligui a la llicència
prèvia, a edificacions fora d'ordenació, demolicions o béns
catalogats.

Si aquesta primera opció no convencia, posàrem altres
esmenes per millorar el decret llei, com és que es tenguin en
compte els edificis en situació d'inadequació, és a dir, construïts
legalment segons la norma en el seu moment i que, a causa d’un
canvi de planejament, queden en aquesta situació que després
no es pot complir. Per tant, aquestes llicències també s'haurien
de poder acollir a la declaració responsable.

També hem volgut eliminar que només siguin obres de
reforma en millora energètica, ja que invertir en millores
energètiques també pot implicar crear, construir noves
edificacions. 
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La resta d’esmenes faciliten terminis i donen agilitació a
l'hora d'entregar documents a l'administració.

En definitiva, des d'El Pi estam convençuts que el règim de
declaració responsable ben aplicat facilitaria la tasca de
l'administració, donaria més rapidesa en les actuacions per
ajudar al ciutadà i, si no es fes com toca, es podria castigar a
qui no ho fes bé amb les inspeccions necessàries.
Desgraciadament, no han volgut tenir en compte aquestes
millores i només han volgut facilitar els tràmits, com dic, a
l'administració. El ciutadà, per a vostès, que esperi.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per defensar...

(Alguns aplaudiments)

..., per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popular, de
la RGE núm. 2429 a la 2439/22 i posicionar-se respecte de les
de la resta de grups parlamentaris té la paraula el Sr. Lafuente. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, bon día, senyores i senyors diputats.
Bien, subo aquí para explicar la posición del Grupo Popular en
el trámite de transformación en ley del Decreto Ley 9/2021, y
la posición de nuestro grupo ha tratado de hacer propuestas en
positivo, propuestas que mejoren el texto y propuestas,
básicamente, que mejoren los problemas de los ciudadanos y
que contribuyan a la agilización de la administración, porque,
como muy bien ha explicado la consellera, estamos ante un
decreto que trata multitud de temas de diferentes consellerias
y diferentes leyes, que mezcla diferentes actividades y, sobre
todo, un decreto ley que para nosotros tenía básicamente la
función de solucionar problemas del Govern, de la
administración, y no de los ciudadanos, que es lo que debería
tener.

En primer lugar, presentamos dos enmiendas, la 2429 y
2430, sobre el apartado de sanciones a la normativa COVID,
las enmiendas que proponemos son simplemente rebajar la
calificación de las sanciones, pasar de lo que el Govern y los
partidos que dan apoyo al Govern califican como muy grave,
pasarla a grave, y las graves pasarlas a leves. ¿Por qué? Porque
lo que se pide son incumplimientos en materia de la
documentación exigible en establecimientos públicos, en
empresas, y entendemos que aplicar el principio de
proporcionalidad a las sanciones, pues no se cumple en este
caso, poner sanciones de hasta 600.000 euros por no controlar
la documentación, o poner sanciones hasta 60.000 euros,
creemos que es excesivo si se considera grave. Por tanto,
simplemente pedíamos que se aplicase el principio de
proporcionalidad y se bajasen estas calificaciones de las
sanciones. Se nos votó en contra.

La segunda, la enmienda 2431, la tercera enmienda que
presentamos, va en la línea de intentar mejorar y asegurar lo

que la Sra. Surra ha explicado sobre las cámaras de comercio.
Las cámaras de comercio son corporaciones de derecho
público, tienen una función pública también, y asegurar su
financiación, el Govern pone una propuesta, pero las cámaras
de comercio mismas nos hacen llegar que con esa propuesta
existen problemas importantes de financiación; y la propuesta
nuestra era, bien establecer una cuantía fija en presupuestos, y
una que fuese a cargo de las cámaras de comercio para que
diesen servicios e incentivar los servicios de las cámaras de
comercio también al sector empresarial. También se nos ha
rechazado esta propuesta.

Las enmiendas al artículo 4, sobre los parámetros
urbanísticos computables en caso de inversiones, proponíamos,
también intentando mejorar, que las infraestructuras, la
instalación de energías renovables en infraestructuras de
abastecimiento de agua y saneamiento, pues no computasen, no
computan en caso de que sean públicas, pero hay
infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento que
hacen abastecimiento y saneamiento de aguas de conjuntos de
poblaciones que son de carácter privado, que también fuesen no
computables. No entendemos, aplicando el principio de
igualdad, que la misma instalación, porque sea de carácter
público no computa, y si es de carácter privado, pero también
está dando servicio a un grupo de personas o a una
colectividad, pues si compute. Tampoco se nos ha aceptado.

La 2433, también en esta materia de computar el
establecimiento de energías renovables, en este caso en suelo
rústico, se pone en la norma que no computarán si no se
amplían usos agrarios en rústico. Nosotros entendemos que si
un titular de una actividad agraria hace una actividad legal, con
sus licencias, con sus permisos, y es una actividad
complementaria, pero no agraria, en suelo rústico y, por tanto,
cuenta con todos los permisos, esa actividad que complementa
la renta agraria, tampoco debería computar la instalación de
energías renovables. Tampoco se nos ha aceptado.

Proponemos la enmienda 2434, no aceptar la propuesta de
la Ley de farmacias, tal como defiende el Colegio Oficial de
Farmacéuticos, que está radicalmente en contra de la propuesta
que hace el Govern, el Govern del consenso, el Govern que se
reúne con todo el mundo pero que no escucha a los colectivos,
en este caso al Colegio Oficial de Farmacéuticos. Entendemos
que modificar la Ley de farmacias para decir, oiga, yo
adjudiqué, gobierno, una farmacia, el tribunal me ha dicho que
eso es ilegal y es nulo, por tanto, a ese señor que se le ha
adjudicado infringiendo la ley, pues en vez de indemnizarlo por
el daño causado por el mal funcionamiento de la
administración, le doy la opción de saltarse los principios de
concurrencia, de igualdad, de publicidad, etc., y le adjudicó una
farmacia por ahí cerca.

Esto es un artículo hecho a propósito para solucionar un
problema que tiene el Govern, que ocasionó el Govern del Sr.
Antich, en su momento, con una sentencia anulando un montón
o una serie de licencias de farmacia, mal hechas, y para evitar
indemnizaciones, buscan esta solución.

La enmienda 2435, sobre transporte marítimo, incidimos.
En una cosa que ya está en la legislación, pero entendemos que
si se modifica y se habla de transporte marítimo, se habla de las

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202429
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202439


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 121 / 24 de maig de 2022 7533

bonificaciones y de los derechos de bonificación del transporte
marítimo, se establezca expresamente en una norma de rango
de ley que los operadores en esta materia, cuando emitan las
tarifas, pues lo último que soliciten sea el lugar de residencia
del consumidor, para saber si este tiene derecho o no al
descuento de residentes. Sé que figura en otra normativa,
entendemos que si hacemos una normativa específica y se hace
con rango de ley, pues no vienen de más que figure esta
propuesta.

Luego, volvemos a tener una enmienda, la 2436, que lo que
viene a pedir es que no se salten una sentencia, en materia del
juego está muy bien toda la explicación que se da, yo creo que
en este tema pues es muy fácil hacer demagogia sobre esta
cuestión, pero la realidad es que volvemos a tener un artículo
que lo que viene a solucionar es una sentencia que condena al
Govern a qué hizo un decreto mal hecho, porque no lo motivó,
porque no lo hizo de forma proporcionada, porque no hay los
informes, y para solucionar el decreto mal hecho del Govern,
pues lo solucionamos con un decreto ley y lo llevamos al
Parlamento. Entiendo que esta práctica no es correcta y, por
tanto, entendemos que, además, va..., en principio entendemos
que no se deberían hacer las cosas de esta manera y, por tanto,
pedimos que se quitase ese artículo.

Respecto a la declaración responsable, entendemos que es
un buen sistema, que es mejorable, que con el tiempo se irá
mejorando y lo que pedimos es que no tenga un carácter
temporal y, por ejemplo, se excluyen los edificios catalogados
en su totalidad, hacemos una enmienda en la que decimos:
escuche, si hay una parte del edificio catalogado, no se excluya
todo el edificio catalogado de la declaración responsable,
exclúyase la parte del edificio que está catalogado. Pongamos
el caso: un edificio enorme que tiene el escudo de la fachada
catalogado, pues, tal como está el texto legal, no se puede
acoger a la declaración responsable porque está catalogado, en
general. Pedíamos que se especificase eso. Tampoco se nos ha
aceptado.

También pedimos, en aras a la agilización administrativa,
precisamente en la disposición adicional sobre la declaración
responsable, que en los casos en que caduque el plazo de 4
meses, no se tenga que volver a presentar toda la
documentación, sino que se dé por presentada esa
documentación.

Estas son nuestras enmiendas, entendemos que ninguna de
ellas se ha aprobado ni en ponencia ni en comisión, entendemos
que eran..., ni se nos ha propuesto transacción, que ya dijimos
que estábamos dispuestos, si había alguna cuestión a perfilar,
a mejorar o a transaccionar, que estábamos dispuestos.
Entendemos que las tramitaciones de los decretos leyes
deberían servir para mejorar los textos legales, para consensuar
en el Parlamento, para que lo que se ha hecho por urgente
necesidad, pues el resultado fuese mejor, pero vemos que la
voluntad de los que dan soporte al Gobierno, pues es que el
decreto ley siga siendo su trámite en el Parlamento, como ley
rodillo y no aceptación de ninguna de las enmiendas. Hemos
visto cómo a El Pi, pues tampoco se les aceptaban,
básicamente, sus enmiendas.

Manifestar, respecto a los otros grupos, que nosotros todas
las enmiendas de El Pi y Ciudadanos que van en el sentido de
agilizar los trámites administrativos, les daremos soporte, y que
mantendremos el mismo voto que mantuvimos en comisión.

Nada más y muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, de la RGE núm. 2444 a la
2450/22, i posicionar-se respecte de les de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Nosotros vamos a votar en contra de la
mayoría de los artículos de este proyecto de ley. De hecho, en
su día, cuando este Pleno convalidó el decreto ley del que
deriva esta iniciativa, ya votamos en contra de su
convalidación; se trataba entonces del enésimo decretazo de
Armengol y sus compinches socialistas, comunistas y
separatistas, que, com la excusa de la pandemia, nos han venido
presentando infinidad de decretos con rango de ley, usurpando
las funciones de este parlamento. Porque si cualquiera analiza
el contenido de lo que se regula no hace falta que seamos un
gran jurista de reconocido prestigio para darnos cuenta de que
los criterios de extraordinaria y urgente necesidad no se
cumplen. Por lo que nos encontramos ante normas que no
encajan en nuestro sistema constitucional y que, cuando luego
se tramitan en este Parlamento, como proyectos de ley, nacen
ya viciadas en su origen por incumplir los más elementales
requisitos establecidos en la Constitución y en el propio
Estatuto de Autonomía, que tanto les gusta a ustedes.

Para más inri, el Gobierno autonómico de la Sra. Armengol
se empecina en regular el ejercicio de derechos fundamentales,
limitando a los ciudadanos su ejercicio, los derechos más
protegidos, los derechos reconocidos constitucionalmente, que
distinguen a las sociedades democráticas de aquellas que viven
sometidas bajo sistemas de gobierno autoritarios; derechos que
expresamente gozan de un estatus especial en nuestro
ordenamiento jurídico y que solo pueden ser limitados
mediante la aprobación de una ley orgánica en las Cortes
Generales de España. 

Desgraciadamente, la tramitación parlamentaria posterior
no ha enmendado esa circunstancia invalidante en aquel decreto
ley, que entonces se convalidó aquí. 

El texto que hoy aprobamos, ahora convertido en ley de este
parlamento, establece sanciones por incumplir la exigencia del
pasaporte COVID, para acceder a los establecimientos que en
cada momento y a posteriori decida la autoridad sanitaria de la
comunidad autónoma. Se trata de un cheque en blanco para que
la directora general de Salud Pública decida cuál es el hecho
por el que se nos va a sancionar; una directora general de Salud
Pública, que es un cargo puesto a dedo por la consejera de
Salud y, sin ningún requisito de competencia profesional, ni
académica, ni nada por el estilo.
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Por si eso no es ya más que suficiente para votar en contra
de esta ley, nos encontramos, además, con una modificación
sobre la financiación de las organizaciones empresariales y
sindicales, previendo una consignación anual en el presupuesto
de la comunidad autónoma. Nosotros defendemos la autonomia
real de las organizaciones sindicales y empresariales y la única
forma de garantizar que estas organizaciones son autónomas y
actúan en defensa de los intereses de sus miembros y no al
dictado de los gobiernos de turno, es evitar que esos gobiernos
puedan comprar sus voluntades a base de subvenciones.

Porque hoy por hoy esas organizaciones no defienden los
intereses de sus miembros, sino los intereses de la pròpia
organización, y su subsistencia pasa por agradar a los políticos
que le dan de comer. ¿Ayudas para trabajadores y empresarios?
Si. ¿Para organizaciones y asociaciones? No. Las
organizaciones, sindicatos y patronales que se nutran de las
aportaciones de sus miembros, exactamente igual que
proponemos para los partidos políticos y que esperamos poder
implantar pronto, cuando los españoles nos den la suficiente
representación para poder derogar toda esta normativa, que
supone un verdadero atraco a los presupuestos públicos
sostenidos gracias al esfuerzo y al trabajo de todos los
españoles. 

En cualquier caso, esta medida que se introduce en esta ley
afecta, además, a los presupuestos generales de la comunidad
autónoma y parte de un decreto ley, y ustedes saben
perfectamente que los decretos ley no pueden afectar a la Ley
de presupuestos de la comunidad autónoma, por lo que es
doblemente sancionable esta medida, tanto por el contenido, el
propio, que busca contentar a los estómagos agradecidos de los
que dirigen las organizaciones, como también por la forma en
que se ha tramitado, que conculca una vez más la Constitución
y la ley orgánica que aprobó el Estatuto de Autonomía de esta
comunidad autónoma y, concretamente, en su artículo 49.

