
DIARI DE SESSIONS DEL

PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2022 Núm. 131

 

Presidència
del Sr. Vicenç Thomas i Mulet 

Sessió celebrada dia 13 de setembre de 2022 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 7222/22, presentada per la diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
relativa a mesures de prevenció de l'assetjament escolar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7951

2) RGE núm. 7225/22, presentada pel diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració
de la gestió de fluxos turístics de la present temporada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7950

3) RGE núm. 7227/22, presentada per la diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
promoció turística.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7952

4) RGE núm. 7228/22, presentada pel diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turistes a les
Illes Balears durant l'estiu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7954

5) RGE núm. 7229/22, presentada pel diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques en
matèria d'habitatge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7955

6) RGE núm. 7230/22, presentada per la diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament
dels centres de salut durant l'estiu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7957

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 131 / 13 de setembre de 2022 7949

7) RGE núm. 7231/22, presentada pel diputat Sr. José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a infraestructures
en matèria de cicle de l'aigua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7958

8) RGE núm. 7232/22, presentada per la diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
increment en 1.500 pacients a la llista d'espera de consultes externes a l'Hospital Mateu Orfila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7959

9) RGE núm. 7233/22, presentada pel diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concepte del
deure d'abstenció. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7960

10) RGE núm. 7325/22, presentada en substitució de la RGE núm. 7234/22, per la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar l'arribada de pasteres a les Illes Balears. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7962

11) RGE núm. 7240/22, presentada pel diputat Sr. Sergio Rodríguez Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
subministrament d'energia a Balears. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7963

12) RGE núm. 7242/22, presentada per la diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment
de torrents a Menorca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7964

13) RGE núm. 7244/22, presentada pel diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a prioritats en
matèria de recursos hídrics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7965

14) RGE núm. 7241/22, presentada pel diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a massificació turística.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7967

15) RGE núm. 7223/22, presentada pel  diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a adjudicació de les farmàcies de les quals es va iniciar procediments l'any 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7968

16) RGE núm. 7239/22, presentada pel diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
millora i perspectives de futur de nins i joves a Balears.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7969

17) RGE núm. 7245/22, presentada per la diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a futura
acció del Govern davant l'actual desgovern del pacte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7970

18) RGE núm. 7235/22, presentada pel diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures addicionals
per tal de pal·liar els efectes de la crisi inflacionària sobre els ciutadans i les empreses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7972

II. INTERPEL·LACIÓ RGE núm. 6980/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a l'inici del nou curs escolar 2022-
2023 i la implantació de la LOMLOE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7973

III. MOCIONS:

1) RGE núm. 5103/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en gestió sanitària, derivada
del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4038/22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7979

2) RGE núm. 5245/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de seguretat,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 770/22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7987

IV. PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 4900/22, dels grups parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos,
MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Grup Mixt, relativa a Pacte balear pel benestar emocional
i la salut mental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7996

V. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat
de l'educació dels infants matriculats al tercer nivell d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantils i de la seva
xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per a la creació d'un fons extraordinari per compensar una part dels
descomptes del transport interurbà a partir de l’1 de setembre de 2022 i fins el 31 de desembre de 2022 (escrit RGE núm. 6962/22, del
Govern de les Illes Balears). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8002

 



7950 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 131 / 13 de setembre de 2022 

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia. Abans de començar el plenari farem un minut de
silenci en record del Sr. José Luís Martín Peregrín, que va ser
diputat durant la primera legislatura i la segona legislatura del
Parlament, entre d’altres responsabilitats polítiques, i que
malauradament ens va deixar el passat dia 30 d'agost.
Començam el minut de silenci.

Moltes gràcies. 

Senyores diputades i senyors diputats, abans de començar
el Ple volia, volíem dirigir-los unes paraules: esper que tots
vostès hagin tengut uns dies de descans profitosos i que
venguin amb les energies renovades i un esperit constructiu per
afrontar aquest nou període de sessions.

Estaran d'acord que hem viscut una legislatura complexa
amb moments molt difícils en els quals la societat ha tengut un
comportament modèlic i, per aquest motiu, hem de continuar
estant a l'alçada, fent la feina com fins ara. En els moments de
dificultat els ciutadans cerquen i necessiten solucions, idees i
exemplaritat. Així també esperen que els seus representants
siguin un referent de conducta.

Som al Parlament, seu de la paraula i la llibertat d'expressió,
i és cert que pensam diferent i que sentim diferent, però aquesta
no ha de ser l'excusa per allunyar-se del respecte, l'educació,
l'elegància parlamentària, la cortesia i la disciplina
reglamentària que marca el nostre reglament.

Hem de defugir d'expressions i conductes ofensives al
decòrum de la cambra o dels seus membres i del menyspreu
personal que enterboleixen un clima constructiu per demostrar
que la política serveix per millorar la vida de la gent. 

Els que conduïm les sessions plenàries parlam perquè es
desenvolupin dins un àmbit correcte i respectuós. Esper,
esperam, comptar amb la seva col·laboració el que resta de
legislatura perquè els plenaris es puguin seguir desenvolupant
de la millor manera possible.

Moltes gràcies. 

Ara sí, començam el plenari amb el primer punt que
correspon al debat de les preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple. 

Ens han avisat que el Sr. Conseller d'Educació i Formació
Professional té un problema d'accessibilitat al Ple i, per tant,
ajornarem la primera pregunta i quan ell sigui aquí present la
formularà la Sra. Catalina Pons.

I.2) Pregunta RGE núm. 7225/22, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de la gestió
de fluxos turístics de la present temporada. 

Començam, idò, amb la segona pregunta RGE núm.
7225/22, relativa a valoració de la gestió de fluxos turístics de
la present temporada, 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... -el conseller acaba d'arribar, però
faig la pregunta igualment, d’acord, perfecte...

(Remor de veus)

Gràcies, president. Sr. Conseller, para reducir la sensación
de masificación, tanto desde la cadena de valor de la industria
turística como desde algunas organizaciones, como por ejemplo
la Fundación Impulsa, se le reclama una acción pública eficaz
en la gestión de los flujos turísticos en nuestras islas. 

Por tanto, ¿cómo valora el Govern la gestión de los flujos
turísticos en esta temporada? 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Yo creo que hemos visto momentos
complejos a lo largo de esta temporada en los meses de julio y
agosto, donde después de dos años, de dos años donde
prácticamente no ha habido actividad turística ni económica y,
a pesar de eso, nuestras infraestructuras, la calidad de nuestra
oferta se ha podido mantener y, a pesar -como digo- de tener
que haber prácticamente que arrancar de cero este año, yo creo
que la respuesta ha sido satisfactoria, pero está claro que
tenemos que mejorar en la gestión, tenemos que tomar más
medidas, se han iniciado muchísimas medidas en la gestión de
flujos en estos años en materia de accesibilidad, en todas y cada
una de las islas, para ayudar a controlar y mejorar en la gestión
de la calidad del turismo, y creo que tenemos que seguir
haciendo esas mejoras que van a redundar en sostenibilidad y
en establecer según qué tipo de límites, que creemos que van en
esa dirección, y este gobierno lo lleva haciendo ya bastantes
años. 

Agradezco que Ciudadanos se sume a ese debate de
gestionar los flujos, porque entiendo que gestionar flujos es
acotar, es introducir sostenibilidad, es introducir determinadas
limitaciones en algunos momentos, porque estaremos de
acuerdo en que si no se hacen determinadas medidas los flujos
pueden ser ilimitados y no tenemos el control de las entradas en
nuestras islas.

Por tanto, la gestión de flujos yo creo que es uno de los
grandes retos, como usted ha dicho estamos trabajando en esa
dirección, pero creo sinceramente que después de dos años muy
complejos, que en julio y agosto hayamos tenido días también
que hayan podido ser duros no quita que no se haya hecho el
trabajo y que nuestros servicios no hayan estado a la altura. 
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Hemos sido una de las comunidades más ejemplares en
gestión durante este verano si nos comparamos con cualquier
otra comunidad autónoma de la península. 

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Conseller, me habla de “momentos
complejos”, pero la sensación de masificación desde luego no
se reducirá aplicando las consignas que le proponen sus socios,
consignas que desde luego nos llevarían a la España vaciada...

(Remor de fons)

Así como en Palma, con mejor o peor resultado, se activa
la Operación Nube cuando se prevé un incremento de visitantes
en el centro histórico, en el Govern deberían tener prevista una
operación nube balear o como la quieran llamar, para esos días
en que se prevea mayor concentración, mayor flujos de turistas,
momentos complejos, como ha dicho usted; un plan de gestión
de flujos turísticos, una operación nube que afecte a todas las
administraciones implicadas, el Govern, consejos,
ayuntamientos en coordinación, desde luego, con las empresas
del sector. 

Desde la prueba piloto de la época COVID le hemos estado
pidiendo que el Govern haga una apuesta seria por la
digitalización turística, una digitalización que permita tener
herramientas para poder tomar decisiones en caso de activar
una operación nube balear.

Sr. Conseller, en la lucha contra el turismo de borrachera el
Govern ha ido a remolque del sector, en sostenibilidad, en
excelencia, el Govern siempre ha ido a remolque del sector. En
economía circular el Governo ha ido a remolque del sector.
Ahora que el sector le pide gestionar los flujos turísticos,
póngase las pilas para no volver a ir a remolque ni desde luego
alimentar el monstruo, el monstruo de la turismo-fobia. 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Creo que coincidirá conmigo en que
más que una operación nube nosotros lo que tenemos es sol y
prácticamente ese sol durante todo el verano es lo que hace que
seamos un especial atractivo para estos meses. Por tanto, creo

que lo que ha hecho el Gobierno es eso, sí que está ordenando
los flujos. Fíjese que ayer conocíamos que se han reducido las
escalas en el puerto de Palma más de un 20% de las llegadas de
los grandes cruceros, precisamente para redundar menos en esa
llegada masiva a la ciudad de Palma. Se está trabajando en los
accesos a determinadas playas, se está trabajando en introducir
mejoras y caminamos de la mano del sector en esa dirección.
Por eso hemos tomado medidas como la congelación de plazas,
como la ordenación de nuestro territorio de una mejor manera,
y yo creo que también nos gustaría saber qué opinan ustedes de
esas medidas para poder seguir hablando ...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

I.1) Pregunta RGE núm. 7222/22, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, relativa a mesures
de prevenció de l'assetjament escolar. 

Recuperam la primera pregunta, RGE núm. 7222/22,
relativa a mesures de prevenció de l'assetjament escolar, que
formula la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes. Té la paraula la Sra.
Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Sr.
Conseller, bon dia. La meva pregunta té una motivació,
clarament, una qüestió d'un infant a una escola de Lloseta que
ha estat notícia, però realment creim que això és la punta de
l'iceberg d'un problema que venim arrossegant de temps
pràcticament immemorials. Aquesta pregunta que li vull fer és
què fa la conselleria per evitar combatre l'assetjament escolar. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller d'Educació i
Formació Professional.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL: 

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sra. Pons,
gràcies per aquesta pregunta, una pregunta segurament
adequada en funció de les circumstàncies. 

En primer lloc, nosaltres, ho hem dit sempre, rebutjam com
a govern qualsevol tipus de maltractament i abús contra un
menor, lògicament. Però bé, jo li explicaré què vàrem fer, què 
hem fet fins ara i què seguirem fent.

Des de 2016 vàrem aprovar un protocol d'assetjament
escolar, un protocol que es va fer a partir de l'Institut de
Convivèxit, un institut que es va aprovar durant el segon pacte
de progrés i que durant l'època del PP va quedar com una
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guadiana que va desaparèixer, i que de qualque manera va
suposar un primer element de cara a tenir una eina important i
hem fet la formació de més de 4.000 docents per tal que
d'intentar treballar aquesta qüestió des del punt de vista
preventiu i d'intervenció. 

En tercer lloc, cal dir que tots els centres tenen una comissió
de convivència. Cal dir que cada any Convivèxit fa un informe
sobre la realitat de la convivència dins l'escola, un objectiu
clau, convivència i respecte, i que de cada vegada més el
nombre de casos baixa i que el nivell d'èxit de les intervencions
cada vegada és més important, parlam d'un 75% d’èxit. Això és
bo o dolent? Nosaltres, en qualsevol cas, malgrat sigui un, a
nosaltres ja ens pareix massa. Per tant, nosaltres seguirem
treballant en aquest cas en tots els aspectes perquè consideram
que és un tema cabdal per possibilitar la convivència dins els
centres i crear ciutadans de futur que siguin capaços de
conviure amb respecte. Això és el que feim. A més, des de
Convivèxit, que  ha incrementat de cara al curs, aquest curs, el
nombre de persones, treballarem tot el benestar emocional i la
salut mental, que també és una altra variable important. 

També som una de les primeres comunitats autònomes que
hem aprovat una prevenció del suïcidi, que també és un tema
que també ens preocupa, que de vegades tot va relacionat. Per
tant, seguirem treballant amb els centres, treballant en la
formació i posant i millorant aquest protocol que en definitiva
és clau. 

Però, en definitiva, jo li vull dir una cosa, la prevenció és
una cosa que competeix als centres, però també a les famílies,
als mitjans de comunicació i a la societat. Nosaltres volem la
col·laboració de tots per intentar que aquesta xacra realment
desapareixi dels nostres centres educatius. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, estic d'acord amb això,
que és una feina de tots, absolutament d'aquí. El que m'ha
agradat és que vostè almanco no ha dit el dia d'avui, això ha
passat sempre, que és el que sentim en ocasions quan parlam
d'aquest assetjament escolar. 

A nosaltres no ens agrada parlar de bullying, en realitat
quan parlam de bullying a les escoles parlam d'aquell infant que
li peguen, que l’insulten, que no volen jugar amb ell, que tenen
amb ell una discriminació sexista, sexual, de qualsevol tipus. És
això el que passa, és el que ha passat tota la vida, pot ser, però
a nosaltres no ens ha de consolar. Vostès no en són culpables,
però sí són responsables com a govern de posar fil a l'agulla i
donar llum i que ningú no ens doni fum en una qüestió com
aquesta. 

Les conseqüències són terribles. És a dir, aquell infant que
de petit no té amics amb qui jugar, que li donen una empenta
perquè no vol jugar a futbol i vol llegir un llibre, per posar un
exemple, són terrorífiques. Què passa?, que al final hi ha
actituds passives, baixa autoestima, trastorns emocionals,
problemes psicosomàtics, depressió, ansietat i pensaments
suïcides, com vostè ha dit. 

Faig una crida aquí, o feim una crida des d'El Pi, a tota la
societat, però també a la comunitat educativa: professors i
professores, pares i mares, aquells infants que moltes vegades
pateixen durant anys aquest assetjament i no saben que ho és,
que es pensen que és normal que els tractin així. Hem de fer
pedagogia i prevenció, perquè vostè sap perfectament com jo
que un infant amb una galtada no aprèn, aprèn amb amor, aprèn
amb companyonia, aprèn amb amics, aprèn amb reforç de
l'autoestima. Així com aprenem com a éssers humans per ser
uns adults forts, contents i feliços. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller d'Educació i
Formació Professional. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL: 

Moltes gràcies, Sra. Pons. Estic totalment d'acord amb
aquesta reflexió, cosa de tots,  comunitat educativa, famílies i
mitjans de comunicació. També cal dir que una sobreexposició
d'aquests temes de menors concrets no és positiva. Una altra
cosa és que hi hagi un debat seriós i rigorós sobre aquestes
qüestions, però a mi em preocupa aquesta sobreexposició, que
no només no resol el problema sinó que a vegades l’agreuja.
Per tant, nosaltres seguim treballant, ja hem treballat en el cas
de l’infant aquesta mateixa setmana passada amb tota una sèrie
de membres per tal que allà no torni a passar res i que anam a
solucionar els problemes de convivència que...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 7227/22, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a promoció turística. 

Tercera pregunta, RGE núm. 7227/22, relativa a promoció
turística, que formula la diputada María Salomé Cabrera i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. Conseller. Estamos
teniendo una temporada turística muy buena y gracias a ello se
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ha recuperado el empleo y riqueza. Eso está claro, y el Partido
Popular nos alegramos sobradamente. Sin embargo, esto ha
sido utilizado para generar controversia sobre la saturación, que
no deja de ser un reflejo de la deficiente gestión del Govern, y
la promoción turística es también gestión, y ya sabemos que es
competencia de los consejos insulares, pero también sabemos
que es objetivo de la AETIB la estrategia turística para mejorar
el posicionamiento internacional de Baleares. Pero ahora
resulta que MÉS per Mallorca se descuelga en contra de la
promoción turística, la vincula a la masificación, pide que no
se le destine ni un euro en los presupuestos e incluso que se
prohíba; cuando al mismo tiempo asistimos a los espectáculos
vergonzantes de los pactos de izquierdas a vueltas con la
promoción turística y con amenazas de ruptura de gobiernos
que nunca se producen. 

Por tanto, Sr. Conseller, ¿qué valoración hace de estas
declaraciones de sus socios de gobierno respecto de la
promoción turística?

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Me alegro de que se alegre de la
situación de nuestras islas, básicamente porque ustedes no
ayudaron en nada a que hayamos llegado al día de hoy. Sí
tengo que agradecer..., comparto las opiniones de Miquel Mir
y por eso este gobierno no hace promoción turística. Este
gobierno ¿sabe cuándo hizo promoción turística con todos los
socios de acuerdo? Los dos últimos años cuando no había
turistas en nuestras islas. ¿Sabe qué dijo usted en Pleno?, que
no habría ni salud ni economía con este gobierno. No apoyaron
ninguna de las medidas para reflotar el sector, para apoyar a los
trabajadores...

(Alguns aplaudiments)

... para apoyar a nuestras empresas. Se pusieron de lado. El
Partido Popular ante cualquier crisis se pone de lado. 

Hoy dice que están contentos por el esfuerzo conjunto de
administraciones públicas, instituciones y sector económico
para llegar al día de hoy. Sin los 855 millones muchas empresas
no habrían llegado; ustedes no estuvieron a favor. Si no hubiese
habido una reforma laboral no tendríamos la calidad del
empleo que tenemos; ustedes no estuvieron a favor, estaban en
contra de la calidad del empleo. Están en contra de la
recuperación de estas islas  porque nunca han estado a favor de
todas las medidas pactadas y todo el gobierno en su conjunto
en los dos últimos años apoyamos las mismas medidas. 

Y, efectivamente, este año hemos vuelto a una normalidad
que hace que el gobierno no haga promoción turística porque

la hacen los consejos. Por tanto, no hay ninguna diferencia en
ese sentido. ¿Ha habido altura de miras en los dos últimos años
para llegar al día de hoy? Sí, de todo el gobierno y de todos los
partidos políticos que le dan apoyo. ¿Ha habido altura de miras
del Partido Popular? Nunca, nunca han ayudado, nunca han
propuesto, nunca han estado al lado, nunca han remado, nunca
se han sentado con las organizaciones sindicales y
empresariales para pactar los planes que han permitido que
lleguemos al día de hoy. 

Por tanto, me alegro de que se alegre, a pesar de que con
ustedes nunca hubiese habido estas cifras de empleo, nunca
habría habido calidad del empleo y nunca estaríamos en esta
situación. Por eso están en la oposición y seguirán estando
porque es lo único que saben hacer.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Supongo que también se hará
responsable cuando en invierno tengamos problemas, las colas
del hambre, los problemas, la incertidumbre para la temporada
de 2023...

(La diputada pica damunt el faristol)

¿También se hará responsable de todo eso, Sr. Conseller?
Y promoción, si no me equivoco, ustedes tienen colgado en la
página de la AETIB los comarketing, las ayudas para los
eventos, que usted no lo haga en temporada alta es otra historia,
pero esto ya viene de mucho tiempo atrás.

Lo suyo es de traca, Sr. Conseller. Usted ha pasado de hacer
leyes para el decrecimiento y decir que no hacían falta tantos
turistas para mantener el nivel de empleo y riqueza a sacar
pecho de que gracias a la gran temporada turística con cifras de
2019 se ha conseguido el pleno empleo, que la saturación ya es
una sensación y que nos sobran turistas.

Sr. Conseller, bienvenido a la realidad, bienvenido al
mensaje del Partido Popular, porque mire, nosotros apostamos
por una promoción turística para modelar la demanda y
conseguir un turismo de calidad y sostenible adaptado a cada
isla, tal como ya se recogía en los planes integrales de turismo
2012-2015, 2015-2025 del Partido Popular. Convendría que se
los leyera.

Y también creemos que para combatir esa sensación de
saturación, el camino es la gestión con control de ilegales, con
medios para combatir el turismo de excesos, con tecnología
para flujos de turistas, con infraestructuras del agua, de
movilidad, gestión de zonas naturales y no con la prohibición
como toda solución. 
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Por tanto, dedíquense a gestionar el éxito también en
promoción turística y abandonen sus infantiles trifulcas
políticas. Si no lo hacen ahora lo hará el Partido Popular de
Marga Prohens a partir de mayo de 2023 si los ciudadanos nos
dan su confianza.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. El Govern no hace promoción
turística, no sé si es el mejor día para hablar de la promoción
turística que se hace desde los consejos, Sra. Cabrera, en todo
caso le puedo garantizar que el debate en sí no es si sobran o no
turistas. Nosotros decimos abiertamente que no hacen falta
tantas plazas turísticas, por eso se han congelado 30.000 plazas
turísticas. No sabemos qué quiere el Partido Popular. El Partido
Popular apuesta por masificar más, por más volumen, por más
tamaño, por más crecimiento y por empleo más precario. Ese
es su modelo. Y me alegro que vuelva a citar las cifras de 2019,
porque en 2019 llevaban cinco años sin gobernar en la
oposición. Gracias a que ustedes no gobiernan tenemos las
cifras de 2019, seguiremos mejorando, seguiremos apostando
por calidad y por mejorar la vida de nuestros ciudadanos.

Ustedes se oponen incluso...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 7228/22, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a turistes a les Illes Balears
durant l'estiu.

Quarta pregunta, RGE núm. 7228/22, relativa a turistes a les
Illes Balears durant l'estiu, 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, Sr. Negueruela, enguany,
sobretot gràcies als empresaris turístics, hem tornat tenir una
bona temporada. Les seves conclusions, en canvi, han tornat ser
massa ambigües,...

(Remor de veus)

... ho hem vist ara mateix. 

Els seus socis de MÉS sí que parlen clar en aquest sentit,
ells no en volen, de turistes. Nosaltres també són clars: a
nosaltres ens agrada el turisme i volem turistes. 

Vostè, que és el segon i l'aspirant que va darrere Francina
Armengol i el responsable de Turisme, agrairíem que parlàs
clar, vostè està content com nosaltres perquè han vengut molts
de turistes o està enfadat i malsofrit com els seus socis de MÉS
perquè troba que han vengut massa de turistes?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Yo estoy contento y entiendo que
ustedes ahora se apunten al carro porque no hicieron nada
para..., que usted habla de que los empresarios han llegado, sí. 
¿Sabe que nos dicen muchos empresarios? entre otras cosas
gracias a las ayudas que se hicieron estos dos años para que
puedan llegar. ¿Sabe quién no ayudó? El Partido Popular.
¿Sabe también de que estoy muy orgulloso y muy contento? De
que hayamos tenido pleno empleo. Me alegro de que tengamos
además calidad en el empleo. Somos la comunidad autónoma
con menos temporalidad y con menos parcialidad, gracias a una
reforma laboral y a las políticas hechas en los últimos años.
Hemos pasado del 30% de tasa de temporalidad al 12%. 

¿Sabe qué opina el Partido Popular? Que están en contra,
porque ustedes no quieren que haya contratos fijos y fijos
discontinuos en nuestras islas; quieren precarios, quieren
trabajadores temporales y mal pagados; están en contra de subir
el salario mínimo, están en contra de la calidad del empleo. 

Por tanto, se alegra de las cifras de empleo, pero lo que no
dice a los trabajadores es que con ustedes serían temporales,
serían a tiempo parcial y tendrían salarios más bajos porque no
están de acuerdo ni con las subidas salariales del convenio
colectivo ni con el salario mínimo interprofesional, y hemos
visto que no están ni siquiera de acuerdo en que se suban las
pensiones a los trabajadores de estas islas, ese 10% que
prácticamente es lo que se tendrá que hacer. 

Por tanto, nosotros nos alegramos de cómo estamos
gestionando la economía, sobre todo para que llegue a las
clases medias y trabajadoras de estas islas. 

Ustedes todavía no sé con quién están, lo que sí sé es que
siempre que se han posicionado es en contra de los trabajadores
de estas islas, es en contra de los empresarios de estas islas, es
en contra de los autónomos de estas islas porque no han
apoyado ni siquiera las ayudas que hoy permiten hablar de los
datos que tenemos y que usted diga que está contento.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Canviam de cicle polític, però el Sr.
Negueruela continua igual de crispat i enfadat; de desesperat
que està es torna a posar medalles que no són seves. Si enguany
hem tengut una bona temporada turística ha estat perquè els
empresaris han estat capaços de fer una passa endavant després
de dos anys de dificultats per culpa de la COVID. 

En canvi, tot el que depenia de vostè, Sr. Negueruela, tot el
que depenia del Govern, tot el que depenia d’Armengol, tot ha
fallat, i potser que sigui vera que hi hagi hagut qualque dia,
qualque setmana una sensació de massificació, però no per
massa turistes, sinó per falta de gestió. 

Vostè és incapaç, Sr. Negueruela, de gestionar l’èxit, hem
tornat patir massificació d’'oferta il·legal, hem tornat patir
massificació de turisme d'excessos, problemes al transport
públic per falta de freqüències; hem tornat patir vessaments a
les platges per falta d'inversions; hem tornat patir falta de
pàrkings dissuasius a les platges i problemes en els accessos a
Palma per falta d'infraestructures.

En tot això falla vostè quant a gestió política, però no es
posi nerviós, no és una excepció dins el Govern, perquè el
Govern després de vuit anys falla absolutament en tot:
massificació, en tenim, sí, a la sanitat, tenim una massificació
i saturació a les llistes d'espera de gent que espera per
operar-se,...

(Alguns aplaudiments)

... tenim una saturació en els centres d'atenció primària, tenim
una saturació en els centres de salut dels nostres pobles; tenim
una massificació també en educació a l’inici del curs escolar,
tenim saturació de barracons, és ver que ara el conseller en lloc
de “barracons” en diu “aules modulars”, tenim una saturació de
ràtios en educació; també tenim una massificació de sensació
d'inseguretat, més ocupació il·legal que mai i més pateras estan
arribant que mai a les Illes Balears i tenim una saturació i una
massificació també en imposts, en burocràcia i en estructura
política, basta veure quan arriba l'equip de govern de la
presidenta Armengol amb el seu séquito d'assessors i de càrrecs
polítics, però tranquil·litzin-se perquè...

(Remor de veus)

...aquesta sensació de massificació en tots els àmbits és la
darrera temporada que la patim perquè a partir de l'any que ve
Marga Prohens posarà fil a l’agulla.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Ha pasado el verano, tenemos una situación económica muy
distinta a la de los dos últimos años. Creo que usted..., no sé
qué ha pasado este verano, cuánto ha trabajado para que todos
hagan la misma muletilla, las mismas frases, las mismas
retóricas.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Creo que los empresarios de estas islas, los trabajadores
autónomos saben que hemos gestionado bien. Somos la única
comunidad autónoma que ha destinado los 855 millones
íntegros, vital para que llegase hoy en día. Eso a usted..., hasta
a ustedes se lo dicen los empresarios de estas islas. Ustedes no
sabrían gestionar eso porque nunca lo han hecho, nunca han
apostado por las ayudas,...

(Remor de veus)

... se han puesto los ERTE necesarios para que las empresas
llegasen vivas, ustedes nunca lo han hecho y sigue sin decir
nada respecto a los trabajadores y trabajadoras de estas islas.

Ustedes solo hablan de la parte empresarial a la que
nosotros ayudamos, pero no de la parte laboral a las que
ustedes quieren condenar de nuevo a la precariedad. Critican
las subidas del SMI; critican la actualización de las pensiones;
critican los contratos fijos y fijos discontinuos porque prefieren
contratos temporales, trabajadores pobres, para que todo quede
en las manos de los de siempre, y me sorprende mucho que
usted me hable de... 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 7229/22, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a polítiques en matèria d'habitatge. 

Cinquena pregunta, RGE núm. 7229/22, relativa a
polítiques en matèria d'habitatge, que formula el diputat José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr.  Conseller, ens
pot explicar en què s'han vist beneficiats els ciutadans de les
polítiques elitistes d’aquest govern?
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Sr. Camps, la pregunta em demanava en matèria
d'habitatge què havíem fet per facilitar l’emancipació als
ciutadans de Balears o a la gent jove. Polítiques elitistes jo no
les conec o almenys que afavoreixin res del que ha dit.  

L’emancipació de la gent jove no depèn només de la
política d'habitatge, depèn també de la política de formació,
que aquest govern té molt present, i de la política d’ocupabilitat
o del mercat laboral, que crec que també està a la vista la
fortalesa d’aquest govern en aquest aspecte.

Llavors, nosaltres feim feina per a tothom, feim feina
perquè..., bé, per a tothom no, per als que més ho necessiten. És
veritat que tenim programes específics per a joves dins la
política d'habitatge, potser li haurem d'explicar una vegada més
perquè vostès això no ho coneixen massa o no havien fet massa
política d'habitatge en aquest sentit. És veritat que les
dificultats del mercat en aquest sentit són molt grosses, però
nosaltres hem intentat alleujar amb moltes mesures les
conseqüències d’això. Hem multiplicat per set les ajudes de
lloguer des de l'any 2015, hem multiplicat per sis i mig els
imports que destinam a les ajudes de lloguer i hem posat en
marxa una vertadera política que afavoreixi també els joves. El
50% dels pisos adquirits per tempteig i retracte són per a joves
directament, el 15% de totes les promocions d'habitatge nou
també són per a joves. 

Per tant, crec que les polítiques ajuden que la gent més jove
pugui tenir una millor manera d’emancipar-se en aquesta
comunitat, almanco molt més que quan governaven vostès. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS: 

Moltes gràcies, Sr. President. La diferència, Sr. Conseller,
de la realitat als somnis que vostès viuen. 

Des que vostès governen l’exconseller Marc Pons va
anunciar, el març de 2019, que disposava de 1.039 habitatges
cedits als grans tenidors. Vostè, el març de 2021, va anunciar
un procés d'expropiació de 56, que el desembre varen passar a
16. A dia d'avui encara estan tancats. Des que vostès governen
han provocat que el preu de venda l'habitatge sigui un dels més
cars d'Espanya. Des que vostès governen el preu del lloguer ha
pujat aquest any un 11%. Des que vostès governen les forces i
cossos de seguretat de l'Estat, els funcionaris de l'Estat, els
metges i infermers, es veuen obligats a renunciar a la seva feina
perquè no poden pagar els preus dels lloguers que vostès, amb

les seves polítiques, ens duen. Des que vostès governen les
llistes d'espera dels habitatges de l'IBAVI han passat de1.700
quan hi havia el Partit Popular a 10.000; aquest és l’èxit de la
seva gestió. 

Des que vostès governen som de les sis comunitats
autònomes més afectades per l'ocupació, per a vostès no és un
problema, però per a la gent de Balears és un problema i gros.
Des que vostès governen són incapaços de lliurar en condicions
als nous habitatges; a Vila va fer el ridícul, Sr. Conseller, no hi
caben ni els electrodomèstics. Des que vostès governen un de
cada set pisos es poden llogar amb el bo jove. Des que vostès
governen la llista d'espera a les residències de la UIB ha
incrementat pels preus que disposen a aquesta universitat. Des
que vostès governen som de les poques comunitats autònomes
que no contempla el Pla jove per al lloguer. 

Sr. Conseller, açò no és una moda nova, açò és una
necessitat social. Els joves de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera, perquè s’han de desplaçar de l’illa, però molts de
mallorquins es veuen obligats a haver de fer la setmana a
Mallorca per poder cursar els seus cursos universitaris. I vostès,
amb aquests preus de lloguers en les seves polítiques
fracassades, fan una cosa inviable. 

Des que vostès governen, Sr. Marí, han aconseguit que el
lloguer sigui un luxe i comprar sigui un somni per a la majoria
de ciutadans de les Illes Balears. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Una bona part del discurs no
l’he entès massa, però faré esforços per intentar entendre què
vostè vol dir. 

El bo s’aplica a aquesta comunitat, al contrari per exemple
del que passa encara a comunitats governades per un partit com
el seu, com són Andalusia i Madrid, que encara segons sembla
allà no en saben res de l'aplicació del bo jove. Nosaltres ja el
tenim en marxa, 2.000 sol·licituds. Per tant, arribarem a 9,6
milions en dos anys amb 250 euros mensuals de renda. Aquesta
és una realitat i la feim possible. 