Por supuesto, la urgencia de esta medida, a más de doce
meses de la tramitación de los próximos presupuestos, pues
también brillaba por su ausencia cuando se aprobó el decreto
ley. Por tanto, esta ley nace ya viciada en su origen.

Si la Sra. Armengol y sus consejeros querían introducir esta
medida por ley, para contentar a los dirigentes de sindicatos y
patronales, deberían haber presentado un proyecto de ley ante
este Parlamento, y no aprobar la medida por decreto ley,
porque no tiene sentido ni justificación.

Como ya apunté en el debate sobre la convalidación del
decreto ley, una vez más, la Sra. Armengol y sus camaradas nos
han demostrado su absoluto desprecio al principio de
separación de poderes y a las normas más elementales de una
democracia. 

En otros de sus artículos, esta ley restituye una regulación
del año 2020, sobre energías renovables, una regulación que
había sido eliminada hace apenas unos meses por otra ley de
este Parlamento, pero ya sabemos que eso del principio de
seguridad jurídica, tan importante para que nuestra economía
pueda avanzar y para dar confianza a los inversores, por
supuesto no va ni con la Sra. Armengol, ni con los grupos
políticos que la apoyan.

Pero si todo esto ya es suficiente para manifestarnos en
contra de la inmensa mayoría de la regulación que contiene esta
ley, el artículo 5 se lleva la palma; el artículo 5, esto es una
aberración jurídica que contiene y que consiste en que ahora,
el Gobierno de Baleares, podrá indemnizar a quienes resulten
perjudicados por la mala praxis de la administración mediante
la adjudicación de una farmacia. Cada vez que el Gobierno de
Baleares adjudique una farmacia de forma ilegal podrá luego
indemnizar al que no le tocaba haberse quedado con la
farmacia mediante la adjudicación de otra farmacia, gracias a
esta ley que aprobamos hoy aquí. ¡Es maravilloso!

Cuando los jueces dictamen que el Gobierno de Baleares ha
actuado de forma ilegal, adjudicando una o varias farmacias y
esas adjudicaciones se declaren nulas, por ser ilegales, quienes
se queden sin la farmacia porque no les tocaba, porque el
concurso era ilegal y nulo, todos esos serán indemnizados con
la adjudicación directa de una farmacia. ¿Ustedes son
conscientes de lo que están aprobando hoy aquí? Una burla,
una burla a toda la legislación de la ordenación farmacéutica;
una burla a las sentencias de los tribunales y al principio de
separación de poderes; y una burla a todo el colectivo de
farmacéuticos, que verán cómo a determinadas personas se les
adjudican farmacias que no salen a concurso porque el
Gobierno de Baleares ha decidido apropiárselas y usarlas como
moneda de cambio, para no hacer frente a las indemnizaciones
que le correspondería pagar por su inutilidad a la hora de
gestionar y por sus malas prácticas, actuando al margen de la
Constitución y de las leyes.

Lo cierto es que este artículo, que es el más peculiar de
todos, es el menos comentado por los grupos que apoyan al
Gobierno de Baleares, cuando defienden las supuestas
bondades de esta ley. Y eso me lleva a pensar que, al final, el
verdadero motivo por el que hoy van a aprobar esta ley es para
solventar la papeleta al Gobierno balear ante la posibilidad de
que 18 farmacias, que están afectadas por una sentencia que
declara que fueron adjudicadas de forma ilegal, sean finalmente
adjudicadas a otros farmacéuticos, cuando se repita el concurso
por orden judicial.

Lo peor de todo es que ahora ya le han cogido el gustillo a
esto de defraudar y de actuar al margen de la ley, y luego
vendrá la adjudicación de otras 30 oficinas de farmacia en un
concurso que tiene todos los puntos para acabar siendo
declarado nulo por los tribunales; se trata de un expediente que
lleva años tramitándose en la Consejería de Salud, un
procedimiento que, si aplicamos la ley, estaría caducado y, por
tanto, no debería adjudicarse ninguna farmacia, sino declarar la
caducidad del concurso y volver a convocarlo, respetando los
plazos que recoge la ley. Un procedimiento que, muy
probablemente, será impugnado por aquellos farmacéuticos que
se sientan engañados y discriminados por la forma de actuar de
este Gobierno, chapucero y déspota, y un procedimiento que es
más de lo mismo.

Hoy son 18 farmacias las afectadas, mañana tendremos
muchas posibilidades de que sean 30 más.

Y a modo de conclusión, les diré que no hay nada más
peligroso que la vulnerabilidad de la gente a manos de los
gobiernos. La pandèmia nos ha hecho vulnerables y en nuestro
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país, los gobiernos, tanto el nacional como los regionales, han
aprovechado esta circunstancia per gobernar de espaldas a las
más elementales normas democráticas, aflorando la verdadera
naturaleza, déspota y liberticida, de los grupos de izquierda que
mantienen a la Sra. Armengol en su silla del Consulado de la
Mar.

Muchas gracias, presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos, RGE núm. 2451, 2452 i 2453/22, i
posicionar-se respecte de les de la resta de grups parlamentaris,
té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. ¿Qué tal señores? Buenos días.
Cierta sensación de comisionados de estos que tienen que
investigar, y ya veo que cada cual, además, con nuestro
perjuicio, ¿proporcionalidad, Sr. Lafuente? ¿Seguridad
jurídica, Sra. Ribas? ¿No suponer pillería ni mala fe, Sra.
Sureda?

A ver, en la larga noche de la crisis sanitaria que acabamos
de vivir, ha sido atravesada continuamente por una serie de
trenes expresos y unos decretos de los que uno atisbaba
vagamente varios vagones, pero que cruzaban sin que
pudiéramos opinar nada; tenemos aquí la enorme ventaja que,
por fin, se nos ha permitido inspeccionar uno e intentar verle el
contenido.

Eso sí, señores comisionados, han sido ustedes
suficientemente inocentes para creer que les iban a dejar meter
alguna mercancía, incluido algún conocimiento de embarques,
señalarlo, -Sr. Lafuente, dice usted: intentamos hacer esto para
mejorar, no nos lo aceptaron; ni a usted, ni a nosotros, ni a
ellos, ni a ellos, no se ha aceptado absolutamente nada; es
decir, no... le estructuraba bien su discurso, se lo acepto, pero
compartimos con usted, y compartimos la ilusión de poder
agregar algo para mejorarlo, y compartimos con usted la
decepción de no haber conseguido absolutamente nada
ninguno.

Entonces, en este, pues bien, vamos aquí a intentar
enseñarles un poco en qué ha consistido esta cierta inspección
y qué hemos conseguido atisbar en unos vagones, en siete
vagones y un furgón de cola, que recordaba que el expreso,
aquel tren expreso de la Estación de Finlandia, -no sé si
recuerdan aquel que dejaron pasar los alemanes en el año 17,
desde Zurich hasta la Estación de San Petersburgo, en el que
iban Lenin y sus principales asesores y comilitones- que en
ningún momento se permitió ser revisado, o sea, fue un expreso
completamente (...), y nos sirve un poco perfectamente de aforo
para esto.

En el punto 1, toda la enorme tristeza y la dureza, menos
mal que hemos pasado la pandemia, de unos multones sin
proporcionalidad ninguna, por no pedirnos los papeles unos a

otros. Ahora espero que desde la cierta normalidad, o cierta
sensatez a la que hayamos vuelto, veamos la profunda
desproporción de lo que estábamos haciendo, pedirle 600.000
euros a un señor de un bar por no pedirle a otro sus papeles, ¡no
sé yo! Visto desde ahora, espero que lo contemplen en toda su
monstruosidad.

Pero, bueno, lógicamente nosotros aquí no... ni siquiera
intentamos (...), esto, lo monstruoso es monstruoso por sí
mismo.

En el punto segundo, de cámaras de comercio, agradecemos
mucho que la Sra. Garrido reconozca, como reconoció en la
presentación de este decreto, la condición de pieza fundamental
de este sistema cameral y su profundo apoyo. Nosotros
intentamos incluir una enmienda pequeña, que era de un
mínimo económico para garantizar la viabilidad, sobre todo las
reimplantadas, bueno, esta buena fe -si nosotros estamos en el
artículo 7- yo no apostaría por mis enmiendas, ya veremos...,

(Se sent una veu de fons inintel·ligibble)

... el articulo 7 recomienda taxativamente que no se apueste por
nuestras enmiendas, y hacen bien. El caso es que en un sistema
cameral fuerte, nosotros íbamos por ahí, pero hemos
conseguido algunos acuerdos que le agradezco especialmente,
Sra. Sansó, algunos entendimientos hemos tenido que creemos
que pueden servir de mejora y de los que estamos
especialmente contentos y satisfechos.

El artículo 3, de estos vagones, que, como ven, pasan con
cierta velocidad y que hay que mirar cómo por unas aspilleras,
probablemente algunas de ellas armadas, regula la participación
institucional, con brevedad y concisión, pues es una cosa que
no nos... vayamos vagón por vagón, rápidamente, porque este
tampoco tiene...

El artículo 4, de transición, el de la computabilidad en
rústico de esto, pues bien, nos ha parecido, ¡hombre, quiero
decir, con la iglesia hemos topado, ¿no? amigo Sancho!, en
rústico, que si quieren hacer cosas en rústico, todo ello es
complicadísimo, todo lo que sucede en el mundo normal y en
rústico, son dos fondos completamente aparte, no..., en rústico,
además, tiene hasta propietarios determinados y verdaderos
entendedores, gurús, gente que sabe de qué se habla, y no están
precisamente en su bancada, señores.

El artículo 5, de la ordenación farmacéutica, ha sido
completamente explicado, nosotros no intentamos mejorar nada
porque aquí no había nada que mejorar, esto, verdaderamente
es un..., sí, bueno, ya han visto ustedes, conocen todos ustedes
el título de esto, son medidas urgentes en determinados sectores
de actividad administrativa y con lo que nuestra portavoz
acusaba siempre que se hablaba de este decreto, de ser un cajón
de sastre, sí, aquí hay recortes, retales, telas de lunares, se vio
todo ello mezclado con las tijeras, además, y los dedales y,
bueno, pues aquí sirve y se va sacando pues conforme consiste.

El sexto de bonificación al transporte marítimo, como son
unas cuestiones, además, de familias numerosas, pues está muy
bien.
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Pero ahora viene el artículo séptimo, el de supresión de
artículos del Reglamento de apuestas de la comunidad
autónoma, con suspensión de la concesión de licencias. ¿Vale?
Nosotros hemos hecho una enmienda de supresión de esta
supresión, ¿por qué de ello? Porque no creemos que tenga
autoridad moral para participar en las decisiones sobre un
asunto tan espinoso y moralmente tan cuestionable, como el del
juego, no puede el regulador, que tiene a la vez más del 50%
del negocio, que trabaja en ese sector con más del 50%, ¡no
puede intervenir regulando esto, señores, es el colmo de la
inmoralidad clamando por la moralidad de si es bueno o malo
el asunto del que se trata!

El Estado español maneja más del 50% del negocio de
juego en España y resulta que regula cómo tiene que hacerlo a
los demás, ¿no ven ustedes que alguien, que es una
competencia, que si yo soy el regulador y tengo mi
competencia, estoy en un problema moral, en una tentación que
va más allá que la de jugar o no jugar con parados, una
tremenda tontería. Estoy en la tentación de si hundo a mi
competencia porque puedo, porque soy el regulador, es que
aquí el regulador no puede entrar, no puede participar a no ser
que cumpliendo con esta moralidad extrema y este odio que le
tiene al asunto, abandone todos sus saberes y todos sus
negocios en el tema; si no, no puede participar. Esto resulta
evidente.

Y por fin, señores, llegamos al furgón de cola que entiendo
que les estaría aburriendo y además este repaso ya se lo han
hecho todos, con la disposición adicional única de la
declaración responsable, perfecta y magistralmente explicada
por la Sra. Sureda. Esto supone la mala fe y la pillería a todo el
mundo, y les digo una cosa, ¿alguno de ustedes en alguno de
sus asuntos, como particular, no como legislador, no como
miembro de esta cámara, se atrevería a firmar una declaración
responsable? Esto da un miedo. Esto es una cosa tremebunda.
Creen ustedes haber hecho la mayor concesión del mundo, la
Sra. Sureda sin duda sí, pero en ella toda pillería es
insospechable. Es que levantaba la mano, no he visto ningún
otro, no ha sido una atención específica. Estaba preguntando
quién de ustedes se atrevería. Esto además en la forma en que
está redactado ya da un miedo total de acabar en la cárcel por
hacer unas obritas. Así que nosotros solicitábamos que se
quitase lo penal y lo especialmente enduredio en nuestra
enmienda.

Y hemos llegado al vagón de cola, con las propuestas que
teníamos nosotros, este tren puede continuar su camino hasta la
estación de Finlandia, sin ninguna complicación, porque
nosotros no nos hemos enterado muy bien de lo que ha
sucedido en su interior. 

Y en cuanto a las enmiendas propuestas, Sr. Lafuente, sepa
que nosotros seremos partidarios de todas y cada una de las que
usted ha hecho, que resultan muy mejoradoras del texto.

Vuelvo a remitirme al artículo 7, no apueste porque ninguna
de ellas vaya a salir, que apostar está feo. Estaremos también
con las enmiendas que ha propuesto El Pi, también les
recomendamos que no apuesten por la viabilidad de ninguna de
ellas y por algunas de los señores de VOX. Con lo que,
deseando a todo el mundo mucha suerte con estas enmiendas y

no esperando nada, felicitamos al Gobierno por la seguridad de
que sus medidas urgentes en determinados sectores
convenientes de actividad administrativa serán conseguidas. Y
he dicho, Sr. Presidente, he terminado. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Per defensar l'esmena del Grup
Parlamentari Mixt RGE núm. 2456/22 i posicionar-se respecte
de les de la resta de grups parlamentaris, en primer lloc, té la
paraula el Sr. Castells, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Començaré fent una
referència a un element que han tocat alguns portaveus, que és
el de la naturalesa del decret llei i l’adequació o inadequació
que ha fet el Govern d’aquesta figura. Jo crec que és un debat
extemporani. Ja el vàrem tenir quan vàrem validar el decret llei
i que es va saldar a aconseguir que s'aprovés com a projecte de
llei, i a partir d'aquí tots aquests debats em semblen
interessants. Vostès saben que jo moltes vegades he fet
intervencions abrandades sobre aquest tema, però crec
sincerament que aquest no és el debat d'avui. Per tant, jo no hi
entraré.

Intervindré des d'aquí, perquè realment, per defensar una
esmena que, a més a més, és una esmena de supressió, crec que
no val la pena perdre el temps per vostès d'anar i tornar del
faristol. I, per tant, simplement dir que el nostre grup sempre ha
estat molt asèptic amb la figura de la declaració responsable,
quan es va implantar a través del Decret llei 8/2020, i que
vàrem aconseguir també que es tramités com a projecte de llei,
que en va resultar la Llei 2/2020, ja vàrem aconseguir fer
aportacions fonamentals, que és que no es poguessin fer
ampliacions a través d'aquesta figura, amb la qual cosa crec que
vàrem atenuar molt els riscos que presentava aquesta figura;
però nosaltres continuam pensant, i amb nosaltres o nosaltres,
amb ells, en aquest cas, per exemple, el Col·legi d'Arquitectes,
que és una figura -el Sr. Méndez hi feia referència, deia que era
tremebundo, ¿quién se atrevería?, la Sra. Sureda sí que s’hi
atreveix, eh?, no és pilla, però ella sí que s'atreviria a fer servir
la declaració responsable.

Jo en això som més proper al Sr. Méndez, crec que és una
figura interessant, crec que és una figura que hauria d'estar
contemplada en el nostre ordenament jurídic, però som crític
que es vagi fent una regulació absolutament parcial, inconnexa,
esparsa a través de decrets lleis que després s'incorporen de
forma definitiva a ordenament jurídic a través de proposicions
de llei, i crec que, d'alguna manera, hem tirat la pilota endavant
del que seria la modernització de l'administració, la
modernització dels procediments administratius amb aquesta
regulació tan inconnexa a través de decrets llei. La vàrem posar
com a provisional en el Decret llei 8/2020, ara la tornam posar
com a provisional en aquest decret llei que serà projecte, serà
llei aprovada per aquest parlament, i em sembla que no és una
forma seriosa de tractar un tema tan delicat com és aquest. I per
això nosaltres hem presentat una esmena de supressió, i, a més
a més, votarem en contra aquest article.
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Pel que fa a la resta d'esmenes de l'oposició, hi votarem en
contra, perquè, tot i que no ens agrada el decret llei, creiem
amb tot el respecte que les esmenes encara el fan més
preocupant des del nostre punt de vista. 

I pel que fa a la resta de l'articulat, doncs, hi votarem a
favor. Són realment mesures molt diverses, però totes crèiem
que tenen una justificació, fins i tot la de les oficines de
farmàcia, creiem que té una justificació, per molt que moltes
vegades el món ideal no existeix, senyors diputats, i moltes
vegades com es diu la política és l'art del possible. I en aquest
cas, trob que davant del problema que estava plantejat, crec que
la solució que ha donat el Govern és correcte.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara donam la paraula al Sr. Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Ara debatem un projecte de llei que
emana d’un decret llei, i és curiós com quan no es tramita un
decret llei com a projecte de llei, hi ha queixes, quan s’hi
tramita, hi ha queixes, al final la qüestió és que el Govern ho fa
malament i no ho fa bé en cap moment.

És un decret llei que sí que és cert que dóna solucions a
diverses qüestions que poden ser ... la consideració, potser,
com acaba de dir també el Sr. Castells, poden ser acceptades o
no, però sí que és cert que el Govern està per donar solucions,
i aquest decret dóna solucions. I aniré punt per punt.

Una de les solucions que dóna és a les cambres de comerç,
i sembla que tenim la memòria molt curta, que hi havia una
transacció en aquest parlament pactada, que no es va podria
introduir al debat de pressuposts, perquè un grup va decidir que
no acceptava la transacció, un grup que afectava molt les
cambres de comerç; llavor, cadascú que s’ho faci mirar,
cadascú que s’ho faci mirar quan la resta de grups opinen una
qüestió i un grup opina contrari, i després (...) una solució a
unes entitats i els molesta.

Després parlen de ..., han parlat que cadascú es financiï amb
els seus afiliats. Bé, hi ha moltes entitats que ho podrien fer de
la mateixa manera sense rebre sous públics, i d’aquestes no en
parlen, cadascú que també s'ho faci mirar.

També dóna solució a un tema del canvi climàtic. En el
canvi climàtic tenim problemes i es parla d’agilitar l'arribada
dels fons Next Generation justament per a instal·lacions de
transició energètica -m’estic quedant sense veu, sí, veig la
consellera Garrido que veu que m’estic quedant sense veu,
l'aire condicionat no em va bé-, però, bé, hem d'aconseguir que
les fonts d'energia renovable sigui la font d'energia més
primordial de les nostres illes, però quan es va fer el decret
d’agilitar l'arribada del fons Next Generation es van cometre
algunes disposicions o errors que s'havien de solucionar.

També -com dic- la Llei 4/2022, de 7 de desembre, havia
eliminat erròniament disposicions en paràmetres urbanístics

que s'havien de corregir i s'estan corregint en un decret llei,
que, a més, ha tengut el tràmit parlamentari com a llei.

També, i aquesta ha estat possiblement una de les que més
ens importa des de Formentera, és la de les bonificacions, s'han
introduït algunes esmenes -ho ha dit el Sr. Lafuente-, jo he
revisat les esmenes, la majoria són de supressió, curiosament,
del seu grup, més de supressió que d’una altra cosa, diuen que
són per aportar, aportar suprimint coses. És la sensació que he
tingut, una sensació potser subjectiva, però és la que tinc. En
aquest cas, el tema de la bonificació de resident és molt
important per als residents de Formentera, per què?, perquè les
bonificacions de família nombrosa i les bonificacions de
resident són compatibles, i tal i com estava esmentat en
diversos decrets i diverses normes reglamentàries, les feien
incompatibles, llavors una família nombrosa de Formentera no
es podia aplicar la bonificació com a família nombrosa per ser
resident de Formentera, i s’aplicava només el 89% que tenen
els residents de Formentera. Llavor amb aquesta modificació
queda claríssim que sí són compatibles, però sempre sense
superar el cent per cent de la bonificació, com no pot ser d’altra
manera, una persona per tal d’aplicar-se una reducció del preu
no pot ingressar sous.

Finalment, també es parla d’una suspensió d’articles relatius
al joc. El Sr. Méndez ha fet una -ara no hi és-, però sí que ha fet
una al·lusió que el Govern no pot regular; llavors, qui regularà?
Perquè si no és el Govern qui entra a regular les cases i apostes
de joc, no sé jo qui ho regularà, és una qüestió també a tenir en
compte. Perquè el que lleva amb aquesta qüestió és l'esperit de
la liberalització de regularitzar-ho tot, i és complicat de fer.

Finalment, per acabar, es proposa una suspensió fins al 30
de juny del 2023, perquè s'havia fet una regulació que acabava
aquest mateix any, però just abans d'arribar el tema de la
COVID. I sí que és cert que es posposa un any més aquesta
situació perquè es pugui desenvolupar la modificació de la Llei
8/2014.

Res més. De les esmenes no en podrem suportar cap perquè
creiem que el decret ja s'ha tramitat, a la ponència es van
introduir molts de canvis i no s'acceptarà cap de les esmenes
pel nostre grup.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos,
per posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gràcies, president. Con este debate finalizamos el proceso
que se inició tras la aprobación del decreto ley del que proviene
el decreto sobre medidas urgentes en determinados sectores de
la actividad administrativa. Estas medidas se aprobaron por
parte del Govern en un momento muy concreto y, aunque este
parlamento se decidió a tramitar como proyecto de ley, la
motivación sigue intacta, y es que, por mucho que lo digamos,
no deja de ser una realidad, la pandemia condicionó nuestro día
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a día, tal y como lo conocíamos, y se tuvieron que adaptar
muchas normativas e incluso ahora, con una población
prácticamente vacunada en su totalidad, y un cambio en la
estrategia sobre cómo abordar la situación, se siguen teniendo
que adaptar normativas para que se ajusten a la realidad que
nos ha tocado vivir.

Y digo que nos ha tocado vivir porque llevamos más de la
mitad de esta legislatura marcados por esta pandemia, la cual
quiero recordar que aún sigue muy presente y que, por mucho
que por parte de algunos sectores se quiera hacer como que ya
no existe, la COVID sigue bien presente, y aún tenemos que
tener presente sus posibles efectos en nuestras vidas, así como
estar preparados y preparadas para futuras pandemias que
pudiésemos sufrir, como se ha advertido a nivel internacional.

Es bajo ese contexto, el de adaptar normativas a la situación
que estamos viviendo, en el que enmarcamos este debate para
la aprobación de esta ley; la necesidad de agilizar los trámites
administrativos a los que estábamos más o menos
acostumbrados se ha visto de máxima importancia, y
precisamente en eso se centra gran parte de esta ley, en
específico, todo lo que tiene que ver con impulsar las energías
renovables, que, como estamos viendo, la aceleración en su
implantación no es cosa solo de este gobierno, lo es también a
nivel estatal y europeo.

Otra de las cosas que plantea este texto es la posibilidad de
que les subvenciones atorgadas a las cámaras de comercio se
pueden destinar a gastos estructurales, procesos
administrativos, programas específicos que les encomiende la
administración, entre otros gastos, y a garantizar un reparto
mínimo insular para qué las cámaras de comercio sean un
instrumento de diálogo en cada una de las Islas Baleares,
siendo ente tractor de la dinamización económica.

En definitiva, hablamos de fortalecer el sistema de cámaras
de comercio, en una colaboración entre lo público y lo privado
sin perder el ámbito de lo público.

En cuanto a la participación institucional, entidades
empresariales y sindicales con más representatividad de
Baleares, se sigue manteniendo el añadido que se hizo con el
decreto, por el cual se fijaba un importe y un reparto específico
para que estas organizaciones puedan tener certezas claras a la
hora de autoorganizarse, ya que la incertidumbre económica
puede generar muchos problemas para una correcta
planificación y un desarrollo adecuado. Y si hablamos de
diálogo, y si hablamos de favorecer la participación en
colaboración con las instituciones, lo propio es que tanto
sindicatos como entidades empresariales tengan garantizada la
viabilidad para poder realizarlo.

Ya sabemos que en esta Cámara hay representación de un
partido que, públicamente ha dicho que quiere eliminar a los
sindicatos, pero desde Unidas Podemos creemos que es una
democracia consolidada y, sobre todo, en una comunidad
autónoma como esta, que aspira a mejores condiciones para la
gente trabajadora, el papel de los sindicatos y otras
organizaciones es de vital importancia.

También se quiere solventar con esta aprobación algunos
errores, como, por ejemplo, el referido al límite de la
bonificación que se podía percibir en cuanto a transportes
interinsulares, en específico para la isla de Formentera, u otro
tipo de errores de redactado u ampliaciones que se han
abordado durante el trámite parlamentario para mejorar lo
redactado de lo planteado originalmente.

En cuanto a la moratoria para otorgar licencias de juegos,
se mantiene dicha moratoria, que, además, como sabemos, la
intencionalidad del Govern es que la modificación de la Ley
del juego impida que se otorguen licencias, y lo quiero dejar
claro, porque actualmente duplicamos la media estatal en
cuanto a licencias de juego otorgado por cada millón de
habitantes; hasta que no reduzcamos la cantidad a la media que
hay actualmente en el resto del Estado, no se otorgará ninguna
licencia más. Todos sabemos lo nocivo que puede llegar a ser
el juego para las personas, genera normalmente ludopatía y
también un infierno que puede suponer para familias y
allegados.

Por desgracia, hemos visto cómo este tipo de salones se
implantaban en sitios con gran tránsito de menores de edad, al
igual que también se han ubicado estratégicamente en barrios
vulnerables, ya que ha estado demostrado estadísticamente que
las personas en riesgo de exclusión social, o pertenecientes a
entornos vulnerables, se ven más que tentadas a desinhibirse de
la realidad, jugando y apostando, lo cual acaba atrapándolas y
destrozando sus vidas.

Hasta ahora, de una forma casi mayoritaria en esta cámara,
hemos tenido consenso en la lucha contra el juego, me gustaría
que siguiese siendo así, aunque últimamente algunos partidos
de la derecha han rebajado esos discursos a unos más
permisivos, más tolerantes hacia algo que, de no tenerlo bien
regulado, puede afectar de una forma extremadamente nociva
a nuestra sociedad.

Pues bien, desde Unidas Podemos lo tenemos muy claro y,
por eso, desde que estamos en el Govern se mantiene una línea
clara para regular como es debido esta actividad.

Como vemos, en definitiva, hablamos de modificaciones
administrativas, con la intención de agilizar y facilitar trámites,
a la vez que se solventan errores mediante modificaciones de
normativas previas. Como he dicho al principio de mi
intervención, debemos ser capaces de adaptarnos a la realidad
que se nos ha abierto a causa de la pandemia y de otras posibles
problemáticas que puedan ir apareciendo, y eso pasa por
generar normativas que permitan mayores facilidades para
adaptarse a distintas situaciones. El proceso parlamentario se
ha empleado en corregir, en detallar, en ampliar algunos de los
trámites y requisitos que ya venían plasmados en el decreto del
que emana esta ley, siendo aceptadas ya en ponencia y en
comisión las enmiendas que creíamos que lo mejoraban.

Gracias. 

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup P arlamentari MÉS per
Mallorca, per posicionar-se respecte de les esmenes de la resta
de grups parlamentaris, té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president. Bé, fa pocs mesos vàrem validar aquest
decret llei, impulsat per regular, complementar i pal·liar en la
major part mesures per fer front a l'impacte econòmic i sanitari
de la COVID i, a la vegada, promoure seguretat jurídica en
altres normes.