Amb aquest discurs -tenc molt poc temps per rebatre-, però
amb aquest discurs que vostè m’ha fet estic ben segur que a
partir d'aquí quan s'hagi de votar la Llei d'habitatge de l'Estat
vostès estaran d'acord amb el control del preu del lloguer que
nosaltres demanam, per poder fer possible tot això que vostè
diu aquí i poder fer preus assequibles per a la gent que
necessita un lloguer. Estic ben segur que amb aquest discurs el
Partit Popular canviarà d’idea i en comptes de criticar la llei
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donarà suport a les nostres demandes perquè puguem fer també
possible el control dels preus del lloguer.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 7230/22, presentada per la
diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a funcionament dels centres
de salut durant l'estiu. 

Sisena pregunta, RGE núm. 7230/22, relativa a
funcionament dels centres de salut durant l'estiu, que formula
la diputada Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Marí. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, considera que els centres de salut han pogut
donar un servei de qualitat durant aquest estiu?

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):

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tots i a totes, esper
que hagin descansat i venguin amb moltíssima salut en aquest
període. Els nostres professionals, Sra. Diputada, sempre donen
un servei de qualitat al sistema sanitari públic i privat en
aquesta comunitat. No negaré que el sistema sanitari ha passat
per moments complicats durant l'estiu, sobretot durant el mes
de juliol, hi havia molts de professionals encara afectats per la
COVID i que foren positius i, per tant, vàrem tenir baixes
considerables sobretot, ja li dic, durant el mes de juliol.

Així i tot, durant els mesos de juliol i agost d'enguany a
Atenció Primària s'han fet 1.300.000 consultes, s'han millorat
els circuits a Infosalut Connecta amb la contractació de nous
professionals per a un sistema de gestió que permet que si una
persona necessita el metge, el tengui, però també altres
professionals puguin resoldre de manera eficient determinades
situacions, fins i tot sense necessitat de desplaçar-se al centre
de salut, com és Infosalut Connecta. 

Per tant, hem tengut dificultats?, sí. Hem cercat solucions?,
també, perquè aquest govern, Sra. Diputada, sempre ha estat i
estarà al costat de les persones. 

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, va ser el Sindicat de
Metges, SIMEBAL, qui va denunciar i qui va exigir el passat
mes d'agost, “medidas oportunas para garantizar una
cobertura sanitaria de calidad”. Són els metges que denuncien
que les condicions actuals de feina, la sobrecàrrega que
pateixen i la falta de facultatius dificulten garantir un servei de
qualitat i són els ciutadans que ho pateixen. 

Aquest estiu sanitaris i pacients ho han passat malament. A
Can Picafort fa quinze dies no hi havia metge, a Marratxí
només un metge, esperes superiors a dues hores i pacients no
atesos indignats. Té un 10% de la plantilla dels centres de salut
de Mallorca descoberta, els metges d'Eivissa i Formentera amb
820 pacients més que la mitjana nacional. És això qualitat? El
98% de metges de Primària de les Pitiüses i Mallorca reclamen
més facultatius i transparència. Saturació a urgències
hospitalàries, però com no vol que se saturin si durant un cap
de setmana té 69 places de metges sense ocupar, sense cobrir
a centres de salut? 

I ja no només són els ciutadans o els professionals que
denuncien aquesta dramàtica situació, també Inspecció de feina
ordena l'ib-salut a avaluar la sobrecàrrega de Primària. El
Defensor del Poble obrirà una investigació pel mal
funcionament dels centres de salut, arran de les queixes
presentades per professionals, sindicats i pacients.

Amb més inversió que mai en sanitat, amb una despesa
sanitària a Primària per sobre d'altres comunitats autònomes
demostra que no és capaç de gestionar amb resultats la sanitat
a Balears. Ja n’hi ha prou d'excuses, ja n'hi ha prou d'anuncis,
la gent pateix, i vostè segueix sense cap solució efectiva i
eficient a les llistes d'espera, al col·lapse i a la falta de metges.
Assumeixi que el seu govern s'ha quedat sense idees, assumeixi
que no tenen projecte i que estan esgotats, assumeixi que la
seva gestió ha provocat una degradació progressiva del sistema
sanitari. Nosaltres, des del Partit Popular, continuarem
reclamant i proposant mesures valentes per millorar la sanitat
d'aquestes illes. 

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. La veritat és que ja li ho he dit, hem
passat situacions complicades, sí. Els motius són bastant
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evidents, i també els he explicat durant tot l'estiu, i són baixes
per COVID dels professionals, sobretot el mes de juliol, un
increment molt important de la població que hem tengut a la
nostra illa, que ens dóna moltes altres bones notícies, però
també situacions complexes, i merescudes vacances dels
professionals. Crec que això també són motius que han quedat. 

Veig que a l'inici del curs parlamentari continua igual que
sempre, amb una crítica destructiva al sistema sanitari públic
d'aquestes illes. Vostès sabran per què volen desprestigiar el
sistema sanitari públic i els seus professionals en aquesta
comunitat autònoma; m'agradaria sentir mesures, aquestes
mesures valentes que vostè diu són les mesures proposades, per
exemple, a la Comunitat de Madrid, on s'han tancat 37 centres
de salut, les urgències de 37 centres de salut. Farien això
vostès?, tornarien a tancar els centres de salut els horabaixes?,
que és el que fan també a altres comunitats del Partit Popular.
Aquestes són les mesures valentes que plantejaria el Partit
Popular? 

Miri, Sra. Diputada, invertim, tenim més força que mai, més
il·lusió que mai, més ganes que mai per millorar i continuar
millorant el sistema sanitari públic, perquè estam al costat de
les persones.

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 7231/22, presentada pel
diputat Sr. José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a infraestructures en matèria de cicle de
l'aigua.

Setena pregunta, RGE núm. 7231/22, relativa a
infraestructures en matèria de cicle de l'aigua, que formula el
diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Bonet. 

EL SR. BONET I DÍAZ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Srs. Diputats, Sr.
Conseller.

Es evidente que usted y su gobierno de izquierdas han
fracasado en materia de ciclo del agua. Usted mismo aseguró
hace un par de días que nos enfrentamos a un cóctel molotov en
recursos hídricos. Usted, y no nos sorprende porque ustedes
siempre hacen lo mismo, culpó al turismo, culpó a la
masificación, culpó incluso a los residentes por consumir agua.
Usted culpa a todo el mundo menos, que es lo que tendría que
haber hecho, que es mirarse al espejo o mirar hacia su bancada,
que son los únicos culpables de la situación límite que tenemos
aquí en Baleares. 

En la misma línea usted lamentó la gran cantidad de agua
que se pierde por la red de agua potable e instó a impulsar y
priorizar políticas en este sentido. Ahora, Sr. Mir, le pregunto:

ahora usted, ahora, después de dos legislaturas, ocho años, insta
a los que vengan a priorizar políticas en este sentido? Le
recogemos el guante, por supuesto; pero lo peor es que usted ya
adelantó porque no han hecho absolutamente nada en estos
ocho años, y leo textualmente lo que usted dijo: “son
actuaciones caras, complejas y no suelen dar votos”, sin
despeinarse, ¿nos podría decir, así también, sin despeinarse,
por qué con unos presupuestos históricos año tras año, con
millones de euros de fondos europeos, con ecotasa y con más
dinero que nunca, ustedes han sido incapaces de ejecutar las
infraestructuras necesarias en materia de ciclo del agua en esta
legislatura? 

Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom. Sr. Bonet,
aquest govern ha executat, executa i executarà totes les
inversions hidràuliques que estan contemplades a la seva
planificació. I li diré, ras i curt, vostè és un tergiversador de
primera categoria, perquè les meves declaracions anaven
referides als ajuntaments, que són els que tenen les
competències. Vostè aquí és un covard també. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I DÍAZ:

Gràcies, president. No esperaba menos de usted, Sr. Mir,
usted, como siempre, dando la culpa al Partido Popular,
diciendo que el Partido Popular no hace nada o no hará nada -
lo dirá ahora-, pero conviene que no olvide nunca, que no
olvide nunca que ustedes llevan ya ocho años gobernando, dos
legislaturas y que si miramos más hacia atrás, ustedes han
gobernado doce de los últimos dieciséis años. Ustedes han
tenido más tiempo y más dinero que nunca para ejecutar,
invertir en ciclo del agua, construir depuradoras y no han hecho
absolutamente nada. 

Y ¿sabe por qué?, yo se lo voy a decir: primero porque son
incapaces, porque son unos gestores lamentables y porque son
unos ecologistas de despacho; y segundo -y se lo repito, porque
sé que le duele-, porque usted ya dijo que esto no da votos.
Como su ecologismo termina, además, en el tuit, termina en la
pancarta y termina el día de las elecciones, nos encontramos en
Palma que cada vez que llueve sigue llenándose de aguas
fecales, ocho años después.

Por tanto, ahora tiene la oportunidad de hacer algo en los
próximos presupuestos. Comprometan los presupuestos de la
comunidad autónoma, pida a Europa los millones de euros que
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hagan falta y exija que la totalidad de la ecotasa se destine a
ciclo del agua. Si es así tendrá todo nuestro apoyo. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Em sorprèn que s'atreveixi
a venir aquí una altra vegada a recriminar a aquest govern les
inversions que fa en matèria hidràulica, bàsicament perquè és
tot el contrari del que vostès varen fer, que, per cert, foren la
major xacra d'inversió hidràulica d'aquesta comunitat
autònoma. No sé si les informacions que vostè fa, les fa des de
la ignorància o des de la demagògia, que tampoc no sé quin
dels dos atributs em preocupa més. El que demanen vostè i el
seu partit és precisament el que fa aquest govern, s'han oblidat
de que des de l'any 2015, aquest govern ha fet possiblement la
major etapa d'inversió hidràulica d'aquesta comunitat
autònoma. I li donaré algunes dades. 

Miri, en sanejament i depuració des de l’any 2015 a 2021
-recordi bé la xifra-, aquest govern ha invertit un total de 395
milions d'euros 395 milions d'euros; en abastament des de l'any
2015 ha invertit gairebé 25 milions d'euros front als 10 milions
d'euros que va invertir el Partit Popular; en domini públic
hidràulic, per tant, torrents, hem passat d'un pressupost de
724.000 euros l'any 2016 a un total de 4.1 milions d'euros l'any
2022. A títol d'exemple i a títol comparatiu, per si a vostè
també li interessa i vol fer malabarismes que tant li agraden:
l'any passat aquest govern va executar 13 milions d'euros en
depuració, l’any que el Partit Popular, de manera
extraordinària, en va executar més, varen ser 8 milions d'euros. 

Miri, Sr. Bonet, jo no li tornaré treure -li ho promet- la carta
que el gerent de Emaya va enviar el conseller Biel Company
l'any 2014, li promet que avui no la hi trauré, però no puc
acceptar ni mitja lliçó d’un partit que va amagar i ocultar una
sequera, que va eliminar el cànon de sanejament i que vol
suprimir l'impost de turisme sostenible. Miri, jo li dic si vostè
ve aquí amb propostes definides, sap perfectament que em
trobarà, ho sap perfectament, que em trobarà per treballar. Ara
bé, si ha de venir aquí a fer demagògia, jo l'únic consell que li
puc, de moment, donar és que vagi repassant les xifres per
evitar el ridícul que avui ha tornat fer.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyor Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 7232/22, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a increment en 1.500
pacients a la llista d'espera de consultes externes a
l'Hospital Mateu Orfila.

Vuitena pregunta, RGE núm. 7232/22, relativa a increment
en 1.500 pacients a la llista d'espera de consultes externes a
l'Hospital Mateu Orfila, que formula la diputada Maria
Assumpció Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
senyora Consellera, bon dia. Més de 5.400 menorquins esperen
avui ser atesos a les consultes externes de l'Hospital Mateu
Orfila. En un any aquesta llista d'espera s'ha incrementat en un
1.513 usuaris, com valora vostè aquest augment del 28%?

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Com explicava abans, Sra. Diputada,
hem patit unes onades de COVID enguany, molt grans. Sembla
que la pandèmia hagi acabat, però, per exemple, comparant el
nombre d'ingressos enguany és superior a l'any passat en el
mateix període, cosa que ningú no s'ho imagina, però els
primers mesos de l'any hi va haver més ingressos hospitalaris
per COVID. Per tant, el sistema sanitari s'ha vist afectat i
aquesta és una realitat que no podem negar. 

En paral·lel, el Servei de Salut opera més que mai,
l'Hospital de Son Espases que és referència també per a la
població de Menorca, ha operat molt més durant el mes d'agost
que qualsevol agost de l'any. Per tant, els professionals fan un
esforç, crec que encomiable, per poder reduir les llistes
d'espera. Tenim pla de xoc, tenim mesures, tenim propostes, les
executam, les executam, i una mostra, Sra. Diputada, és que,
per exemple, vostè em parla de les consultes, les demores
quirúrgiques a Menorca -és que ho hem dir tot- han disminuït
de 94 a 67 dies de demora, els pacients que esperen 180 dies o
sigui, més de sis mesos han passat de 156 a 37, 37 encara són
i ens hem de continuar amb aquests projectes.

Quant a consultes, hi ha més persones, sí, hi haurà més
persones, també. Pensi que mentre feim activitats, mentre
recuperam tota l'activitat ordinària i es fan més consultes a
Primària, es deriven més consultes a l'hospital. Per tant, hi ha
més consultes, el més important és parlar de demores, és veure
com podem reduir el temps que esperen aquestes persones, no
nombre de persones, sinó el temps que esperen. I en aquests
moments la demora mitjana de Menorca és un poc inferior, un
poquet inferior, un dia o dos, no massa, de les Illes Balears,
com li deia a la seva companya, som al costat de les persones,
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hem demostrat que som capaços de baixar i millorar les llistes
d'espera i així ho continuaran fent.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, gràcies, Sr. President. Consellera, no vulgui desviar
l'atenció amb altres dades de l'ib-salut a Menorca. 

Miri, des del Partit Popular li demanam explicacions pel
col·lapse que hi ha avui a les consultes externes del Mateu
Orfila. Per tant, no mesclem, consellera, una cosa amb l'altra.
Mala gestió, consellera.

Miri, les xifres han empitjorat aquest darrer any. Ara mateix
-ara mateix- hi ha 2.083 pacients que duen més de dos mesos
esperant ser atesos per un especialista a Menorca, i açò
significa, entre altres coses, incomplir el decret de demora
sanitària. En total, consellera, 5.433 menorquins afectats per
una demora mitjana de 63 dies, tots aquests menorquins, tots
aquests, tenen dret a una atenció ràpida i eficaç i no els la dóna
aquest govern, el Govern de la Sra. Armengol. Li demanam que
incrementi amb urgència la plantilla d'especialistes de
l'Hospital Mateu Orfila per poder reduir així aquesta llista
d'espera, perquè hi ha en joc la salut de moltes i moltes
persones. Venim d'acord amb el pla per humanitzar la sanitat
pública, li ho havia demanat el Partit Popular, però no pot
deixar centres de salut sense metges els caps de setmana, ni
5.400 menorquins que esperin ser atesos per especialistes.

Sobretot, consellera, gestioni millor, perquè el pla de xoc
per reduir aquestes llistes d'espera a Balears ha fracassat, i
vostè ho sap. El juliol hi havia quasi 66.000 persones, ciutadans
pendents d'una primera consulta, 2.700 més que el mes d'abril,
i vostè ho sap, consellera.

Expliqui’ns què pensa fer, perquè és clar que fins ara el que
han fet ha donat uns pèssims resultats.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sra. Diputada, els que fan demagògia
són vostès, que no poden comparar un període de vacances
perquè sempre durant els mesos d'estiu augmenten i empitjoren
les llistes d'espera, i no ha passat en aquesta comunitat

autònoma, per exemple, en llista d'espera quirúrgica, no ha
passat perquè s'han pres mesures, i sí que baixa.

El pla de xoc s'ha posat en marxa enguany, fa uns mesos.
Per tant, no em pot dir que no funciona quan ha funcionat en
determinades especialitats, en determinades proves i en
determinats moments.

I em fa gràcia que parlin del decret de garantia de demora
quan vostès el varen derogar.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.9) Pregunta RGE núm. 7233/22, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a concepte del deure
d'abstenció.

Novena pregunta, RGE núm. 7233/22, relativa a concepte
del deure d'abstenció que té el Govern, que formula el diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos, señoras y
señores diputados, este verano hemos visto dos noticias
especialmente graves y preocupantes que definen además en su
manera de contestar cuál es moralmente la actitud de un
gobierno. 

Una ha sido una sentencia firme de un tribunal que anulaba
una resolución del exdirector general del ib-salud -su marido,
Sra. Consellera- en el que se afirmaba textualmente que había
una causa evidente de abstención y condenaba en costas al
Govern. Usted en comisión calificaba eso de un simple error
administrativo. 

Por otro lado, hemos visto que el Consejo de Gobierno
aprobaba un decreto ley en el que equiparaba a los auditores de
la Sindicatura de Cuentas con los interventores, firmando dicho
decreto ley la consellera Sra. Sánchez, afectada por el texto del
mismo. Ante ese escándalo, los funcionarios se quejaron y se
rectificó después de estar diez días en vigor ese decreto ley.

Por tanto, ante esa situación nos preocupa muchísimo saber
cuál es el concepto de abstención que tiene el Govern.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la consellera de Salut
i Consum.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. El concepte d’abstenció que té
aquest govern és el que fixa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera, mire,
usted empezó mal, empezó mal ya en 2015 con una resolución
de este parlamento que precisamente reprobaba su actitud por
nepotismo y ha estado siete años incumpliendo esa resolución,
un error administrativo lo define perfectamente también la ley,
un error es un error involuntario, fácilmente comprobable, que
son errores ortográficos, numéricos, de nombre o de fecha, y
sin embargo la Ley de buen gobierno, la Ley 4/2011 define el
derecho de inhibición y de abstención en su artículo 36 y dice
que tiene el deber de abstenerse cualquier alto cargo que
tramite cualquier tema que tenga que ver con él directamente o
con alguien de su parentesco, y su incumplimiento da lugar a la
aplicación del régimen de sanciones, régimen de sanciones
establecido en la Ley 2/1996, de incompatibilidades, artículo
15, apartado e), que dice: “El incumplimiento del deber de
abstención será motivo de infracción”.

¿Ha levantado usted expediente por los motivos de no
cumplir el deber de abstención de su marido, exdirector
general?, ¿lo ha levantado?, porque ha incumplido el deber de
abstención de forma clara, porque lo dice además un tribunal. 

Pero además no solamente eso, es reincidente, mírese el
boletín oficial de 23 de marzo de 2019 en que el exdirector
general firma una resolución en un proceso de asignación de
traslados de médicos de familia en el que además sale él
precisamente como persona en dicha resolución, más motivo de
abstención precisamente y firmado en el boletín oficial de la
comunidad autónoma es imposible que exista. 

Por tanto, usted prometió cumplir y hacer cumplir la ley, no
solamente tiene que evitar las listas de espera, tiene que
cumplir y hacer cumplir la ley.

Haga el favor...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la consellera de Salut
i Consum.

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

 Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, repetiré allò que vaig
explicar en aquest parlament dia 2 d'agost: l'exdirector general
del Servei de Salut va ratificar la decisió que va prendre un
tribunal sobirà; el tribunal va decidir deixar fora del procés una
persona, un candidat que havia signat el seu examen i, per tant,
s'havia botat l'anonimat, el criteri d'anonimat, i el que li puc dir
és que el Dr. Fuster o el Sr. Fuster es va abstenir, es va abstenir
de prendre decisions, de prendre decisions que afectassin
aquest procés, aquest procés d'oposició i altres processos
d'oposició.

(Remor de veus)

Com a director general va ratificar les decisions del
tribunal, com tots els altres tribunals, sense participar,
intervenir o modificar cap de les decisions preses pel tribunal. 

Es pot imaginar que si els Serveis Jurídics, els serveis de
Recursos Humans o el mateix director general o el director
general hagués sabut que no podia firmar aquesta resolució no
l'hagués firmat. Vostè es pot imaginar... Vostè creu realment
que si l'exdirector de l'ib-salut hagués sabut que no podia firmar
la decisió l'hagués signat...

(Remor de veus)

... quan hi ha moltes altres persones que poden signar aquesta
decisió?, que ja dic... aquesta resolució, que són decisions que
han pres altres professionals.

I aquest i no cap altre va ser el motiu de la seva renúncia
immediata en el mateix moment en què va ser conscient, en el
mateix moment en què va tenir-ne coneixement. 

I jo crec que una persona honesta, que ha demostrat ser
honesta durant trenta anys, que ha gestionat gran part dels
serveis d'aquesta comunitat autònoma, crec que els seus
principis ètics queden demostrat...

(Remor de veus)

... i els del Govern també quan el primer que fa quan és
coneixedor d'aquesta situació és dimitir.

Ell va dimitir i podem parlar...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

Ustedes, Sr. Lafuente, pueden seguir con la política a
dentelladas, que es lo que mejor se les da, la política a
dentelladas, que no lleva a ninguna parte...

(Remor de veus) 
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Podemos hablar de moral, podemos hablar de ética.
Ustedes si gobernaran, como lo hicieron cuando gobernaron
y usted era consejero, por ejemplo, tuvieron la poca ética de
echar a 2.800 trabajadores públicos. Esto no lo hará este
gobierno ni lo ha hecho. 

Tenemos principios éticos, los cumplimos y seguimos al
lado de las personas gobernando con...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.10) Pregunta, RGE núm. 7325/22, presentada en
substitució de la RGE núm. 7234/22, per la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures per evitar l'arribada de
pasteres a les Illes Balears. 

Desena pregunta, RGE núm. 7325/22, presentada en
substitució de la RGE núm. 7234/22, relativa a mesures per
evitar l'arribada de pasteres a les Illes Balears, que formula la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Cada verano hemos preguntado al
Govern cuáles eran las gestiones que estaban haciendo para
prevenir la llegada de pateras y cada año nos han contestado
que todo estaba perfectamente controlado, que se había
aprobado un protocolo y que había una perfecta coordinación
con Delegación de Gobierno del Sr. Sánchez, pero frente a las
palabras tenemos la realidad: en lo que va de año más de 1.400
migrantes han llegado a Baleares y sólo este fin de semana la
mayor llegada de pateras nunca vista, 22 pateras con cerca de
400 migrantes irregulares, entre los que se encuentran mujeres,
niños pequeños, y han llegado a casi todas las islas: a Mallorca,
a Ibiza, a Formentera y a Cabrera. 

Las instalaciones de la Policía Nacional han quedado
desbordadas para acogerlos y se han visto obligados a utilizar
carpas en el antiguo cuartel de Son Tous, hasta que los puedan
repatriar o, lo que suele suceder muchas veces, soltarlos a la
calle. 

¿Continua pensando el Govern que Pedro Sánchez ha
tomado las medidas adecuadas para evitar la llegada de pateras
a Baleares? 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots i a totes. Bon dia, Sra.
Riera. Vostè començava la seva pregunta demanant què havia
fet el Govern per evitar l'arribada de pasteres. Jo crec que el
primer, i supòs que ho deu saber, és que aquest govern no té
competència, cap competència ni una, en el control de
fronteres. El control de fronteres és competència del Govern
d'Espanya, per tant, de la Guàrdia Civil en aquest cas. 

Què s'ha fet des del Govern de les Illes Balears? El que s’ha
fet ha estat coordinar-nos amb el Govern d'Espanya per tal que
quan arribin pasteres i quan arribin immigrants a les nostres
costes puguin ser atesos en les millors condicions possibles i,
sobretot, se'ls doni un tracte humanitari. Per això es va signar
un conveni amb el Ministeri Interior per tal d'habilitar espais al
quarter de Son Tous on aquests immigrants poguessin estar en
condicions adequades i en condicions humanitàries, que és el
que ha fet a partir d'aquest dissabte que s'han obert les
instal·lacions de Son Tous, que és el que es posa en marxa.
Fins ara no hi ha hagut motiu per obrir Son Tous perquè amb
les instal·lacions i amb les places que tenia la Policia Nacional
era suficient. 

Per tant, aquest govern ha fet el que està a les seves mans
per donar un tracte humanitari a totes aquelles persones que
fugen de la guerra, que fugen de la pobresa i que no es fiquen
dins una barca per travessar la Mediterrània per caprici, sinó
que es fiquen dins una barca per necessitat i perquè vénen
cercant una vida millor. I el que haurien de fer vostès es tenir
una mica d'empatia. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gracias, Sra. Garrido, pero mire si tienen una labor, tienen
la responsabilidad de dirigir las reclamaciones de los
ciudadanos de Baleares al Gobierno estatal. Si no saben hacer
ni eso pues no necesitamos a su gobierno, la verdad. 

Mire, entendemos que le moleste que el Partido Popular le
pregunte por el tema de la migración, pero la verdad es que
Pedro Sánchez nos ha dejado tirados este verano, tirados igual
que cada año mientras ustedes, en vez de reclamar, miran hacia
otro lado. 

Mire, el año pasado tuvimos migrantes escapando de un
avión por las pistas del aeropuerto, que aún no han aparecido
todos; migrantes durmiendo en el suelo de un parking de la
policía; migrantes tirados por el suelo de la rampa de la
vergüenza en la jefatura, así le han llamado. Y este año ¿qué
tenemos? En vez de poner solución, Pedro Sánchez rompe las
relaciones con Argelia y rompe el principal control de llegada
de migrantes; consecuencia directa: 1.400 migrantes irregulares
en lo que va de año, mucho más que ningún verano y un 45%
más que ningún año a estas alturas. Como dice la gente en la
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calle, Sra. Garrido -conviene que salgan a la calle-, el dato
desmonta el relato. Esa es su realidad. 

(Remor de veus)

Sabemos que es un problema complejo, sabemos que no
hay que caer en discursos populistas, pero sabemos y lo sabe la
gente que no se puede...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... negar la realidad ni mirar hacia otro lado, como están
haciendo ustedes con el pasotismo de Pedro Sánchez. 

 ¿Piensan reclamar algo? ¿Piensan exigir algo? Nosotros le
pedimos, hay una ruta consolidada de Baleares, por lo cual pida
que sea primera línea de frontera, pidan recursos para la Policía
y la Guardia Civil, pidan más personal y que les den un sueldo
digno y se coordinen...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Riera, hi ha una ruta
oberta a Algèria a la Mediterrània que arriba a les costes
d'Andalusia, de Múrcia i de Balears. No és una ruta oberta a
Balears que ha fet el Govern de Múrcia o d'Andalusia, perquè
vostè fa preguntes aquí que no és capaç de contestar a dos
governs on el seu partit governa...

(Se sent la Sra. Riera i Martos de fons que diu: “som aquí,
som aquí”) 

... aquest govern sí que..., aquest govern sí que té una
col·laboració totalment estreta amb la Delegació de Govern i
amb el ministeri per tal de donar un tracte humanitari a
aquestes persones, que és el que ens interessa. 

Vostè parla de l'any passat, per què parla de l'any passat de
la rampa, etc.?, perquè no és capaç de parlar que enguany el
tracte humanitari que s'ha donat a tots els migrants ha estat per
mor de les instal·lacions de Son Tous, perquè d'enguany no pot
dir res. Per això se’n va allà. 

I li dic una cosa, Sra. Riera, fa més de vuit anys que aquesta
ruta està oberta, governava el Partit Popular i no va fer
absolutament res més. Li don la culpa jo al Sr. Rajoy que
aquesta ruta s'obrís fa vuit anys, li don la culpa? No. La culpa

que hi hagi una ruta migratòria a la Mediterrània és de la
guerra, és de la pobresa i aquesta gent el que fa...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments) 

I.11) Pregunta RGE núm. 7240/22, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a subministrament d'energia
a Balears.

Onzena pregunta, RGE núm. 7240/22, relativa a
subministrament d'energia a Balears, que formula el diputat
Sergio Rodríguez Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té la paraula el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados. Sr. Yllanes, ¿está garantizado el suministro de
energía en Baleares durante el invierno? Y lo que es más
importante, ¿está garantizado a un precio asumible por los
consumidores? 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a totes i a tots. Crec
que és interessant aquesta pregunta, i gràcies per aquesta
pregunta, Sr. Rodríguez, perquè crec que parlar de
subministrament elèctric és important ateses les circumstàncies
que hi haurà a la tardor i a l'hivern. 

Crec que sí, que estam en condicions de dir que hi haurà
garantia de subministrament energètic a les Illes Balears durant
aquest hivern i que el Govern de l'Estat continuarà fent esforços
perquè aquesta energia sigui assumible per tothom en aquest
país. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Rodríguez. 
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Conseller. A ver, el futuro que nos espera es
fruto de una política suicida que liquida nuestra soberanía
energética poniéndonos en manos de terceros, algunos de ellos
inestables o directamente hostiles; una política que, por oscuros
intereses, nos ha enfrentado con nuestro principal proveedor de
gas, Argelia, haciéndonos aún más dependiente del gas ruso;
una política que impide de manera ilógica, por ley, la
utilización de nuestros recursos naturales, que ahora son más
necesarios que nunca; una política que cierra centrales
nucleares, dinamita centrales térmicas e hidroeléctricas
mientras compra a Francia energía generada en esas mismas
centrales nucleares, muchas de ellas colocadas a lo largo de los
Pirineos, eso sí, a precio de oro. Un gobierno irresponsable,
como si se dedicasen a quemar las cosechas de trigo en plena
hambruna. Es una política absolutamente ineficaz, una política
que solo beneficia a las élites globalistas mientras nuestras
familias, PYME, autónomos e industria en general padecemos
los efectos de un precio de energía inasumible en plena ola de
inflación que empobrece a los hogares y arruina a las empresas. 

Ustedes, que hablaban de pobreza energética, han
empobrecido a todo el país con soluciones tan absurdas como
poner lavadoras a las 3 de la madrugada o hacernos pasar calor
en verano y, por lo que se ve, frío en invierno. 

Ustedes se resisten a bajar los impuestos de la energía para
poder continuar con su orgía de gasto electoral y empiezan a
valorar nuevos impuestos a combustibles o incluso rebajas en
los recibos a quienes denuncien a los que más consuman, en el
más puro estilo de una dictadura castrista. 

Afortunadamente para los ciudadanos de Baleares y de
España cada día está más cerca el momento en que ustedes
dejaran el gobierno. Y, Sr. Yllanes, usted ha hecho público que
piensa abandonar la política, esperemos que de la energía se
dedique alguien responsable y usted se podrá dedicar a su
verdadera afición que es la arqueología, buscando muertos de
hace casi un siglo. 

Gracias, Sr. Presidente. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memoria Democrática. 

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

Ingenuo de mí al pensar que le preocupaba el suministro de
energía a Baleares. Por cierto, Sr. Presidente, parece que el Sr.
Rodríguez no estaba cuando ha hecho usted la introducción de
lo que esperaba de este ciclo parlamentario. Pero bueno, sigo
diciendo que desenterrar muertos es el máximo honor que me
llevo de esta legislatura. Pero además de eso...

(Alguns aplaudiments)

..., sinceramente, no sé cuáles son sus fuentes de conocimiento.
Ayer mismo se publicaba que Francia le pide energía a España
y Francia le pide energía a España, porque la mitad de las
nucleares de Francia no funcionan y porque además Francia
sabe que España ha hecho los deberes y que España es ahora
mismo el principal productor de energía renovable de toda
Europa, y eso es muy importante. Y aquí tenemos una
obligación legal, una obligación legal de ser soberanos
energéticamente precisamente para no tener esa dependencia
del exterior, y en eso estamos trabajando, y eso lo hacemos
mediante el desarrollo de renovables, y lo hacemos porque eso
será lo que nos habrá de garantizar que el 70% de la energía
que se consuma en cada una de las islas deba ser producida en
esa isla. 

Y tenemos el evidente propósito de hacer un cambio del
modelo del modelo energético. Queremos un modelo más
sostenible, menos contaminante y mucho más económico. Las
energías renovables son mucho más económicas que esta
energía a la que usted se refiere, hidráulica o nuclear, y además
tenemos una ciudadanía absolutamente concienciada con este
nuevo modelo energético, y de ahí que ya tengamos más de
7.000 instalaciones de autoconsumo energético aquí en
Baleares, la mitad de ellas se han instalado en el último año y
ya tenemos 70 megavatios en instalaciones de autoconsumo. En
los ocho primeros meses de 2022 hemos instalado ya la misma
energía renovable de todo el año 2021. Por tanto, estamos en
la transición energética y gracias a ... 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 7242/22, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de torrents a
Menorca.

Dotzena pregunta, RGE núm. 7242/22, relativa a
manteniment de torrents a Menorca, que formula la diputada
Patrícia Font i Marbán del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Bon dia, Sr. Mir,
desig que hagi passat un bon estiu. Tornam a insistir, ens
tornam preocupar pel manteniment de torrents, justament
aquest mes que farà un any de la torrentada de Ferreries, però
no ens centram només en Ferreries, sinó en el manteniment de
tots els torrents. Jo, Sr. Mir, li he de dir que estam preocupats
davant aquesta tardor complicada meteorològicament, i li he de
dir també -em sap molt de greu dir-li-ho d'aquesta manera- que
em sents una mica decebuda, perquè vostè va dir que es farien
tot un seguit d'intervencions -se n'han fet, jo no li ho neg-, però
crec que anam molt enrere. Crec que, a més a més, des del
Consell ja vam fer un acord de Ple unànime d'octubre, amb un
recordatori que ha fet aquest estiu el Sr. Juaneda també de tot
un seguit d'actuacions que li demanàvem, com és informació,
manteniment, oferint col·laboració del Consell, dels
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ajuntaments, de l'entitat agrària, ho tenc escrit, Sr. Mir, després
ho poden debatre una mica si vol vostè, però bàsicament
pensam que hem de començar a canviar la mirada davant el
manteniment de torrents. Per què?, perquè tenim un canvi
climàtic que ens està marcant els parcs i creim que com va dir
-i permetin-me que ho llegeixi per no errar- el nostre conseller
Juaneda, una planificació amb (...) grau de conca a mig i llarg
termini, tenint en compte el canvi climàtic -insistesc, tenint en
compte el canvi climàtic. Llavors, Sr. Mir, com diu la pregunta,
pensa que la Conselleria de Medi Ambient ha complert els
compromisos adoptats en matèria de manteniment de torrents
a Menorca? 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Font, per
aquesta pregunta, benvolguda aquesta preocupació que vostè
m’expressava i compartia la preocupació i la diagnosi,
certament, enfront a una tardor que es presenta o es pot
presentar complicada en aquest sentit, i la resposta és plana i
clara: jo crec que aquest govern compleix i seguirà complint
amb els compromisos adoptats i sobretot amb les actuacions
adoptades i previstes a la planificació, sigui perquè aquest
govern té planificació des de l’any 2016 hidràulica, sempre sota
criteris tècnics.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Mir. Vostè sap que des
de la passada legislatura hem compartit sempre la visió sobre
la neteja de torrents, i hem donat sempre suport a les actuacions
que ha fet la conselleria, però jo crec que cal ..., estarà bé,
potser, que li recordi una mica quin va ser l'acord a què va
arribar el Ple del Consell, un acord a més unànime -també ho
vull recordar, perquè aquests acords unànimes són els que per
mi tenen més sentit. Per una banda, s'ha demanat que es faci
pública la planificació anual de conservació i manteniment de
la xarxa hidrogràfica, instant a la neteja urgent, que esdevengui
periòdica amb participació de municipis, consells i entitats
agràries; que la Direcció General de Recursos Hídrics faci
actualització de les infraestructures i revisió del Pla
d'inundacions; després reparar i rectificar aquelles
infraestructures que són necessàries; i -açò crec que li hauria
d'agradar moltíssim- un increment evident del personal de
recursos humans dels recursos hídrics, que és més que necessari
per poder agilitar una mica tots aquests tràmits. 

Sr. Conseller, és una petició feta des de la millor de les
intencions. Vostè ja ens coneix, em coneix personalment, no
m'agrada entrar a segons ...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

 Sí, moltes gràcies. Sra. Font, conec i aprecio la petició del
Consell de Menorca i també conec la carta que em va enviar el
conseller Juaneda fa una setmana que també va aparèixer en els
mitjans de comunicació. Molt abans d’aquesta carta, el Govern
ja actuava sobre els torrents de Menorca. Des de l'any 2016, el
Govern té una planificació cíclica als torrents de les Illes
Balears, també de Menorca, que es va duent a terme sota
criteris tècnics. Si hi ha situacions extraordinàries, com hi va
haver a Menorca l'any passat, aquesta situació, conjuntament
amb els ajuntaments, es replanifica i es fan actuacions
extraordinàries, com es va fer l'any passat a Ferreries i a
Trebalúger. Ara mateix, a dia d'avui, actuam a Trebalúger i
properament actuarem als municipis o els entorns urbans de
Ferreries, Maó i Es Mercadal. 

Per tant, hi ha aquesta planificació i la preocupació és
compartida, perquè, efectivament, tot i el manteniment dels
torrents a Menorca o a qualsevol illa de la nostra comunitat
autònoma, tot i aquest manteniment, que és imprescindible i
necessari i que s'ha de fer sota criteris, també tècnics i
ambientals, sobretot a illes com Menorca que té molt d’entorn
rústic i natural, doncs hem de tenir o no podem oblidar que el
risc zero d'inundació no existeix. I jo crec que això s'ha de dir
d'una manera plana, sobretot envers a una tardor que es
presenta, com vostè comentava, complexa, en un context
d'emergència climàtica nítid i clar, amb una probabilitat de
recurrència de precipitacions torrencials manifesta. 

Per tant, hem d'estar també preparat des d'aquesta
perspectiva social i de conscienciació envers aquesta situació.
Sigui com sigui, una altra vegada més aquí vull dir que la
Conselleria de Medi Ambient i Territori està oberta a la
col·laboració amb qualsevol administració que vulgui treballar
per un objectiu comú, que estic segur que ...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 7244/22, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a prioritats en matèria de recursos
hídrics.

Tretzena pregunta, RGE núm. 7244/22, relativa a prioritats
en matèria de recursos hídrics, que formula el diputat Jesús
Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la
paraula el Sr. Méndez. 
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EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores. Sr. Mir, por
mi propia salvaguarda haré referencia también a la alocución
presidencial que ha hecho esta mañana -usted no estaba- el Sr.
Presidente, utilizando, como el Sr. Yllanes, un poco como
barricada y protección. Porque me parece que yo voy a
abundar, precisamente y de forma muy similar a como lo ha
hecho el Sr. Bonet, en el estupor por las mismas lecturas y
espero entonces que usted no tenga que repetirme los datos y
espero, sobre todo, que no me repita las descalificaciones.

 Sr. Mir, la experiencia parece haber demostrado que
existen dos maneras de afrontar las responsabilidades en
materia de medio ambiente, una consiste en una labor callada,
callada y abnegada, en la que la administración enfrenta la tarea
de determinar y acometer las reformas infraestructurales y los
nuevos requerimientos y exigencias; esta manera de afrontar las
responsabilidades podría llamarse, por tanto, la de las
soluciones. Es cierto que esta política de responsabilidad y
soluciones tiene dos graves inconvenientes: es cara y no luce,
no necesitaremos que repita las referencias a las ..., a como
usted, por cierto, con tremenda franqueza, en sus declaraciones
manifestó cómo sucedía esto.

Es cierto también que aplicar esta política requiere, por
tanto, abnegación, voluntad, responsabilidad y sentido del
deber, pero no se preocupe, porque hay otra política alternativa,
mucho más fácil, más entretenida y mucho más rentable desde
todos los puntos de vista políticos, no solo produce votos,
además, señores, les proporciona poder, la política del
Agitprop medioambiental, se estudian exhaustivamente los
problemas, se localiza y se culpabiliza su origen antrópico, se
persigue incansablemente que ponga cara de duda, se organiza
una burocracia (...) y sancionadora y se legisla gravísimamente
sobre los medios y los bienes de producción, sobre los recursos
para alegría del ala marxista de los pactos, y sobre el accés al
ple domini de la terra para satisfacción del nacionalismo en los
pactos. Y todo con medios muy simples, asustar a la
ciudadanía, culpabilizar a la ciudadanía, acortar las libertades
y los derechos de la ciudadanía.

Sr. Mir, no queda demasiada legislatura y su gestión podrá
ser recordada como una gestión responsable que enfrentó
problemas y aportó soluciones o como un gran baño de
culpabilidad antrópica, limitadora (...) de las relaciones de las
personas y el medio ambiente.

Nos gustaría saber por cuál de ellas preferirá ser recordado,
Sr. Mir.

Gracias, he terminado.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Méndez, aprofitaré
l'avinentesa del seu comentari, que esper que no fos irònic,
efectivament no era aquí al principi del Ple per un accident que
hi ha hagut a la autopista d’Inca que m'ha aplegat i des d'aquí
esper que no hi hagi hagut cap ferit greu. Aquest era el motiu
per si li va bé i li basta com a resposta.

Aprofitaré o em centraré bàsicament a respondre, vostè sap
que jo admir la seva profunditat dialectal i intel·lectual, però tal
vegada no estigui a l'abast en dos minuts fer una dissertació
sobre, doncs, intentar respondre sobre la seva reflexió, no? Per
tant, em centraré a tractar una cosa que crec que és important,
que és la detecció dels problemes i la conscienciació de la
ciutadania per arreglar aquests problemes, i efectivament, jo
crec que la detecció de l'origen dels problemes és la base per
solucionar-los, no?

Miri, fa set anys que aquest govern, entre d'altres, va
establir les polítiques hidràuliques com una de les línies
prioritàries de la seva acció política en apostar per dos
conceptes que jo crec que són claus, que són la coordinació i la
corresponsabilitat entre totes aquelles administracions que en
són competents, i crec, Sr. Méndez, des de la humilitat, que la
nostra feina ens avala.

Per posar-li un exemple de la importància de detectar
primer el problema, doncs, li parlaré per exemple de l’informe
de depuració que aquest govern fa i presenta públicament des
de l'any 2019. A mi m'agradaria que vostè em digués una sola
comunitat autònoma, una sola comunitat autònoma del color
polític que sigui que presenti un informe de la depuració de les
seves depuradores, una sola comunitat autònoma, i el
presentam públicament. 

Per què li dic això? Perquè l'any 2019 quan vàrem presentar
el primer informe vàrem detectar que vuit depuradores no
complien. Avui en dia són tres. Ja de manera específica hem
destinat 10,4 milions a les vuit depuradores que hem arreglat i
actualment tenim 1,8 milions en execució. 

Per tant, aquest és un exemple nítid que primer, la detecció;
segon, el reconeixement; i tercer, cercar les solucions. 

I jo crec que aquesta ha de ser la política, no només
ambiental, sinó en qualsevol àrea i, en concret també, la
política hidràulica d'aquestes illes, i crec sincerament que d'una
manera indiscutible aquest és el full de ruta que aplica el
Govern de les Illes Balears.

 Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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I.14) Pregunta RGE núm. 7241/22, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a massificació turística. 

Catorzena pregunta, RGE núm. 7241/22, relativa a
massificació turística, 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, ben trobats.
Sra. Presidenta, ben trobada, espero que hagi pogut descansar
alguns dies aquest estiu, vostè i els membres del seu govern,
per afrontar aquests mesos intensos que ens esperen.

Jo avui li volia demanar sobre el que entenc que és una
certa contradicció entre els discursos i els fets. D'una banda,
des de Més per Menorca entenem i valoram que vostè, el seu
govern, les diverses institucions on governen els partits que són
al Govern assumeixin un discurs que compartesc Més per
Menorca, no?, un discurs de la contenció, d’aturar la
massificació, de posar límits, de la sostenibilitat en definitiva.

Per altra banda, veiem amb preocupació tot un degoteig que
hi ha hagut en els darrers mesos de fets polítics que han alterat
la ciutadania i que són contradictoris amb aquest missatge, que
va començar fa un any amb el tema de Los 40, eh?,
subvencionar amb l’ITS Los 40, però que després en els últims
mesos s’ha anat accelerant. L'anunci que varen fer vostè i el Sr.
Negueruela de la limitació dels creuers a Palma, que no s'ha
complert en diversos dies d’aquest estiu, després l’episodi una
mica esperpèntic del tema de l'Orgull, no?, a Palma, la
celebració de l'Orgull, amb una visió elitista, allunyada de la
veritat a les nostres illes; la minimització dels efectes que pot
tenir sobre la massificació l'ampliació de l'aeroport de Palma,
per no parlar evidentment ja de les darreres setmanes,
l'acceleració de tot això amb tot el culebrot del Visit Mallorca,
passant per l'episodi una mica esperpèntic dels nòmades
digitals, només en temporada baixa.

En definitiva, Sra. Presidenta, jo crec que és un degoteig
d’esdeveniments contradictoris amb aquell discurs, que crec
que traslladen una imatge de vacil·lació, de dubitació, de no
tenir clara aquesta política de contenció que pensava que
compartíem.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, jo també li
desig que hagi passat uns bons mesos d'estiu.

Crec que és molt clar i crec que el Govern no només en
parla, sinó que a més pren mesures i després faré un repàs breu
de les mesures importants que s'han pres des que governam en

aquestes illes entorn a una qüestió que crec que compartim
perfectament.

Aquestes illes són unes illes el model econòmic de les quals
està molt basat en el sector servei i el sector turisme,
efectivament, ara que aquest govern és molt conscient de la
massificació que es viu en els mesos d'estiu, de la problemàtica
que això genera amb els equilibris necessaris entre els residents
i els turistes, de la problemàtica que això genera en una qüestió
que per a nosaltres és bàsica, que és el sostre dels recursos
naturals, que és aigua, que és energia, que és la gestió dels
residus, que és la gestió de l'espai públic i que des de fa set
anys prenem mesures per fer això possible, per mitigar aquests
efectes negatius que poden tenir aquests efectes de la
massificació que sobretot es viu en les dues darreres setmanes
de juliol i primeres d'agost, que és quan tenim les puntes, que
hem dit des de sempre que hem d'equilibrar, que hem de fer
feina per allargar temporada turística, que ho estam
aconseguint, que hem de fer feina per mitigar aquestes puntes
i que hem de fer feina per a l’equilibri.

Ara, jo no llevaria de context el que és una realitat
objectiva: hem passat dues temporades turístiques sense
turisme, en una situació econòmica molt dura per la pandèmia
sanitària i hem aconseguit junts superar això. Jo vull posar en
valor allò que hem fet junts com a societat; institucions,
empresaris, treballadors, entitats socials que hem fet possible
treballar perquè hi hagi plena ocupació i perquè liderem el
creixement econòmic a tot Espanya. Per tant, això és positiu. 

Segona qüestió que és positiva: que tenim un govern
conscient, que no només parla amb les altres institucions, sinó
amb tots els agents socials per fer possible mitigar puntes, i que
és important, aquelles mesures que són fermes, que són de fons.

I quina és? La regulació del lloguer de vacances i la
prohibició del lloguer de vacances a plurifamiliars en moltes
zones de les Illes Balears; és de fons una llei turística que
aposta clarament per la sostenibilitat ambiental i que diu
clarament que hi ha d'haver una moratòria de places turístiques
perquè no hem de créixer més en places turístiques; és de fons
un decret de posidònia que protegeix el nostre litoral; és de
fons un canvi en l'estratègia de ports per eliminar grans ports
esportius; és de fons un decret nou que prohibeix urbanitzables
o els nous falsos urbans. Per tant, tot això és de fons i és el que
ha fet el progressisme d'aquesta terra juntament amb els agents
socials, qui sempre ha estat en contra és la dreta. 

Per tant, estic segura, Sr. Castells, que continuarem
treballant per equilibrar la nostra economia i el nostre model
social.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, jo no neg que
hi ha polítiques que van en aquesta línia, nosaltres les hem
compartit, nosaltres hem negociat i hem pactat la moratòria de
places turístiques. 

Jo el que crid l'atenció, perquè em preocupa, és els
missatges contradictoris que estam donant a la ciutadania. Li
posaré un altre exemple amb la Llei de Reserva de la Biosfera.
Resulta que el Govern d'una banda diu que està totalment a
favor, que la veu molt bé, però d'altra presenta esmenes, per
exemple, per regatejar la possibilitat que el Consell de Menorca
limiti l'entrada de cotxes. Aquesta falta de coherència i aquesta
falta d’alineació entre el que es diu i el que es fa és sobre el que
jo volia cridar l'atenció des de la complicitat i des de l'entesa
que hem tengut en moltes ocasions. 

Jo li demanaria molta més alineació entre el que es diu i el
que es fa, que no sigui que estiguem compartint un discurs amb
Més per Menorca i després estiguem fent algunes coses que
podria fer per exemple el Partit Popular. Aquesta alineació i
aquesta coherència crec que és la millor recepta per al final de
legislatura.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Li ho podria rebatre, jo li deman el
mateix: alineació amb el que es diu i el que es fa, aquí i a les
institucions on governam. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 7223/22, presentada pel 
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a adjudicació de
les farmàcies de les quals es va iniciar procediments l'any
2015. 

Quinzena pregunta, RGE núm. 7223/22, relativa a
adjudicació de les farmàcies de les quals es va iniciar
procediments l'any 2015, 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. Senyores i senyors diputades.
Sra. Presidenta, els països que progressen, els països que
avancen, els països que són capdavanters són països que tenen

unes institucions públiques que funcionen diligentment. Els
països devorats per la burocràcia, els països que tenen
administracions públiques que es dediquen a generar
entrebancs contínuament, els països amb procediments eterns
i complexos no són els països capdavanters. 

Quan una administració pública de les Illes Balears, el seu
govern, convoca un concurs de farmàcia per obrir 34 noves
oficines des de 2015, i estant al 2022, no hem estat capaços de
resoldre aquest concurs, jo li vull demanar si considera que som
capdavanters o si ens devora la burocràcia. 

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. Crec que
generalitzar mai no és bo i crec que, efectivament, després li
respondré el tema del concurs de farmàcies, però crec que
aquesta administració pública, la del Govern de les Illes
Balears, que té alguns defectes sense cap mena de dubte, i que
hem de seguir apostant per l'agilitació, per la digitalització, per
la millor atenció a la ciutadania, sense cap mena de dubte i en
aquesta línia treballam i, a més, aprofitarem part dels fons
europeus també per a això, però crec que no hem de
generalitzar amb el totum del que pot passar en coses concretes
que, a més, vostè crec que convendrà amb jo, perquè coneix
perfectament aquesta qüestió d'un concurs d'aquestes catorze
farmàcies que ve des de fa molts d'anys, efectivament, que té un
retard, que jo deman disculpes, òbviament, perquè retards no
són bons ni per a les persones que estan en aquest procés ni per
a la mateixa administració pública, però que no només té a
veure, com vostè coneix perfectament, amb el Govern de les
Illes Balears sinó que, efectivament, el procés d'obertura o de
llicència d'obertura d'una farmàcia té un procés complicat que
es basa en cinc procediments diferents que poden intercedir un
amb l’altre. 

A més, aquest concurs concret al que vostè fa referència ha
estat immers en tretze recursos de contenciosos, amb una
paralització del Tribunal Superior de Justícia de Balears de tres
anys, amb una sèrie de recursos posteriors que s’estan resolent.
Per tant, no diguem que l'administració no funciona, que
Balears és un desastre, perquè no és cert. Diguem que hi ha un
cas concret d’un concurs d’unes farmàcies que han tengut un
procés molt llarg perquè també han tengut uns recursos
administratius i uns recursos judicials que han tengut una
paralització del Tribunal Superior. 

Li puc garantir que des de la direcció general es fa una feina
intensa per fer possible agilitar al màxim la seva resolució. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Melià. 
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Sra. Presidenta, convé que faci una feina més intensa,
perquè amb aquesta intensitat no anam bé.

La llei diu que publicades les llistes definitives en dos
mesos s'ha de produir l'adjudicació i la finalització del
procediment. Les llistes definitives es varen publicar el juliol
de 2021, han transcorregut dos mesos, quatre, vuit, dotze... i
vostès no són capaços ni de fer això. I no em digui que això és
als tribunals, perquè no és el cas. Per tant, aquí falta realment
un compromís i una actuació molt més contundent, i vostè té
àrees del seu govern, i nosaltres no ens cansarem de
denunciar-ho, que no funcionen. 

El cas de la Direcció General de Recursos Hídrics és
escandalós, el retard i la lentitud acumulada en aquesta direcció
general no és admissible, i vostès no fan res. I jo li he dit altres
vegades i en altres debats que l'administració pública amb la
COVID ha demostrat una cosa que jo crec que és molt
important, que quan vol i hi ha voluntat i ganes funciona molt
ràpidament; i vostès no es cansen de bravejar dels 800 milions
d'euros, diligència, rapidesa, però per què no ho fan amb les
farmàcies i per què no ho fan amb recursos hídrics? 

Nosaltres li reclamam que d'una vegada per totes facin
l'adjudicació de les farmàcies i acabin amb aquest llarg desert
del procediment d'aquestes 34 farmàcies iniciat el 2015.

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. Li agraesc que
reconegui que efectivament han canviat coses i que aquesta
administració és molt més diligent en moltes qüestions i en
aquests sentit els 855 milions d'euros ens varen posar a primer
nivell a tot Espanya. Jo agraesc una vegada més als treballadors
públics la seva feina incansable en benefici de la ciutadania
d'aquestes illes. 

Ara, l'administració, i vostè que en sap més que jo d'això,
és garantista també. Per tant, quan hi ha un recurs s’ha de
contestar i això és el que succeeix amb aquest tema del concurs
de les farmàcies, Sr. Melià, i vostè ho coneix perfectament. Hi
ha hagut tretze contenciosos administratius, tres suspensions
per tres anys del Tribunal Superior de Justícia i ara,
efectivament, hi va haver la publicació de la llista definitiva,
però hi ha gent que ha concursat que ha tornat a recórrer, i hem
de contestar el recurs, Sr. Melià, perquè no tenim altre remei.
Hem de contestar el recurs i, efectivament, tornarem a fer la
llista provisional i la llista definitiva i hem d’arribar a la
situació de fer possible aquesta adjudicació quan la llei ens ho
permetia, perquè no hi hagi aquests recursos en marxa encara
com estan en aquest moment.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.16) Pregunta RGE núm. 7239/22, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a millora i perspectives de
futur de nins i joves a Balears. 

Setzena pregunta, RGE núm. 7239/22, relativa a millora i
perspectives de futur de nins i joves a Balears, que formula el
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente, y gracias por sus acertadas palabras
al inicio de esta sesión, esperemos que en aquella bancada
hagan caso. 

Sra. Armengol, en el inicio del último curso de esta
legislatura, ¿en qué ha mejorado la vida de los niños y jóvenes
de Baleares y sus perspectivas de futuro?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos. Supòs que es
refereix al començament del curs escolar dels infants i joves
que ahir tengué lloc a la nostra comunitat autònoma. Li he de
dir que, primer de tot, vull agrair el magnífic comportament de
tota la comunitat educativa que ha passat tres anys molt
complicat de la COVID, però que ho ha fet de forma excel·lent
i que junts n’hem sortit. 

Ahir començàrem un curs escolar amb tota normalitat, sense
cap restricció, i crec que és gràcies a la feina que una gran part
de la societat ha fet, desgraciadament no hem comptat amb el
seu suport en cap moment per sortir d'aquella situació tan
complicada. Hem començat un curs escolar que, a més,
comencen millor que altres vegades perquè comencen 560 
professors més que l'any passat. Comença amb la gratuïtat dels
2-3 anys. Comença amb la gratuïtat del transport públic o molt
subvencionat, que això també ajuda els alumnes de la nostra
comunitat autònoma. I comença amb una gran il·lusió i amb
una gran esperança en aquest nou curs escolar, i això beneficia
els nostres infants i els nostres joves. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Campos. 
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Vamos a la realidad, Sra. Armengol. Mire, la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIReF, le acaba de
decir que su gobierno tiene un presupuesto de educación
superior a la media nacional y que con ello obtiene peores
resultados. Concretamente, la proporción de jóvenes
escolarizados a los 16 años es 7 puntos inferior a la media
nacional y la tasa de abandono escolar está muy por encima, un
21,3% frente al 16% nacional; es decir, con más gasto por
alumno, más abandono y fracaso escolar. Vamos, unos cracs en
la gestión.

Sra. Armengol, las familias no llegan a final de mes, no
pueden hacer frente a los gastos escolares, no pueden pagar las
guarderías y los jóvenes sufren sus políticas. Están angustiados,
preocupados por el negro futuro al que usted les está
conduciendo, y no me extraña, porque la tasa de paro juvenil en
Baleares, según la EPA, supera el 30%. 

Y por si esto fuera poco empezamos este curso, esperemos
sea el último con usted como presidenta del Gobierno, lo
empezamos de forma caótica gracias a la LOMLOE y su ley de
educación, reafirmando además que Baleares es la Cataluña
separatista insular en el terreno educativo, imponiendo la
inmersión obligatoria en catalán. Pero ahora lo que pasa es que
está VOX para defender esos derechos constitucionales que
ustedes pisotean ,los derechos constitucionales de los
ciudadanos, y por eso su ley está en el Tribunal Constitucional.
Hemos recurrido su ley liberticida y adoctrinadora para
garantizar la libertad de las familias, entre otras cosas para que
puedan elegir libremente la lengua de enseñanza de sus hijos,
algo que por cierto la mayoría de los partidos de esta cámara
vienen impidiendo desde hace más de 25 años.

Sra. Armengol, si quiere también podemos hablar de otros
menores, de las menores tuteladas, prostituidas y abusadas,
responsabilidad suya, de su gobierno y del gobierno del
consejo, tal como le he dicho el primer dictamen del
Parlamento Europeo confirmando la falta de seguridad de las
menores, los protocolos fallidos y la falta de colaboración y
transparencia de su gobierno. Todo lo que denunciamos desde
VOX y todo lo que usted negaba.

Mire, Sra. Armengol, la vida de los jóvenes y sus
perspectivas de futuro mejorarán cuando usted y su anti
gobierno dejen de hundirnos, dentro de ocho meses. 

(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 Socías):

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, jo sé que no és molt
feiner, però convé que s'ho llegeixi bé, és ver que no diu res de
tot això que vostè diu. Vaig a l’important, que és l'educació i
que és el present i el futur d'aquesta societat. 

I, efectivament, aquesta comunitat autònoma ha aconseguit
una cosa clau, que és una inversió potent en educació a les
nostres illes, que ha fet possible que a l'època que vostè
governava, al darrer govern del Partit Popular en aquestes illes,
varen acomiadar 1.000 professors. Bé, idò ara, n’hem
contractat més de 3.000 en una situació que anam a 560 més
que l'any passat, en una situació d'estabilització de places, i
seguirem amb aquesta estabilització i a la propera legislatura
arribarem al 8% de la interinitat, que és l’adequat per a
l'estabilització de la plantilla del professorat a les nostres illes. 

Hem invertit 100 milions d'euros en noves infraestructures
educatives i seguirem invertint aquesta xifra a la propera
legislatura. Això és el que garanteix també l'adequació dins
l'entorn educatiu de les nostres illes. 

Hem aconseguit equitat en molts dels nostres alumnes i de
les nostres famílies, per això hem fet possible beques menjador
escolar. A la seva època, Sr. Campos, es dedicaven 800.000
euros a les beques de menjador escolar, ara 8 milions d'euros
per a aquest pressupost, ajudant les famílies quan més ho
necessiten. Per això començam el curs amb la gratuïtat dels 2-3
anys. Vostè, què votarà avui al decret de la gratuïtat dels 2-3
anys, perquè parla molt, però a l’hora d'ajudar la gent vostè no
hi és mai, Sr. Campos, i aquesta és la realitat de VOX i del seu
partit.

Per tant, començam amb la gratuïtat dels 2-3anys. Seguirem
la propera legislatura amb l'extensió de gratuïtat de 0 a 3 anys,
seguim millorant tots els rànquings educatius de la nostra
comunitat autònoma, i basta que miri PISA i com evolucionen
els nostres alumnes. Hem començat el curs universitari amb una
disminució dels preus de màsters i de graus i amb una
congelació de les taxes universitàries, que no té res a veure amb
allà on governen vostès ...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 7245/22, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a futura acció del
Govern davant l'actual desgovern del pacte. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 7245/22, relativa a futura
acció del Govern davant l'actual desgovern del pacte, que
formula la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Sra. Armengol, ¿cómo puede
garantizarnos que su gobierno trabajará por y para el interés
general hasta el final de legislatura ante el actual desgobierno
del pacto?

Gràcies. 
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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 Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp. Jo no veig cap
desgovern ni un, jo veig un govern centrat en allò que importa
que és la gent i els ciutadans d'aquesta comunitat autònoma.
Nosaltres estam, Sra. Guasp, fent feina per a tothom. Què hem
aconseguit?, superar una situació econòmica mai vista amb una
pandèmia sanitària mai vista, i ho hem aconseguit junts, gràcies
a aquest govern, gràcies a les institucions públiques i gràcies a
la societat d'aquestes illes.

Hem tengut una bona temporada turística que ha permès
plena ocupació per als nostres ciutadans i ciutadanes, i estam
treballant en això i estam treballant en les externalitats
negatives que això pugui tenir. Estam treballant en els fons
europeus, com executam i fent possible aquest futur millor per
a tots i per totes que ens mereixem aquesta comunitat
autònoma, i estam treballant en els pressuposts per a l'any 2023
que seran bons pressuposts, una vegada més i demostraran una
vegada més, Sra. Guasp, i crec que és bastant evident, que és
un govern estable, un govern sòlid, un govern que sap on va i
que du set anys aprovant el pressupost en temps i forma. No
tothom ho pot dir. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, presidenta, no nos cuente ya más cuentos, es que
usted vive instalada en los mundos de yupi, es que es cansino
y frustrante, de verdad. Están hipotecando el futuro de nuestros
jóvenes, de los autónomos, de las familias, de las clases medias
trabajadores de las islas, y mientras los ciudadanos están
angustiados en saber si van a poder llegar a final de mes por el
alza de precios, mientras las familias se enfrentan al inicio
escolar más caro de la historia, mientras los autónomos están
asfixiados por la política fiscal de Sánchez con la ayuda de
otros, en lugar de soluciones, ustedes lo único que ofrecen día
tras día es este show esperpéntico ya marca de la casa del pacte
de retroceso. 

Ponen una venda para paliar una herida y se vuelve a abrir
otra. Y es que llevamos así desde el principio de legislatura: los
sobresueldos de los cargos de Podemos de 22 euros, las
menores tuteladas, las vacunas de los cargos VIP, eliminar el
castellano como lengua vehicular, el decretazo contra el
turismo, el ridículo de la Ley de Menorca de la Biosfera, ahora
el patrocinio a los clubs de fútbol, ... 

Mire, presidenta, dejen de pelearse con sus socios por
limitar, prohibir y por sus cuotas partidistas y peléense con

ellos para conseguir alivio fiscal y deflactar el IVA para ayudar
a la gente, porque mientras ustedes se pelean, el Estado bate en
recaudación de impuestos a causa de la inflación, ¿no cree que
es el momento de bajar impuestos?, ¿no cree que es el
momento de ayudar a las familias y a las clases medias
trabajadoras?, es que no se enteran ustedes de que a las
familias, a los autónomos, a los trabajadores, las peleas internas
de los partidos les dan exactamente igual.

Insisto, un poco de autocrítica no les vendría mal, porque si
no, no son creíbles i erosionan las instituciones. Y le voy a
hacer una pregunta y quiero que me contesta: ¿usted hoy
revalidaría esta foto del 26 de mayo, usted dijo “lo que
funciona, no se toca”, no cree que usted y su partido se
equivocaron designando a sus socios preferentes? Créame, su
nerviosismo de estos meses la ha llevado a cometer demasiados
errores: veto a las preguntas de la oposición, gobernar a golpe
de decretazos, a golpe de improvisación, a golpe de
rectificación, a gestionar lo que es de todos sin contar con
nadie, presidenta. Le pido que deje de gobernar de rodillas ante
MÉS y deje de gobernar de espaldar a la ciudadanía.

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 Socías):

Gràcies, Sr. President. Sra. Guasp, s'ha de ser agosarada. Jo
no hi entraré molt, eh?, no hi entraré molt, però l'exemple que
vostè pregona dels pactes és el que tenien a Andalusia, Madrid
o Castella-Lleó, que varen ser dissolt per no funcionar?

La demostració en carn pròpia és que duim set anys i en
tornarem dur més. Sí, Sra. Guasp, perquè aquesta és la realitat
de gent que de vegades podem discrepar, però que ens entenem
en l'important i l'important és l'interès general, Sra. Guasp.
Aquesta és la realitat del que hem demostrat, que seguim
demostrant i que seguirem demostrant, i malgrat moltes
dificultats, i n'hi ha hagut moltes en aquesta legislatura,
exògenes a nosaltres, perquè ha vengut una pandèmia sanitària
a nivell internacional, perquè ara tenim una inflació alta per
mor d’una guerra desgraciadament injusta de Putin contra
Ucraïna, ... nosaltres, tot això, què feim davant això? Ens
posam de perfil?, no, més que mai estam devora la ciutadania,
i ho estam aconseguint, Sra. Guasp, i aquesta és la realitat. I
seguirem treballant en això.

O no em dirà que nosaltres som de les úniques comunitats
autònomes que quan tot d'una que esclata la guerra d'Ucraïna,
feim aquí un decret llei amb mesures concretes per ajudar les
nostres famílies o no ho varen fer?, o no varen fer durant tot el
temps de la COVID mesures concretes per sortir d'aquella
situació, i vàrem aconseguir els 855 milions d'euros, vàrem
aconseguir els ERTO i vàrem aconseguir la política de fixos
discontinus i tantes i tantes coses que ens han fet sortir i liderar
en aquest moment la situació econòmica i de creixement
econòmic i creació d'ocupació a les nostres illes? 
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I ara que tenim situacions complicades, seguim estant
devora la gent, clar que sí, seguim donant totes les mesures
oportunes per a la ciutadania. 

I, efectivament, crec que aquest govern és un govern sòlid
i un govern que pensa en la gent i ho demostra en la seva
activitat, en la seva acció i sobretot en la seva execució 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 7235/22, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures addicionals per tal de pal·liar
els efectes de la crisi inflacionària sobre els ciutadans i les
empreses. 