És cert que la importància d'adaptar el règim sancionador
del decret llei a l'exigència del certificat COVID de designació,
ara no té la vigència de fa uns mesos, però en el seu moment sí
que va ser un instrument molt útil a nivell europeu i que,
malgrat alguns negacionistes el rebutjaven, va ser una mesura
adequada per augmentar la seguretat sanitària.

Veiem positiu mantenir la regulació jurídica més detallada
i el límit d'elevar les bonificacions autonòmiques i estatals per
a residents en matèria de transport, marítim regular. Jo crec que
el Sr. Sanz ho ha explicat, i l’aclariment de normes també
d'ordenació farmacèutica en l'adjudicació de d'oficines de
farmàcia. Nosaltres també creiem que s'ha de donar una solució
quan hi ha un problema i crec que aquesta és una solució que
pot ser adequada al moment com s'ha dit aquí, i jo crec que ho
ha dit el Sr. Castells, no és perfecta, no és perfecta. 

També són ho són les mesures de transferència de foment
de la participació de la societat civil, no?, amb el finançament
que estableix per garantir la viabilitat de les cambres de comerç
de les Illes Balears relacionades les despeses estructurals i el
cost de donar uns serveis públics en la gestió de programes que
es puguin encomanar. No hem compartit les propostes de la
dreta que majoritàriament anaven en el mateix camí, a les seves
esmenes, de fixar una quantitat fixa sense tenir en compte altres
consideracions. Sí que és bo, s’ha introduït una qüestió que es
puguin finançar actuacions de mecenatge, que es puguin
finançar les cambres amb actuacions de mecenatge i també
creim que ha estat un avanç positiu en aquest sentit, 

De la mateixa forma creim que també és positiu mantenir en
aquest projecte de llei el que ja establia el decret llei de criteris
de transparència i compensacions i finançament per a la
participació institucional de les organitzacions empresarials i
sindicats. Perquè nosaltres sí que creim que els sindicats i les
organitzacions empresarials són pilars bàsics de la societat per
fer valer els drets col·lectius i per fer valer davant les
administracions precisament la defensa d'aquestes d'aquestes
demandes; encara que sabem que l'extrema dreta rebutja aquest
foment de la participació i aquest diàleg social, però -ja dic- per
a nosaltres és un fonament essencial de la democràcia i no
volem, no hi podem renunciar.

I també des de MÉS, per Mallorca continuam donant suport
a recuperar el que ja establia el decret llei, diferents elements
de la Llei de canvi climàtic per a la promoció d'energies
renovables, facilitar l'autoconsum elèctric en espais construïts
en sòl rústic i perquè es puguin instal·lar les energies

renovables sense computar urbanísticament aparcaments i
cobertes en certes condicions. Però és evident, Sr. Lafuente,
que nosaltres no podem donar suport a emprar-lo de forma
quasi generalitzada, com proposaven les seves esmenes.
Nosaltres aquí no hi podem no podem donar suport. 

I en matèria de joc que aquí el Sr. Méndez ens ha fet un
discurs de la regularització, que el regulador no pot regular, ha
vengut a dir vostè, o que està moralment empoderat per regular
bé, i qui ha de regular els mateix, les empreses és que, clar,
vostè aquí entén l'administració d’una forma que nosaltres no
compartim. Això està claríssim. Nosaltres sí que creim que és
molt necessari tenir un pla de joc. El que està clar és que
l'efecte crida i la duplicació de l'oferta del joc, que va ser
conseqüència del decret que ha regulat fins ara, és nociu -
diguem- per la nostra societat. Tenim barris que estan farts
perquè cada dia s'obre una casa d'apostes prop d'una escola,
prop d'un centre, pop de les barriades. Les famílies passen
pena, les famílies estan preocupades, vostès que sempre
anomenen les famílies i precisament quan parlam de la
protecció de les famílies, dels seus infants, aquí no, aquí estan
a favor de les empreses. No, nosaltres sí, creim que les hem de
protegir, clar que sí que les hem de protegir, crec que
l'administració aquí ha de ser ferma, i nosaltres estam d'acord
a fer una aturada fins que hi hagi aquesta planificació que pugui
redreçar totes aquestes qüestions que creim que han estat
negatives per a la nostra per als nostres barris. I ho dic
sincerament, jo tant a les barriades de Palma com a les que veig
de llocs del municipi de Pollença, que són els llocs que conec
més, no havia vist mai tants de llocs d’apostes, i a això s'hi
afegeix el joc on line, etc., com hem discutit altres vegades;
però bé, creim que aturar-se és una bona iniciativa.

La major part de les esmenes que s'han referit a la
disposició addicional única, que jo crec que, com ha dit tothom,
la Sra. Sureda ho ha explicat molt bé, encara que no compartim
la forma, no, no compartim -diguem- quina hauria de ser
l’aplicació d'aquesta declaració responsable. Nosaltres ja vàrem
donar suport a un règim de declaració responsable excepcional,
i mantenim aquesta qüestió que sí, que encara que no estam
molt d'acord amb la figura, sí que, per poder facilitar que
aquests doblers que ens arriben del Pla de resiliència i
recuperació i transformació, que tenen uns terminis molt
concrets i uns terminis molt justos per poder-se executar
aquests projectes, per promoure que aquests doblers arribin a
les empreses i arribin a petits propietaris, sí que entenem que en
aquests moments la declaració responsable pot ser una eina de
facilitar que realment arribin aquests projectes a aquests
sectors. 

I després, en aquest sentit -ja ho he dit-, no podem donar
suport a aquesta declaració responsable de forma indefinida,
que jo entenc que és legítim que cadascú defensa les seves
carreteres, que siguin edificacions de fora ordenació o
inadequació ... edificis BIC, ja sé que el Sr. Lafuente diu bé si
una part ..., bé és que aquest tema de vegades és un poc
complicat i amb una declaració responsable, nosaltres creim
que millor, que si realment s'ha de fer una instal·lació
d'energies renovables a un edifici que és BIC, vagi pel camí
que li toqui de llicència d'obres normal. Per què?, perquè és
allà on ens assegurarem que aquests elements arquitectònics
estan realment protegits. Per tant, no és que no deixem que es
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facin aquestes inversions en aquest edifici, el que deim és que
no es facin via declaració responsable 

I, evidentment, també des de MÉS per Mallorca, creim
positiu mantenir el que ja deia el decret llei, els requisits de
millora d'eficiència energètica i la incorporació de mesures
d'estalvi i, bé, afrontar mesures per incrementar aquesta
emergència energètica que patim, i lamentam que el fet d’estar
a la cua en energies renovables, que paguem preus molt cas,
sigui culpa de l'impost del sol i la mala gestió del Partit
Popular. Perquè, sí, sí, perdoni, Sra. Riera, avui mateix surt a
les notícies, encara hi ha pendents judicis d'empreses que
demanen més de 100.000 milions d'euros perquè vostès varen
vetar precisament aquestes inversions en energies renovables
i varen disminuir les seves possibilitats, perquè varen afavorir
les grans empreses elèctriques i varen anar en contra,
precisament, de la implantació ..., i això és així. Hi ha més de
100.000 ,ilions d'euros en qüestió, i encara, diguem, en judici
per culpa de la seva mala gestió, i per la seva culpa som a la
cua, a la cua de la implantació en energies renovables a tot
l'Estat espanyol. 

Per tant, nosaltres sí hem de dir que celebram la gestió,
l'èxit de la gestió en els fons europeus del Govern de les Illes
Balears, una gestió d'èxit que va començar el 2015, impulsada
per Biel Barceló i que des de MÉS per Mallorca, estam molt
orgullosos d'això i estam contents que perduri i que sigui així,
i amb aquests fons que estan arribant ara i creim, que és
fonamental que aquests imports arribin a tots els petits
propietaris que sigui necessari i a totes les empreses i que
aquesta estratègia d'inversió el 2030 vagi més enllà d'aquests
fons de resiliència, que realment sigui una vertadera eina de
transformació del nostre model econòmic.

 I per acabar crec que avui és un bon dia per convidar-los,
per dir-los que vull aprofitar que MÉS per Mallorca mira cap
al futur, vol una mirada llarga, ho hem defensat moltes vegades,
el futur dels nostres joves, de les generacions futures, i us
convidam, ...

(Remor de veus)

... us convidam aquest dissabte, dia 28, a aquest mosaix que es
fa a la Plaça Major, que ha convocat el GOB, precisament, per
aquesta iniciativa legislativa popular que es diu “avui per
demà”; “avui per demà” és un clam d'alarma i de reflexió amb
el qual coincidim i que creim que hem d'escoltar i ...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

I, com a diputats i diputades, haurien de fer un escolt,
hauríem de fer un escolt, perquè prenem decisions que marquen
el present i futur dels residents d’aquestes illes. I nosaltres
creim que pensar avui per demà és una bona recepta per marcar
una ruta futura per a les nostres illes.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Socialista,
per posicionar-se respecte de les esmenes dels altres grups
parlamentaris, té la paraula la Sra. Sansó. 

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bé, creim des del
Grup Parlamentari Socialista, que aquesta llei -i el decret llei
quan es va aprovar- dóna solucions administratives a diferents
normatives sectorials de les Illes Balears i, Sr. Lafuente, des del
meu punt de vista, també crec que aquest projecte de llei o
aquesta llei dóna solucions a organismes i sectors, i, per tant, a
la ciutadania en general, vostè crec que ha comentat que no
donava solucions a la ciutadania, nosaltres creiem que sí que
dóna solucions a la ciutadania.

I no acceptam, o no hem acceptat moltes de les esmenes que
han presentat, perquè consideram que no milloren el text
originari i, per tant, no les hem pogut acceptar.

Referent a l'article primer del règim sancionador, referit a
l’incompliment de mesures de la COVID, és ver que les
autoritats sanitàries, en el seu moment, a finals de l'any 2021,
varen establir noves mesures perquè la situació era molt crítica,
per tant, una d’aquestes mesures era demanar el certificat
COVID de la Unió Europea o similar a l’hora d'entrar a bars,
cafeteries i restaurants; consideram que en aquell moment la
mesura era molt adequada, per tant, el règim sancionador es va
adaptar a aquesta mesura. Nosaltres consideram que és una
mesura proporcional i que, per tant, va evitar, ja que als
restaurants, bars i cafeteries hi havia aglomeració de persones
i era un lloc on era molt fàcil el contagi. Per tant, consideram
que sí que és proporcional la sanció amb la mesura presa en el
seu moment.

Vull dir que, no sé si ha estat la portaveu de VOX, la Sra.
Ribas, que ha qüestionat la professionalitat de la directora
general de Salut Pública, jo ja he dit que la directora general de
Salut Pública, la Sra. Font, és molt més competent que molts
d'aquest hemicicle, per tant, té tot el nostre suport, i que les
decisions que pren qualsevol director o directora general,
qualsevol decisió que prenen des del Govern, sempre es té en
compte la informació o la valoració dels professionals de
cadascuna de les matèries.

Amb referència a aquest article, no podem acceptar les
esmenes presentades, les del Partit Popular, que volen rebaixar
les sancions, nosaltres creiem que són proporcionades i vostès
volen passar les molt greus a greus les greus a lleus, i nosaltres
consideram que sí que són proporcionades i respecten i
acompleixen el principi de proporcionalitat. Per tant, no li
acceptam aquestes esmenes presentades.

I pel que fa a l'esmena de supressió que ha presentat VOX,
per suposat tampoc no l’acceptam.

Pel que fa a l'article segon, de modificar l'article 30, del
finançament de les cambres de comerç, vull agrair a tots els
partits que han participat en la ponència i vull dir que s'ha
millorat molt aquesta article, el finançament de les cambres,
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tant a l'article segon, que establia aquest decret llei, com amb
les aportacions que hem fet i hem acordat entre tots. Cal dir
que, arran de la disposició addicional, una nova disposició
addicional, i ja ho hem comentat, crec que la consellera i altres
membres i altres portaveus que m'han precedit, podran
participar d’empreses o organismes de la Llei de mecenatge i,
per tant, podran dur a terme projectes finançats per empreses
que participin que puguin beneficiar-se de la Llei de
mecenatge, sobretot en projectes culturals, científics i de
desenvolupament tecnològic.

Vull dir també que no podem acceptar les esmenes o no
acceptam les esmenes del PP d ‘El Pi a aquest article, perquè
consideram que ja ha quedat més que solucionat o prou millor
redactat amb les propostes que hem incorporat durant la
ponència aquest article 30 del finançament de les cambres.

Amb referència a la proposta de Ciutadans, que proposa,
juntament amb una nova disposició final que proposa El Pi de
finançar una assignació mínima de 250.000 euros a les diferents
cambres de comerç, no hi podem estar d'acord perquè cada
cambra de comerç té una realitat diferent, i consideram que
amb aquesta article i el finançament que s'estableix anualment,
via pressuposts generals de la comunitat autònoma, tant per
estructura com per projectes en benefici de l'empresariat de les
nostres illes, queda més que resolt el finançament de les
cambres, com ja he dit. I una assignació mínima crea greuges
comparatius, perquè no tenen la mateixa activitat les cambres
de Mallorca que la de Menorca o que la d’Eivissa i Formentera.
Per tant, no podem acceptar aquestes esmenes.

Amb referència a la representativitat institucional prevista
a l'article 3, crec que, com ha comentat la Sra. Campomar, la
representació institucional és un dels pilars bàsics de la societat
de les nostres illes i, per tant, fomenta i ajuda al diàleg social.
Vull dir que la dreta sempre, o l’extrema dreta ataca la
representativitat i que, gràcies que en el 2015 la presidenta
Armengol va entrar al Consolat de la Mar, va poder obrir les
portes i és una realitat aquest diàleg social i les decisions que
es prenen des del Govern de les Illes Balears, es tenen en
compte, junt amb els representants sindicals i empresarials, per
al bé de la nostra ciutadania i per trobar les millors solucions.