Divuitena pregunta, RGE núm. 7235/22, relativa a mesures
addicionals per tal de pal·liar els efectes de la crisi,
inflacionària sobre els ciutadans i les empreses, 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, al final de la pandèmia les ganes de viatjar i la
competitivitat de les Illes Balears com a destinació han permès
una reactivació turística contundent, i nosaltres estam molt
contents que sigui així. No obstant això, avui dia vivim la pitjor
crisi energètica i la pitjor crisi dels darrers quaranta anys, i
tothom coincideix que vénen mal dades de cara a l'hivern que
ve. Dada d'avui mateix, 10,7% d'increment de preus respecte de
l'any passat, la inflació es dispara a les Illes Balears. 

Per tant, quines mesures pensa prendre el seu govern per
afrontar aquesta situació de crisi? 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa, sempre ve un poc
tard vostè a les coses i als problemes de la ciutadania. Hem
tengut una pandèmia sanitària amb una crisi econòmica, amb
moltes dificultats, no l'he trobat en cap moment, en cap
moment, i això ho dic des del dol profund, no l'he trobat en cap
moment el seu partit ni vostè intentant cercar solucions per
ajudar la gent, en cap moment.

Esclata una guerra desgraciada a Ucraïna, nosaltres no
vàrem tardar ni una setmana a venir aquí amb un decret llei on
s’aprovaven mesures concretes de 106 milions per donar suport
al sector primari que patia, al sector del transport que estava
patint. Vàrem ser la primera comunitat autònoma i l'única que
no va tenir una vaga de transport o no se’n recorda, de tot això,

Sr. Costa? Jo me’n record bé, perquè nosaltres feim molta feina
i la feim intensament amb la gent i la feim amb els sectors
econòmics afectats i la feim amb els treballadors i treballadores
i la feim amb tothom. 

I sap què passa, Sr. Costa? Que sempre tenc el seu no en
contra, sempre tenc el seu no davant totes les mesures, no
n'aprova ni una de les que ajuden la gent. Aquesta és la realitat. 

I, efectivament, som conscients que gràcies a tot allò que
férem, als 855 milions, que tampoc no varen tenir el seu suport,
gràcies a tota la planificació del que tenim per endavant hem
superat aquesta temporada turística, l’hem superada amb nota
com a societat -com a societat- i això és important perquè ha
garantit alguns nivells econòmics que són importants per a les
famílies d'aquestes illes. 

Som conscients de la situació que viu el món i som
conscients de la situació que viu Europa, o pensa que a mi no
em preocupa és la situació energètica a nivell europeu i la
situació de molts de països emissors? És clar que sí, i estam
treballant ja per fer les mesures que prendrem si són
necessàries, perquè nosaltres sempre que hi ha problemes estam
devora la gent, tot el contrari del que fan vostès.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, la veig un poc
nerviosa, convendria que es calmàs. 

Sra. Armengol, ve un hivern difícil per als ciutadans i les
empreses de les Illes Balears. Tothom hi coincideix. Des del
Partit Popular consideram que convendria no tornar a arribar
tard, com han fet sistemàticament a l’hora de prendre mesures
i, Sra. Armengol, convendria -i ho vàrem fer la setmana
passada- que es plantejassin propostes com hem fet
sistemàticament des del Partit Popular per afrontar la crisi
econòmica, la crisi de la pandèmia també, però també la crisi
econòmica que ens ve damunt.

Sra. Armengol, per això la setmana passada la presidenta
Marga Prohens va posar damunt la taula un primer paquet de
mesures per afrontar la crisi que se’ns ve damunt.

Sra. Armengol, posam totes les mesures, totes les propostes
a la seva disposició i li demanam que ens copiï totes les que
pugui. Sra. Armengol, copiïn-nos les propostes de baixades
d'imposts; faci, en aquest cas el Sr. Sánchez ja va copiar les de
Feijóo, no passarà absolutament res perquè vostè copiï les de
Marga Prohens. 

Vostè sempre ha votat en contra de les baixades d'imposts,
això sí, quan els ha aplicat el Sr. Sánchez li han paregut
meravelloses, com la darrera vegada en el tema de l'IVA. Per
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tant, esperam que vostè baixi els imposts als ciutadans de les
Illes Balears d'una vegada per totes.

Sra. Armengol, reforci l'escut social, hem votat a favor de
tots -tots- els decrets llei que s'han posat damunt la taula en
matèria de serveis socials, tots. Aprovi un bo energètic per
intentar estalviar, impulsem els projectes d'energies renovables
entre tots. 

Sra. Armengol, li queda menys d'un any, deixi de fer
oposició a l'oposició i continuï copiant-nos.

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, no se n’adona que
vostè no té cap credibilitat amb tot el que diuen? Em diuen que
prenguem mesures que hem pres sense vostès, perquè vostès no
han volgut venir ni en el Pacte de reactivació ni a parlar amb
els agents socials d'aquestes illes, ni a fer res absolutament
per...

(Alguns aplaudiments)

...intentar superar aquella crisi i afrontar aquesta situació, però
és que, Sr. Costa, em pot explicar per què han votat en contra
de la baixada d'imposts que ha fet el Govern d'Espanya?, per
què han votat en contra de la pujada de pensions?, per què
estan en contra d’igualar-les a l’IPC?, per què han votat en
contra de la pujada del salari mínim interprofessional?, per què
han votat en contra o s’han abstingut de 855 milions? 

Em pot dir què farà avui, votarà en contra o s'abstendrà en
el decret de la gratuïtat dels 2-3 anys? Ens donarà suport en la
gratuïtat del transport públic? Sí o no?...

(Remor de veus)

Perquè vostès mai no hi són, nosaltres els anam bastant per
endavant, Sr. Costa, i aquesta és la realitat. Nosaltres ja tenim
les mesures previstes del que s’ha de fer, clar que sí, perquè
som un govern que treballa intensament amb la gent i que, a
diferència del que va fer vostè, nosaltres estam devora tothom. 

Nosaltres, Sr. Costa, el que feim és que no feim res del que
va fer el PP quan hi havia una crisi econòmica, i hem demostrat
que ho sabem gestionar i ho gestionam bé i per això tenim una
bona xifra econòmica i per això tenim plena ocupació, Sr.
Costa, plena ocupació en aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 6980/22, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a l'inici del nou curs
escolar 2022-2023 i la implantació de la LOMLOE. 

Passam al segon punt de l'ordre del dia que correspon a la
Interpel·lació RGE núm. 6980/22, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a l'inici del nou curs escolar 2022-2023 i la
implantació de la LOMLOE. Començam amb la intervenció del
Grup Parlamentari Popular i donam la paraula a la Sra. Durán.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Molt bon dia, diputades, diputats. Molt bon dia, Sr.
Conseller. Primer de tot vull expressar per part del Partit
Popular el nostre suport als professors, als docents que ahir
varen començar el curs escolar 2022-2023, també suport a les
famílies que afronten un nou curs i he de dir, Sr. Conseller,
amb molta incertesa.

Després de dos anys de situació COVID, amb tot el que ha
suposat per als docents, el professorat, Sr. Conseller, es troba
estressat, angoixat per la situació d'improvisació per la urgència
de la implantació de la LOMLOE i molt confós per la falta
d'informació, i acaba de començar el curs. 

Els docents ara, en un sols dies, han de preparar tota la
implementació d’una llei imposada a corre-cuita, sense
consens, sense la formació adequada, amb uns currículums
aprovats dia 1 d'agost, uns currículums aprovats fa just un mes,
amb molts dubtes, amb matèries noves que ningú mai no ha fet,
sense saber a dia d'avui quins seran els continguts d'aquestes
matèries noves, sense tenir clar com avaluar, etc., i ens
demanam, igual que els pares i les mares, com afectarà això
realment l'alumnat.

Estam davant d'un inici de curs gens normal, Sr. March,
entrevista sí i altra també vostè ha dit que la normalitat ha
arribat a les aules, i això és totalment fals. És cert que per
primera vegada en dos anys el curs no comença condicionat per
la pandèmia, però llevat d'aquest factor la resta és totalment
irregular. 

Sr. March, és normal començar el curs sense llibres? La
gran majoria dels nins que ahir començaren el curs LOMLOE,
que vull recordar que són els cursos senars de primària,
secundària i batxillerat, ho han fet sense llibres. A més volem
fer menció del sobrecost que representa per a aquelles famílies
que tenen nins a cursos correlatius, que abans es deixaven els
cursos de tercer a quart de secundària, de quart, de tercer de
secundària, i ara no ho podran fer.

És normal, Sr. Conseller, començar el curs sense que els
docents coneguin els continguts del text que els arribaran i que
molts d'ells ni tan sols han tengut accés a les mostres d'aquest
textos?
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És normal, Sr. Conseller, començar el curs i que encara no
s'hagi començat amb la formació d’assignatures, com per
exemple treball de recerca? I aquí li demanam quan
començaran aquesta formació.

És normal, Sr. Conseller, començar el curs i que es
publiquin els criteris d'avaluació dels cursos LOMLOE un dia
abans que comencin? Es varen publicar divendres passat.

És normal, Sr. Conseller, que comenci el curs i que l'eina de
GESTIB que servirà per avaluar aquests cursos LOMLOE
també es posi en marxa un dia abans de començar?

És normal, Sr. Conseller, començar el curs 2022-2023
després de set anys de la seva gestió, no li vull posar
qualificatiu, sense la inauguració dels centres de Palma, Inca,
Campos, Sa Pobla i tants i tants d'altres que segons vostè a
hores d'ara -i podríem treure l'hemeroteca- ja estarien
operatius?, però, és clar, tots aquests centres estaven a un pla
fracassat, pla propaganda d'infraestructures del 2016 i que ara
han passat per la legislatura que ve. Han tengut més doblers que
mai i ha faltat gestió.

I què hem de dir dels barracons, Sr. Conseller? Barracons,
eh? “Hem vengut a acabar amb els barracons de l'època del
PP”, bé idò ara tenim més barracons que l'any 2015...

(Alguns aplaudiments)

... més barracons que mai. No és cert que tendrem menys
barracons que l'any passat, sap que queden barracons per licitar
i a finals de curs tendrem bastants més barracons que l'any
passat. 

Li he de dir que la seva insistència a l'actualització de la
paraula “normalitat” no fa més que remarcar la seva mancança
i indignar els docents que l'escolten i pateixen l’estrès de la
seva improvisació. 

Sr. Conseller, tant el mes d'abril com el juny, i després de
moltes reunions que varen fer amb la comunitat educativa, les
varen fer amb la presidenta Margalida Prohens i les varen fer
també amb el coordinador d'Educació, Antoni Vera, vàrem
presentar tota una sèrie de bateries i de propostes sobre la
implantació de la LOMLOE. Li demanàvem donar suport a la
comunitat educativa, i hi varen votar en contra. El vàrem instar
que demanassin el Parlament de les Illes Balears, al Ministeri
d'Educació que dictàs una transitorietat d'un any per a la
implantació dels nous currículums. Per suposat, nosaltres
sabíem que era un gest que s'havia de fer i que tal vegada
serviria de poc, però vostès ho havien d'haver fet. Però, com ja
sabem, com sempre, la presidenta Armengol davant el Sr.
Sánchez acota el cap. Instàvem la conselleria a flexibilitzar
molt més el grau d'implantació dels diferents currículums
LOMLOE per tal de beneficiar la nostra comunitat educativa,
vostès hi varen tornar votar en contra. I no es varen veure ni
una coma de la seva planificació i han imposat el seu temps a
la comunitat educativa. Li demanàvem més formació als
docents, i per suposat hi varen votar en contra. 

A mi em fa gràcia escoltar-lo dir que al final els docents han
tengut formació telemàtica i que aquesta formació s’ha donat

a 1.500 docents. Hem fet comptes, hem fet bastant els comptes
amb les dades que vostès donen, hem comptat tot el nombre de
professors que vostès diuen per a aquest curs escolar, més de
16.000, hem restat els professors que no impartiran cursos
LOMLOE i ens dóna un total de 7.250 docents que impartiran
cursos LOMLOE. Torn a repetir, són els senars de primària,
secundària i batxillerat. D’aquests 7.200 han tengut formació
1.500, és a dir, ha tengut formació un 20% del professorat. La
gran, gran majoria del professorat, un 80%, ha començat sense
cap tipus de formació. 

Li demanàvem adequar l'aplicació del GESTIB el més aviat
possible, li vàrem demanar el mes de juny. Bé, doncs la varen
posar en marxa divendres. No passa res, no passa res. Han
perdut els deu dies de preparació escolar, normalment tenien
deus dies per preparar el col·legi. Vostè està impertèrrit, ja el
veig, sembla com si sentís ploure, però els professors no tenen
la seva tranquil·litat, estan ben nerviosos. 

Li demanàvem cursos de formació necessaris per a la nova
signatura de treball de recerca, i hi varen tornar votar en contra.
Li tornam demanar, quan fa comptes posar-lo en marxa?
Perquè ha començat el curs ahir i encara no han donat aquest
tipus de formació. 

Li vàrem demanar dotació dels recursos necessaris per als
centres davant un canvi de categories per als nins amb
necessitats educatives especials, nins NESE i NEE, per garantir
una... i hi varen votar en contra, Sr. Conseller. I aquí em vull
posar seriosa, aquí em vull posar seriosa perquè el primer que
han fet en aquest curs, que vostè diu de la normalitat, ha estat
llevar tots aquells ATE de reforç que vostès varen posar per la
pandèmia. Tots, varen comunicar als centres que tots els ATE
de reforç COVID es llevaven, un dia per l'altre. I això és ben
cert, li podem passar el comunicat. 

També li he de dir, Sr. Conseller, que vostè sap que feien
falta en aquesta autònoma 30 ATE, una reivindicació que
nosaltres li vàrem posar damunt la taula i que la va recollir
també els sindicats STEI. Supòs que ells tampoc no anaven
equivocats. I ara vostès el primer que fan és llevar-los. 

Vostès s'omplen la boca que la LOMLOE vol educació
inclusiva. Vostès s'omplen la boca moltes vegades, i ho pos
entre cometes, quasi menysprear l'educació especial i volen
educació inclusiva. Vostè em vol dir com poden tenir educació
inclusiva quan un nin que tenia 15 hores setmanals l'any passat
d’ATE ara l’han passat a dues? Vostè em vol dir com farà una
mare per deixar la seva feina i canviar-li el bolquer al seu fill si
vol que continuï amb la educació inclusiva? Vostè m’ho vol
dir? Esper que vostè m'ho expliqui. 

Els centres que tenien 500 hores setmanals, els cursos que
tenien 500 hores setmanals i tenen 17 nins amb necessitats
educatives, els han passat de 500 a 170, i ho han hagut de
reduir a tots per igual. Vostè em vol dir com ho poden fer? 

Per altra banda, Sr. March, ahir mateix, el dia de
començament del curs, també es varen reunir els orientadors
dels centres, 500, amb el SAD, amb el servei, els canvien tots
els documents, la metodologia, les condicions, les mesures cap
a l'alumnat, i amb quins recursos comptaran? 
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En conclusió, Sr. Conseller, vostès votaren en contra de
totes aquelles propostes que vàrem fer de manera responsable,
perquè som un partit de govern i som l'única alternativa
possible al seu nefast govern d'esquerres sense cap tipus de
bona de gestió, i totes les varen votar en contra. Sr. Conseller,
mai no s'havien aprovat els currículums autonòmics d'infantil,
primària, secundària i batxillerat un mes abans de començar el
curs, mai. És un autèntic despropòsit que cau sobre el pes del
professorat, que provoca el desconcert de les famílies i que
afectarà la qualitat educativa d’aquesta comunitat autònoma,
sens dubte.

I sap, Sr. March -i també em pos seriosa-, no tenim cap
dubte, no tenim cap dubte que per molt manco del que jo li he
comentat, vostès, l'esquerra, haguessin encoratjat la comunitat
educativa que ahir no hagués començat el curs escolar, i
nosaltres no ho hem fet, Sr. Conseller, nosaltres no ho hem fet.
Ahir horabaixa ens seguim reunint amb la comunitat educativa
i ahir horabaixa ens seguirem reunint amb la FAPA. 

Per cert, Sr. March, quan fan comptes des de la conselleria
fer pedagogia amb les famílies? Quan fan comptes dirigir-se a
les famílies i explicar els nous cursos LOMLOE? Consideren
que les famílies no han de tenir coneixement d'aquest nou
sistema d'avaluació?, que després li explicaré, li exposaré totes
les particularitats i els problemes amb què es trobaran els
docents, els docents, que fins a divendres no varen tenir aprovat
definitivament els criteris d'informe de l'avaluació, i vostè ho
sap, també li puc treure la publicació si... em capeja, però sap
que li puc treure la publicació del que li dic, no li dic cap
mentida ni una. Vostè, malauradament, a cada roda de premsa
n’amolla un bon grapat. 

Li he de dir, li he de dir que, per exemple, m'explicava un
docent que amb aquest nou sistema d'avaluació, que després
m'hi estendré més, pot ser que un alumne suspengui 
matemàtiques, però tengui aprovada la competència
matemàtica. I vostè ho sap. Moltes vegades se senten els
docents que seran una mera eina dins l'aula, perquè ho deixaran
tot a una eina informàtica que es diu GESTIB.

Tenc moltes coses més a dir-li. I ara esper que vostè, en lloc
de llegir-me el que du escrit i a més de tornar-me a dir
qualsevol de les entrevistes que vostè s’ha prodigat als mitjans
de comunicacions aquest cap de setmana, em contesti tots
aquells dubtes que surten, sens dubte, de les preocupacions de
la comunitat educativa i dels pares i les famílies d'aquesta
comunitat autònoma. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Donam la paraula al conseller
d'Educació i Formació Professional. 

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

Sr. President. Diputats, diputades. Sra. Durán, moltes
gràcies per la seva intervenció, que no m'ha decebut. Vostè ja
ho duia tot escrit, ja sabia el que diria abans de sentir-la. Per
tant, cap tipus de sorpresa, perquè, en definitiva, cada vegada
que hi ha hagut un debat sobre la inauguració de curs vostès
han fet sempre un discurs apocalíptic, negatiu, amb poc sentit
de col·laboració, però ho entenc, de qualque manera és evident
que cadascú demostra amb fets el que vol i el que pretén.

Miri, aquest és el darrer curs d’aquesta legislatura, el darrer
curs d'aquesta legislatura, el vuitè que realment governam i hem
governat amb diligència, amb gestió, amb bona gestió, amb
eficàcia i resolent els problemes que sorgeixen. Jo no li negaré
que quan hi ha un canvi curricular, quan hi ha un canvi de
model educatiu, és evident que hi ha unes certes incerteses i
ansietats, això és evident, passa sempre, i amb vostès l’ansietat
es va multiplicar per 10. Per cert, quan havien d'aplicar la
LOMCE els únics cursos que varen fer eren del TIL, del TIL,
del TIL i del TIL; de la LOMCE no varen fer res perquè, en
definitiva, era una qüestió que tot just els interessava. 

Per tant, nosaltres sí que realment tenim clar que hi ha
situacions de risc, que hi ha situacions problemàtiques que
anirem resolent i que anirem acompanyant la comunitat
educativa. 

Miri una cosa, hi ha comunitats autònomes del PP que
encara no tenen ni aprovat els seus currículums, encara no
tenen aprovats el decret dels seus currículums. Nosaltres els
vàrem aprovar dia primer d'agost, però això du un tràmit des
del mes de febrer que vàrem retre comptes al Consell Escolar
de les Illes Balears, que vàrem retre comptes de la línia del
currículum i hem fet reunions amb tota la comunitat educativa. 

És evident que és un canvi de model, és un canvi alternatiu
a la LOMCE, i això ja en si mateix és positiu, perquè suposa un
canvi de concepció i està en la línia dels països més
desenvolupats sobre el tema curricular, parlam de Finlàndia,
parlam de Canadà, de Portugal, estam d'acord amb la
UNESCO, estam d'acord amb l'Agenda 2030. Estam d'acord,
en definitiva, amb aquells països i amb aquells models
educatius que han demostrat una eficàcia.

I sí, és un curs de normalitat, sí que és un curs d'una
normalitat, Sra. Durán, a vostès els encantaria, sempre el que
més els agrada a vostès és que les coses vagin malament.
Efectivament, vostè ha fet un discurs apocalíptic, negatiu, tot és
negatiu, la gestió negativa, ... i jo li vull posar contraposar totes
les coses. Sí que és un curs normal, sense restriccions, i això de
qualque manera, jo li vull recordar que quan vàrem començar
el curs amb tot el tema de la COVID, la postura del Partit
Popular va ser lamentable davant una situació com la que
vàrem viure en què el nivell de col·laboració va ser
absolutament inexistent.

És un curs d'estabilitat de l'alumnat, per primera vegada
començam a baixar a causa de la baixa natalitat, però li vull dir
que encara segueixen venint molts d'estudiants d'altres
comunitats i de fora d'Espanya en aquests moments a les Illes
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Balears i que estan matriculats, perquè per mor de la situació
econòmica és evident que es tracta d'una situació que jo diria
que hi ha estudiants que vénen a les nostres illes.

És el curs més alt de professorat, vostès en varen treure
prop de 1.000, nosaltres en posam 3.000, o creu vostè que això
no és un element important de política educativa?, si a vostès,
quan són a l'oposició, se’ls omple la boca de comunitat
educativa i quan realment governen tota aquesta qüestió passa
a segon terme, passa a segon terme, passa a segon terme. Hem
incrementat més que mai el personal d'atenció a la diversitat,
Sra. Durán, és que a vegades vostè agafa una dada i l’extrapola
com si fos una cosa generalitzada, i no és així, Sra. Durán, no
és així, i li diré més: en aquest curs s'han posat, entre altres,
més orientadors, més ATE, més PT i més AL. Hi ha més
professionals de llenguatge de signes. Actualment a tots els
centres d'educació especial, el transport escolar el pagam des
de la Conselleria d'Educació, cosa que mai no havia passat, i
així li podria dir tota una sèrie d'elements que posen de
manifest que les nostres paraules es tradueixin en fets. Les
seves paraules es tradueixen després en retallades, com han
demostrat i com demostren a Andalusia, a Madrid i a altres
comunitats autònomes on vostès governen. 

Miri, és un curs en què, en definitiva, seguirem potenciant
tots aquells centres que tenen problemes, jo diria, de risc,
programa PROA, programa PAE, que són programes que, en
definitiva, van a reforçar els nins que tenen dificultats.

Sí, és el curs de la LOMLOE, efectivament que és el curs de
la LOMLOE, però d’una part de la LOMLOE, vostès ho
centren en els currículums, torn a repetir, uns currículums que
han estat debatuts i que som conscients que realment necessiten
de temps per consolidar-se, enguany són els cursos imparells,
l'any que ve els cursos parells i durant tot el procés tenim tota
la inspecció al servei dels centres i tot un personal de la
conselleria que acompanyaran els centres educatius en aquest
procés. 

Hem fet, per tant, un esforç per part de tothom. Jo sé -torn
a repetir- que quan hi ha canvis de currículums sí que hi ha
situacions d’incertesa, en som conscients. Sí que estam
treballant amb la FAPA per una orientació, fa estona que
treballam amb la FAPA, ja hi ha intercanvi de documents i
vostè ho sap, evidentment, i estam treballant amb la FAPA per
donar tota aquella informació a les famílies perquè entenguin
aquesta nova concepció.

És el curs, evidentment, i això és importantíssim, de
l'estabilització dels docents. Vàrem començar el curs la
legislatura amb un36% d'interins i acabarem amb un 8%
d'interins. I hem fet oposicions des de 2007. Vostès varen ser
de les poques comunitats autònomes, fins i tot del PP, que no
varen fer oposicions de l’11 al 15. Varen treure gent i no varen
estabilitzar, no varen fer oposicions, i en aquesta terra hi havia
hagut oposicions des del 2000, fins i tot amb la Conselleria
d'Educació del Sr. Fiol. Vostès no, vostès varen treure gent i no
varen estabilitzar.

És un curs que seguirà baixant les ràtios educatives,
baixaran les ràtios educatives que estan per davall la mitjana
estatal i que estam per davant la normativa legal. I ho seguirem

fent, com ho han fet des que vàrem començar. Hem incrementat
un moment determinat el que són les ajudes a famílies, a
famílies de les quals vostès s'omplen la boca, però estan en
contra de la pujada del salari mínim interprofessional, de la
pujada dels salaris als convenis, amb què es pensa que viuen les
famílies?, estan en contra de la pujada de pensions. Si vostès
diuen una cosa i fan les altres, de què pensa que viuen les
famílies si no és dels seus salaris?

Però nosaltres sí que tenim tota una política d'ajudes, temes
d'ajuts de menjador, arribam fins a 8 milions, vostès només en
tenien 800.000 en època de crisi econòmica. Hi ha ajudes per
a escoles matineres. Vostès tenien ajudes com aquesta?, cap.
Vostès tenien ajudes realment de llibres de text?, quasi cap.
Nosaltres arribam a 2.800 euros per ajudar les famílies. És
veritat que hi ha un cert retard en alguns llibres, és veritat, per
distintes raons, li vull recordar que no és la conselleria que fa
als llibres de text, ni fa un nilli obstat que, en definitiva, sí que
a les seves comunitats autònomes com a Madrid els agrada
molt fer una espècie de censura.

És el curs, per tant, en què sí seguirem ajudant les famílies
a través -i això ja ho debatrem en un altre moment-, de l'etapa
de 0-3 en 2-3, que tendran 2.500 d’ajudes anuals, un cost de 18
milions que va cap a les famílies. Això sí que és política
familiar, no el que vostès feien, és que el que vostès feien no té
cap tipus de relació amb el que realment estan dient. Això sí,
continuen dient que hem d'abaixar imposts i després segueixen
pensant que hem de fer infantil gratuïta a 0-3, ... en fi, vostès,
amb la multiplicació dels pans i els peixos, com que ve d’això
en sap molt, però sempre retallades. 

Escolti, que jo no xerrava quan vostè xerrava.

És un curs en què que realment continuarem treballant en la
digitalització fins al 25 més de 15.000 famílies tendran
chromebooks per dur a terme, per ajudar les famílies
vulnerables, és que això també és una ajuda familiar, formació
en competència digital, competència digital al professorat que
realment tendrà que demostrar la seva formació al respecte.

És un curs per continuar treballant la salut emocional, és
que és un tema clau, sense emocions no hi ha aprenentatge, i
nosaltres continuarem treballant al respecte.

És el curs en què realment seguirem fent feina en les
infraestructures educatives. Un exemple, vostès sempre parlen
molt de gestió, de bona gestió, sap quin temps ha estat
l'Ajuntament de Santanyí per licitar el projecte?, un any, un
any, un any ...

(Remor de veus)

... per licitar un projecte que ja el tenien fet, per licitar un
projecte que els vàrem enviar, un any per licitar, Sr. Sagreras,
vostè en aquest moment no té la paraula, la tenc jo, la paraula.

Per tant, és un curs per seguir millorant l'educació, tots els
indicadors, malgrat alguna intervenció d’avui matí, tots els
indicadors d'educació a les Illes Balears estan millorant, tots
des de PISA, que ho demostra clarament, el que és la promoció,
la titulació, l'abandonament escolar prematur, tot està millorant
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l'educació. Per tant, les inversions tenen un nivell d'eficiència
important, malgrat el que ha dit algun diputat.

Per tant, nosaltres sabem que el curs de la LOMLOE és un
curs de transició complexa, que estarem al costat, que seguirem
fent formació -torn repetir-, hem fet formació, hem treballat
amb directors, tenim més de 200 situacions d'aprenentatge que
estan al servei de tots els docents de les Illes Balears, perquè,
en definitiva, sabem que els docents de les Illes Balears tenen
experiència, tenen capacitat d'aprenentatge, perquè així ho han
demostrat durant tot el temps de la pandèmia, i estic plenament
convençut que aquesta nova llei educativa, que és una bona llei
educativa, de consens, la LOMCE va ser una llei educativa que
només varen aprovar vostès, només la varen aprovar vostès,
mentre que la LOMLOE ...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Conseller, per favor.

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

... l'han aprovada molts de grups parlamentaris. Per tant,
nosaltres comprenem la situació d'ansietat i d'incerteses que hi
ha en aquests moments, estarem al costat dels ensenyants i
estam sempre al seu servei per resoldre qualsevol problema.
Comprenem moltes coses, el que no comprenem mai i no
comprendrem mai és el doble llenguatge del Partit Popular, que
diu una cosa quan és a l'oposició i fa tot el contrari quan és al
Govern en temes d'educació.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En el torn de rèplica té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sr. Conseller, no tenia moltes esperances que vostè em
contestàs cap de totes aquelles preguntes i totes aquelles
qüestions que li he plantejat, no en tenia moltes esperances.
M'ha tornat repetir la paraula “normalitat”. Escolti, vostè passa
per damunt que els alumnes hagin començat sense llibres, que
els professors no s’hagin pogut preparar les seves assignatures,
que les assignatures noves no tenguin ni formació, que s'hagin
perdut deu dies de preparació del curs escolar, que ja els
docents i els equips directius i vostès mateixos donen per
perdut el mes de setembre perquè saben que no podran
començar. Això sí, gràcies a una sèrie de centres perquè fa una
acalorada ara als patis, perquè com que tampoc no tenen llibres,
podran jugar amb pistoletes d'aigua.

Sr. Conseller -torn repetir-, consideram imprescindible que
la conselleria -que la conselleria-, evidentment que fa la seva
feina, però que la conselleria informi els pares de quin serà el
sistema d'avaluació dels seus fills. La conselleria ha de
informar els pares que avui cada assignatura tendrà diferents
criteris d'avaluació, per exemple l’assignatura de Biologia
tendrà 15 criteris, altres assignatures en tendran 19, depèn de
cada assignatura; després hauran d'introduir les competències,

i, finalment, serà un programa informàtic que els dirà quina és
la nota que tendrà el seu fill. I, per exemple, el que li he dit
abans, com explicava un docent, poden haver suspès els
continguts de l'assignatura, però aprovar la competència
d'aquella assignatura. 

Li demanam, quan tendran definitivament aprovat el format
de l'informe de criteris d'avaluació?, quan el tendran? Els
professors no l’han vist; els equips docents no l'han vist; els
pares tampoc, quina serà aquesta informació? Donaran notes
cada trimestre?, donaran notes cada mes?, donaran notes a
finals d'any? Li ho demanam, Sr. Conseller, veig que acota el
cap, supòs que després em contestarà. 

Vostès varen dir als professors, i vostè ho sap, que podien
fins i tot avaluar al mes de juny. Vostès creuen que els pares
poden consentir que els seus fills no tenguin un criteri, un
informe de criteris d'avaluació cada mes o cada tres mesos? A
vostè això li pareix normal? Ja no li parl del batxillerat general
que hores d'ara -i va començar ahir- no tenen ni llibre ni
continguts. En definitiva, Sr. Conseller, res del que li he
comentat no és normal. 

Vostè passa per damunt de tot el que li he dit quan és el que
preocupa en aquest moment els docents, és el que a vegades no
deixa dormir els docents, és el que estressa tota la comunitat
educativa, i els pares estan totalment desconcertats,
desconcertats, no tenen informació, fills que tenen un curs
LOMCE, fills que tenen un curs LOMLOE i cap tipus
d'informació. Això sí, ara l'altre dia em deia un nin que a partir
de tercer, “ara, mira, m’avaluaran plàstica, em contarà la nota
dins la competència”. S’ha molt donat molt poca informació i,
a més, ho han fet a posta. 

En definitiva, Sr. Conseller, ahir va començar el curs sense
que els docents hagin pogut organitzar i planificar aquest curs
en condicions, per començar, com he dit abans, sense llibres ni
continguts de moltes assignatures. Per tant, entenem que donen
per perdudes, com he dit abans, les primeres setmanes i no
sabem si donen per perdut també el curs.

Ahir va començar un curs allà on l’ambient del professorat
estava bastant carregat, Sr. Conseller, i que de forma previsible
la temperatura dins les aules, la temperatura que varen sofrir els
nins i les nines de la nostra comunitat autònoma va arribar a
més de 35 graus, i demanat ahir per aquest tema, Sr. Conseller,
vostè mateix, vostè que braveja tant d'inversió digital -i ara ho
acaba de fer-, l'únic que va contestar és que no tenen doblers ni
per a ventiladors ni per a para-sols. Sr. Conseller, és una
autèntica vergonya, s’estan fent recol·lectes dins les aules, els
professors compren ventiladors per Prime Amazon, per l'amor
de Déu, Sr. Conseller!, posi-hi remei ja.

 Vostè em parla de professors, hem demanat informació,
perquè vostè no ens ha dit d'aquest nombre de professors,
quants són contractacions parcials, quants són substitucions i
no ens ha dit tampoc quantes jubilacions hi haurà, perquè
també li he de dir, com m’ho va dir un professor que està a punt
de fer els 60 anys, em va dir: “Marga, digués al conseller
dimarts que només compt els dies per fer el 60 anys i anar-
me’n”, perquè ha fet avorrir aquella professió que tant estimen.
Per tant, li ho he volgut transmetre.
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Vostè que em parla d'infraestructures, hauria d'acotar el cap,
hauria d’acotar el cap, tenim més barracons que mai i acabarem
amb molts més barracons que mai. Han tengut més doblers que
mai, però no uns pocs de doblers més que mai, han tengut
molts, molts, molts de milions, més que mai, Sr. Conseller, i no
han estat capaços de fer cap dels centres a què vostès es varen
comprometre en aquest famós, fracassat pla propaganda
d'infraestructures de 2016.