La senyora de VOX ha comentat que no s'adonen que
aquestes ajudes haurien d'anar a les empreses, 855 milions
d'ajudes a les empreses; què varen votar vostès, Sra. Ribas? Es
varen aprovar ERTO en ajudes als treballadors i prestacions
extraordinàries per als fixos discontinus de les nostres illes, què
varen votar vostès? Supòs que en contra, com sempre. Per tant,
no venguin aquí a defensar tampoc l'empresariat ni els
treballadors, perquè crec que no ho defensen mai.

Amb referència a la modificació que es planteja a l’article
4, vull dir que és perquè va decaure aquest article en la
tramitació de la Llei 4/2021, i el que fa és facilitar la promoció
energies renovables a espais construïts, com puguin ser
aparcaments i cobertes d'equipaments de sòl rústic. També vull
dir que no acceptarem les esmenes que ha presentat el Partit
Popular respecte d’això, perquè això no és un campi qui pugui,
sinó que el que es vol és fomentar a uns certs espais la
instal·lació d'elements d'energies renovables.

Pel que fa a l'ordenació farmacèutica, l'article 5, sí que dóna
una solució real a aquests titulars de farmàcia que, per
sentència judicial, han quedat privats de la titularitat de les
seves oficines. El que això implica és que, en lloc de pagar
indemnitzacions, que és el que demana la dreta, pagar
indemnitzacions, que record que els doblers són públics i són
doblers de tothom, crec que se’ls ha de donar l’opció de poder
concursar a una farmàcia que quedi vacant...

(Remor de veus)

..., i, per tant, no acceptarem les esmenes ni del Partit Popular
ni de VOX.

I, Sra. Ribas, avui parl massa de vostès, però vostè, tal com
va dir la meva companya, la Sra. Gamundí, ha vengut aquí
amollar un chorreo apocalíptico como si no hubiera un
mañana, la Sra. Gamundí lligava aquestes paraules, perquè ja
estam acostumats al que fa vostè, el seu grup, presenten
esmenes sempre de supressió i voten en contra de totes les
mesures, qualsevol mesura en benefici de la ciutadania. Per
tant, res més a dir.

Amb referència a l'article 6, de bonificacions dels servei
regular de transport, vull dir que amb aquest article, i ja ho ha
comentat, crec que perfectament, el Sr. Sanz, queda aclarit el
problema que hi havia de la compatibilitat o no amb
bonificacions estatals i bonificacions autonòmiques. Per tant,
ara és possible, bé, i es permet i queda totalment aclarit
jurídicament, que és compatible la bonificació per a residents
i famílies nombroses. No acceptam l'esmena del Partit Popular,
Sr. Lafuente, perquè la Llei de pressuposts de l'Estat del 2021
diu que en l'aplicació del descompte és d'obligat compliment
informar una vegada s’han fet tots els passos de la tarifa final.
Si vostè va a la web del transport marítim que hi ha entre
Menorca, i li pos un exemple, entre Mallorca i Menorca, veurà
que és real, que s'aplica. Per tant, ja surt a la Llei de
pressuposts del 2021 i s'aplica, perquè ja ho he fet en persona
i el convid a fer-ho, i veurà que és real.

I li faré, amb referència amb la disposició addicional única,
que parla de la declaració responsable, vull dir que,
efectivament, Sra. Sureda, s'estableix un règim excepcional a
la declaració responsable, efectivament, i és excepcional -si, ara
entraré als seus, si tenc temps- i que és excepcional per a
aquells projectes que puguin acollir-se a les ajudes incloses al
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; i que
projectes que puguin millorar o milloren l'eficiència energètica,
construccions i edificacions i o incorporin mecanismes d'estalvi
d'aigua. Nosaltres creiem que la declaració responsable s'ha de
fer responsablement i excepcionalment, i que no pot ser una
carta en blanc de demanar sempre declaracions responsables
per a qualsevol tipus d'obra. Hi ha una norma urbanística que
s’ha d’acomplir i que, per tant, consideram que és cap al camí
on s'ha d’anar. Excepcionalment, per a alguns casos es podria
presentar, o s’ha de presentar en aquest cas, la declaració
responsable, però sí que estam d'acord que sigui puntual.

I no podem acceptar les esmenes a aquesta disposició
addicional, una és de supressió d'aquest article i les altres
esmenes, com moltes que ha presentat El Pi, que ho ha
comentat, que sigui un una declaració responsable sempre, de
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forma habitual, que es demani una declaració responsable
qualsevol obra que es faci. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. 

Començam el torn de rèpliques i contrarèpliques. Pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula
la Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Molt breument. En referència a les
esmenes de la resta de grups parlamentaris, mantenim el nostre
vot com vàrem fer a la comissió i simplement reiterar la
defensa de les esmenes que hem presentat des d'El Pi.

Els convid a repensar l'aprovació de la declaració
responsable, fa uns mesos era impensable i hem fet una passa,
per tant, per ventura d'aquí uns mesos, en farem un altre.
Només aclarir que la declaració responsable des d'El Pi no vol
dir cap carta en blanc, no vol dir no complir la norma. Això que
quedi clar. Declaració responsable vol dir agilitar tràmits 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Lafuente. 

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidente. Si me permite, hablaré desde aquí,
desde el escaño. En primer lugar, por parte del Grupo Popular
lamentar que básicamente no se haya aprobado ni una de
nuestras propuestas, ninguna de nuestras enmiendas que hemos
presentado, y creo que ni se han intentado transaccionar, y lo
lamentamos. Lo digo porque muchas veces se dice, no es que
el Partido Popular no presenta propuestas, todo es negativo,
todo es criticar, presentamos propuestas y no se nos aprueba
ninguna, cero. En cambio, de las pocas modificaciones que en
el trámite legal se han hecho en este decreto ley transformado
en ley hemos intentado colaborar de forma positiva. La
introducción de la Ley de mecenazgo para la financiación de
las cámaras de comercio es un claro ejemplo que nosotros
apoyamos y creemos que es bueno. Se han modificado dos
cosas del decreto ley, que es otra de las cosas que lamentamos,
si tramitamos el decreto ley como ley y los grupos presentan
sus propuestas es para intentar al menos consensuar o mejorar
el texto, no para que se quede básicamente como está.

Nos han dicho, es que la energía está muy cara, culpa del
Partido Popular, y yo creo que si les preguntamos a los
ciudadanos que ahora la pagan un 200, un 300% más cara que
cuando gobernaba el Partido Popular, dirán que venga otra vez
el Partido Popular a gobernarnos.

(Alguns aplaudiments) 

Echar la culpa al Partido Popular, creo que tiene muy poca
consistencia esta crítica. 

El Sr. Sanz nos decía que todas nuestras propuestas eran de
supresión. Yo le invito a que se las lea, porque solamente
tenemos dos propuestas de supresión de las once que
presentamos y no se nos admite ninguna, y las dos que
proponemos es la de la Ley de farmacia, porque consideramos
que es manifiestamente injusta y la de la Ley del juego, porque,
con independencia del sector en que estemos hablando, no
estamos debatiendo si el juego es bueno o malo, si es malo,
deroguemos todo el juego y la comunidad autónoma va a tener
un problema enorme en su presupuesto, porque uno de los
ingresos más grandes precisamente viene del juego, pero de lo
que estamos hablando es ..., se hizo una moratoria para hacer
un estudio, no se cumplió el plazo del estudio y en los
tribunales han dicho que esa moratoria además es ilegal, que ni
es proporcionada, ni tiene ningún informe, que se han pasado
los plazos y que es manifiestamente ilegal, y lo que hacemos es
hacer una trampa y convertirla en ley. Esto, hágase con el
sector del juego, con el sector del calzado o el de las bicicletas
es un atropello, y por eso manifestamos que no debe hacerse
así; si había un plazo para hacer un estudio y regular el juego,
que se hubiese hecho en ese plazo. Creo que es importante, no
se trataba, no iba de hablar de la bondad o maldad del juego.

Desde el Partido Popular, en cuanto a la participación de
agentes sociales, de los sindicatos, de los empresarios, de las
cámaras de comercio, entendemos que la ley les da una
responsabilidad pública a los sindicatos, a la Ley de libertad
sindical, a las asociaciones empresariales y que, por tanto, debe
existir un marco de colaboración entre la Administración y las
entidades sociales y la sociedad civil, y eso no quiere decir
sumisión de las entidades sociales y de la sociedad civil al
Gobierno, sino todo lo contrario, tienen su función a realizar y,
por tanto, entendemos que sí que tienen que tener un marco de
financiación y por eso le apoyamos.

Y la declaración responsable, la declaración responsable
entendemos, yo entiendo que quienes desconfían de la sociedad
civil, quienes desconfian de los ciudadanos, quienes 
desconfían de los técnicos pues no les guste, pero la
declaración responsable, su futuro, va a ser a irse implantando
en los ordenamientos jurídicos más modernos a la vez de que
exijamos responsabilidad a los técnicos redactores de los
proyectos, a la vez que vayamos pidiendo responsabilidades a
los propios ciudadanos cuando se hacen grandes declaraciones
responsables ante los ciudadanos. Por tanto, entendemos que lo
que hay que hacer no es ponerle trabas, sino precisamente
perfeccionar el sistema de la declaración responsable y
desgraciadamente a todas las propuestas para perfeccionar la
declaración responsable, los partidos que dan apoyo al
Gobierno nos votan en contra, y creo que perdemos una
oportunidad.

Nada más, lamentar desde el Grupo Popular que no se nos
acepte ninguna de nuestras propuestas, pero para eso estamos.
Gracias.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Para no ser diferente, yo también
intervendré desde el escaño, tampoco tengo ..., creo que no voy
ni siquiera a agotar el tiempo, simplemente quería apuntar
algunas ideas que me han quedado en el tintero. 

Esta ley que van a aprobar hoy aquí desprecia la
Constitución Española, afecta a los derechos fundamentales de
los ciudadanos de Baleares estableciendo sanciones por
incumplir la exigencia del pasaporte COVID, sanciones que
son desproporcionadas, compromete los presupuestos públicos
de la comunidad autónoma para destinar cantidades a patronal
y sindicatos que, por cierto, Sra. Santiago de Podemos,
nosotros no estamos en contra de los sindicatos ni de las
patronales, a nosotros nos da igual la cantidad de
organizaciones y asociaciones que se quiera montar la gente, de
lo que estamos en contra es de que la gente se monte
asociaciones, realizaciones o agrupaciones, a costa de chupar
del erario público que todos mantenemos con nuestro esfuerzo,
con nuestros impuestos. Por tanto, es muy diferente querer que
desaparezcan a querer, simplemente, que cada uno se financie
con su esfuerzo. 

Es también la culminación del uso abusivo de la figura del
decreto ley para establecer regulaciones contrarias a lo
estipulado en normas con rango de ley aprobadas por este
mismo parlamento autonómico, y, por si eso fuera poco,
pretende burlar la acción de la justicia en el caso de la
adjudicación fraudulenta de farmacias, que por mucho que la
mona se vista de seda, mona se queda. 

Se trata de una norma que modifica otras normas anteriores
sobre las que en su día ya votamos en contra de este parlamento
por considerarlas abusivas e inconstitucionales. La propia
exposición de motivos justifica la necesidad de aprobar esta
norma con rango de ley, con motivo de la pandemia, cuando la
mayoría de los preceptos que contiene no están dirigidos a
contenerla, sino que aprovechan esta circunstancia para adoptar
medidas autoritarias que no están basadas en hechos ni en
circunstancias relativos a la misma, como por ejemplo lo de
indemnizar a la gente con (...)

La aprobación de esta norma implica burlar la ejecución de
una sentencia judicial firme, como decía, adjudicando
farmacias a quienes les correspondía su adjudicación en un
concurso que ha sido declarado nulo por los tribunales y, si
todos los que estamos aquí respetásemos la democracia, la
separación de poderes y el reparto competencial establecido en
la Constitución Española y en el propio Estatuto de Autonomía,
que en su día juramos respetar, votaríamos todos en contra de
muchos de los preceptos que se recogen en esta ley, pero como
la mayoría de los diputados de esta cámara no sirven a los
intereses generales ni a los principios democráticos, sino que
sirven a los intereses de sus propios partidos políticos y sobre
todo más concretamente a los de su jefa, la Sra. Armengol, pues
votarán a favor de todas estas aberraciones jurídicas que les he

comentado y que se contienen en esta ley, y después nos
llamarán fascistas y antidemocráticos a nosotros, para intentar
tapar sus vergüenzas. 

Nuestro grupo presentó una serie de enmiendas a esta ley
para intentar obtener un texto pasable y, por supuesto, han sido
todas rechazadas, y luego se extrañan de que no participemos
en sus paripés y se indignan si no vamos a las ponencias o a las
comisiones cuando se tramitan sus iniciativas legislativas
infumables. ¿Qué pretende que hagamos allí, contemplar como
componen sus chapuzas jurídicas? Gracias, pero no
necesitamos secundarles en sus delirios ideológicos ni en su
cruzada contra los derechos y las libertades más básicas de los
ciudadanos, para blanquear sus actuaciones no cuenten con
nosotros.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, querría recordarles esta
última oportunidad de votar favorablemente alguna de las
enmiendas, piensen que acabaremos por desanimarnos y no
presentarlas porque, luego, para qué, o sea encontrarnos en
bloque la negativa. Pues bien, así que yo les recomendaría que
ustedes, por fingir cierto interés en nuestro trabajo y en nuestras
aportaciones, voten favorablemente las de Ciudadanos.

Gracias señores, he terminado.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Només rectificar una cosa que he dit
a la meva primera intervenció, als efectes que quedi ben
reflectit al Diari de Sessions, i és que ens abstindrem a la
disposició addicional única, tal com vam fer en comissió,
perquè, tot i que som asèptics amb la figura de la declaració
responsable, tal com he dit, hi ha alguns aspectes que trobem
positius.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No haremos intervención. Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, només vull dir al Sr.
Lafuente, no sé si, evidentment, la pujada de preus sí que depèn
també d'un context més gran, però li puc dir que la dècada de
retard que du l'Estat espanyol en energies renovables sí que és
culpa del Partit Popular, és culpa del Partit Popular que
duguem 10 anys de retard,...

(Remor de veus)

..., a la cua de tota Europa, a la cua de tota Europa. No hi hagut
país que hagi prohibit, que hagi vetat l'autoconsum com varen
vostès en el 2015, cap país d’Europa no va vetar l’autoconsum.
Vostès varen ser els primers, els únics, els únics, perquè no hi
han cregut mai! 

Moltes gràcies. 

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bé, simplement la nostra reafirmació
de no acceptar cap esmena, des del Grup Parlamentari
Socialista creiem que el text, així com s’ha acordat a la
ponència, queda més que justificat i resol totes les
problemàtiques que s'han pogut detectar. Per tant, consideram
que així, tal com ha quedat redactat, és positiu per a la
ciutadania i per a totes les administracions i organismes públics
i privats d'aquestes illes.

I sí que vull fer referència a un article que m'he deixat per
falta de temps, que és l’article setè, fa referència a la suspensió
temporal de qualsevol llicència de sales de joc, bingos i
casinos. Vull dir que ara hi ha una suspensió en la qual, des del
Govern de les Illes Balears, tenint en compte qualsevol dels
agents afectats per la matèria, que són empreses del sector del
joc, persones usuàries o possibles usuàries o amb problemes de
ludopatia, associacions que representen o ajuden persones amb
ludopatia, fins i tot temes d'educació, el sistema educatiu,
Conselleria d'Educació o experts en educació haurien de
participar en la matèria i han de ser experts en salut pública,
també haurien de participar en aquest debat, perquè la
problemàtica, senyores i senyors diputats, es troba a les sales i
als espais físics, però la problemàtica general és on line, i crec
que és un tema que s'ha de tractar, que és molt delicat, perquè
els nins, infants molt joves ja comencen a adquirir tendències
ludòpates pel fet de jugar a videojocs, i ja, per tant, des de molt
petits ja tenen aquesta tendència pel fet de jugar a aquests
vídeojocs.

Per tant, crec que va més enllà dels espais físics on es juga
el joc, que s'ha de fer un estudi general entre tot, però crec que
on s’ha d'erradicar molt és en el tema on line, que és molt mal
de controlar.

I, dit això, vull dir a la Sra. Ribas, i torn fer referència a
vostè, perquè, em sap greu, però ha tret temes..., vostè diu que
no assisteixen a ponències i a comissions, part de la seva feina
i part del seu sou és per assistir a ponències i comissions...

(Aldarull i alguns aplaudiments)

... i participar a aquestes ponències i a aquestes comissions i fer
propostes. És vera que les propostes que haurien de fer haurien
de ser en positiu, vostès totes les fan en negatiu, però, bé, una
de les seves feines, i cobren per això, és assistir a aquestes
ponències i a aquestes comissions.

(Remor de veus)

I pel que fa a la Constitució, vostès, que ara defensen tant
la Constitució, vull dir que l'article setè de la Constitució diu
que “Els sindicats de treballadors i les associacions
empresarials contribueixen a la defensa i a la promoció dels
interessos econòmics i socials que els són propis. Podran ser
creats i exerciran la seva activitat lliurament dins el respecte a
la Constitució i a la Llei. L'estructura interna i el funcionament
hauran de ser democràtics.” Són democràtics, cosa que haurien
d’aprendre vostès, i la seva activitat és lliure, perquè són lliures
de prendre les seves decisions, i els hem d'agrair entre tots la
feina i la feinada que han fet per al bé d'aquesta ciutadania
d’aquestes illes...

(Remor de veus)

Sr. Rodríguez, deixi de fer de pallasso! Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. Idò ara, un cop acabat el debat, passam
a les votacions, que, si cap grup parlamentari ni cap diputat no
indica el contrari, es duran a terme d'acord amb les següents
agrupacions. Començam la votació de les esmenes.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Perdón, presidente, ¿podrían ser por separado estas
enmiendas?

EL SR. PRESIDENT:

Idò, de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, votam, en primer lloc, l'esmena 2403.
Votam.

20 vots a favor, 30 en contra i 4 abstencions.

Ara votam, l'esmena 2423. Votam.
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20 sí, 34 no i cap abstenció.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, 2398, 2399, 2401 i 2404. Votam.

20 sí, 30 no, 4 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, 2396, 2397, 2402 i 2400. Votam.

24 sí, 30 no, cap abstenció.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Popular 2434.
Votam.

21 sí, 33 no, cap abstenció.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular 2433
i 2437. Votam.

24 sí, 30, cap abstenció.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Popular 2439.
Votam.

21 sí, 30 no, 3 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Perdón, presidente, ¿podría ser votación separada de la
2472 i de la 2475, las dos últimas?

EL SR. PRESIDENT:

Per separat. Doncs votam, en primer lloc, la 2429, 2430 i
2431. Votam.

20 sí, 30 no, 4 abstencions.

Ara votació de l'esmena 2432. Votam. 

24 sí, 30 no, cap abstenció.

I ara votam l'esmena 2435. Votam.

24 sí, 30 no, cap abstenció.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Popular, 2438.
Votam.

24 sí, 30 no, cap abstenció.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Popular, 2436.
Votam.

17 sí, 30 no, 7 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares 2444. Votam. 

4 sí, 34 no, 16 abstencions. 

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares 2446. Votam.

8 vots a favor, 33 en contra, 13 abstencions.

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares 2449, 2445 i 2450. Votam.

4 sí, 33 no i 17 abstencions. 

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares 2447. Votam. 

5 sí, 46 no, 3 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares 2448. Votam. 

4 sí, 33 no, 17 abstencions. 

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos
2453. Votam.

4 sí, 29 no, 20 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos
2452. Votam. 

17 sí, 30 no, 7 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos
2451. Votam.

20 sí, 30, no, 4 abstencions. 

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt 2456.
Votam.

4 sí, 34 no, 16 abstencions.

Votació dels articles, disposicions i exposició de motius als
quals s'hi mantenen esmenes.

Votació de l'article 3, Votam.

44 sí, 4 no i 4 abstencions. 

Votació de l’article 6. Votam.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

President, ho pot tornar repetir, per favor?

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'article 6. Votam.

33 sí, 13 no, 7 abstencions.

Votació de l'article 5. Votam.
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33 sí, 21 no, cap abstenció.

Votació de l'article 7. Votam.

33 sí, 17 no, 4 abstencions.

Votació de l'article 1. Votam.

33 sí, 17 no, 4 abstencions.

Votació de l'article 4. Votam,

34 sí, 13 no, 7 abstencions.

Votació de la disposició addicional única. Votam.

27 sí, 16 no, 11 abstencions.

Votació de l'article 2. Votam.

34 sí, cap no, 20 abstencions.

Votació de l'exposició de motius. Votam.

33 sí, 4 no, 17 abstencions.

Votació de les denominacions i disposicions a les quals no
s'hi mantenen esmenes. 

Votació de la disposició derogatòria única. Votam.

50 sí, cap no, 4 abstencions.

Votació de la disposició addicional única bis. Votam.

50 sí, cap no, 4 abstencions.

Votació de la disposició final segona. Votam.

46 sí, cap no, 8 abstencions.

Votació de la denominació del projecte de llei. Votam. 

33 sí, cap no, 21 abstencions.

Votació de la disposició final primera. Votam.

30 sí, 21 no, 3 abstencions.

Votació de la disposició final primera bis. Votam.

30 sí, 21 no, 3 abstencions.

Es faculten els Serveis Jurídics de la Cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la
llei en qüestió tengui una redacció coherent.

I, una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de mesures urgents en
determinats sectors d'activitat administrativa. 

(Alguns aplaudiments)

Passam al cinquè punt de l'ordre del dia que consisteix en
la votació de proposicions no de llei, atesos els empats produïts
en comissió.

V.1) Votació de la Proposició no de llei RGE núm.
1378/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a deflactar la tarifa de l’IRPF, atès l’empats que
se’n produí en comissió.

En primer lloc, sotmetrem a votació la Proposició no de llei
RGE núm. 1378/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a deflactar la tarifa de l’IRPF. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 22 vots a favor, 30 en
contra i cap abstenció; hi ha 2 vots a favor telemàtics, el que fa
un total de 24 vots a favor, 30 en contra i cap abstenció.

V.2) Votació dels apartats 3 i 4 de la Proposició no de
llei RGE núm. 6516/21, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a implicació i participació del Govern de
les Illes Balears en mesures de prevenció, seguretat i
coordinació de les festes de Sant Joan de Ciutadella, atès
l’empat que se’n produí en comissió.

Ara, en segon lloc, sotmetrem a votació el text dels apartats
3 i 4, tal com consta a la documentació presentada, de la
Proposició no de llei RGE núm. 6516/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a implicació i participació del
Govern de les Illes Balears en mesures de prevenció, seguretat
i coordinació de les festes de Sant Joan de Ciutadella. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

President, si em permet, podríem fer les votacions separades
dels punts 3 i 4?

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a votar, idò, en primer lloc, el punt número 3.
Votam. 

Vot presencial: 23 a favor, 30 en contra, cap abstenció; hi
ha 2 vots telemàtics a favor. Dóna un resultat total de 25 vots
a favor, 30 en contra i cap abstenció. 

Ara passam a votar el punt número 4. Votam. 

Votació presencial: 22 sí, 28 no, 3 abstencions; hi ha 2 vots
telemàtics a favor, la qual cosa ens dóna un resultat total de 24
vots a favor, 28 en contra i 3 abstencions.

VI. Compareixença dels membres del Govern
competents, per tal de retre comptes del compliment del
primer punt de la Proposició no de llei RGE núm. 9511/21,
relativa a regulació de la ruta marítima entre Ciutadella i
Alcúdia (escrit RGE núm. 4243/22, del Grup Parlamentari
Mixt).

Passam ara al sisè punt de l'ordre del dia que correspon a la
compareixença dels membres del Govern competents, per tal de
retre comptes del compliment del primer punt de la Proposició
no de llei RGE núm. 9511/21, relativa a regulació de la ruta

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202201378
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202201378
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202106516
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202109511
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204243


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 121 / 24 de maig de 2022 7547

marítima entre Ciutadella i Alcúdia, escrit RGE núm. 4243/22,
del Grup Parlamentari Mixt.

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President, i bon dia o bona tarda ja a
tothom. Sr. Conseller, bona tarda. Em sap greu allargar-li la
sessió, però realment...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -és clar, efectivament, el mateix dic-, m’ho podria estalviar
perfectament, però ha estat molt decebedor el Decret de
transport marítim, Sr. Conseller, ha estat molt decebedor. I, per
tant, aprofitarem per parlar d’aquest decret; sobretot ha estat
decebedor, després d'esperar 12 anys, és clar, quan un espera
12 anys, pensant, bé, quan arribi el decret tot això se
solucionarà. Per això, arriba el decret i el Govern fuig d’estudi,
doncs, és clar, és molt decebedor.

Fem aquesta compareixença perquè vam aprovar un acord
en aquest ple, el novembre del 2021, pel qual s'instava el
Govern a establir una sèrie de paràmetres que marca la Llei de
transport marítim: les condicions de continuïtat, regularitat,
freqüència, preu  i capacitat de l'oferta. I això s'havia de fer
abans del 31 de març del 2022 i, com que no s'ha fet abans del
31 de març del 2022, doncs, per això demanam aquesta
compareixença. 

Ara tenim un projecte de decret damunt la taula, ja veurem
quan s'aprovarà, aquesta és una primera previsió que jo li
demanaria, quan preveu aprovar aquest decret?

Però, evidentment parlarem d'aquest contingut perquè a
aquesta proposició no de llei en què vam aprovar tota una sèrie
de punts sobre transport marítim, vam aprovar moltes coses que
el decret ignora absolutament. Per tant, tenim una proposta de
decret damunt la taula, no s'ha aprovat en el termini que vam
acordar, per això es fa aquesta compareixença, però, a més a
més, hi ha tota una sèrie d'aspectes que no estan contemplats en
aquest decret i, per tant, m'agradaria que vostè ens expliqués
per què no els ha contemplat, tenint en compte que hi havia un
acord d'aquest parlament, aprovat per majoria, en què vam
acordar la majoria dels representants dels ciutadans de les Illes
Balears una sèrie d'aspectes.

En primer lloc, l'acord aquest, que és el que avui li
demanem i li demanem que en reti comptes de com s’ha
complert, parlava de les condicions de continuïtat, regularitat,
freqüència, preu i capacitat, que això és el que diu la llei i això
és al que havia de donar resposta aquest decret, o això és al que
hauria de donar resposta aquest decret. I què ens trobem en
aquest decret? Bé, estableix unes certes condicions de
continuïtat, regularitat i freqüència, no diu res del preu, ni diu
res de la capacitat. Per tant, tenim un decret que ja incompleix
la llei, o sigui, la llei diu que el Govern ha de fixar, en el
termini de 12 mesos, -el que passa és que s’ha torbat 12 anys,
però, bé, ha arribat-, les condicions de continuïtat, regularitat,
freqüència, preu i capacitat, i resulta que aquest decret no diu

res ni de preu ni de capacitat. Això és el primer que li deman,
és a dir: com és que fan un decret que desplega una llei i no
acompleixen aquests requisits mínims que diu la llei?

I després, quant a la continuïtat, la regularitat i la
freqüència, resulta que la línia que ens ocupava i que ocupava
aquesta proposició no de llei, que es va aprovar el novembre,
parlàvem d’aprovar per part del Parlament la línia marítima
entre Ciutadella i Alcúdia, previst a l'article 16, dèiem “que les
freqüències en les esmentades línies prevegin, almenys, per a
tots els dies de la setmana, un servei abans de les vuit, en la ruta
Ciutadella-Alcúdia, és a dir, anada de Ciutadella a Alcúdia, i un
servei a partir de les divuit hores en la ruta Alcúdia-Ciutadella,
tornada”.