I vostè ho sap, vostè ens va dir que tendríem operatiu
l'Institut d'Inca i s'ha licitat per dues vegades i ha quedat desert.
Vostè ara em torna a treure la batllessa de Santanyí, que li puc
dir tot el que em diu la batllessa de Santanyí, no és cert el que
diu, però sap el que sí que és cert?, idò jo li ho diré: que vostès
varen estar vuit anys -vuit anys- a contestar la conselleria a
l'Ajuntament de Campos, i ara quan varen tenir llicència la
varen tornar deixar caducar, vuit no, catorze anys, catorze, que
ara ja en llevava un parell.

(Petit aldarull)

Sr. Conseller, són moltes les infraestructures que eren
necessàries en aquesta comunitat educativa abans que vostès
arribassin; ara ja són moltes més. 

Miri, li hem demanat informació, vostè m'ha tornat treure
ara el tema dels ATE i torna mentir, torna mentir en educació
inclusiva i torna a mentir en aquells nins que més ho necessiten.
Tornen mentir en totes aquelles mesures que vostès haurien de
fer atenció a la diversitat. Torna mentir. 

Em vol dir vostè, i li puc dir després dels centres, li puc dir
ara, per què a diferents centres públics i concertats vostès els
han retallat un 60% de les hores setmanals d’ATE...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, acabi, per favor. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Li ho he demanat per escrit, m’ho contestarà?, i li ho treuré,
el dia que em contesti li treuré.

Em vol dir per què vostès els varen comunicar que llevaven
tots els ATE que havien posat per la pandèmia? Em vol dir per
què, per exemple, a un centre com ASNIMO n’han llevat tres?
També m’ho nega o també li he de treure el paper?

Sr. Conseller,...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, acabi, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... basta ja de dir mentides.

Posi fil a l'agulla i sí, Sr. Conseller, ha mancat gestió, ha
mancat bona gestió, perquè vostès han tengut més doblers que

mai, més propaganda que mai, però de gestió no en saben, just
saben fer oposició a l'oposició...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. En torn de contrarèplica té la paraula
el conseller d'Educació i Formació Professional.

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

President, diputats, diputades, Sra. Durán, crec realment
que la seva paraula de mentides se l’haurà, realment,
d’empassar. Nosaltres sí, sí, Sra. Durán, nosaltres hem dit
clarament..., sí que hi pot haver qualque problema en algun
centre, però globalment...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... globalment nosaltres hem incrementat en més de 100 els
professors d'atenció a la diversitat.

Sra. Durán, sí, Sra. Durán, vostès en varen retallar 800 i
això afectava nins que tenien necessitats educatives especials,
i nosaltres hem incrementat en 3.000 el professorat i hem
incrementat tot el que significa personal d'atenció a la
diversitat. Enguany posam un equip d'atenció d'altes capacitats,
tenim equips de totes les distintes problemàtiques, de trastorns
de conducta, d'altes capacitats, de nins d'espectre autista. Això
vostès no ho tenien. 

Per tant, quan realment fa una anàlisi del que és l'educació
inclusiva, si vol podem fer un debat seriós sobre l'educació
inclusiva, i l’educació inclusiva no és el que vostè diu. Vostè
agafa un tuit o agafa una informació que li donen algunes
persones i d’aquí generalitza. Mai no hi havia hagut tant de
personal d'atenció a la diversitat. Mai no hi havia hagut tantes
UVAI. Mai no hi havia hagut realment tants d'equips que
treballassin amb aquests tipus de infants. Mai. Mai no hi havia
hagut tanta formació sobre aquesta qüestió. Mai. Mai no hi
havia hagut tantes ajudes als centres d'educació especial. Mai
no hi havia hagut tant de... transport... 

Sra. Durán, vostè parla quan és aquí i jo l’escolt. Per tant,
li demanaria que per educació m’escoltàs, si no, anam al bar i
feim un debat vostè i jo, així tal vegada ho entendria. 

Per tant, tot el que és l'educació inclusiva és una qüestió de
la qual si vol en podem parlar, seriosament, amb rigor, perquè
el tema de l'educació inclusiva té a veure amb una normativa,
té a veure evidentment amb la legislació, té a veure amb
l'organització, té a veure amb recursos i -torn a repetir- més
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recursos que mai, hi ha hagut més formació que mai en aquesta
qüestió. Per exemple, es va posar un centre d'educació especial
a Eivissa que mai vostès no ho havien fet, un centre d'educació
especial perquè hi havia nins d'Eivissa que eren a Mallorca en
centres d'educació especial, mai no hi havia hagut tants de
suport a centres d'educació especial. 

Per tant, si volen que parlem d'aquesta qüestió en parlam,
perquè un element clau de la LOMLOE és l’educació inclusiva,
un element clau de la LOMCE és el que no és l'educació
inclusiva. Ho podem debatre, Sra. Durán, ho podem debatre
quan vulgui, però deixi de dir-nos mentiders, perquè jo no li dic
mentidera. Jo no estic d'acord amb la seva anàlisi, no estic
d'acord amb la seva anàlisi i els plantejaments que fa són per a
mi absolutament equivocats i agafa dades per a allò que li
interessa. 

Per tant, que és, que realment posar 3.000 professors més
és mala gestió? És mala gestió o és bona gestió treure fora 800
professors?, o és mala gestió estabilitzar docents o tenir
realment un 37% d'interins? Tot això és mala gestió?, és mala
gestió posar en marxa l'IEPI que vostès varen enterrar, de 0 a
3?, és mala gestió realment? Senyora, és que vostès fan titulars,
parlen globalment i es pensen que tenen la veritat. La veritat
segurament no la tenc jo tampoc, d'això n’estic plenament
convençut, però vostè tampoc. I vostè parla amb un
dogmatisme total i absolut. Efectivament, és que els dogmàtics
són les persones que realment fan d’una anècdota una
generalització, i això és el que vostè fa. 

Per tant, Sra. Durán, evidentment, és un curs complicat?, sí.
Que (...) la normalitat?, sí. I una cosa que li vull dir, els centres
educatius tenen doblers per comprar quasi tot el que vulguin,
tenen doblers. Amb vostès, amb vostès, els centres varen
quedar sota zero de doblers, no podien comprar res. Ara els
centres tenen, efectivament, tenen doblers suficients. Sra.
Durán, tenen doblers, si no un dia li ho demostraré clarament,
i els centres tenen doblers per comprar ventiladors o comprar
altres qüestions; cosa que amb vostès varen quedar a zero, a
menys zero, evidentment. Fins i tot li diré una cosa, no només
això sinó que els centres per mor de la seva política tenen por
a vegades de gastar més ...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... per si cas vostès tornen. 

Per tant, senyor... sí, tenen por de les retallades, o vostè
creu que creuen la política que vostès plantegen d'increment
d'educació?, no se la creuen, no se la creuen aquesta política,
perquè demostren amb fets ... Madrid..., a Andalusia hi ha una
retallada contínua d'unitats escolars. A educació infantil a
Madrid el Sr. Almeida encara no ha pagat les ajudes a les
famílies del curs passat. I així li podria posar exemples que
quan vostès governen fan tot el contrari del que diuen, tot el
contrari. Nosaltres, quan governam, deim el que realment hem
dit que faríem. Que podem tenir problemes?, sí. Que hi ha

alguns problemes de gestió?, sí, evidentment, però alguns
problemes no són problemes de gestió, perquè vostès varen
deixar l'educació a zero, a zero menys zero, i nosaltres hem
incrementat tots els recursos, hem incrementat realment tots els
indicadors positius de l'educació. 

Esper que realment en un debat seriós, rigorós, que
realment m'agradaria fer qualque dia amb el Partit Popular,
siguin capaços de posar (...) a aquells punts forts, a aquells
punts febles, perquè vostès fan un discurs negatiu.
Efectivament, parlen malament de l'educació i només..., i ara,
com que els interessa electoralment, parlen bé de la comunitat
educativa. Escolta, tan malament, és a dir, que és que el
problema realment només és la conselleria? L'educació és cosa
de tots, de la comunitat educativa, de la Conselleria d'Educació.
Per tant, tot allò bo que s’ha aconseguit aquesta legislatura és
gràcies a tothom, però sobretot no és gràcies a vostès, que
sempre han estat en una actitud negativa. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, acabi.

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

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

III.1) Moció RGE núm. 5103/22, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en gestió sanitària, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 4038/22. 

Passam al tercer punt de l'ordre del dia que consisteix en el
debat i votació de les mocions. Debatrem, en primer lloc, la
Moció RGE núm. 5103/22, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en gestió sanitària,
derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4038/22. 

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

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades, i ben
trobats a tots. Em sap greu que la consellera de Salut avui no
sigui aquí. Avui el Grup Parlamentari Popular presenta una
moció com a conseqüència de la interpel·lació que vàrem fer el
mes de juny de política general del Govern en gestió sanitària.
Coincidiran amb nosaltres que la situació no està igual que el
mes de juny, està pitjor. Basta fixar-nos en les preguntes que hi
ha hagut avui i en les notícies del diari. 

El mes de juny, després de les meves paraules, semblava,
em varen dir que semblava que venia la fi del món, i no ha
vengut la fi del món, però sí que ha vengut la medicina que
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coneixíem fins ara, d'anar al centre de salut i trobar un metge,
d'anar a urgències i que et vegin en un temps raonable, perquè
ara fins i tot pot ser que et derivin a un hospital que no tenia ni
tan sols urgència fins ara. Per això, que si pensàvem que no
podia empitjorar, doncs ho ha fet, i per això és més actual que
mai aquesta moció.

Començarem com començàrem la interpel·lació, amb els
professionals -benvinguda, consellera-, els dos primers punts
són per al seu reconeixement i perquè no es vegin menyspreats
com ho són fins ara, com ho hem vist en repetides notícies a la
premsa, perquè hi ha diferències entre ells, perquè es contagien,
perquè seguit seguit diuen que hi ha baixes, hi ha llistes
d'espera o hi ha problemes als centres de salut perquè ells es
contagien o perquè tenen vacances. Això no pot sortir més a la
premsa. Deman i esper que els grups parlamentaris hi votin a
favor. 

La tercera i la quarta proposta són per millorar les
condicions sanitàries que pateix la nostra ciutadania, per
recuperar aquesta confiança que han perdut i que hem perdut
tots, tal com deia aquest cap de setmana el president del
sindicat mèdic, perquè hem de tenir recursos humans i hem de
poder garantir que si un va a un centre de salut estarà cobert per
la plantilla que toca, que es cobriran les vacances, les absències
i les baixes dels metges, perquè quan una persona emmalalteix
necessita atenció professional. A més d’universalitat hem de
garantir l'accessibilitat. 

Hi ha un punt d’infraestructures sociosanitàries perquè es
comencin, perquè la gent ja no vol més sessions fotogràfiques
ni a Son Dureta ni a l'Hospital General, perquè el que vol la
gent és que Son Dureta es faci. Ja ho demanava fa deu anys el
president d'aquesta cambra. I de l'Hospital que deixin de llevar
llits i que cobreixin les vuit places de metges que s'han jubilat
i no s'han substituït. Al Llevant, a Menorca, a Eivissa
necessiten hospitals sociosanitaris, han tengut vuit anys i no
n'han fet cap, i ja no hi valen més excuses, la nostra població
està envellida i hi ha més malalties cròniques que mai.
Necessitam hospital sociosanitari. 

El sisè punt és per implantar una gestió sanitària eficaç i
eficient. També ho deia un informe d’aquest cap de setmana de
l'AIReF, que era urgent racionalitzar la inversió i si miram la
memòria de Son Espases, que més que una memòria és un
inventari de les coses que ha anat fent, l’activitat de l’any 2020
és similar a la que es va fer el 2015,  però amb 130 milions més
que el 2015 i més professionals que mai. L'activitat quirúrgica
va ser la mateixa que el 2015, menys altes, de 29.000 a 26.000,
i si parlam d’investigació hi va haver el 2014 90 assajos clínics
i el 2020 només 77.

L'AIReF també menciona que té molt de marge de millora
a l’hora de comprar productes farmacèutics i medicaments.
Balears necessita una bona gestió pressupostària. No és gastar
més, és gastar bé per poder baixar les llistes d'espera, que són
intolerables. Avui també ho hem sentit, més de 60.776 persones
per a una consulta i més de 14.000 per a una intervenció
quirúrgica; més de 80.000 famílies, més de 80.000 històries
tristes. 

Els dos punts següents es refereixen a avaluació, perquè
avui ja ningú no discuteix que la bona gestió es basa en
qualitat, seguretat i millora contínua, però per millorar i per
avançar és imprescindible mesurar, mesurar els resultats en
salut, mesurar la producció científica. Li record que el Consell
Econòmic i Social, com vaig dir a la interpel·lació, considerava
que si bé el nombre d'investigadors havia millorat, no així la
producció científica. No només és acreditar un institut, és
mantenir una acreditació, de vegades mantenir-la és més difícil
que acreditar de nou. 

Ara mateix demanam que es publiquin els resultats, els
resultats de les estratègies que estan en marxa. Ja fa quasi un
any vàrem demanar des del Grup Parlamentari Popular que es
publicassin els resultats de l'estratègia de salut mental. Fa un
any i encara no s'ha dut a terme. 

Per finalitzar, demanam a la conselleria que d'una manera
decidida i d'una vegada per totes es facin els programes de
prevenció de càncer inclosos dins l'Estratègia nacional del
càncer del ministeri, perquè el càncer de còlon a Menorca
encara no ha començat ni se sap quan començarà. El càncer de
mama no arriba ni a la meitat de les dones, però és que de
càncer de coll uterí n'hi ha una quarta part Per tot això,
demanam que votin favorablement aquesta moció. 

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Borrás. Interviene ahora el Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares, que ha presentado la
enmienda RGE núm. 7304/22. Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, vicepresidenta. Buenos días a los asistentes a esta
nueva sesión plenaria. Desde el inicio de la legislatura venimos
observando y advirtiendo de la pésima gestión que se está
llevando a cabo en el Servicio de Salud de Baleares, no sólo en
cuanto a la falta de recursos que nos han llevado a tener unas
listas de espera inasumibles e inaceptables y una atención
deficiente para algo tan importante y valioso, como es la salud
de las personas, sino incluso a nivel de procedimiento, porque
la gestión és tan lamentable que ni siquiera son capaces de
respetar las más elementales reglas democráticas para gestionar
la consejería conforme a la legislación vigente. Las cifras de la
gestión del Gobierno de la Sra. Armengol y la consejera Gómez
son demoledoras, con el presupuesto de salud pública más alto
de la historia de las Islas Baleares y, según los últimos datos
publicados por el Ministerio de Sanidad, resulta que tenemos
más de un 23% de pacientes esperando más de 6 meses para ser
operados. 

La saturación en Atención Primaria és desesperante tanto
para los pacientes como para los profesionales sanitarios. Este
mes de julio los coordinadores de los centros de salud
registraron una carta en la propia Consejería de Salud,
reclamando que la consejera aborde la alarmante situación que
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vive la Atención Primaria. Hay médicos que están atendiendo
hasta a 60 personas en una jornada. Faltan 350 médicos en
Atención Primaria para alcanzar las ratios recomendables de
tarjetas sanitarias por médico, esto no lo dicen cuatro médicos
o los sanitarios afiliados a VOX, esto lo firman 423 médicos
del Servicio de Salud. 

¿Y qué hace la consejera? Negar lo innegable, seguir
alardeando de que su gestión es fantástica y culpar a todo aquel
que ose advertirle de la situación real de querer desprestigiar la
salud pública. Pero la consejera sabe perfectamente lo que hay
aunque no quiera verlo ni oírlo. Precisamente esa la falta de
profesionales es una de las principales cuestiones que deseamos
y debemos abordar y de ahí nuestra insistencia de que deben
mejorarse las condiciones laborales de los profesionales
sanitarios, equiparando el plus de insularidad con otros
territorios extrapeninsulares de nuestro país, pero también
eliminando barreras de entrada. Y por eso hemos registrado una
enmienda a esta moción, a fi de que en el apartado cuarto se
incluya la eliminación de requisitos lingüísticos para la
contractación de los profesionales sanitarios, algo que no tiene
ningún sentido en un momento en el que existe un grave
problema para cubrir las plazas vacantes por la ausencia de
suficientes profesionales y la competición para contractar por
las diferentes comunidades autónomas de nuestro país, que
lejos de vertebrar un sistema de salud sólido, lo que consiguen
es resquebrajarlo en diecisiete minisistemas autonómicos e
inconnexos que perjudican seriamente la prestación de la salud
pública a los ciudadanos españoles. 

Y, como decía al principio de mi intervención, el problema
no es tan sólo la inapropiada y catastrófica gestión en la
prestación del servicio a los usuarios, sino que también a nivel
procedimental la gestión de la Sra. Gómez i la Sra. Armengol
ha sido desastrosa. Ciertamente este gobierno ha protagonizado
episodios escandalosos en buena parte de sus consejerías, pero
la de Salud se lleva la Palma: la fraudulenta gestión de un
servicio de ambulancias aéreas; el macabro cribado semáforo
que privó de la atención hospitalaria a miles de ancianos
durante la pandemia; cientos de contrataciones ilegales,
incumpliendo la Ley de contratos del sector público, según han
advertido el propio Tribunal de Cuentas y el Consejo
Consultivo, que hasta hablan de posibles responsabilidades
penales; el famoso caso vacunas por el que los cargos públicos
enchufados se colaron para vacunarse antes incluso que los
sanitarios que estaban en primera línea batalla contra la
COVID; y el colofón último del nepotismo descarado, donde
el manido de la consejera que fue nombrado por ella misma
director del ib-salut, ha acabado dimitiendo tras haber sido
condenado por enchufar a su propia hija en un proceso de
oposiciones del mismo servicio de salud que él dirigía. 

El despropósito es tan grande que cuesta creer que la
consejera de Salud siga aún desempeñando impunemente su
cargo. Desde luego, ante este panorama, cuesta creer también
que alguien no sea capaz de dimitir por dignidad y, en caso de
no hacerlo, que no haya sido cesada, aún por quien es la
responsable última de toda esta disparatada gestión, que es la
Sra. Armengol.

Y por todo lo relatado en esta intervención, nuestro voto
será favorable a la implantación de las medidas que se

proponen en esta moción. Vaya por delante nuestro
reconocimiento a todos los profesionales sanitarios que
garantizan la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos, a pesar
de las trabas, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, temine, por favor.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Termino. ... que padecen por parte de los dirigentes
públicos de estas islas. 

Gracias, vicepresidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Obrim el torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
té la paraula la Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Bueno, nos presentan desde el Partido
Popular una iniciativa con un total de nueve puntos, titulada
política general del Govern en gestión sanitària, y hablar de
gestión sanitaria, dejándose, en nueve puntos a la Atención
Primaria ya indica que es una iniciativa claramente deficitaria,
porque viene a defender un modelo hospitalocéntrico, que
sabemos que es fracasado desde hace muchísimos años, que es
parcial y que es obsoleto. Entonces se podían haber presentado
a sacar buena nota, y la verdad es que el 4,85 y estamos ahí
valorando si el 5. Se han quedado ahí muy justitos, muy
justitos. 

La sanidad pública debe ser accesible, universal y de
calidad, y la puerta de entrada en la Atención Primaria, y es ahí
donde tenemos que invertir. Es ahí donde tenemos que
fomentar. Es ahí donde tenemos que incorporar profesionales,
promocionar la salud, prevenir la enfermedad. Si seguimos
teniendo pacientes diabéticos descompensados que se
complican, que tienen afecciones renales, que tienen pies
diabéticos, que necesitan amputaciones, que caen, que tienen
que llegar a la UCI, estamos trabajando mal, estamos
trabajando mal. Tenemos que prevenir y en esa prevención
Atención Primaria tiene un rol fundamental y necesitamos
aumentar Atención Primaria, los servicios que se dan a nivel
comunitario especialmente, no dentro de los consultorios hacia
minihospitales en cada centro de salud, no; ese no es el modelo,
el modelo es de intervención y participación comunitaria. Por
ejemplo, un ejemplo que creo que es muy ilustrativo. El centro
de salud o la unidad básica, mejor dicho, de Es Molinar, el
programa de prevención de caídas que están llevando a cabo
los fisioterapeutas, con actividades comunitarias y grupales en
personas ancianas promoviendo su autonomía, promoviendo su
movilidad, disminuyendo el riesgo de caídas y sabemos que las
caídas es uno de los factores fundamentales de pérdida de
autonomía e incluso de pérdida de vidas, de ingresos y sabemos
que la promoción y la prevención de la enfermedad es costo
eficiente. 
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Entonces, si queremos aumentar y mejorar la gestión,
vayamos a aquellas medidas que sabemos que son costo
eficientes. La incorporación de enfermeras en los centros de
salud de psicólogos, de fisioterapeutas es costo eficiente,
vayamos ahí. En ninguna de los nueve puntos de la iniciativa se
nos habla de eso. Nosotros se lo proponemos. Pensamos que es
ahí donde tenemos que trabajar. 

Otra cuestión que no incluye esta iniciativa es la
externalización de servicios públicos. Lo sabemos. Sabemos
que a ustedes no les interesa eso y que no están atendiendo a las
peticiones, como puedan ser las del Colegio de Enfermeras de
las Illes Balears, o como pueda ser la Federación de la defensa
de la sanidad pública. Lo están diciendo claro. Necesitamos
invertir más en sanidad pública, necesitamos recuperar
servicios y, si no podemos pagar el rescate de los contratos que
están ahora mismo en marcha, esperemos a que se vayan
cancelando y vayamos incorporando, desde el GESAIB
tenemos una estupenda oportunidad para poder ir incorporando
más y mejores servicios, como se viene haciendo. 

Se ha invertido mucho en sanidad pública. No podemos
tolerar que se vuelva a decir aquí que estamos ante una sanidad
mediocre o que es deficitaria o todas estas cuestiones que la
ultraderecha ha venido aquí a hacer, si quieren defender otro
tipo de modelo de sanidad, defiéndanlo, pero no ataquen a lo
público. Es una vergüenza las afirmaciones que ustedes acaban
de hacer aquí. 

Si quieren mejorar realmente la gestión de la sanidad
pública, algunas otras cuestiones que no están dentro de esta
iniciativa y las ofrecemos aquí a gratuitamente al Partido
Popular para que tomen nota, no van a gobernar, pero bueno,
igualmente se lo decimos. 

La continuidad de los cuidados, la interrelación de las
historias clínicas, la consulta desde los centros de salud a todos
y cada uno de los hospitales de nuestras islas. Ahí hay que
mejorar, en esa continuidad de los cuidados, en la
interconexión entre los diferentes profesionales, en la
elaboración de protocolos y también en la humanización de los
cuidados. Acaba de presentar un plan a nivel de todas las Islas
Baleares. Fantástico, fantástico, trabajemos ahí, humanicemos
los cuidados sin dejar de lado toda la vertiente técnico-
-asistencial, fundamental, fundamental. Ya podemos ser
amables, que si no sabemos leer un informe mal irá el paciente,
tenemos que aunar las dos cosas, humanización, técnico-
asistencial y, sobre todo, sanidad pública para todo el mundo
de manera accesible en todas nuestras islas.

La iniciativa que ha presentado -como digo- es parcial, está
desfasada, pero bueno les daremos un voto de confianza en el
sentido de que quedan cosas por mejorar, por supuesto que sí,
sigamos en el camino y aun queda mucho, mucho, mucho por
ampliar.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Martín. Por parte del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, vicepresidenta. Sra. Borràs, li recordaré, estic ben
segur que vostè n’ha pres nota en la intervenció que ens ha
precedit, aquest parlament va aprovar dia 15 de març, una
moció de dotze punts amb una interpel·lació feta a Atenció
Primària en aquesta cambra que va fer el seu grup parlamentari
i que nosaltres li vàrem donar suport. És al Diari de Sessions
d’1 d'abril per si qualque soci de govern no se'n recorda. I hi
varen acceptar vostès algunes esmenes nostres i també dels
grups de donen suport al Govern, per tant entenc, i almanco
nosaltres no li hem fet cap esmena en aquesta línia, perquè
vostè parla de la gestió més ampla de la salut pública del
Govern, i centrarem en el debat sobre aquest tema.

Per tant, com que de vegades segons quines intervencions
-i no entraré a valorar de qui- semblen que es fan enfora d’un
aplaudiment, d’un reconeixement dels empleats públics, el
millor reconeixement que es pot fer no és posar-ho a una
esmena als punts 1 i 2, com fan aquí, ja ho hem fet altres
vegades, sinó el compliment dels acords que aquest Parlament
fa cap a la millora de fidelització, de captació, de la situació de
precarietat que els treballadors i les treballadores tenen i,
sobretot, reduir la demora de les llistes d'espera o garantir
l'equitat territorial a tots els usuaris del sistema públic de salut. 

I com que nosaltres ho hem dut a través de proposicions no
de llei i també d'esmenes altres vegades, moltes d'elles
rebutjades, nosaltres insistirem. Vostè recull aquí una sèrie de
propostes, nosaltres li vàrem dir a la nostra intervenció el 15 de
març, que són quasi el llibre blanc del que ha de ser l'atenció
sanitària a la xarxa pública i, per tant, hi estam d'acord.

Miri els punts 3 i 4 d'aquesta d'aquesta moció també ja
establien l'anterior a Atenció Primària. Vostè l’estén a un àmbit
més hospitalari i tots els àmbits de salut dels nostres centres i
unitats bàsiques a part de hospitalaris, evidentment, la creació
de dotació de majors plantilles i específicament especialitats
que tenen mancances en temes d'odontologia, en temes de
psicòlegs clínics, en tema de terapeutes ocupacionals, i fins i tot
del cost administratiu que hi pugui haver a admissió tant del
centre de salut com hospitalari, que també són necessaris. 

Miri, nosaltres entenem que una de les vies de materialitzar
i donar una resposta al que es va aprovar dia 15 en Atenció
Primària en aquesta cambra i que s'aprovarà, pel que hem sentit
avui, esperam la intervenció del Grup Parlamentari Socialista,
s'ha de veure materialitzat en els pressuposts de la comunitat
autònoma del 2023. I aquí és on realment veurem si totes
aquestes declaracions d'intencions i totes aquestes resolucions
es veuen materialitzades, entre altres coses perquè això és una
resposta que donarem als usuaris i als professionals, i no ens
oblidem dels usuaris. 

Estan cansats de mamballetes, estan cansats de
declaracions, però no veuen respostes a les demandes, no tan
sols que traslladam nosaltres a través de proposicions no de
llei, que de vegades es diu és que vostès es reuneixen i duen
aquí totes les propostes dels sindicats, és que els sindicats i els
col·legis professionals s’estan reunint amb la mateixa
conselleria o les juntes de personal dels hospitals de la nostra
comunitat autònoma i traslladen, podríem dir que quasi
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exactament el mateix que algunes iniciatives que es plantegen
aquí. 

D'aquí una estona a l'ordre del dia es debat una proposició
no de llei per la qual s'insta a un pacte per la salut mental i
emocional que hem signat tots els partits d'aquesta cambra i
que, per tant, s'entén que s'aprovarà. Tan de bo en tema de
l'atenció sanitària, dels serveis públics de salut als ciutadans de
les Illes Balears s’assolís aquest camí, aquesta via de consens,
de responsabilitat, de rigor, de debat i, sobretot, de no fer
demagògia damunt alguns debats, tant des d’una part com de
l'altra, com de vegades s’ha sentit en aquesta cambra, perquè,
entre altres coses, els professionals sanitaris i els usuaris estan
cansats amb un joc de xifres, amb una desautorització per part
de gestors i, evidentment, els que pateixen i els que són cada
dia a les portes d’admissió d'urgències o de consulta són els
usuaris i els professionals. Nosaltres aquí som els portaveus
d'aquestes demandes en la línia de proposar-li a la conselleria
millores en la gestió, com no pot ser d'una altra d'una altra
manera. 

Per tant, nosaltres li donarem suport en aquest sentit, Sra.
Borràs, perquè va un poc en la línia del que vostès varen dur a
Atenció Primària i entenem que és un marc molt més global i
per coherència així ho farem. Sí que li volia fer una reflexió en
el punt número 4, em sembla que és, on li ha fet una esmena el
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Sap que nosaltres, el
nostre grup parlamentari està d'acord que el tema del requisit
d’una llengua, que és el català, com a llengua cooficial en
aquesta comunitat autònoma juntament amb el castellà, no sigui
un requisit per a l'accés a la funció pública, específicament per
als professionals de la sanitat i sociosanitari, i que sigui un
mèrit. Nosaltres en aquesta redacció no ho hem trobat com a
tal, és a dir, no s'esmenta el tema del mèrit i per l'esforç que es
fa pel compliment de la llei, també de la Llei de normalització
lingüística, que sí va aprovar per consens en aquesta cambra fa
molts d'anys, entenem que s'ha de mantenir que sigui un mèrit
als treballadors i les treballadores, treballadors públics de
l'àmbit de la salut a la nostra comunitat autònoma. Per tant,
nosaltres li donarem suport, perquè no diu el contrari, però vull
manifestar que el nostre grup parlamentari si està d'acord que
sigui un mèrit i que, a més a més, es valori aquest esforç i
aquesta dedicació que han fet molts de treballadors i
treballadores públics en el seu àmbit curricular, en resposta
també a l'atenció de la ciutadania. 

Per tant, li reiter el nostre suport als punts de la seva moció.
I sí demanaria que tenguessin un poc de record en el marc
global si realment...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, termine.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Ja acab, vicepresidenta; ... en el marc global que alguns
grups que donen suport al Govern o que formen part del
Govern coneguin el que s'aprova en aquesta cambra, ja no
només per un respecte al grup proposant, sinó per respecte a la
mateixa gestora de Salut i Consum en aquesta comunitat
autònoma. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Gómez. Es el turno del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, tiene la palabra el Sr. Ferrà. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Des de MÉS per Mallorca anunciam que votarem a
favor de la moció que presenta el Partit Popular, i ho farem en
un principi en tots els punts de la moció, bàsicament per dos
motius. El primer, que estam d'acord en el contingut de
cadascun dels punts, clar i lògic. El segon és que pensam que
el Govern del pacte ha avançat en cada un d'ells des de l'any
1015 fins a dia d'avui, i no ens equivoquem, no caiguem en
l'autocomplaença gratuïta, sabem i som conscients que hi ha
molt de camí per fer en Atenció Primària, per millorar les llistes
d'espera, que això, evidentment, és un objectiu d'aquest govern
de millorar contínuament les llistes d'espera o incrementar, per
exemple, el personal d'infermeria en el sistema. 

Però el portaveu ara, per exemple, el portaveu de Ciutadans,
Sr. Juanma Gómez, ens ha dit que moltes iniciatives i moltes
mocions que aprovam estan plenes de bones intencions i que
veurem si en els pressuposts generals de la comunitat autònoma
de 2023 efectivament s’hi veuen reflectides o s’hi veuen
reflectides. Jo, en la meva modesta opinió, crec que aquestes
intencions, per exemple, els punts d'aquesta moció els hem vist
reflectits des de l'any 2015 fins a dia d'avui, bàsicament, amb
millores constants a tots els pressuposts generals, els de 2016,
17, 18, 19, 20, 21 i 22.

Quant al contingut de la moció, en primer lloc tenim un
bloc de quatre punts que fan referència als treballadors de la
sanitat de les Illes Balears, i deixin que els posi un exemple. En
aquests moments tenim 5.036 professionals més respecte de
l'any 2015, i això és un 33% més, hem passat des del 15.187 als
20.223; quant a Atenció Primària hi ha 788 professionals
sanitaris més, un 35% més respecte del principi de la legislatura
progressista; s'han convocat milers de places d'oposicions de
diverses categories; s'han multiplicat per cinc els complements
per productivitat el 2021; s'han actualitzat els complements de
fidelització dels metges de Menorca d'Eivissa i de Formentera;
s'ha posat en marxa un pla d'estabilització i ofertes d'ocupació
pública, i quan acabin els processos d'ocupació pública hi
haurà3.894 treballadors fixos més els serveis de salut.

Però encara hi ha molta feina més per reconèixer en
infraestructures, en drets, en plans, en increment pressupostari
durant aquestes dues legislatures i repetesc -jo ho repetesc
constantment-, des de MÉS per Mallorca som conscients que
hi ha molt de camí per fer a Salut i totes les àrees del Govern.

Des de MÉS per Mallorca votarem a favor de la moció, no
sols pel contingut que hi ha a la moció, Sra. Borràs, també pel
que vostès han renunciat a posar en aquesta moció, que per a
nosaltres també és important -i ho repetesc-, perquè en
polítiques que vostès varen dur a terme entre el 2011 i el 2015
o fins i tot a qualque moció, PNL o iniciativa parlamentària que
vostès en aquesta legislatura han dut a terme, no hi trobam ara
cap contingut d’aquests. No hi ha cap menció, per exemple, a
retallar treballadors, tampoc proposen reduir serveis,
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prestacions o salaris, tampoc no es proposa suprimir drets
sanitaris a la població. Tampoc no hi ha o jo almanco no he vist
una proposta d'operació de privatització encoberta a la nostra
sanitat pública. I, per últim, el més evident és que no he vist cap
referència directa, explícita, al tema lingüístic per retallar el
català a la sanitat pública o impedir la plena normalització
lingüística en el sistema sanitari. No l'he vista i vostè sap
perfectament que a totes les iniciatives -no dic a totes, però les
que jo record ara en aquests moments, en aquesta present
legislatura-, tota iniciativa del Partit Popular ha dut, ha dut
quant a sanitat la proposta de retallar drets lingüístics dins
aquest sector. No ho he vist i per això VOX ha presentat una
esmena, una esmena que proposa suprimir els requisits
lingüístics en general. Crec que aquesta proposta de suprimir
els requisits lingüístics en general és molt agosarada també per
part de VOX, perquè és suprimir qualsevol tipus de requisits
lingüístics, que vostè sap perfectament que l'administració
pública espanyola, també la d'Extremadura, no pot dur a terme
aquesta proposta que vostès fan. 

Sra. Borràs, la màgia d'aquesta moció no és que MÉS per
Mallorca voti a favor d'aquesta moció, la màgia d'aquesta
moció és que vostès hi votin a favor, la màgia és que són vostès
que l'han presentada i la notícia serà que siguin vostès els que
es comprometin avui, si tornen governar qualque dia, a fer
radicalment el contrari del que varen fer en el darrer govern del
Partit Popular. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Ferrà. Per part del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores i senyors diputats,
bon dia a tots, en aquesta jornada de setembre, aquest primer
ple ordinari del període de sessions. 

Sra. Borràs, nosaltres votarem a favor de tots els punts
d'aquesta moció que avui ens presenten, ens pareix adequada,
formalment hi ha qualque frase que consideram que ens sobren,
però no estam ara tampoc per mirar al detall el text d'aquesta
moció, sí que després farem una petició al final de la nostra
argumentació en el dia d'avui.

Tenim constantment un déjà vu en aquesta cambra
autonòmica -traduiré perquè no m'agrada parlar en llengües
estrangeres i manco en aquest Parlament de les Illes Balears-,
és a dir: això ja ho he viscut, aquesta moció que avui ens
presenten tenim la sensació que és un tema recurrent, no només
per vostès, sinó també per iniciatives que hem presentat
nosaltres en comissió o en sala de plens, amb preguntes que
s'han fet, i per la resta, també, o almanco la immensa majoria
de grups parlamentaris d'aquesta cambra.

Sense anar més enfora, vull recordar, ho dic per la reflexió
que s'ha fet aquí, que esperem que en el pressupost de l'any que

ve tot això que vostès demanen es vegi reflectit, ara mateix els
companys de MÉS que no té dubtes que això sigui així,
nosaltres de vegades tenim dubtes que això és així, és a dir, que
s'aproven coses, coses que ja es varen aprovar fa un any i que
passa un any, en passen dos i les coses no s'arriben a complir,
no parl de culpables, parl de responsables o que l'administració
és tan lenta que dormiria un caragol. En qualsevol cas vull
recordar que nosaltres vàrem presentar també una proposició
no de llei que encara no s'ha debatut sobre millores de
fidelització del plus d'insularitat, un funcionariat d'acord amb
les necessitats de les Illes Balears -he dut un dossier, podria fer
una enciclopèdia de tot el que hem presentat, algunes s’han
debatut i les altres no-, adopció de mesures urgents per
augmentar i estabilitzar els sanitaris que presten serveis a
Eivissa, es va aprovar dia 27 d'abril, encara esperam quin serà
el resultat; vàrem també dur una proposició no de llei, que es
va aprovar per unanimitat el 8 de juny, per un accés ràpid i
eficient a l'Atenció Primària de la medicació PREP contra el
VIH, ho dic per qüestions sanitàries que tenen a veure amb el
servei que rep la ciutadania i també la feina que poden fer els
professionals, que tots estam d'acord que s'han de tirar
endavant. 

Per altra banda, també vàrem fer, aprovada per unanimitat
dia 15 de juny, en relació amb les cures pal·liatives, que es va
aprovar, veurem si hi ha millores o no; i també una altra,
aprovada el 23 de març, per evitar el sobrepès i l'obesitat
infantil, a més d’una de revisió a fons del sistema sanitari de les
Illes Balears, rebutjada l’1 de juny, ho dic per si vostè té
esperances a dia d'avui, se’ns va rebutjar dia 1 de juny, i
simplement dir que nosaltres trobam que el que s'aprova en
aquesta cambra de ser sagrat, que, a més, ja ho diu el
Reglament, les coses que s'aproven s'han de complir, i si no es
poden demanar responsabilitats, això sí ho hem après aquests
anys de legislatura. 

Per tant, els volem dir que sí, que votam a favor d'aquesta
moció, com deia hi ha qualque frase que trobam que hi és de
més, que hi veim una certa mala intenció, però, en qualsevol
cas, nosaltres hi votam a favor. Simplement una cosa, podem
votar conjuntament, però sí demanaríem votació separada del
punt número 4, si finalment accepten l'esmena que ha presentat
el Grup Parlamentari VOX. Nosaltres, en tema de llengua no hi
entram, creim que les coses estan bé com estan, creim que és
necessari que estiguin com estan i que segueixin com estan i es
troben en aquests moments. Per tant, si vostès acceptassin
aquesta esmena, perquè, a més, no és que sigui dolenta, que per
a nosaltres ho és, sinó que és demagògica com sempre, i cerca
un rèdit electoral a què nosaltres no volem jugar, hi votaríem en
contra en cas que l'acceptassin, si no, el nostre vot serà
favorable.

Gràcies, vicepresidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, el Sr. Sanz. 
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EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, vicepresidenta. Bon dia, diputades i diputats,
benvinguts a aquesta la meva primer intervenció en aquest
període de sessions. I començaré per la darrera part de la
intervenció de la Sra. Pons, referida al punt 4 sobre l'esmena
que ha presentat el Grup Parlamentari VOX sobre la llengua.
Crec que s'ha fet algun esment per algun altre grup sobre la
llengua i no hem d'oblidar una qüestió, que la llengua sigui el
català és un deure perquè els pacients puguin expressar-se en
català, és una qüestió del dret del pacient, i sembla que quan
feim el debat ens oblidem d’aquesta part, del dret dels pacients.
Per això, si acceptassin aquesta esmena, no hi podríem votar a
favor. Ja li avance que sí votarem a favor de tots els punts,
excepte d'aquest en cas que acceptin l'esmena. 

Sí que ha parlat una altra vegada que si tot això està pitjor
que el juny, parlen d'uns punts que semblen una declaració de
bones intencions, que està bé, queda molt lluny aquest 7 de
juny quan es va debatre la interpel·lació, i varen començar la
moció, com bé ha dit, agraint als professionals, la qüestió es
que als professionals se’ls ha d’agrair, no només de paraula, no
només amb reconeixements públics en actes que es fan, que
també és necessari, sinó que s’ha de reconèixer amb
estabilització, s'ha de reconèixer amb contractes dignes, s'ha de
reconèixer amb un sou digne, i aquesta qüestió passa pels
pressuposts que vostès no voten a favor. Per això hi ha una
incongruència quan demanen aquestes qüestions, però després
no voten a favor els pressuposts per a aquests mateixos
sanitaris.

Ha parlat de la relació de mancances, i és cert, qualsevol
procés de millora contínua ha de fer, ha de mirar quines són les
mancances per poder millorar, és una qüestió que ve ja dins del
procés que va establir la millora contínua, ve de la Segona
Guerra Mundial, i es parla que l'Atenció Primària necessita més
metges. La qüestió és que és una incongruència el que vostès
diuen, ho ha dit avui, és important anar a Atenció Primària i
tenir un metge, i el seu partit ha tingut la qüestió, diré una
paraula bona, de Madrid que hi hagi centres de salut sense
metge i fent un protocol per a aquesta qüestió. Jo li dic que el
seu partit, que fa polítiques sanitàries on governa, em faria por
que el que estan adaptant a altres comunitats no es fes aquí si,
malgrat tot, arribessin a governar, perquè han estat capaços
vostès de fer un protocol en el qual es pot atendre sense metge,
però aquí demanen que hi hagi un metge, és curiós, és que és el
que he dit. 

També es retalla en qüestió de metges. És una qüestió
d’opcions que estan fent. S' ha parlat també de garantir els
recursos humans adients, torn a repetir, si es garanteixen
recursos humans adients fa falta que hi hagi un pressupost
suficient. Demanen que es cobreixin les vacances i les
absències, com es poden cobrir si no hi ha recursos humans, si
s'acomiaden 2.800 professionals com les cobrim?, perquè jo no
sé com fer-ho, és una qüestió molt clara. 

En el cinquè punt parlen d'infraestructures a realitzar i
reformar. Bé, estam d'acord en aquesta qüestió, però li puc ben
dir que dia 16 d'agost va haver-hi una Comissió d’Hisenda en
la qual s'havien de fer les qüestions necessàries per fer realitat
Son Dureta i vostès no hi varen votar a favor, per sort només

s’hi varen abstenir, però no hi van votar a favor, i aquí el que
demanen és justament fer aquestes qüestions necessàries. És un
poc incoherent, fer les actuacions necessàries, demanar-les,
però després no votar-les a favor. 

També les qüestions com infraestructures que s'estan fent a
Formentera tendrem una base del 061, una base que està
pressupostada en els pressuposts de l'any 2022, que tampoc no
van votar a favor. 

Parlen de fer eficiència, estem d'acord en l'eficiència, de
veritat que estem d'acord en l'eficiència, però l'eficiència és
amb els mateixos recursos o més per aconseguir millors
resultats, no estalvi i no retallades, alerta amb el que vol dir
“eficiència” per a cada un, que és la por que fa. Tot i així, crec
que s’ha dit ja per alguns grups que m'han precedit, que tindrem
un punt de confiança que sigui una qüestió.

En el punt setè es parla de la tasca de transparència, ja es fa
aquesta tasca de transferència, ja s'estan publicant les dades, hi
ha un portal també de dades de llistes d'espera, les quals s'estan
tractant de reduir i també ha fet, crec que la consellera avui a
una pregunta ha explicat justament aquesta reducció. Sé que
vostès no ho veuen, no volem veure-ho, millor dit, no volen
veure aquestes dades, però la realitat és que a poc a poc es va
millorant, s'intenta millorar. 

I vaig acabant ja, el punt novè és una aposta decidida de
col·laboració amb tot, que justament a les Pitiüses s’està fent en
el tema de la lluita contra el càncer. És cert que s'han de fer
millors actuacions, però a Eivissa i Formentera, i en especial a
Formentera, sí que s'està fent en, per exemple, els aparells que
tenim ja per poder fer colonoscòpies, per poder-se
gastroscòpies que varen ser, a més, donats per associacions. 

Com li he dit, votarem a favor dels nous punts d’acord
d’aquesta moció, en el cas que al punt quart no sigui acceptada
l'esmena, i, si fos així, votaríem 8 punts, ja que aquest no el
votaríem a favor. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Fernández. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats i
diputades. Sra. Borràs, començaré per agrair-li aquesta moció,
a la qual ha sabut plasmar les polítiques que ha dut a terme
aquest govern durant els darrers set anys, demostra vostè que
va estar atenta a les paraules de la consellera durant la
interpel·lació de juny i que, a més a més, va quedar convençuda
de cadascun dels arguments que li va donar. També és veritat
que amb el ritme de compareixences que duim a la Comissió de
Salut, és normal que finalment s'hagi convençut que el nostre
és un projecte seriós i centrat en les persones. 
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Com que la seva moció té nou apartats, i jo només tinc cinc
minuts, aniré punt per punt, i així m’assegur d'explicar -li per
què votarem que sí a totes les seves propostes. 

Comença vostè demanant reconeixement al personal sanitari
per la seva tasca durant la pandèmia. Totalment d'acord. Ho
hem fet i ho farem, però no només per la seva dedicació durant
aquell període tan difícil de confinament, i no només fent
homenatges; en aquesta comunitat reconeixem el nostre
personal amb fets: pagant la productivitat, pagant les baixes des
del primer dia, abonant les guàrdies a les professionals
embarassades i en període de lactància, reconeixent la
superposició de jornades al personal d'infermeria, augmentant
el preu de les guàrdies, recuperant la incapacitat laboral,
reconvertint mil eventuals en interins, convocant 5.000 places
d'oposició, ... Aquest és el tipus de reconeixement que els posa
en valor cada dia demana.

Demana la diputada Borràs que no hem de menyscabar la
seva imatge, la imatge dels sanitaris, clar que sí, totalment
d'acord, per això els tornam els drets que vostès els varen
llevar, per això que tractam tots els professionals que varen
acomiadar, que, de fet, és el que continuen fent allà on
governen. A Andalusia els ha faltat temps per fer fora milers de
professionals que s’han deixat la pell durant la pandèmia. 

Al tercer punt diu que s'han de garantir els recursos humans
corresponents a les necessitats sanitàries. Sra. Diputada, més de
5.000 professionals més que l'any 2015, un 33% més, només a
Primària hi ha 200 infermeres més; centres de salut oberts a la
tarda, vostès els varen tancar, igual que ara tanquen els de
Madrid, per cert, durant l'estiu o els deixen directament sense
personal.

S'han d'atendre les necessitats dels nostres ciutadans, d'això
es tracta, tenir cura de la gent i de la seva salut. Per això vàrem
retornar la targeta sanitària a totes les persones migrades a les
quals vostès la varen llevar, perquè no creuen això de la sanitat
universal; per això vàrem anul·lar els copagaments als
pensionistes, perquè de veritat volem cobrir les necessitats de
les persones, de tothom. 

Demanen també establir mecanismes per garantir els millors
professionals. Ja els tenim, els millors professionals, els tenim
i els estan formant, perquè tenim una facultat de medicina a la
que tampoc no van donar suport i de la qual ja ha sortit una
primera promoció de 60 futurs metges, i potser no tots queden
aquí, tenen també dret els sanitaris a planificar el seu projecte
de vida, però li record que a la nostra comunitat, més del 90%
dels metges de família que es formen, es queden, alguna cosa
feim bé, perquè a altres comunitats com Madrid hi queden
només el 9%.

Al punt cinc parlen d'infraestructures sociosanitàries. Verge
del Toro, Sra. Borràs, de veritat no se'n recorda del
posicionament del seu partit al respecte. Per si de cas li llegiré
les declaracions del Sr. Sansaloni: “tomo la decisión de cederlo
a la Tesorería que es el verdadero propietario para que le dé
otro uso, porque no será necesario para la sociedad
menorquina, ni ara ni de cara al futuro”, 2014, tanta sort que
van deixar de governar el 2015 i que Menorca tindrà aquestes
82 places, 540 en tindrà Son Dureta, 100 Felanitx, i s'ha oblidat

a la moció de parlar de Ca Na Majora a Eivissa, que ja està en
funcionament. Són projectes grans, ambiciosos que requereixen
d'un temps execució, però no es preocupi que es duran a terme
a pesar del seu partit, igual que ja funciona el centre de salut de
Can Misses, el de Santa Ponça, la unitat bàsica de Calonge,
igual que ho faran tots els que ara estan en procés de licitació. 

Parlen d'eficiència al punt 6, i a mi em perdonaran, però em
fa molta por quan el PP parla d'eficiència, quan fa servir
aquesta paraula, perquè el seu pla per ser més eficients el 2012
era tancar dos hospitals, acomiadar personal i redirigir els
pacients a la privada. Li tornaré a llegir declaracions del seu
conseller: “El Govern cree que puede ahorrar 264 millones
con medidas como reducir complementos salariales, congelar
laoferta de trabajo público, no cobrir las bajas hasta que
pasen 30 días, no pagar los días libres por guardia o vender
el patrimonio. Se calcula que sólo con el aumento de horarios
laborales y el cierre de dos hospitales anunciado se pueden
perder 1.800 empleos. Eso se suma a los 2.000 que ya han sido
despedidos en el último año, es decir, un 20% de la plantilla.”
No ens trobaran en el seu model d'eficiència. 

He de reconèixer que sempre em trenquen els esquemes
quan, després de presentar una esmena eliminant el pressupost
de l'IDISBA any rere any -no, no faci així, si és que és ver, és
que ho fa cada any, Sra. Borràs-, ens presenten a la iniciativa
dos punts que parlen de recerca, de mitjans necessaris, de
difondre la tasca dels nostres investigadors, que es pensen que
fa a l'IDISBA, que, per cert, va aconseguir la seva acreditació
amb molt d'esforç? No parla vostè a la seva iniciativa de
respectar, de no menyscabar els professionals, s'ho facin mirar,
perquè a l'IDISBA vostè ho fa constantment. 

I, per acabar, li diré que sí, que la prevenció del càncer ha
de ser una prioritat, que, per desgràcia, la pandèmia ens ha fet
redireccionar recursos i esforços i que ara toca posar-se al dia
amb els cribratges i la detecció precoç. Per això la conselleria
també fa feina constant. 

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Donam la paraula al grup
proposant, té la paraula la Sra. Borrás. 

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, president, no sabia si podia començar o no. La
veritat és que Ciudadanos m’ha demanat a veure si trauria
l'artilleria i li he dit que no, que els deixaria anar, però sí que
em fa ganes, em fa ganes no treure l'artilleria sinó dir quatre
veritats. Quatre veritats perquè jo sí que hi era i no era en
aquesta cambra, però a Podemos li diré que la interpel·lació el
mes de març, hi va haver una interpel·lació de dia 15 de març,
que va ser tota d'Atenció Primària. Vaig començar per Atenció
Primària. Li dic per si..., estaria bé que ho recordàssim un
poquet o que quan parlam sabéssim de què parlam. I una altra
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cosa que a mi em té al·lucinada és que  vostès són al Govern,
i qui més ha donat doblers a la privada per fer intervencions
quirúrgiques es aquest govern d'ara. No sé de què parlam.

(Petit aldarull)

Gràcies pels consells que em dóna, perquè els tendré en
compte, perquè el Grup Popular sí que sempre té en compte
qualsevol consell que ens donin. I d’humanitzar també. Vàrem
fer nosaltres una esmena als pressuposts perquè s’humanitzàs...,
perquè es fes un pla d’humanització, que sí que es va fer. 

A més, li diré que és veritat que hem augmentat un 35% de
professionals i quasi més de la meitat del pressupost i hi ha la
mateixa activitat que el 2015. Només em referesc a això quan
parl de gestió. Més professionals, més pressupost, igual
activitat, menys gestió. És que és una fórmula, és automàtic.
Més professionals -ho tornaré a repetir perquè pareix que a
vegades no s'acaba d'entendre-, si hi ha més professionals, si hi
ha més pressupost, però feim menys activitat això és un déficit
de gestión claro y absoluto. 

(Alguns aplaudiments)

Al Partit Socialista li diria que podríem contractar tots els
que se’n van d’Andalusia o que s’acomiaden a Andalusia. No
sé per què no els contractam, no en ve cap ni un, al revés, l'altre
dia va sortir al diari que hi havia cinquanta professionals que
se’n volien anar a Andalusia i no els deixaven partir. I ara
tenim un conflicte normatiu. Ah!, no sé, que estrany, pareix que
només traiem fora les comunitats del PP. No, va un poquet
equivocada. 

També li record que a la Facultat de Medicina el Partit
Popular li va donar suport, qui va votar en contra va ser
Podemos, eh?, recordi-ho bé, Podemos va votar en contra de la
Facultat de Medicina i nosaltres hi vàrem votar a favor.
D’acord? Bé.

(Alguns aplaudiments) 

Al Grup Mixt li diré que el 2019..., tot el temps que
nosaltres governàrem, és veritat que teníem 33% menys de
professionals, mai no va passar el que ha estat passat aquest
estiu, que llevaven un metge de Felanitx per dur-lo a Sa Ràpita,
perquè jo he estat a Sa Ràpita...

(Alguns aplaudiments)

... i el llevaven, i a Can Picafort no hi havia metges i a Felanitx
en comptes de tres era un metge i quedava el centre de salut tot
sol amb una infermera. Això no havia passat mai a aquesta
comunitat autònoma. Mai, eh?, mai, mai no havia passat,
consellera, mai no havia passat...

(Alguns aplaudiments) 

... i que es tanquin les urgències de Son Llàtzer i d’Inca i que
el 061 no pugui anar ni a Inca ni a Son Llàtzer i hagi (...) de
Son Espases tampoc no havia passat mai. No sé si ho sap. Bé,
doncs... jo acostum a estar atenta a totes les intervencions i

pareix que els que no escolten, veig que és la bancada de
l'esquerra. 

Per altra part, no havia fet menció a la llengua perquè creia,
i ho vaig dir amb la millor de les intencions tant a la
interpel·lació com a la moció d'avui, però sí que acceptarem
l'esmena de VOX...

(Remor de veus)

... sí, perquè volem..., nosaltres el que volem és que la
ciutadania estigui atesa sigui com sigui, i és perquè venguin
més..., volem que el català sigui un mèrit. Per tant,
l’acceptarem llevant el requisit de llengua i posant com a mèrit
el català...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... perquè el que volem és estar atesos, ens és igual, volem que
la nostra ciutadania estigui atesa. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Abans de procedir a la votació, deman si tothom està
d'acord amb la transacció que s’ha fet a l'esmena 7304/22 que
ha presentat VOX. Tothom està d'acord amb la transacció? 

Doncs, procedim, s’ha demanat votació separada. En primer
lloc, votarem el punt número 4 amb l'esmena transaccionada
incorporada. Votam.

21 vots a favor, 31 en contra i cap abstenció.

Ara votam els punts 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9. Votam. 

52 sí, cap no i cap abstenció.

III.2) Moció RGE núm. 5245/22, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de seguretat, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 770/22. 

Passam al debat de la Moció RGE núm. 5245/22, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
matèria de seguretat, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 770/22.

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

(Alguns aplaudiments)

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Molt bon dia, senyores i senyors
diputades, de nou. Esperam des de la bancada del Partit
Popular que tinguem la mateixa sort amb aquesta moció que
amb la que acabam de tenir en aquests moments. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202205245
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Una moció recollida, fruit de la interpel·lació del mes de
juny, per tant, hi ha hagut uns mesos per poder reflexionar i
poder fer el seguiment de forma exhaustiva per part dels
diputats que formen o donen suport al Govern, i hi ha una sèrie
de temes que han estat tractats en diferents ocasions, que per al
Partit Popular entenem que són cabdals, entenem que són
necessaris i per açò han estat recollits a aquesta iniciativa.

Llei del foc, una llei del foc que entenem que és bo per a la
ciutadania, entenem que és bo per als professionals d'aquestes
illes que tenen aquesta responsabilitat, poder incrementar la
nostra seguretat als ciutadans de les Illes, i una llei del foc que
vostès no són capaços de voler reprendre uns acords que vostès
s'havien compromès amb els sindicats, s'havien compromès
amb el col·lectiu, s'havien compromès parlamentàriament que
es tiraria endavant aquesta llei del foc i passen els anys i aquí
no hi ha cap llei del foc. 

Un altre punt d'aquesta moció, negociar i facilitar als
consells insulars de Formentera, Eivissa, Menorca, un conveni
que des de l'EBAP doni cobertura a aquests serveis de
bombers, perquè entenem que l'escola pública
d'administracions ha de donar, ha de reforçar, ha d'estimular i
prestar aquesta formació als consells que no tenen aquesta
capacitat com sí la té el Govern. Per tant, una manca de gestió
una vegada més del Govern de la Sra. Armengol.

Una partida adequada i suficient per poder col·laborar amb
els ajuntaments perquè les agrupacions de Protecció Civil
puguin prestar els serveis que presten, no només hem de
recordar els voluntaris de Protecció Civil quan són necessaris
per un incendi, per inundacions, per qualsevol tipus de data,
festiu i altres. Aquestes persones necessiten de materials i els
municipis que tenen aquestes agrupacions no és just que el
Govern no els doni un suport econòmic per poder compartir
aquestes despeses, així com sí ho fa, per exemple, el Consell
d'Eivissa que fa dos anys consecutius que dóna 230.000 euros
per poder repartir i ajudar de dues maneres: una, als municipis
que disposen d'agrupacions de Protecció Civil; i dues, per
poder donar un millor servei als ciutadans, que és el que ens
preocupa a tots els diputats d'aquesta sala. 

També en un altre punt rallam del tema de l'EBAP, del tema
de formació, encara a dia d'avui són incapaços que la formació
surti exclusivament per aquests caps o direccions de policies i
bombers o els consells de coordinació de les agrupacions de
Protecció Civil. Veim que encara no són vostès capaços de
fer-ho així.

Del programa XPO de SILME que van negociar tant el
Consell de Menorca com l’exconsellera Sra. Castro a principi
de legislatura encara no han estat capaços de fer res.

També els reforços urgents dels cossos i forces de seguretat
de l'Estat, perquè per molt que ens digui la consellera Garrido
que mai no havien vengut tants de reforços de policies i
guàrdies civils a les Illes, açò és fals perquè ho desmenteixen
els sindicats de Policia Nacional, ho desmenteixen les
associacions de guàrdies civils, ho desmenteixen diferents
titulars de premsa. Per tant, és necessari insistir al Govern
central que ens enviïn els reforços així com tenen previst als
seus protocols. 

També ens sorprèn que no siguin capaços en tot l'estiu
d'haver pogut negociar i anunciar millores a través del Ministeri
de Defensa i Interior, per açò aquest punt en què els instam que
si hem de fer ús de qualsevol tipus d’aquarterament, que aquest
aquarterament estigui en condicions dignes per poder atendre
aquests professionals que vénen a prestar un servei de seguretat
a les nostres illes. 

I també quant al plus d'insularitat, és important que vostès
tenguin la consciència tranquil·la, tornin votar aquí a favor,
però traslladin als seus companys de Madrid que quan arribi
aquesta petició, que també es voti a favor.

Així com intentar resoldre d'una vegada aquest dèficit de
policies i guàrdies civils per poder crear aquesta figura
preferent perquè tenguin qualsevol tipus d’incentiu per venir
aquí a prestar aquest servei de reforç a les Illes Balears durant
un temps determinat. Són els propis col·lectius, a través dels
seus representants sindicals o associacions professionals, els
que suggereixen que es pugui contemplar un tipus d'incentiu,
que venguin aquí aproximadament dos o tres anys a les Illes
Balears i ells puguin compensar ... amb una manera de
gratificar a l’hora de poder sol·licitar un altre destinació,
tenguin uns punts els que hagin vingut a Balears damunt altres
tipus de regions d'Espanya. 

Per tant, esperem que els portaveus que ara tindran
l’oportunitat de poder defensar les esmenes que han presentat,
siguin coherents i s'adaptin un poc a aquesta necessitat...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

... i després de la rèplica intentarem afinar un poc més segons
el que vostès ens plantegin.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Començam amb les intervencions dels
grups que han presentat esmenes. Pel Grup Parlamentari
Socialista, per defensar les esmenes RGE núm. 7331 a 7334 i
3735/22, té la paraula la Sra. Carbonero. 

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Li diré, Sr. Camps, que ha
començat la seva intervenció dient a veure si tindrem sort com
hem tingut a la darrera moció que s'aprovin alguns punts. No
depèn de nosaltres, depèn també que vostè accepti les esmenes.
Li he de dir que no sol destacar per la seva acceptació de les
esmenes, però crec que en aquest cas totes les esmenes que
presentam als diferents punts, tant en el punt 2, com en els 4, 5,
6 i 8 -i ara li hem presentat una esmena de transacció al punt 7-,
crec que no tan sols aclareixen, sinó que estan escrites en els
seus mateixos termes, en els termes que s'expressen i que
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aclareixen i donen també un posicionament del que ja s'està
fent des del Govern. Per tant, són totalment acceptables i depèn
de vostè acceptar-les o no. Nosaltres els hi votarem a favor si
així ho fa. 

Jo li vull comentar un titular de diari que va sortir l'any
passat, el juny de l'any passat, que deia: “Reino Unido incluye
como destino seguro para viajar a Baleares. Es la única zona
en España que consigue el color verde en el semáforo
británico”. Aquí tenc el titular de premsa, si després el vol
mirar perquè sé que des d'aquí no el pot veure, l’hi deixaré
damunt la taula.

Em centraré en aquest concepte de seguretat, no?, perquè
veig que vostè, segons el que explica, el que apunta als
diferents punts d'acord, té un concepte un pot limitat del que és
seguretat. 

Vostè centra la proposta a millorar les condicions d'aquelles
persones o col·lectius que fan que tinguem seguretat o que
s'encarreguen d'una part important de la nostra seguretat.

Aprofito també per agrair a tots aquests col·lectius que
vostè menciona en la seva moció la seva feina en els diferents
àmbits que treballen, grans professionals que saben que s’estan
millorant les seves condicions, Sr. Camps. 

Per posar un exemple, els policies nacionals saben que la
convocatòria de places l'any passat va ser de 2.218 i que per
enguany en sortiran 2.456, enguany, de places. Per cert,
aquestes places són als pressuposts de l'Estat que vostès van
votar en contra, curiosament, vull dir, suport zero per part de
vostès perquè surtin places. Per què? Perquè  vostès quan
governaven treien un màxim de 220 places per any. Vàrem
estar molts d'anys que només treien un màxim de 250 places i
una cosa similar passa amb el que fa al col·lectiu de la Guàrdia
Civil, demanen increments de personal, però encara no ens hem
recuperat de la pèrdua de més de 12.000 efectius. Vostès ralla
dels sindicats, idò miri els sindicats que diuen: 12.000 efectius
perduts per les polítiques del Partit Popular, per no treure
places. Açò és el que diuen els sindicats.

Per tant, açò és una..., ho arrossegam i ens costa molt
recuperar-nos, però ens estam recuperant perquè aquest any hi
ha hagut més reforços. Vostè diu que no és ver, idò hi ha hagut
més reforços tant de Guàrdia Civil com de Policia Nacional,
també hi ha hagut més policies en pràctiques.

De professionals de l'Estat, de Forces i Cossos de Seguretat,
també saben que hi ha la Sra. Garrido que negocia un
complement per fidelitzar els funcionaris de l'Estat, hi ha una
esmena també a aquesta proposta, esperam que l'accepti,
perquè pel que fa el plus d'insularitat, d’acord, però també hi ha
altres coses negociar i així ho està fent la consellera.

Els professionals de l'EBAP també saben que s'ha
incrementat en un 86% el pressupost i que s’han augmentat els
cursos de policia, Sr. Camps. Hi ha més cursos de policies que
mai, ara no m’està escoltant, però hi ha més cursos de policies
que mai i està descentralitzat per illes. Vostè ho sap, açò. Jo no
sé que ens ve a contar, però és així. 

I jo li diré una cosa: miri, el tema de les competències, vostè
ralla del tema dels bombers i dels cursos de bombers, però m'he
mirat el seu programa de la comunitat i no diu res de bombers,
ni de cursos de bombers, el que sí ho diu és el programa del
Consell de Mallorca. Es veu que qui va fer el programa sabia
perfectament quines competències té cada administració. Per
favor, repassis-ho amb els seus companys de partit, perquè
mescla competències com no s’ha vist mai. 

Els policies locals i els voluntaris de Protecció Civil saben
perfectament que hi ha més augment del fons de seguretat, fins
a 2,5 milions, i també saben que quan hi ha necessitats,
s'augmenta, com es va fer l'any passat que es va incrementar
amb 1.300.000 euros. 

Per tant, aquest govern garanteix seguretat, Sr. Camps,
garanteix seguretat. Li he volgut dir aquest titular de diari
perquè hi ha..., perquè el concepte seguretat és molt ampli,
molt, i hem tengut una pandèmia i per tant també parlam de
seguretat sanitària. 

Crec que vostè, el Partit Popular i vostè empren aquesta
percepció subjectiva que té la seguretat per fer aquesta
estratègia de minvar la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes
d'aquestes illes. Vostè, amb el seu discurs, indueix a la
inseguretat, ho fa constantment amb les seves propostes, i creim
que aquest és un tema que ha de reflexionar, perquè si les coses
es fan bé i hi ha coses que es fan bé no passa res per
acceptar-ho, Sr. Camps, no passa absolutament res, perquè
induir la percepció de seguretat als ciutadans és una gran
irresponsabilitat per part seva, per part del Partit Popular. 

Per tant, nosaltres creim que és interessant que ens accepti
les esmenes, les votarem a favor si així ho fa, i creim que tenim
un govern que sí dóna seguretat, dóna seguretat, i ho saben,
perquè hem tengut una pandèmia i ara tenim unes
conseqüències de la guerra d’Ucraïna i s’hi ha donat resposta,
no, com va fer el Partit Popular a la crisi de 2008 que va deixar
molta gent, molta gent sense resposta, que encara hi ha gent, i
vostès ho saben, que no s'han recuperat, encara hi ha qui no s'ha
recuperat. 