Perquè hi ha un tema, i ara vaig a la segona pregunta que li
faré, Sr. Conseller, la Llei de transport marítim diu que
“aquests serveis han d'estar orientats a la satisfacció de les
necessitats dels ciutadans”, i parla concretament que “s'ha de
donar resposta a la problemàtica de la doble i la triple
insularitat”. I això, Sr. Conseller, només vol dir una cosa, vol
dir que hem de donar resposta als problemes de mobilitat dels
ciutadans d'Eivissa i de Menorca respecte de Mallorca, no a
l'inrevés, perquè els qui tenen necessitat de desplaçar-se amb
aquestes línies marítimes, ordinàriament, no vull dir que en
altres circumstàncies extraordinàries pugui ser a l'inrevés, són
aquests ciutadans, que són els que pateixen la doble insularitat,
vostè ho ha de saber tan bé com jo, la doble insularitat es
predica dels menorquins dels eivissencs, i la triple dels
formenterers, els formenteres també, encara s'hi ha de donar
més resposta, però no és el tema que hem vingut a parlar aquí.

És clar, si vostès fan un decret en què s'estableix, com a
mínim, una expedició Alcúdia-Ciutadella i una Ciutadella-
Alcúdia vostès no donen resposta a la problemàtica de la doble
insularitat; ho veu, em faig entenedor? D’acord, no, perquè, és
clar, tenim un decret que no respon al que diu la llei; la llei diu
que totes aquestes condicions han de donar resposta a la
problemàtica de la doble insularitat, i ens trobem amb tot el
contrari.

Per tant, la pregunta que li faria és: quin criteri utilitzen
vostès per dir que el mínim que s'ha de donar a les rutes
marítimes entre Alcúdia i Ciutadella i Ciutadella i Alcúdia és
una expedició d'anada d'Alcúdia a Ciutadella i una de tornada
de Ciutadella a Alcúdia? És a dir, quina anàlisi de necessitats,
de les necessitats dels ciutadans de les Illes Balears,
concretament dels de Menorca, han fet per establir aquest
mínim?

Però, el tema del mínim, que, ja dic, que només el parlen de
continuïtat, regularitat i  freqüència, vol dir continuïtat tot l'any;
molt bé, miri, he de dir que en aquest aspecte estic d'acord,
regularitat tot l'any; freqüència, una anada i una tornada,
absolutament insuficient, absolutament insuficient! És clar,
quin problema hi ha en establir el mínim tan baix que, és clar,
vostès, en aquest decret han dit bé, Obligació de Servei Públic,
l'Obligació de Servei Públic la posarem en marxa quan no
s’acompleixi el mínim. Posem un mínim tan baix que,
evidentment, mai no farem Obligació de Servei Públic, i quan
la facem, aquest dispositiu, aquest instrument que tant li reca a
vostè posar en marxa serà per garantir un mínim dels mínims
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que gairebé no dóna resposta a res, en lloc d’haver agafat el
toro per les banyes i haver dit: no, no, haver establert uns
mínims i haver establert ja un règim d'Obligació de Servei
Públic per a quan no s’acompleixi aquest mínim.

Però, és clar, el decret ara diu: bé, si a qualque moment,
durant cinc dies, que no queda clar si són consecutius o si són
al cap de l’any, si incompleix això es posarà en marxa tot un
procediment de consultes i això, i posarem en marxa
l’Obligació de Servei Públic, la qual cosa..., per això li dic que
és frustrant i que és decebedor que a un problema, tan
important com és el transport aeri i marítim entre illes en un
arxipèlag, se li doni tan poca importància, tan poca importància
fins al punt que per posar en marxa el mecanisme d’Obligació
de Servei Públic sigui un sistema tan complex i, de fet, tan
incert.

Per tant, això em porta a l'acusació que li feia, a la de la
fugida endavant, de l’escapisme, de posar-se de perfil, que al
Govern li fa por regular això; llavors, baixa el mínim tan avall
que, evidentment, serà molt difícil que hi hagi la necessitat de
posar en marxa una Obligació de Servei Públic.

Igual, i jo hi feia referència ahir a les xarxes socials, que fan
amb el tema de Sant Joan, a la inversa, és a dir, laissez faire,
laissez passer, resulta que tenim un govern que té la
competència exclusiva per regular aquesta línia, que és titular
d'un dels ports, i ni s'ocupen de garantir uns mínims realment
dignes, ni s'ocupen de posar algun límit quant el que provoquen
és massificació, és a dir, ni una cosa ni l'altra...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., -sí, vostès, vostès, sí-, que, a més a més, tenen la gestió del
port de Ciutadella i que, com a responsables de la gestió del
port de Ciutadella, podrien establir mecanismes, podrien fer la
manera de disminuir aquesta massificació.

I, per últim, acabem amb l’últim tema, no per això menys
important, que és el del preu. Tenim un una llei, que diu que
vostès fixaran uns mínims de preu, s'aprovaran les condicions
mínimes de preu, i vostès no diuen res d'això. I aquesta és
l’última pregunta que li faig: vostè sap què cobren les
companyies per fer aquests servei, de mitjana? No el que
paguem els ciutadans, el que cobren les companyies, perquè
crec que el Govern hauria de ser conscient dels doblers que es
mouen en tot aquest negoci, que vostè té la responsabilitat de
regular i que, per tant, té moltíssims arguments per negociar
amb les navilieres, que crec que no es fan servir.

Sap, com aquella vegada que, em sembla que era Rodríguez
Zapatero, no?, allò de tengo una pregunta usted, Sr.
Presidente, que li va preguntar què valia un tallat. Jo avui li
pregunto: vostè sap què cobren les navilieres per fer la ruta
d'Alcúdia a Ciutadella?

Això és tot. Gràcies, Sr. President. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el representant del
Govern, el conseller de Mobilitat i Habitatge.

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

Moltes gràcies, Sr. President. El passat 9 de novembre,
efectivament, el Parlament va aprovar la proposició no de llei
9511/21, relativa a la regulació de la ruta marítima entre
Ciutadella i Alcúdia i el primer punt és el que avui ens ha dut
a interpel·lar el Govern, o a demanar comptes al Govern,
perquè es tractava de fixar abans del dia 31 de març les
condicions de continuïtat, regularitat, freqüència, preu,
capacitat, això és el que es va acordar.

I és veritat que això s’havia d'haver regulat ja des de fa molt
de temps, vostè mateix ho recordava..., la llei és de l'any 2011,
jo..., entendrà que no... em sent interpel·lat des de fa una
temporada, lògicament, i he aguantat, crec, que tot el que vostè
m'ha dit, però no em sent responsable que faci tant de temps
que s'havia d'haver fet això i no s'ha fet; han passat molts
governs per aquí i per una raó o l'altra aquest decret no s'ha
desplegat i no s'ha fet.

Jo sí que vaig tenir interès a fer-ho i, de fet, ja vaig trobar
un text redactat que, per alguna altra raó no havia tengut una
aprovació definitiva, però ens vàrem posar a fer feina. També
li he de reconèixer que hem fet feina en aquest temps, jo
pensava que el 31 de març podia haver-hi un text damunt la
taula i és ver que les negociacions, bàsicament amb el Consell
de Formentera, que té aquesta triple insularitat sobre la qual
vostè hi ha passat una mica per sobre, però crec que afecta
d'una manera molt essencial aquesta línia, doncs ens feia
discutir una mica més aquest text. I avui és veritat que ha
expirat el termini establert, d'acord amb el que marcava la
proposició no de llei, però jo, amb molt de gust, intentaré retre
comptes del que del que fem.

La Direcció General de Transport Marítim i Aeri treballa en
el desenvolupament reglamentari d'aquesta llei, que, entre altres
coses, té com a objectiu, com vostè deia, garantir un servei
mínim de connectivitat entre les illes per la mar i per a tothom.
També diu que, en cas que es tengui constància que no
s'acompleixen les condicions mínimes de prestació del servei,
el Govern declararia la insuficiència, i així ho regula el decret,
la insuficiència de la prestació, passant, primer, per
l’autorització prèvia, i llavors, en tot cas, si el sistema de
valoració prèvia no fos suficient, es podria acudir al contracte
d'Obligació de Servei Públic, per donar resposta a situacions
complexes.

I al que vostè fa referència que diu la llei, que ho diu, per
cert, l'article 14, l’apartat 4 d'aquests, un parell d'apartats que
diu que ha recollir, la conselleria entén que s'han de fixar a
través de l’Obligació de Servei Públic, perquè tota l'exposició
de motius i tota la justificació, també de la mateixa llei, parla
sempre d'aquesta llibertat de mercat i d’aquesta llibertat de
prestació de servei que les companyies poden donar, i només en
cas que no es produeixin aquests mínims es pot decretar
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aquesta Obligació de Servei Públic, que és el que regularia tota
aquesta qüestió.

Per tant, jo crec que el decret sí que garanteix que, d'una
manera o l’altra, les navilieres prestin aquest servei durant tot
l'any i es defineixen, per primera vegada, les condicions a
aplicar amb un contracte d'Obligació de Servei Públic el qual
no podrà ser superior a cinc anys.

Aquest esborrany de decret que desenvolupa la Llei 11 es
troba en fase d'informació pública, vostè em demanava quan es
podia aprovar i quin calendari teníem sobre això. Inicialment,
aquest període d'informació pública acabava dia 2 de juny; li
puc anticipar ja que ampliarem aquest període fins al 13 de
juny i donarem més temps a això, perquè tenim pendents una
sèrie de reunions també amb els consells, ara hem fet el Consell
d'Eivissa, amb el Consell de Formentera, ens toca també amb
el Consell de Menorca, per veure, discutir i veure l'abast de tot
això.

En aquest decret, com és lògic i normal, està en exposició
pública, s'hi poden fer totes les al·legacions i aportacions que
es creguin importants, des de les institucions o des de qualsevol
altre, i llavors hauran de ser estudiades i acceptades. Després,
aquest esborrany haurà de ser sotmès als informes també
preceptius, entre els quals de Institut Balear de la Dona, de la
Comissió Europea, del Consell Econòmic i Social i, finalment,
del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Per tant, la Llei 11/2010, com vostè sap, declara la línia
d'Alcúdia a Ciutadella com a línia estratègica, però aquesta
declaració, com diu l'apartat 4 de l'article 14, em sembla, no pot
alterar el règim de lliure prestació ni imposa obligacions de cap
tipus, però sí ha de permetre, i crec que el decret ho permet,
que si no s’acompleixen determinades condicions per tal
d'oferir uns serveis suficients, es pugui, llavors, acordar
l’Obligació de Servei Públic, com ja s'ha fet en altres ocasions.
Li record que en el cas de Menorca hi ha dues OSP actives i
una en estudi, dues actives a la línia aèria Menorca-Madrid i
una OSP entre illes, i en estudi hi ha la de Menorca-Barcelona,
aèries. Això sí, parlam del transport marítim, ja ho sé. 

En el desenvolupament reglamentari es té previst establir
les condicions mínimes de freqüència, continuïtat i regularitat
d'aquesta línia estratègica i d'altres, si bé ha de tenir en compte
que aquestes condicions mínimes de prestació de servei
parteixen de la base del principi que li deia de lliure prestació
de serveis, com estableix la normativa comunitària, bàsicament
el Reglament 35/77 del Consell Europeu, pel qual s'aplica
aquest principi. Això implica que aquest principi tan sols pot
ser limitat o condicionat en cas que s'acrediti que els serveis no
són suficients per atendre les necessitats bàsiques de
connectivitat. Aquestes necessitats, en el cas de Menorca, a més
del transport marítim, poden ser cobertes pel transport aeri,
transport que actualment es troba en una situació de servei
públic també, com li deia abans, i amb el transport marítim es
preveu que en els mesos vinents hi hagi entre 8 i 12 freqüències
diàries que connecten els ports de Ciutadella i Alcúdia.

Per tant, hem de dir que, només quan es pugui constatar
justificadament la insuficiència de les forces de mercat per
poder atendre aquesta necessitat pública real, es podrà limitar

o condicionar aquest principi de lliure prestació i entrar en joc
les Obligacions de Servei Públic. 

Aquest govern crec que ha demostrat el seu compromís per
millorar la connectivitat entre les illes i quan sigui necessari
sol·licitar una OSP, com actualment ocorre amb les rutes
aèries. Independentment d'això, en aquests moments crec poder
dir que hi ha una bona connectivitat entre totes les Illes Balears,
encara que seguim treballant per millorar-ho. 

La connectivitat entre els ports d'Alcúdia i Ciutadella a
l'actualitat crec que reflecteixen unes dades molt positives, les
escales diàries de transport marítim entre els ports d'Alcúdia i
Ciutadella, a l'estiu del 2019 varen ser 49 setmanals i 7 diàries;
a l'any 21 varen ser 60 escales setmanals, que representava 8,5
diàries; a l'estiu d'enguany, de l'any 22, es preveu una mitjana
d’escales de 65 setmanals, la qual cosa representa 9,3 diàries.
Això suposa un 32% més respecte de l'any 2019 i un 8,5% més
respecte de l'any 21, que ja va augmentar molt en relació amb
el 19.

Durant l'estiu de l'any de 22 hi haurà entre 8 i 12
connexions diàries, una xifra crec que rècord per al port de
Ciutadella.

Pel que respecta a les freqüències i a la connectivitat aèria,
també s'han vist millorades. Un exemple és la setmana del 9 al
15 de maig amb un increment de freqüències d'un 49% quasi,
a la ruta Maó a Palma, i d’un 68% a la ruta Maó-Barcelona, i
d’un 135% a la ruta Maó-Madrid. A més, a l'actualitat hi ha
més connexions que a l’any 21 tant a nivell nacional com
internacional, n’hi ha amb Màlaga, amb Santiago, amb Sevilla,
amb Àustria, amb Holanda, amb Irlanda, amb Itàlia, amb
Polònia, amb Regne Unit.

I, per tant, com ja he dit abans, seguim fent feina per
millorar la connectivitat, tot i que en aquests moments és millor
que abans de la pandèmia, tenim més companyies, tant en aeri
com en marítim, que ofereixen més freqüències als ciutadans de
les nostres illes i també des de Menorca. Tenim una
connectivitat normalitzada, tant en transport aeri com marítim. 