Per tant, com sempre, aquest govern continuarem donant
suport a tots els grups col·lectius que donen seguretat i també
donarem aquesta seguretat assentada en la cohesió social, en la
igualtat, en el diàleg i en la comunicació en una democràcia
sana i que no s'imposi la cultura de la por ni fer veure que no hi
ha seguretat quan tot és una invenció, Sr. Camps, quan tot és en
invenció. Vostès empren la cultura de la por...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Carbonero, finalitzi, per favor.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

... per tant els ciutadans i les ciutadanes -ja acab, Sr. President-,
saben perfectament que aquest govern dóna seguretat en el
sentit més ampli de la paraula, en el sentit més ampli, i per tant
seguirem treballant en aquest sentit. 

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, per defensar les esmenes 7331 a 7334/22, té la
paraula la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Jo també em referiré a les primeres
paraules que ha fet menció el Sr. Camps. Crec que l’anterior
iniciativa també ha rebut un suport unànime, pràcticament
unànime, en aquesta cambra pel plantejament tal vegada de les
propostes, de com estaven fetes. De fet, el nostre grup
juntament amb el socis de pacte el que hem fet ha estat
presentar unes esmenes que consideram que afinen o
corregeixen algunes de les informacions, perquè nosaltres no
posam en dubte la bona voluntat a l'hora de presentar aquesta
iniciativa, però és cert que hi ha unes imprecisions que trobam
que almanco nosaltres tenim l’obligació d’aclarir-les i
comentar-les. 

Llavors, començant per la primera esmena que hem
presentat, que és referent al punt 2, els consells insulars que
volen, perquè són ells els competents, signen convenis amb
l’EBAP, i així ho tenen fet tant a Mallorca com a Menorca. De
fet, si vol, després li puc passar el conveni de Menorca, perquè
el vaig guardar perquè ja a un altre debat també va sortir
aquesta qüestió i aquesta vegada l'he cercat i el tenc a mà.

Dic que pens que és important no deixar-se cap d’aquests
convenis perquè pareix que hi ha una feina que no es fa, quan
sí que es fa, però -repetesc- estic convençuda que el Govern
signarà a través de l'EBAP aquests convenis amb els consells
insulars que ho sol·licitin, si així ho han de menester, perquè
són les competències, vull recordar, més enllà que l'EBAP
sempre té les portes obertes a totes aquelles administracions
que vulguin firmar convenis, les competències actualment les
tenen els consells insulars en aquesta matèria que vostè
comenta.

Referent al punt 4, actualment ja es fa així, són els
professionals els que fan una proposta de cursos, perquè
principalment són ells els que coneixen les necessitats que hi ha
dintre del sector i que, per tant, de totes aquelles propostes que
es reben se seleccionen aquelles més adequades, però en base
de les propostes que reben. Per això també li feim aquesta
esmena. Això no significa que tal vegada s'hagi fet alguna
proposta que pel que sigui no s'hagi incorporat, una cosa no
lleva l’altra, però sí que és ver que es reben aquestes propostes.

Quant al punt 5, revisant un poc la interpel·lació que es va
fer, veig que no va fer menció d’aquest programa XPO, però sí
que hi va fer menció la Sra. Consellera, i vostè ens ha preparat
un punt avui aquí. Vull comentar-li que no sé si és perquè s’ha
quedat obsoleta aquesta proposta, perquè és cert que ja la
interpel·lació va succeir fa diversos mesos, però actualment a
aquest programa s'han adscrit 40 municipis. Evidentment que
des d'Unidas Podemos també desitjam que hi hagi una majoria,
si no la totalitat, de tots els municipis inscrits a aquest programa
que facilitarà aquesta coordinació digital entre totes les policies

locals, però és una qüestió que són els ajuntaments que han de
sol·licitar aquesta adscripció. Per això nosaltres l'esmena que
feim és que el Govern continuï promocionant aquest programa
i aquells avantatges que té formar part d'aquesta xarxa amb la
resta de municipis. Per tant, també li feim aquesta apreciació,
que ja hi ha 40 municipis inscrits i que, a més, es pot consultar
perquè és una informació pública. 

Al punt 6 també hem fet una esmena perquè hi ha hagut un
reforç aquest estiu, que tal vegada no és el que desitjaríem? Bé,
això també va un poc a consideració dels ulls que ho analitzen,
però un reforç hi ha hagut i és i ha existit. Això no es pot negar. 

Sí que també vull fer un parell d'apreciacions perquè
sempre sembla que des del Govern, des de la bancada de
l'esquerra, sembla que no es fa res, quan no és així. Vull
recordar que el seu grup, per exemple, no va donar suport a la
proposta de modificació a la Llei de coordinació de policies
locals, que establia una agilitació dels processos d'oposició
perquè els han de convocar els ajuntaments i amb aquesta
modificació el que es fa és que puguin cedir les competències
al Govern perquè cada any facin un concurs d’unes oposicions
anuals unificades per tal que surtin més ràpid i que el següent
semestre de la convocatòria d'aquestes oposicions es facin tots
els cursos que fan des de l'EBAP, aquests cursos de
capacitació. Per tant, trob que això és important també
recordar-ho, perquè això va passar aquí no fa tants de mesos.

Pel que fa a bombers, mirin, des d'Unidas Podemos també
ens interessa molt aquest tema, ens interessa tant que des del
Congrés dels Diputats també demanam una agilitació a la
tramitació de la Llei de coordinació dels serveis de prevenció,
extinció d'incendis i salvament en el marc del Sistema nacional
de protecció civil, principalment perquè és una qüestió que
ajudarà a establir un marc, una guia per a les autonomies, però
que també és una qüestió que és necessària. Però, mirin, això
es farà no perquè ho digui avui aquí una proposta del Partit
Popular, sinó perquè és un acord tant del Govern de coalició de
l'Estat com del Govern d'aquesta comunitat autònoma i és un
acord de pacte que s’ha de complir. És el que he dit, és un
acord de pacte a Madrid i aquí i s'ha de complir com tots els
acords i..., però no perquè el Partit Popular ho digui, eh?, això
vull que quedi clar. 

I en tema d'habitatge li hem fet una transacció que consider
que esclareix un poc millor l'esmena que vostè..., el punt que
vostè du aquí, perquè consideram que aquests reforços que
s'envien des de l'Estat, siguin aquests ministeris que tenen unes
instal·lacions aquí, que per reforços de l'estiu puguin estar-hi
allà, però que sigui el ministeri, perquè per qualque cosa són
les seves dependències. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sans, acabi, per favor.

LA SRA. SANS I REGIS:

I ..., he acabat, Sr. President. 

Gràcies.
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(Se sent unes rialles de fons i algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, per defensar les
esmenes 7331 a 7334 i 7335/22, té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Vista aquesta exposició
acurada que han fet les meves companyes Sanz i Carbonero i
també amb la voluntat de no voler reincidir en determinades
qüestions, sí que en plantejaria una de nova, que és que li
volem agrair, i especialment a partir d'aquesta crida que ha fet
el president avui matí al seny, al debat, al debat a nivell
ideològic..., sí que li volem agrair aquesta tenacitat seva en una
qüestió que sí que hem pogut anar parlant en diferents moments
d'aquesta legislatura, a més ara que ja aviat arribarem al final
d'aquesta legislatura, i crec que això també se li ha d’agrair a
vostè i crec que hi ha una qüestió que més que política també
és de deformació professional i crec que en això és bo que
n’haguem pogut parlar, que s'hagi plantejat el tema en diferents
moments perquè així també hem pogut analitzar quin procés
s’ha anat fent respecte d’això.

En aquest sentit hem presentat conjuntament tota una sèrie
d'esmenes que entenem que s'ajusten més, d'una banda, al marc
competencial i, per l’altra banda, a la realitat que tenim a dia
d'avui en el conjunt de les Illes Balears; en el marc
competencial en el sentit que tant vostè com jo, com molts
d'aquí venim d'altres institucions, de consells insulars,
d'ajuntaments... i en aquest sentit crec que sempre vàrem ser
molt vigilants perquè ningú no ens trepitjàs mai les
competències. I crec que en aquest sentit hem de seguir sent
vigilants precisament ara que estam a una altra entitat i hem de
ser molt escrupolosos i molt respectuosos amb les
competències, sobretot dels ajuntaments i també evidentment
dels consells. Per tant, sempre s'ha de poder parlar de línies de
col·laboració. 

Vostè feia referència a un conveni concret que s'havia
firmat al Consell de Mallorca, però que també està firmat amb
el Consell de Menorca i en aquest sentit crec que hem de ser
també respectuosos amb els temps que hi hagi, i evidentment
que aquesta relació de cooperació i de coordinació es doni, i es
doni sobretot d'una manera molt objectiva. 

Jo crec que en certa ocasió en què parlàvem del tema li vaig
recriminar el que passava en altres moments històrics on hi
havia una discriminació pel partit polític que governava un
ajuntament o un altre, i si era del mateix color rebia una sèrie
d'ajuts que no rebia si no era del mateix color. Crec que això
són coses evidentment que en democràcia s'han de desterrar i
crec que ho podem... o almanco s'ha aconseguit que es pugui
fer; és a dir, que siguin criteris molt objectius i que es doni,
evidentment, aquesta dinàmica de col·laboració constant entre
les entitats que tenen competències en aquest sentit, que són
ajuntaments, que són consells, que són Govern i també Estat,
i que evidentment hi hagi el marc perquè es pugui dur aquesta
col·laboració i aquesta confiança. 

I, bàsicament, les esmenes que hem presentat feien
referència a aquestes qüestions, d'una banda, a ser molt, molt
garantista en tota la qüestió de competències i, d'altra també, de
recollir accions que evidentment ja s'estan fent o s'estan duent
a terme, i d'altres que no s'han fet, però que també s'ha de tenir
en compte la conjuntura d'aquesta legislatura, que francament
no ha estat gens ni mica favorable a determinades qüestions; i
especialment a una que és la fer via, sense oblidar que hem
passat una pandèmia amb totes les conseqüències que això ha
suposat i que, evidentment, això, dedicar esforços a aquesta
qüestió ha suposat, evidentment, alentir el ritme d'altres
actuacions que estaven previstes, però que també van
encaminades i van fent el seu procés, no evidentment amb la
rapidesa que ens agradaria moltes vegades als que som aquí i
que després el dia a dia evidentment imposa uns terminis o uns
processos que no són sempre o no són mai ràpids o almanco a
la velocitat que ens agradaria. 

I a partir d'aquí, i amb aquest esperit al qual abans es referia
el president, hem presentat aquestes esmenes intentant sobretot
que siguin capaços de consensuar un text amb totes les forces
polítiques i que, per tant, surti amb la major majoria -valgui la
redundància- possible.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Méndez. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Bueno, Sr. Camps, como ve, se le pide tranquilidad y tal
vez será una cuestión de tiempo, es verdad que ya no queda
demasiada legislatura, pero bueno, tal vez sea una pequeña
cuestión de tiempo y está claro que aceptando usted estas
enmiendas descafeinadoras que le proponen, pues todo queda
resuelto y seguimos viviendo en el mejor de los mundos
posibles, ¿no?, del Dr. Pangloos. Porque parece que no ha
atendido usted a dos puntos de los Acuerdos de gobernabilidad
de Bellver, al 172, “desarrollaremos la EBAP para garantizar
la formación continua de los profesionales públicos y la
incorporación de nuevos empleados adaptados a las exigencias
de una administración moderna y eficaz”; ni tampoco al punto
174, “aprobaremos la primera ley de los servicios de
prevención y extinción de incendios y salvamento en las Islas
Baleares”, esta es la que estamos conociendo aquí
familiarmente entre nosotros como ley del fuego.

A ver, puede, Sr. Camps, que sea usted que está intranquilo,
pero es cierto y en primer lugar, como ha puesto de relieve esta
mañana en su pregunta el Sr. Melià esperando ciertas
respuestas sobre el funcionamiento de nuestra administración,
yo he de decirles que tal vez por una desafortunada experiencia
personal, pero durante este verano he encontrado como siete
personas o grupos que me han consultado, desconociendo por
completo la situación de un diputado raso de la oposición, o sea
un señor sin acceso a ninguna realidad, excepto un mero
vislumbre de las cosas que existen, me han preguntado por
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problemas administrativos tremendamente sencillos y simples,
de los que siempre se habían hecho con normalidad, y uno salía
una mañana y decía: “Bueno, me voy a conseguir un certificado
de no sé qué”, que actualmente por medio de la visita previa, la
cita previa, la digitalización -enorme avance- y otras pequeñas
minucias y peccatas minutas no están pudiendo llevar a cabo.

O sea, nuestra ciudadanía lamentablemente, por mucho que
nos encontremos nosotros tan felices dictando desde aquí
normas y más normas, no se siente atendida por nuestra
administración. Y nuestra administración parece más volcada
al contrario entre aprender, perseguir y buscar ciertos
comportamientos, que moralmente no me parecen correctos, y
tratar de imponer una forma social definida. Es como si hubiese
una dejación, voluntaria o no, en esta prestación de servicios
habituales, ¿eh?, y uno de los magníficos ejemplos es esta
determinación del silencio como negativo que estamos
incluyendo en todas nuestras normativas, que, lo siento, pero
acabarán afectando a cosas como el habeas corpus. Esta
cuestión de que las administraciones ahora te dicen que no
cuando no te contestan es (...), si exige algo de mí está en la
obligación de determinar cómo, ¿no?

Entonces, lo que parece es que estamos hablando de orden
público y nos da cierta vergüenza hablar de orden público, nos
trae unas resonancias un poco extrañas y preferimos decir que
hablamos de emergencias, de seguridad, pero no, perdonen, es
algo que debemos afrontar con valor y con capacidad. Hace
falta orden público para el desarrollo normal de las actividades
beneficiosas a nuestra comunidad y de su participación en ellas. 

No hay nada vergonzoso en desear que el orden público sea
mantenido, al contrario, más bien es una de las obligaciones
que tienen los gobiernos. No es necesario que nos refugiemos
detrás de que si emergencias o que si cosas extrañas. Suena
anticuado, estoy de acuerdo, pero es un concepto claro,
definido y plenamente eficiente, vale, que trata de convivencia,
de respeto, de garantías para esa convivencia, de la propia
concepción del medio y el entorno y de las cosas que pueden
hacerse y las que no. O sea que..., como hemos moralizado
muchísimo determinados comportamientos y actualmente los
perseguimos de una forma moral, de una forma... -lo siento-
inquisitorial, hemos perdido el sentido de la normalidad del
orden público y la forma de enfrentarlo, ¿vale?, pero como
nuestras administraciones parecen preferir el papel de
prestatarios de servicios al de mantenedores de orden público,
estamos en una situación de algo ridícula. 

Vamos a ver, la policia local, yendo a un ejemplo que sí que
me suena conocido -y veo que se me agota el tiempo-, Menorca
en los diez últimos años ha perdido 60 agentes por parte de las
distintas prefecturas, un dato que se agrava si tenemos en
cuenta que hablamos de uno de cada cinco, quedaban en 2021,
199 agentes en plantilla frente a los 257 que la constituían en
2011; encontramos ratios tan reducidas como la Maó, 1,69
agentes por cada mil habitantes. Aparece una pérdida por bajas
de nuestras dotaciones de entre cinco y seis efectivos al año
durante los últimos diez años. Esto son datos del año pasado
para el 2021, la memoria anual del Instituto de Seguridad
Pública de las Islas Baleares.

Como siempre, he consumido mi tiempo con las
consideraciones generales, que espero..., nuestra postura será
positiva en casi todas... en concepto, a sus propuestas, no tan
recién las enmiendas, que hemos valorado como un poco
demasiado optimistas, pero nos ha gustado centrar o dejar
claros determinados puntos que nos parecían necesarios en esta
conversación.

Gracias, señores, he terminado.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Hemos oído en esta tribuna, lo cual
es habitual, que cuando se trata de hablar de la inseguridad que
padece nuestra comunidad autónoma es crear alarmismo, de
hecho, creo que alguien ha dicho aquí que estamos en el
semáforo verde para el turismo británico, empiezo a pensar que
el Foreign Office está lleno de daltónicos. Porque lo cierto es
que lideramos, por desgracia, y no es que sea ningún timbre de
orgullo, las cifras de criminalidad de toda España, un 57,7‰.
Y sale la señora delegada del Gobierno, sin ningún rubor, y
dice: es que, claro, no se tienen en cuenta los turistas, se tiene
en cuenta solo la población que está contabilizada como
habitantes de las Islas Baleares. No tenemos en cuenta los
turistas; es decir que el aumento de la delincuencia tiene
relación directa con el número de turistas que nos visitan.

O sea, que los turistas son una colla de delincuentes, porque
si el aumento de los turistas implica que haya un mayor índice
de delitos, supongo que ustedes piensan, en su turismo-fobia
habitual, que los turistas son los delincuentes. ¡Ah!, pero luego,
la señora delegada del Gobierno, analógicamente, dice: pero
nada tiene que ver con la inmigración ilegal el crecimiento de
los delitos en Baleares; es decir, ¿si con el número de turistas,
no con la inmigración ilegal? De verdad, ¿ustedes de dónde
sacan esta gente?, porque es que yo, de verdad, me lo pregunto;
que en las mismas declaraciones sea capaz de decir que el
número de turistas es lo que tiene que ver con el índice de
criminalidad de Baleares, y decir, acto seguido, que, por
supuesto, la inmigración ilegal no tiene nada que ver. Y todo
esto, además, a consecuencia de un artículo del Diario de
Mallorca, de un periodista que supongo que a estas horas ya
debe estar cesado, donde se le ocurrió decir la realidad de que
muchos delitos lo los cometen los menores argelinos no
acompañados, los famosos MENA. Pero, claro, eso es una cosa
que no se puede citar.

Lo cierto es que la situación de estas islas, en lo que se
refiere a la seguridad, es dramática, y también no es menos
cierto, como demuestra la propuesta del Partido Popular, que
existen enormes carencias, no solo en lo que respecta a las
policías locales, sino en lo que respecta a los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, y es lógico que un policía o un
guardia civil tenga muy pocas ganas de venir a Baleares cuando
se encuentran con una dificultad, por el tema de la vivienda,
que es absolutamente dramática: es imposible con sus sueldos
hacer frente al precio de las viviendas de estas siglas, incluso
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para aquellos que vienen en comisión de servicios,
simplemente, como refuerzo de la temporada, esa temporada
donde vienen estos turistas delincuentes, que decía la señora
delegada del Gobierno.

Lo único que propone esta PNL del Partido Popular es
intentar corregir esta situación y, lógicamente, denunciar lo que
nosotros venimos denunciando en esta tribuna, en las tribunas
de todos aquellos sitios donde tenemos representación y, sobre
todo, donde corresponde, que es en la tribuna del Congreso de
los Diputados, las penosas condiciones económicas de los
complementos de insularidad que están cobrando los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado, y no solo los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado sino que no me quiero olvidar,
hoy aquí, en esta tribuna, de los funcionarios de prisiones que
sufren exactamente el mismo penoso abandono por parte de la
administración pública.

Y ustedes ¿qué proponen en sus enmiendas? Pues, lo de
siempre, donde pone: “hay que hacer”, ustedes dicen: “seguir
haciendo”. ¿Seguir haciendo qué, si no han hecho ustedes
nada? Pero, claro, así lo aprobamos, porque quedamos bien:
“seguir haciendo, seguir haciendo, seguir haciendo”, ya nos
tienen acostumbrados, lo que hacen en todas partes, no solo en
este Parlamento, en los ayuntamientos, en cuanto aceptan
ustedes alguna propuesta de la oposición es “seguir
incrementando, seguir haciendo”; el incremento de cero sobre
cero es cero, ustedes no han hecho nada y ahora pretenden
venir aquí a que les blanqueemos la gestión.

Yo no sé lo que hará nuestro compañero del Partido
Popular, en todo caso, nosotros vamos a apoyar la moción de...
-también les llamo a ustedes compañeros, son compañeros
parlamentarios, o sea son mis compañeros del Partido
Socialista, mis compañeros de Podemos, mis compañeros de
MÉS, del Grupo Mixto, etc., yo no tengo ningún problema en
eso, eh, como fui a un colegio de curas, me educaron muy bien.

Nada, muchas gracias, Sr. Presidente.

(Remor de veus i algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, molt bon
dia. Bé, avui parlam d'una moció que sí que és cert que no és la
primera vegada que debatem aquests temes en aquesta
legislatura i que són temes importants i de necessitat per a la
nostra comunitat. Jo intentaré centrar-me en els punts de la
moció, perquè tenim cinc minuts, i crec que és important
poder-los debatre tots.

Al punt 1 hi donarem suport, sí que ja inicialment li
demanaré votació separada dels diferents punts, perquè a
alguns, a la majoria els donarem suport, a alguns ens hi
abstendrem i a un altre, si no m'ho explica amb claredat, hi
votarem en contra; però, com dic, al primer punt hi havia un

compromís per part del Govern d'aprovar aquesta llei del foc i
crec que s'han de reprendre les negociacions, com vostè
demana, entre les diferents administracions implicades perquè
pugui ser una realitat el més aviat possible.

Pel que fa referència al punt 2, sí que és cert que es fan
cursos a l'EBAP, als diferents consells, i hi ha convenis signats,
i per a mi es demana el mateix, és a dir que es facin
negociacions i es facilitin als consells que s'organitzin i es facin
els cursos als bombers, com es fa a Mallorca; s'ha explicat, per
part de membres dels grups que donen suport al Govern, que a
Menorca, per exemple, hi ha un conveni signat, nosaltres
donarem suport que es facin cursos, m'és igual si ja se’n fan i
se’n continuen fent o si s'han de fer aquests cursos, el que és
important, evidentment, és que es formin aquests professionals
perquè és necessari, i independentment que accepti o no
l'esmena nosaltres li donarem suport. 

Al tercer punt sí que li volia donar suport, i sé que les
competències són dels municipis, i el Sr. Ensenyat ho ha dit,
que a ningú no li agrada que li trepitgin les competències, però
també és cert que a tothom li agrada que li millorin els recursos
econòmics o els recursos materials a un moment donat. Per
tant, la conselleria dóna suport als membres de Protecció Civil,
perquè hi ha una partida, i que aquesta partida es pugui
incrementar crec que també és bo. Però sí que vostè demana, al
final, que “es fixi el criteri de repartiment en funció del nombre
de voluntaris i dels serveis preventius que realitzen anualment”,
jo crec que no només ens podem fixar en aquests criteris, crec
que hi ha municipis que poden tenir, per exemple, un territori
molt gros a ocupar i s'hauria de tenir en compte també per fixar
els criteris. I, per mor d'això, perquè no crec que hagi de ser tan
rígida la proposta, ens hi abstendrem, perquè crec que s'ha
d'obrir i s'ha de poder debatre i no només s'ha de fixar en uns
criteris concrets. 

Al punt quatre també ens hi abstendrem, perquè opinam
que, evidentment, s'han de coordinar amb els consells de
coordinació i les prefectures, però també poden sorgir, es pot
considerar des de la conselleria qualque curs necessari que
s'hagi de fer, i també consideram que les peticions són molt
rígides.

Al punt 5, amb el tema d'estendre els programes XPO,
l'esmena diu que ja n'hi ha, que millor que es poguessin fer per
tot, i vostè el que demana és que es facin per tot. Per què que
es facin per tot? Evidentment, hi ha d'haver unes converses,
unes xerrades, i és important; nosaltres, en aquest cas,
independentment també de l'esmena, que l'accepti o no, com
que consideram que és important que es fixin aquests
programes, li donarem suport.

Pel que fa al punt número 6, tant l'esmena com el punt
parlen de sol·licitar reforços urgents a forces i cossos de
seguretat, li donaran suport, però és que no només són els
reforços, és que aquí hi ha unes places que haurien d'estar
ocupades i no hi estan, i jo crec que és això que hem d’exigir,
que s’ocupin les places que no estan ocupades de les forces i
cossos de seguretat. I, evidentment, després, a l'estiu o a les
temporades que siguin necessàries que es facin els reforços
pertinents.
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Al punt 8 li donarem suport, a aquest plus d'insularitat, que
és necessari.

I també al punt 9, on demanen aquest caràcter preferent,
perquè pensam que és una petició coherent per motivar i
incentivar que venguin.

Al punt 7 no m'hi he referit, i ara ho faig, perquè no em
queda clar què es demana. Què demana, que la conselleria o
que la comunitat acomodi aquest personal? Jo crec que qui l’ha
d'acomodar, i supòs que amb l'esmena in voce que s’ha fet des
dels Grup Podem s'aclareix, és l'Estat. Nosaltres, si és la
comunitat que ha d'acomodar les persones, no li donarem
suport perquè no és competència seva i prou feina hi ha a
acomodar la gent d’aquí. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, bon dia de nou, diputades,
diputats. Ara debatem altra proposta del Grup Popular, també
amb 9 punts d’acord, està bé, ja no són 17 o 18 com a altres, ja
són només 9, està bé que les qüestions que es parlen aquí sí que
se senten també. Pel sentit del vot, crec que ja s’ha vist que no
serà igual que a l'anterior.

En aquest cas, a més, és un tema que el Sr. Camps ha
traslladat en reiterades ocasions a aquesta cambra parlamentària
en diverses comissions, fins i tot aquí a la cambra major, és el
tema de la seguretat. Sí que és cert, Sr. Camps, que tot i que
l'objectiu crec que és bo, i li ho dic de veres, crec que és bo,
també li han dit, i comparteixo, que és important no crear
inseguretat, crec que és una tasca que és important per la nostra
part, com diem què volem per no crear una alarma d'inseguretat
que potser no ajudi.

En el primer punt han parlat de la llei del foc i, sí, és cert,
fa falta, crec que aquest any hem vist, per sort no a Balears,
però sí a altres bandes, que hi ha hagut problemes d'incendis
molt greus que han afectat moltes bandes; que la llei del foc
hauria de ser una realitat, però també que hi ha una normativa
legislativa que ha de venir per part del Govern de l'Estat amb
la qual es podrà fer més tasca. I crec que també hem de ser
coherents per no haver de començar una llei que després pugui
quedar aturada perquè fa falta coordinar aquestes qüestions.

En el segon punt es parla sobre els cursos de bombers i
sobre els convenis, està clar que els convenis poden ser, però
també s'han de demanar per part dels consells i, per la part que
em pertoca de Formentera, ja li puc ben dir que l'any passat es
va fer, el mes d'octubre, un curs de bombers que ha permès que
tinguem un borsí de bombers, s'han cobert les places i queda un
borsí per poder tirar de gent perquè puguin estar cobertes les
places. Ho tenim bé.

El punt relatiu a la Protecció Civil, ja li ho han dit també
portaveus que m'han precedit, és una competència dels
ajuntaments, i, a més, a la partida que existeix per part del...,
primer, que els ajuntaments poden fer, en el cas del Consell de
Formentera es fa, la dotació d’aquests materials, i després, la
Direcció General d'Emergències, dins la partida de cooperació,
fa els ajuts que fan falta. Jo ho vaig preguntar a la part que em
pertocàs i sí que ajuden en aquesta qüestió. Llavors, el que es
demana aquí no té sentit quan existeix dins les partides que ja
tenim. 

En el quart punt parla dels cursos de l'EBAP. Els cursos de
l'EBAP són propostes que vénen, i està confirmat, per part dels
mateixos professionals, els cursos que s'aproven per part de
l'EBAP són propostes que vénen dels professionals. Llavors, ja
es fa d'aquesta manera. 

En el punt cinquè es parla sobre el programa XPO; també,
tenir clar, són els ajuntaments els que han de demanar
adherir-se, aquí s’insta que sigui el Parlament insti el Govern
que es faci, el Govern no té aquesta competència, no pot
obligar que es faci, pot ajudar, se li ha presentat una esmena
crec que per veure si es pot encaminar perquè s'adhereixin, i
estam d'acord que s'han d’adherir, però no obligar-los a
adherir-s'hi, sinó ajudar, encaminar o coordinar, però no es pot
obligar. I l'esmena tal com està aquí..., perdó, i la proposta de
la moció tal com està redactada sí que és una obligació que no
es pot complir, llavors, seria trepitjar competències. 

Respecte dels reforços, si vull parlar-li que almenys a
Formentera, li puc dir en primera persona que hi ha hagut un
important reforç de la Guàrdia Civil. Diuen que..., han parlat
avui que no hi ha hagut reforços, a Formentera sí, hi ha hagut
reforços de la Guàrdia Civil, ben efectius, que han controlat el
trànsit i han ajudat que no hi hagués un problema. Llavors,
aquests reforços s'han de mantenir, el que s'ha de fer és que
continuïn existint i es mantinguin.

De la proposta anterior també hem parlat que perquè
aquestes qüestions arribin han de venir pressuposts, aquests
pressuposts vénen de l'Estat i estaria bé el suport a les partides
pressupostàries de l'Estat que vagin d’aquesta qüestió, perquè
si després aquí demanen que hi hagi reforços i després a l’Estat,
quan hi ha una partida pressupostària no li donen suport, és
com barrejar ous amb cargols, demanen coses que després no
tenen qüestió de poder fer-la. 

En el punt setè parlen sobre com ha d’existir aquesta
qüestió. Crec que és més profunda l'anàlisi que hem de fer en
aquest punt, el tema de l'habitatge, és més profund, hi ha hagut
una pregunta avui, que justament ha fet vostè, sobre l'habitatge,
és un tema que va més enllà i s’ha de tenir en compte aquesta
qüestió. I també li han dit avui, és un tema que estaria bé que
donassin suport aquest topall al preu de l'habitatge per poder
fer realitat qüestions, a part que existeixen instal·lacions per als
professionals de seguretat que vinguin. 

Respecte del punt vuitè, s'ha demanat aquest plus
d'insularitat. Estam d'acord amb aquest plus d'insularitat, que
s'ha de fer una realitat. També, ho torn repetir, són importants
els pressuposts per poder tenir aquest plus d'insularitat. Un plus
d'insularitat són sous, els sous vénen dels pressuposts i si no
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aprovem pressuposts podem demanar, podem resar si volem,
però no cauen del cel, els pressuposts han de ser efectius. 

En el punt novè li votarem a favor sense cap tipus de
fissura. Hem de donar suport a  aquestes propostes que fa
l’Associació Unificada de la Guàrdia Civil, la seva delegació
de Balears, perquè crec que els que més prop es troben
d'aquesta proposta són els que millor la poden expressar. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS: 

Moltes gràcies, Sr. President. Avalam ja que acceptarem
l'esmena de transacció al punt setè, per tant, demostram una
vegada més aquesta voluntat d'arribar a acords amb les coses
que entenem que són millorades. Per tant, tiram endavant
aquesta transacció. També farem votació per separat als punts
d'aquesta moció. 

Quant a diferents afirmacions de diferents portaveus
començaríem per la Sra. Carbonero, que vostè ressaltava que
el Regne Unit havia ressaltat que Espanya era un dels pocs
països, està clar dins la pandèmia, l'any passat, però es van
torbar quinze dies, açò anava segons com es movia la
pandèmia, doncs, donaven o no donaven. Per tant, no és un bon
exemple per posar-se una medalla el Partit Socialista. 

Quant als reforços, la policia local -policia local-, des que
vostès governen hi ha un 14% manco d'efectius, em sembla que
açò no és un gran reforç. 

La Sra. Sans doncs també com li he comentat de la
transacció, vostè ja ha anunciat que també votaran a favor del
primer punt quant a la llei del foc, o així ho he volgut entendre,
si no vostès mateixos incompliran aquest acord de
governabilitat dels Acords de Bellver, el 174.

I també, quant a diferents intervencions de portaveus, el
172, com bé ha anunciat el Sr. Méndez, quant a l’EBAP per
poder desenvolupar la formació de tots el personal públic de les
administracions de les Illes Balears, aquí no es tracta d’imposar
res a ningú, però es tracta que, com a màxima administració,
conscienciar, afavorir, ajudar, col·laborar, açò és el que
intentam cercar, Sr. Ensenyat, amb aquestes propostes del Partit
Popular, millorar, en poques paraules, no és perquè vostès ens
proposin d'impulsar “seguir fent feina”, no, nosaltres volem ja
fets, perquè duen set anys en aquest govern i entenem que ja
han de passar a l’acció. 

Tampoc no han estat capaços de complir ni tan sols els
programes de formació, una vegada més aquí tenim cursos que
s'anul·len, cursos programats a policia, a bombers i a Protecció
Civil, uns concursos programats dins el primer semestre. No hi
ha una capacitat de gestió per reprogramar-los dins el segon
semestre? Perquè entenem, des del Partit Popular, que són uns
cursos que han estat sol·licitats per les prefectures, per les

direccions dels serveis o pels acords a través de les comissions
que fan a Protecció Civil, però vostès no, per a vostès es més
fàcil cancel·lar els cursos que cercar una reprogramació.

També, quan parlam de l’XPO, aquesta foto de
l’exconsellera i la presidenta del consell, l’octubre del 2019,
van venir a fer-se una foto i un anunci, dels que ens tenen
acostumats, per poder implantar un programa bo, positiu de què
disposaven totes les policies locals de Menorca poder-lo
estendre a la resta d'Illes Balears, però vostès, en tres anys, no
han estat capaços de poder reunir-se amb els batles, poder
explicar les bondats d'aquest programa i que es puguin
incorporar. Per tant, una mostra més de la seva ineficiència i de
la seva incapacitat de gestió.