Reconec que... vostè, al final, sobre el que m'interpel·la és
si aquests serveis mínims de la PNL que vàrem aprovar aquí
estan reflectits al decret o no. Aquest decret està encara obert
a les negociacions, s’hi poden fer aportacions; l’estudiarem, tal
com he dit, però entenem que la fixació de preu, que és el que
vostè em deia, només seria possible regular-la a través de
l’Obligació de Servei Públic, aquesta és la interpretació,
almenys, que en fem.

I llavors, també m’ha dit una cosa en relació amb les festes
de Sant Joan, que ja sé que vostè acusa al Govern de ser els
culpables de la massificació que es fa a Sant Joan, o almenys de
no... I, és clar, jo no puc compartir aquesta opinió que vostè té
del Govern, el Govern no té capacitat per regular, per limitar,
per aturar unes línies regulars que operen amb lliure disposició,
que fan les línies entre Mallorca i Menorca, i perquè sí, les hem
d'aturar! És clar, jo sé que vostè ens acusa a nosaltres de
posar-nos de perfil i no sé què, vaig llegir que posava l'altre dia.
Doncs, nosaltres no compartim aquesta opinió, nosaltres amb
quina raó limitam les línies?
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Vostè sap que a moltes èpoques de l’any, sobretot a l'estiu,
hi ha més viatgers que per les festes de Sant Joan? Però ja no...,
però diaris, no acumulats, diaris també. Per tant, vostè em parla
d'un tema concret que s'haurà de regular per una altra banda, si
regulam el marítim, doncs podran venir per una altra banda, per
altres línies, o aèries, o comunicació aèria. Em sembla que fer
culpable al Govern de les Illes Balears de determinades
qüestions d’un lloc amb unes festes determinades, com a
mínim, em sembla que no és just. Cerquem altres maneres de
fer-ho, cerquem altres regulacions, internes, de seguretat, del
que sigui, però no acusar el Govern de les Illes Balears o la
seva suposada no-voluntat de comprimir l’oferta de viatjar en
aquells dies, per dir-nos que som responsables de determinades
coses a Ciutadella. Això comprendrà que no ho podem
compartir.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Gràcies Sr. President, i gràcies, Sr. Conseller, per la seva
resposta. Jo en política mai no empro el concepte culpa, culpa
és un terme cristià, que té a veure amb qüestions morals, jo
parlo de responsabilitat. I sí!, em sap greu dir-li-ho, vostès són
els responsables!, perquè vostès són els que tenen els
instruments. Què és complicat? Què és difícil? És clar que sí!,
però és que, vostè abans parlava dels sous que cobràvem per
ser aquí, és que, és clar, d'això es tracta!

És a dir, per quines raons vostès haurien de fer tot el
possible per limitar l’assistència massiva per Sant Joan, per
quines raons? Per unes raons de seguretat. És veritat que a
l'estiu pot haver-hi més gent, però sabem que no vénen a saturar
el nucli urbà d’una ciutat. Per tant, aquí tenen motius i tenen
motius per fer-ho perquè, és clar, escolti, si un polític no pot
pensar de forma audaç sobre com aconseguir que les coses
vagin cap allà on han d'anar, per a això no necessitam polítics,
per a això en tindríem prou amb funcionaris, para aplicar la
legislación vigente no necessitem polítics. I instruments en té,
perquè vostès gestionen el port de Ciutadella.

Miri, vostè que parla tant de lliure mercat, el lliure mercat,
les taxes portuàries que cobren Ports IB, són les mateixes per
a tots els ports de les Illes Balears i les mateixes per a tots els
períodes, hi ha una temporada alta i una temporada baixa. Bé,
per què no comencen a jugar amb això? No som a un lliure
mercat? Doncs, Ports IB que també practiqui el lliure mercat,
també pot fixar les taxes que vulgui per al port de Ciutadella.
Vostè sap què cobra de taxa Ports de les Illes Balears per
desembarcar un passatger a Ciutadella en temporada alta?
Doncs, jo li ho diré: un euro, un euro. Li don una idea, estudiïn-
la.

Però, és que, és clar, el que no poden fer és quedar-se amb
la comoditat de dir: no podem fer res, quan el port el gestionen

vostès. A banda de tota una sèrie de criteris d’operativitat
portuària, que jo no m’hi posaré perquè ja sé quins són els
meus límits, però que crec que amb una mica d’intenció i amb
una mica de voluntat es podria aconseguir que això fos així.
Canviïn les taxes de Ports IB, que no siguin les mateixes per a
tots els ports, que no siguin les mateixes per a tot l’any; si cal
posar unes taxes per unes setmanes en què sabem que hi ha
molta afluència, posin unes taxes especials que siguin
dissuasives. Per tant, és possible.

Vostè em diu que les condicions mínimes només es poden
fixar a través de l’OSP. Això, disculpi, Sr. Conseller, no
s'aguanta per enlloc, perquè això no és el que diu la llei, això
no és el que diu la llei. I, a part, una cosa, quan vostès regulen
o quan aquest projecte de decret, les OSP diuen només que
l'empresa que es presti a fer-les ha d'informar del preu, tampoc
no diuen que podran imposar un preu. 

Vostè diu: només en cas que hi hagi suficiència...; és que no
m’ha respost a la pregunta fonamental que jo li feia: en base a
quins criteris vostès han decidit que el mínim és una expedició
Alcúdia-Ciutadella d'anada, i una de tornada, Ciutadella-
Alcúdia? La qual cosa impedeix que un ciutadà de Menorca
pugui anar i tornar en vaixell a Mallorca el mateix dia. En base
a quin criteri? Això no m'ho ha contestat. És la clau, perquè,
com vostè ha vist molt bé de la interpel·lació que jo li he fet, la
clau és on fixem el mínim, i vostès l'han fixat aquí, i això
impedeix anar i tornar el mateix dia a Mallorca. I, a més a més,
el vaixell permet anar en cotxe i el cotxe permet fer coses que
no es poden fer anant en avió. 

Per tant, no em digui que vostès han de mirar en conjunt
quina és la connectivitat i si es pot anar en avió, ja no val la
pena el vaixell. Que som unes illes, Sr. Conseller! És a dir, el
vaixell ha de ser una opció, és una opció pràctica, és una opció
viable i ha de ser una opció plenament operativa, i ha de donar
resposta a les necessitats de connectivitat dels ciutadans de
Menorca, en aquest cas, eh! I jo de la resta, perdoni, si vol un
dia parlam de Formentera, perquè també tinc la meva opinió
sobre com dóna resposta el decret a les illes de Formentera,
però, sincerament, no és el tema que em toca, i, a més a més, jo
som diputat per Menorca; per tant, és per això que no he parlat
de Formentera, no perquè no tingui una opinió sobre aquest
tema.

Després vostè, Sr. Conseller, fixi’s que vostè, quan parla de
la insuficiència, m’ha fet tota una exposició del nombre de
freqüències, el nombre de freqüències, les escales setmanals...,
escolti, tot això, Sr. Conseller, això és un placebo. A mi no em
digui que hi ha quaranta escales setmanals, a mi digui'm si un
ciutadà de Menorca pot anar el matí a Mallorca i pot tornar al
vespre, perquè a mi que m'importa que hi hagi no sé quantes
freqüències que no donen resposta a aquesta necessitat? És que
el primer són els ciutadans i les seves necessitats. 

Per tant, vostès es queden tan tranquils, s'omplen la boca
amb la quantitat de freqüències i la quantitat de vaixells, però
jo li assegur -jo li assegur-, que durant l'any, durant la major
part de l'any un ciutadà de Menorca no pot agafar el vaixell de
bon matí cap a Mallorca i pot tornar, li assegur, això és així.
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Sr. Conseller, no em digui que no, perquè li dic des de la
més directa experiència.

I quant al que ens cobren les companyies navilieres, doncs
li ho diré clarament, tranquil·lament, en una temporada mitjana
200 euros, 200 euros. Sap què passa? Que, és clar, que
nosaltres en pagam una petitíssima part. Per tant, aquí
dissimulam l'impacte que té això sobre els ciutadans. Però el
que jo crec que vostè hauria de tenir en compte és que els seus
clients, per dir-ho així, per una banda, són els ciutadans, però,
per una altra, són les navilieres, fan el gran negoci. I, per tant,
vostè té instruments per negociar amb elles.

Que no han negociat que només hi hagi tres creuers a
Palma? Escolti, per què no negocien també? Eh!, miri,
l’exemple, vostè, el Govern negocia que només atraquin tres
creuers al dia a Palma; també es podrien negociar els vaixells
que entren al port de Ciutadella, tenint en compte el gran
negoci que fan les companyies marítimes. 

Per tant, ja l’he informat de què cobren les companyies; ja
li he informat de quines són les regles del joc, crec, i, per tant,
sincerament, crec que poden fer més. El resum és que poden fer
més!

Gràcies, Sr. President. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula, en torn de contrarèplica,
el conseller de Mobilitat i Habitatge. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Castells, aquesta vegada
intentaré contestar les coses que m'ha plantejat i fer-ho d'una
forma més directa, no estic molt avesat a aquests debats
parlamentaris, i, a més, en un tema que he hagut d'aprendre una
mica a l’apressada en aquest tema, li ho reconec també, perquè
no era el tema més fort que duia abans de venir aquí. I sí que
crec que, amb sentit comú i amb criteri, es pot arreglar tot. 

Vostè em parlava de la responsabilitat que tenim amb fer
això, i llavors ho lliga a la capacitat que podem tenir per
regular aquesta qüestió del port, de les festes de Sant Joan, que
a mi em sembla, la veritat, que aquí no..., es difícil que
coincidim; perquè vostè acaba de dir..., vostè diu que la
responsabilitat és nostra i que ho podem regular i que ens
posam de perfil i tot això, però llavors m’acaba dient que tenim
unes taxes que les podem distingir i això per regular això, o un
tema d'operativitat portuària. A veure, així no ho arreglarem
només, però jo crec que vostè el que deia, o el que ha
manifestat públicament és que nosaltres hauríem de limitar la
capacitat de dur gent allà. Per tant, d'alguna manera ve a fer
responsable el Govern del tema dels excessos o de l’excés de
gent que pugui haver-hi a les festes. I això, li repeteix que no
podem estar-hi d'acord.

Que li cobrem una taxa més alta a les companyies els dies
de les festes de Sant Joan, no sé si els dissuadiríem gaire, i la
prioritat portuària serà la que és quasi sempre, perquè no és que
aquell dia es col·lapsin tant, perquè no és que hi hagi més
excés, és que hi ha la normal oferta que sol haver-hi.

Llavors, és clar, em parla també d’aquest tema de la llei,
crec que la llei a l’article 16 marca què és l’OSP, però l'article
14, que és on parla d'aquesta qüestió de la regulació que ha de
fer la llei, el que diu l'apartat 2 i el que diu l'apartat 4, hi ha una
certa contradicció aquí,  perquè l’apartat 2 parla d'això que
vostès demana amb l’obligació, és on s’aferra, però l’apartat 4
diu que això no pot suposar per si mateix cap variació del
règim de llibertat de prestació ni la imposició d'Obligacions de
Servei Públic en aquests trajectes.

I allà on anam, que és al final on anam, de si el decret ha de
marcar uns mínims o no. Això està obert, vull dir, si hi ha
demandes en aquest sentit, el decret ens ha costat fer, i
nosaltres creiem, honestament, a la conselleria, que el servei
entre Menorca i Mallorca o entre Ciutadella i Alcúdia està
suficientment cobert per les línies que ara hi ha. Vostè em diu,
posa, poseu uns serveis mínims més alts i així, si abaixen,
podrem tenir més per exigir. És que fins ara, i l'experiència que
tenim, és que mai, al nostre entendre, mai no han estat
descuidades les necessitats o els mínims imprescindibles per a
la gent de Menorca, almenys aquesta és la  informació que jo
tenc. És veritat que jo no he viatjat molt entre Menorca i
Mallorca, però almenys són les informacions que tenim, que
aquests serveis estan coberts ara per les companyies, i a l’hora
de marcar també uns mínims, també ens hem de justificar,
també ens hem de justificar. Per tant, això és el que hi ha. 

Perquè, és clar, vostè no n'ha parlat, però l'altre dia també
vaig veure que exigia a una visita que feia a València que
s'havia també..., marcava una espècie d’OSP entre València i
Menorca. A l’any 21, entre València i Menorca, permeti’m que
li digui, ja sé que no és motiu d'aquest debat, però permeti’m
que li digui, entre gener i abril va haver-hi 49 freqüències; per
a l'any 22 estan previstes 231 freqüències entre València i
Menorca. I vostè, amb tota la llibertat, jo no li critic, doncs diu
que s'hauria de fer una cosa..., que jo entenc que és una notícia
que està bé, que ho exigim, però el mercat ho cobreix això. Per
tant, quan demanem una Obligació de Servei Públic, o una cosa
d'aquestes, ha d'estar ben justificat, perquè, si no, no ens ho
deixaran fer. Entén?

I jo crec que en aquest sentit, a la línia de Menorca i
Mallorca també ens passa una mica el mateix, vostè diu:
podrien posar uns serveis mínims més alts; bé, tal vegada sí,
però jo crec que està ben cobert amb aquestes freqüències que
tenim. I la continuïtat es troba també al mateix decret, perquè
és obligatòria fer-la durant tot l’any. Per tant, aquests mínims
crec que cobreixen les necessitats.

Si a partir de les al·legacions que hi hagi a aquest decret,
que repeteix es troba en exposició pública, i per fi tenim un text
i per fi el tenim en exposició, i això no m'ho negarà, qualque
mèrit devem tenir en això, doncs, ens permet fer-hi feina,
parlar. Hem allargat el termini d'exposició fins al dia 13 de
juny, per tenir temps d'acabar de parlar amb tothom, i quan
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tenguem un text definitiu crec que acomplirà l'objectiu de la
llei, almenys així ho esper.

Moltes gràcies, Sr. President, i senyores i senyors diputades. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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