Quan parlam de seguretat, Sra. Carbonero, agost: “Baleares
lidera el número de denuncias por violencia sexual contra las
mujeres”; “Baleares encabeza la lista de comunidades que
sufren más delitos”. Un altre exemple, el mes d'agost, vostès
que tan... bé, s'alegren d’aquests reforços d'estiu, el mes d'agost
va haver de venir una parella de la Guàrdia Civil de Mallorca
en helicòpter a Menorca, perquè només hi havia una dotació de
torn aquell dia, i va sortir un servei que no va poder deixar
d'atendre i va haver de desplaçar-se una altra parella. Vostè
troba que si hi hagués reforços suficients en ple mes d'agost,
amb una única parella de Guàrdia Civil, haguessin hagut de
venir de Mallorca? Per tant, vostès no volen assumir, no volen
reconèixer que es poden fer molt més les coses i amb moltes
més garanties.

I aquí no es tracta de donar inseguretat als ciutadans, aquí
es tracta de dir les coses com són, la realitat, ho diuen els
mitjans de comunicació, ho denuncien els sindicats, ho
denuncien les associacions de professionals, ho denuncia el
Partit Popular, ho denuncien quasi tots els partits de l'oposició
i alguns dels que donen suport al Govern en segons quines
qüestions també s’hi identifiquen, per tant, em sembla que el
Partit Popular no és qui va en contra direcció, el que va contra
direcció és el que té la responsabilitat i és incapaç de fer-ho. 

I quant als plus d'insularitat, què faran, tornaran votar avui
que sí, arribaran a Madrid i votaran que no, ens tornaran
enganar a tots? Perquè és el que vostès fan.

I quan demanen amb aquestes esmenes aquest canvi de... de
“seguir impulsant” i altres, nosaltres ja no els compraríem
aquestes propostes perquè nosaltres ja, després de vuit anys de
confiança quasi, idò han demostrat que vostès no tenen aquesta
capacitat. 

I també és bo que escoltin aquests professionals els quals,
mitjançant les seves plataformes sindicals i de personal,
reivindiquen doncs que es faci un exemple, com es fa a altres
comunitats autònomes, com al País Basc, que es faci aquesta
preferència a tots aquells professionals que venguin a les Illes
i que es puguin veure beneficiats a l’hora de demanar un altre
destinació una vegada que ha pogut passar a les Illes Balears. 

I quant als temes d'habitatge, està clar que està
interrelacionat, si no hi ha uns preus amb unes polítiques que
puguin davallar i poder beneficiar aquesta mà d'obra, aquesta
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seguretat, aquests professionals del Servei de Salut, que no
vénen perquè no hi ha ni cases ni els preus són...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Camps, per favor.

EL SR. CAMPS I PONS:

... viables, per tant, em sembla que és una política global, una
política conjunta d’aquest govern d'esquerres fracassada.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Procedim a la votació, farem votació separada. Segons el
grup proposant, no  s'accepten les esmenes als punts 2, 4, 5, 6
i 8.

Passam a votar el punt 1. Votam.

24 sí, 29 no, cap abstenció. 

Passam a votar el punt 2. Votam. 

24 sí, 30 no, cap abstenció. 

Passam a votar el punt 3. Votam. 

23 sí, 28 no, 3 abstencions.

Passam a votar el punt 4. Votam. 

20 sí, 29 no, 3 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 5. Votam.

24 sí, 30 no, cap abstenció. 

Ara passam a votar el punt 6. Votam.

24 sí, 30 no, cap abstenció.

Al punt 7 s'ha presentat una transacció i deman si cap grup
s'hi oposa. Idò votam el punt 7 amb la transacció incorporada.
Passam a votar. Votam. 

54 sí, cap no, cap abstenció. 

Passam a votar el punt 8. Votam. 

54 sí, cap no, cap abstenció. 

I finalment votam el punt 9. Votam. 

51 sí, cap no, 2 abstencions.

IV. Proposició no de llei RGE núm. 4900/22, dels grups
parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos,
Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Grup Mixt, relativa a
Pacte balear pel benestar emocional i la salut mental.

Passam al quart punt de l'ordre del dia, que consisteix en el
debat i la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
4900/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas
Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua
Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Grup Mixt,
relativa a Pacte balear pel benestar emocional i la salut mental. 

Començam les intervencions dels grups parlamentaris i, en
primer lloc, pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull saludar totes les
institucions aquí presents i de manera molt afectuosa també els
representants de les entitats aquí presents i que treballen dia a
dia per al benestar emocional i la salut mental de la nostra
ciutadania, gràcies infinites perquè els grups polítics i les
diferents administracions, sense la labor de les entitats i el
conjunt de la societat, no podríem abastar la problemàtica que
avui ens ocupa i que tots els grups parlamentaris a través
d'aquesta iniciativa volem visibilitzar en el Parlament de les
Illes Balears.

No vull començar la meva intervenció d'avui sense fer
esment al fet que el passat dia 10 celebràvem el Dia
internacional de la prevenció del suïcidi, partim que el suïcidi
és un problema molt complex que requereix de solucions
complexes i una àrdua priorització per part de les
administracions en matèria de prevenció. Aquí, a les Illes
Balears, podem dir que ja comptam amb el Pla de prevenció,
actuació i abordatge de la conducta suïcida de les Illes Balears,
així com hem integrat la postvenció en les fases de prevenció,
a diferència d'altres comunitats autònomes, per donar una
atenció al difícil dol dels familiars víctimes del suïcidi. 

I al llarg d'aquests anys hem passat de la creació de
l'Observatori del Suïcidi, a petició d'aquest grup parlamentari
a l'anterior legislatura, a la coordinació autonòmica per a la
prevenció del suïcidi, amb la implementació en paral·lel
d'accions, recursos i professionals, 18 amb dedicació exclusiva
i 11 a temps parcial, especialitzats en l'atenció a aquest greu
problema.

Els efectes psicològics, físics i econòmics de la crisi,
provocada per la pandèmia, i el context actual de la guerra de
Rússia contra Ucraïna, han comportat conseqüències per al
benestar emocional i la salut mental de gran part de la nostra
ciutadania.

Per al nostre grup parlamentari avui és un dia d'aquells pels
quals se sent orgullós d'estar en política, perquè avui, sens
dubte, tots els grups adquirim un compromís polític públic en
favor del benestar de la part més vulnerable de la societat, la
voluntat de voler conformar part d'un pacte per al benestar
emocional i la salut mental de les Illes Balears i un pacte en el
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qual volem, a més, que les entitats socials i sindicals i el
conjunt de les administracions de les Illes Balears estiguin
representades per poder assentar les bases del futur Pla
estratègic de salut mental i de benestar emocional, en el termini
del 2023 i 2029, així com també poder posar les bases d’una
futura llei de benestar emocional i salut mental de les Illes
Balears, perquè, evidentment, també pensam que ens pertoca
una normativa pròpia.

Un pacte que, a més, estarà basat en la rendició de comptes
i una rendició de comptes en seu parlamentària, allà on pensam
que pertoca.

I volem que aquesta participació sigui de tots, no únicament
amb veu, sinó també amb vot, i per això demanam que el
Govern de les Illes Balears, que ja sabem que treballa en això,
ho impulsi i també que ho coordini a través del comitè tècnic
i que sigui impulsat per la mateixa Presidència del Govern,
perquè volem que sigui transversal, i, per això mateix,
demanam unir-nos a aquest comitè tots els grups parlamentaris,
els quals al seu torn sabem que treballen amb els grups
d'experts, per a així poder ser part activa del procés d’aquest
canvi de model, que eviti les duplicitats, funcionaments estancs,
que aporti major transparència i on el pacient sigui al centre,
amb una atenció més primerenca i integral.

Perquè, sens dubte, sabem que la base d'una bona estratègia,
d'un bon pla, està centrada en la persona i en el seu projecte de
vida i, per això, volem tenir presents tots els àmbits de la
ciutadania; és més, volem que sigui considerat un expert més i
que estigui alineat amb el Pla d'accions i l'estratègia de salut
mental en l'àmbit estatal, tot i que, com a comunitat autònoma,
som pioners en el desenvolupament d’aquest canvi de model.

Tal i com he argumentat anteriorment, els centres educatius,
les entitats socials, els agents socials, laborals, sindicals, el
personal de salut han de poder tenir un punt de trobada, una
transversalitat per poder-ho posar en comú les actuacions
necessàries per desenvolupar i, així, de manera conjunta,
avançar en la formació, la prevenció, el tractament i la
recuperació del benestar emocional i la salut mental en
l'actualitat, i ens permetia assegurar una ciutadania estable i
forta.

Consideram que aquest pacte ens interpel·la a tots i a totes,
no únicament les persones que ho pateixen o els professionals
que hi intervenen de manera directa, no podem ser equidistants,
necessitam un compromís unànime.

També vull destacar la importància dels mitjans de
comunicació i el tractament adequat i ètic de les notícies en
aquest àmbit. Necessitam fomentar un model de benestar
emocional i de salut mental públic que lluiti contra els estigmes
i que generi igualtats, al cap i a la fi, conquerir més drets de
ciutadania per generar una major estabilitat emocional, més
felicitat i aprendre a conviure en harmonia.

La fonamentació d'aquest pacte, més de les persones que ho
viuen en primera persona, com dels tècnics i professionals i
entitats que destaquen que és imprescindible per poder donar
continuïtat a aquestes polítiques i a la seva labor. No oblidem

mai aquesta missió, perquè, sens dubte, aquest és i serà l'únic
garant de l'èxit d'aquest pacte.

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gamundí. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, president, gràcies i benvinguts a tots els convidats
i moltes gràcies per la seva feina i la seva implicació. Vull
agrair també a tots els grups que acceptaren les nostres
aportacions a aquesta proposició no de llei.

El Partit Popular firma aquesta proposició no de llei perquè
és imprescindible impulsar un canvi de mirada que consideram
que hem de protagonitzar tots junts i al voltant de la salut
mental; impulsar un pacte per a la salut mental i benestar
emocional que provoqui un canvi de mentalitat, un canvi de
paradigma, és necessari si volem avançar i millorar en aquest
àmbit, hem d'ajudar a desfer i rompre els estigmes que envolten
els problemes de salut mental per normalitzar una realitat que,
per altra part, és massa sovint i queda massa vegades
invisibilitzada i sense veu, i sobretot creiem que això ha de
servir per millorar l'atenció i suport que s’ofereixi des de les
institucions i des dels serveis públics, perquè tots els que
pateixin un problema d’aquest tipus puguin tenir una vida plena
i digna i puguin seguir amb la seva vida amb la màxima
normalitat.

La pandèmia que ha suposat la COVID 19 ha multiplicat els
casos de problemes de salut mental que pateix la població i,
particularment, els infants i els adolescents, tots estam en risc
de patir malestar i problemes de salut mental, des dels més
joves fins als més grans, en evidenciar un problema de fons
preexistent i greu que cal abordar amb tota la decisió i adoptar
mesures concretes que ens comprometin a tots.

S’ha de tenir voluntat transformadora i s’ha d'impulsar un
autèntic canvi cultural, perquè, en relació amb la salut mental
i el benestar emocional, no n’hi ha prou en oferir més i millors
serveis, hem de reforçar entre tots aquesta xarxa de salut
mental, perquè no hem d'arribar tard. Fa un any, ja el Partit
Popular va entrar en el Congrés dels Diputats tres PNL sobre
mental: una, referida a Radiotelevisió Espanyola, pel poc
tractament d'aquest tema a nivell de ràdio i de televisió, un
pacte global i un altre més específic per a infància i
adolescència, perquè, des del Partit Popular, creiem que és
imprescindible un abordatge integral, transversal, humanitari i
amb total coordinació amb els malalts, la societat i els
professionals.

Per això, avui adquirim aquest compromís.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudimens)
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Avui crec que és un dia important, un
dia on el consens sobre l'atenció en salut mental arriba a aquest
parlament, i en moments de crispació és important que totes les
forces polítiques siguem capaces de donar-nos la mà i treballar
per al bé comú, per al bé de les nostres illes.

Vull donar la benvinguda a totes les persones que avui ens
acompanyen, persones implicades en la salut mental i que, en
el seu dia a dia, fan que la nostra vida sigui millor.

Invertir en salut mental significa salvar vides, però també
significa ajudar a tenir millors vides, és aquest un repte que
hem d'assumir com a ciutadania.

Cal remarcar, s’ha explicat la iniciativa, jo no hi afegiré
més, que, a més d'invertir en salut mental, també hem d’invertir
en aquells determinants socials de la salut que poden afavorir
o dificultar la salut mental de les persones, no es viu bé quan no
hi ha un sostre, no es viu bé quan no hi ha menjar, no es viu bé
quan no es pot anar a escola, no es viu bé quan la teva parella
et pega; hi ha molts determinants socials i, com a ciutadania,
com a illes, com a país els hem d'abordar i hem de treballar de
la mà dels professionals, de tot tipus, sanitaris, educatius,
socials, de la mà dels pacients, que són qui viuen aquesta
situació i millor ens poden aconsellar, de la mà de les famílies
i de la mà, per descomptat, de les entitats.

I, com no pot ser d'altra manera, dels mitjans de
comunicació, acabam de celebrar el Dia mundial de la
prevenció del suïcidi, és important com hem virat i com hem
modificat les actuacions i els tipus de programes que es fan en
atendre l’evidència, els estudis, saben que hem de parlar de
suïcidi, sabem que parlar de suïcidi pot salvar vides, i això ho
hem de fer, és un repte, 85 vides l'any passat es perderen a la
nostra comunitat autònoma per aquesta mort, aquesta mort no
desitjada, perquè qui se suïcida no vol deixar de viure, vol
deixar de patir.

Aleshores, des de la prevenció del suïcidi fins a les
addiccions, fins a tot tipus de situacions de salut mental,
acabam de començar el curs escolar, sabem que dins les
escoles, dins els instituts, també hi ha una problemàtica
específica que s'ha d'abordar, parlam de posar la salut a totes
les polítiques, hem de posar la salut mental a totes les
polítiques, des d'una perspectiva multidisciplinar,
multidimensional, i avui crec que fem una passa en aquest
sentit.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, molt bon dia, benvinguts i benvingudes
a tots els tècnics professionals i representants d'entitats i
institucions que treballeu, juntament amb moltes d'altres, amb
molt de voluntariat en el tema de l'atenció a les persones en
situació de qualque patiment en el seu benestar emocional o en
la seva salut mental.

És evident que nosaltres..., que les intervencions dels grups
parlamentaris que avui donarem suport evidentment a aquesta
iniciativa reiteraran algunes afirmacions, algunes valoracions
que s'han fet aquí, però jo volia contextualitzar, sobretot que
arribam aquí havent assolit no tan sols un document en aquesta
proposició no de llei, durant aquesta pandèmia, en aquesta
legislatura que ha estat molt contextualitzada en una pandèmia
i en una crisi social i econòmica, però fonamentalment també
sanitària, a la Comissió de Salut, a la Comissió de Serveis
Socials i Drets Humans s'ha parlat contínuament del patiment
de les persones, de la necessitat evidentment d'avançar
mitjançant iniciatives en recursos, en més dotació de
professionals, en revisió de protocols, en el tema del benestar
emocional i de la salut mental, i vull fer un reconeixement al
treball que han fet els companys i companyes en aquest àmbit.

Però avui donarem un context, més enllà d'iniciatives
aïllades, a un pacte, a un pacte que formalitza i que instam que
sigui així, que formalitza el que la ciutadania, la societat, els
usuaris, les persones amb qualque malaltia en la seva salut
mental o en el seu benestar emocional, les famílies i els
professionals ens demanen: rigor, consens, responsabilitat i
serenitat. I tant de bo això arribàs a altres fites, com tot el marc
global de la salut pública i el benestar de la nostra ciutadania
quant al seu àmbit de salut i al seu àmbit social!

I, per tant, crec que això és un moment important, per haver
pujat tots a aquest faristol i expressar, almanco des del nostre
grup parlamentari, que en aquesta línia hem treballat i en
aquesta línia exigirem també que es dugui a terme el més aviat
possible la signatura d'aquest pacte i es formalitzi, tal com s’ha
esmentat per la Sra. Gamundí, que ha dit que serà des de la
Presidència del Govern de les Illes Balears i, per tant, des del
compromís de l’execució d'un pressupost, que, esperem,
almanco des del nostre grup parlamentari es farà així, amb la
dotació pressupostària perquè sigui eficient, efectiva i doni
resposta al que espera la ciutadania sobre aquest pacte balear
del benestar social i la salut mental: recursos, protocols,
participació, consens i sobretot -sobretot- materialitzar-lo amb
mesures concretes.

Tenim un repte important i són xifres que cal tenir molt,
molt presents. Les conseqüències de la pandèmia, encara no
totes abordades ni diagnosticades, amb aquest maleït virus, han
fet que la salut mental de moltíssimes persones que han patit
aquest virus encara tenguin unes conseqüències que s’estan
diagnosticant i, per tant, és un repte per als professionals i per
als recursos públics, però també les conductes autolítiques que
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arriben a una població molt més indefensa, on les seves
famílies fins i tot necessiten eines, com són els infants, els
adolescents i els joves de la nostra comunitat autònoma, i això
fa que la implicació de tots els agents i de tots els actors i
privats també treballin en la implementació i execució d'aquest
pla. 

Per tant, no és una qüestió només de compromisos, és una
qüestió de materialitzar-se amb pressupost i és una qüestió de
materialitzar-se en aquestes eines que s'han establert en aquest
pla, en algunes que s'han definit en aquest pla, en les
comissions de seguiment, a nosaltres ens ho ha donat i per això
vàrem donar suport també no tan sols al plantejament, sinó que
fossin comissions tècniques, que fossin els tècnics i els
professionals els que definissin el full de ruta i la
implementació d’aquest pla, d’aquests protocols i dels itineraris
a seguir en aquest pla. 

Per tant, vull reiterar el nostre suport i vull aprofitar també
per fer un reconeixement des del nostre grup parlamentari, i sé
ben cert que a part de Ciutadans s’hi sumarà la resta de grups
parlamentaris, al treball que han fet professionals, que fan els
professionals, amb pocs recursos, perquè no són suficients; hem
posat la diana del tema de la salut mental massa tard, ho va dir
el Dr. Oriol Lafau ho va esmentar a una compareixença
parlamentària, hem arribat tard, però encara hi ha temps per
donar una resposta adient i suficient, i el tema de salut mental
ha d'estar en la diana, ha d’estar en la prioritat i ha d'estar en la
línia de la salut global de la ciutadania, perquè té unes
conseqüències i que per a la prevenció suposa també el
benestar.

També el reconeixement a les associacions del tercer sector,
però sobretot també a les famílies de moltíssimes persones,
concretament, que han tengut actituds de risc o actituds
autolítiques, però sobretot també a aquelles que han perdut
molts parents seus per una qüestió de suïcidi, que ni ells ni la
societat hem pogut evitar. D’aquí la nostra responsabilitat, però
d’aquí també el nostre compromís.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president. Gràcies a tots els que ens acompanyen
avui en aquesta cambra, tècnics, professionals, familiars. 

La salut mental ha de ser una prioritat en un pacte
col·lectiu, social, de servei públic i de necessitat de més
recursos en els propers anys. És una realitat silenciada,
invisibilitzada i s’ha de continuar donant resposta com a país a
les necessitats de les persones davant d'un context de
problemàtica de salut emocional i mental d'elevada
complexitat, una autèntica emergència que s'ha vist agreujada
a causa dels efectes de la COVID-19.

I les mesures han de ser instruments útils per a les persones
afectades, per a les famílies, per als entorns professionals, per
a les entitats que presten aquest servei i que suposen un reforç
de la xarxa existent per fer front als reptes, una feina que ja va
ser iniciada el 2015 per aquest pacte d'esquerres que governa
fa dues legislatures en aquesta comunitat autònoma.

Avui impulsam un pacte balear, i ens hi afegim en aquesta
cambra, per unanimitat, pel benestar emocional i la salut mental
amb les entitats socials i sindicals més representatives i també
amb totes i les diferents administracions que tenim a les nostres
illes.

Aquí també consideram que aquest comitè tècnic que
existeix i que es veurà reforçat, entenem que és un instrument
d'intercanvi de coneixement, de coordinació, d'assessorament
precisament per desplegar aquests plans estratègics de
polítiques públiques de salut mental i que han de canviar, ens
han d'ajudar a canviar, transformar aquest paradigma actual i
que reflecteixin una aposta social col·lectiva a favor del
benestar emocional de la ciutadania.

I aquí tothom s’ha de sentir representat i hem de fer-hi feina
tots perquè hem d'invertir aquesta mirada a vegades i hem
d’anar de baix cap a dalt.

L'atenció, des del punt de vista sanitari, és una competència
de la Conselleria de Salut, que jo crec, estic segura, que ha fet
molt avanços importants. L'àmbit de la salut mental i l'àmbit del
benestar emocional abraça moltes situacions, però nosaltres,
des de MÉS per Mallorca, també volem fer un incís també,
perquè no ens repetirem amb els companys que la integració
comunitària, que es desenvolupa des d'una altra àrea de govern,
com és Afers Socials, també és molt important, i nosaltres
creiem que també s'han impulsat canvis transformadors des del
2015.

I vull començar per nomenar la Llei de concertació social
de 2018, crec que ha estat una eina útil precisament per regular
i prioritzar la concertació a aquest tercer sector de serveis
socials, que també inclou evidentment l'àmbit dels trastorns
mentals i de les qüestions que avui debatem i que ha donat
estabilitat a aquest sector i ha garantit passar d'un model de
subvenció, de vegades improvisat, de vegades inestable, a una
concertació amb moltes més garanties.

I avui això també ha possibilitat que disposem de 461
persones beneficiades, si comptam els centres de dia i els
tallers, que els ajudam a integrar-se a aquest mercat laboral;
persones que també tenen un habitatge on poden tenir ajuda,
com és el servei domiciliari o com són altres pisos tutelats, i
també s'hi sumen acompanyaments de reclusos que quan surten
fora de la presó, més de 100 persones també amb trastorns que
també tenen aquesta acompanyament.

Per tant, parlam d'una feina ja iniciada, però nosaltres
creiem que, des de MÉS per Mallorca, aquest pacte pot donar
un impuls molt important a abraçar molts més àmbits, abraçar
situacions que de vegades no coneixem o creiem que, amb
aquesta interpel·lació que farà aquest pacte, podem trobar una
estratègia encara molt més àmplia i molt més detallada del que
ens hem de trobar.
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Per tant, des de MÉS per Mallorca, enhorabona a tots els
que som aquí, que ens afegim a aquest pacte; enhorabona a tots
els professionals, la gent que ho ha propiciat, perquè creiem
que l’interès social és un objectiu imprescindible i la salut
mental i benestar emocional, també, perquè hem de seguir
impulsant aquest model diferent en el qual creiem tots.

Hem de tenir, com a societat, cura d'aquesta salut mental,
aquest benestar emocional i des de tots els àmbits de la vida,
hem de canviar la mirada, el model i continuar la tasca
d'eliminar estigmes i prejudicis i canviar aquest paradigma de
les persones que se’n veuen afectades. Nosaltres creiem, en
conclusió, que hem d'equiparar aquestes persones, la salut
mental i el benestar emocional, a altres àmbits de benestar que
ens semblen tan naturals i als quals estam acostumats, però hem
d'equiparar, precisament, la salut mental a totes aquestes altres
àrees de benestar que ens semblen més assequibles fins ara.

Esperam que aquest pacte fructifiqui, que aquest pacte,
precisament, doni lloc a aquesta estratègia de la qual tots, com
a societat, ens en sentim orgullosos.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. En primer lugar, quiero saludar a los
profesionales y representantes de entidades del ámbito de la
salud mental que nos acompañan hoy desde el público.

En numerosas ocasiones en este parlamento, desde que
tenemos representación, hemos apoyado o impulsado
iniciativas para mejorar la salud mental, porque es algo
ciertamente preocupante que afecta a un elevado porcentaje de
la población y es nuestro deber procurar que las políticas
públicas atienden a las necesidades más imperiosas de los
ciudadanos. Y, ciertamente, el drama del suicidio, que afecta a
tantas familias y víctimas, es uno de los principales problemas
al que nos enfrentamos en estos tiempos y que no podemos
silenciar.

Por ese motivo, y confiando en que pronto podamos revertir
esta indeseable realidad, es por lo que apoyamos las iniciativas
que pretenden luchar contra esta lacra, si bien somos
conscientes de la necesidad de superar la fallida gestión de la
salud pública de los ciudadanos mediante su desmembración en
17 minisistemas, que, lejos de mejorar la atención sanitaria que
recibimos, lo que hacen es dividir esfuerzos y discriminar a la
población en función de donde estén empadronados. Por eso,
desde VOX, apostamos por un solo plan nacional de salud
mental, porque no es razonable que se elaboren e implementen
17 planes distintos sobre salud mental, que lo único que
conseguirán es generar desigualdades entre españoles en
función de la región española en la que se hallen.

Creemos que es hora de enmendar los errores del pasado,
es hora de hacer un análisis sincero de la situación, y
comprobarán como la salud, el bien más preciado de cualquier
persona, no puede ser objeto del mercadeo constante que el
Gobierno del Estado y los gobiernos autonómicos vienen
protagonizando desde hace décadas a la hora de establecer las
transferencias de fondos públicos para sostener los servicios de
salud, junto al resto de competencias de les comunidades
autónomas.

Porque si, ciertamente, las comunidades autónomas son
instituciones perfectamente prescindibles per gobernar un país,
en lo que se refiere a la salud pública, y, por tanto, a la salud
mental, no es que sean prescindibles, es que son completamente
contraproducentes.

Por estas razones VOX ha solicitado la creación de un plan
nacional de prevención del suicidio, dado que el actual plan de
acción de salud mental 2022-2024 nos resulta absolutamente
insuficiente; debemos invertir más en investigación de la salud
mental, pero de forma coordinada, unificando los criterios en
todo el territorio nacional y elaborando, a la vez, una estrategia
que sea aplicable y adaptable a les distintas realidades locales
de nuestro país. 

Debemos mejorar la formación profesional del personal
sanitario, para detectar, de la forma más precoz posible, las
conductas patológicas, y debemos implantar planes de
formación en prevención del suicidio a los docentes y
trabajadores en los centros escolares.

Y no solo el alto índice de suicidios es preocupante,
también observamos como empeoran otros trastornos, año tras
año: ansiedad, depresión, alteraciones obsesivas compulsivas,
trastornos de la conducta alimentària. Por eso, hoy, más que
nunca, es necesario coordinar los programas regionales para la
prevención y tratamiento de las enfermedades relacionadas con
la salud mental; es necesario augmentar la formación específica
sobre salud mental y dotar de recursos a los profesionales, tanto
del ámbito sanitario como del educativo; debemos dotar a las
familias de recursos para mejorar el acceso a los servicios
sanitarios en situaciones de crisis, reducir la presencia del
factores de riesgo y potenciar los factores de protección;
necesitamos favorecer una correcta transición asistencial en
salud mental entre la edad pediátrica i la edad adulta; i és
primordial incluir los servicios de salud mental en el Plan de
acción nacional para los dispositivos de recuperación y
resiliència.

Porque no podemos obviar que los españoles son los
ciudadanos de Europa que sufren más problemas de salud
mental, por los efectos de la pandèmia, y, según un estudio
publicado por la Fundación AXA, y cerca del 80% de la
población española considera que la crisis del coronavirus ha
tenido efectos en la salud emocional de todo tipo de personas.

Nos queda mucho por hacer, pero solo con una reflexión
seria y alejada de idealismos políticos podremos afrontar la
situación y adoptar las medidas adecuadas para mejorar la
atención a la salud mental, que se deberán abordar desde un
ámbito nacional, porque, ciertamente, trasciende del ámbito
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autonómico, a pesar de la artificial limitación que nos ha
impuesto el actual sistema de reparto competencial.

Gracias, presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Una
salutació, sobretot, i molt sentida a aquests visitants il·lustres
que avui tenim aquí, que estan tan implicats en la salut mental.

Hi ha moltíssimes coses que ja s'han dit, el meu torn
d'intervenció arriba una mica tard, segons el nostre parer, però
és l’ordre parlamentari que tenim, ho dic perquè hi ha coses
que ja no diré, unes perquè no em vull repetir de coses que han
dit els meus companys, i d'altres, perquè no les diria mai,
perquè estic en absolut desacord amb algunes coses que he
sentit avui aquí a algunes intervencions.

Figura’t, figura’t que no se'n recorden de nosaltres ni en el
transport aeri, ni en el transport marítim, ni amb el règim
especial, ni amb el finançament, i se’n recordaran de nosaltres
amb el nostre benestar emocional! Això és una cosa que no se
la creu ningú i, per suposat, nosaltres a això no hi jugam i no hi
estam d'acord.

Per tant, no m'allargaré molt. Vull dir que estic satisfeta,
estam satisfets avui, en El Pi Proposta per les Illes, perquè hem
arribat a un acord, cadascú amb els seus matisos, absolutament
respectables, i sobretot en la visibilització, en la coordinació,
aquella santa paraula que és tan difícil d’aconseguir, la
coordinació és imprescindible, segurament, amb els recursos
humans, econòmics, sanitaris que tenim, i també socials,
podríem, si tenguéssim una bona coordinació, ser molt més
eficients en aquesta salut mental.

I jo vull, simplement, recordar dues coses que pensam que
són imprescindibles: la primera, ens ensenyen a l'escola, a la
vida, matemàtiques, física, filosofia, llengua, música, però no
ens ensenyen a manejar les emocions, no ens ensenyen a
manejar un cervell que es nodreix de l'energia i de l'atenció que
nosaltres mateixos li donam, no sabem gestionar quan no ens
sentim bé, quan estam frustrats, és molt difícil, has d'arribar a
molta edat, com és el meu cas, per aprendre a gestionar algunes
emocions; què passa? Que quan això es romp, quan rompem
aquesta estructura d'emocions, acabam amb patologies, una de
cada quatre persones, s'ha dit aquí, acaba desenvolupant una
depressió o qualsevol tipus de patologia o trastorn mental
durant la seva vida.

Per tant, per una banda, crec que hem de fomentar la
prevenció, també en benestar emocional, en salut mental, en
saber que les emocions es poden gestionar, que són importants,
que són molt importants, diria jo, imprescindibles, per a
després no acabar amb altres patologies. Sabem que tot està

relacionat, no va l’emoció per una banda, el cervell per l'altra
i el fetge per l’altra, sinó que tot està junt. Per tant, aquí voldria
incidir en els professionals que avui ens acompanyen i també
en la responsabilitat que tenim aquí, en aquesta cambra
autonòmica. 

I la segona, vull dir també que podríem ara vendre el nostre
llibre, hem fet moltíssimes iniciatives relacionades amb salut
mental des que va començar la legislatura i nosaltres hi 
seguirem fent feina, i sempre ens hi trobaran, com és el cas de
la iniciativa que avui es presenta. Però és la patologia dual, a
mi em fa moltíssima pena, ens fa moltíssima pena la patologia
dual, tot i que es comenci a posar fil a l'agulla, creiem que
aquestes persones que tenen un trastorn mental i una addicció
no els acaba volent ningú, quan tens un brot, sí, però després,
què passa amb aquestes persones? Estan absolutament
abandonades de la nostra mà, ja no diré de la mà del Govern,
ni tampoc del sistema sanitari. 

Per tant, dues coses a incidir, dues recomanacions, dues
peticions que nosaltres perseguirem: per una banda, això,
preservar la nostra salut emocional, fer pedagogia i educació
per saber com hem de manejar allò que sentim i que de vegades
no sabem controlar. I, per tant, també aquestes patologies duals
que sempre passa, creiem, per la prevenció, però si no ja
podrem pal·liar i curar, tenir cura d'aquells que han acabat
desenvolupant aquest trastorn.

I res més. Gràcies, per tant, per obrir-nos els ulls a alguna
compareixença que hem vist i esperem que d’iniciatives com
aquestes en què estam avui tots d'acord, com deia, amb
diferents matisos, n'hi hagi moltes d'aquí que acabi la
legislatura. 

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom i sigui, benvingut
el públic que avui ens acompanya. Arran de la pandèmia de la
COVID s'ha vist un augment significatiu de problemes de salut
mental. Açò no és gratuït, ja que la pandèmia va ser un sotrac
per a moltes persones i també va fer aflorar moltes patologies
que o bé estaven amagades o poc desenvolupades. 

Sabem que els problemes de salut mental deriven del seu
entorn, del seu context socioeconòmic i la manca de suports. I
la incertesa de la pandèmia ha donat el darrer cop a una societat
que està sotmesa a un sistema econòmic que és cruel i
depredador. Podem dir que la pandèmia ha donat rellevància a
la salut mental i ha ajudat a la gent a visibilitzar els seus
programes emocionals i a cercar ajuda, açò és summament
important. Ara bé, cal saber quines respostes donar perquè no
tot es cura amb fàrmacs i no tothom té el mateix accés als
recursos.
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La gent vol i necessita suport, ajuda, validació, respecte i
comunitat per deixar de sentir-se sols i espantats. La gent
necessita acompanyament i teràpia i reconèixer que està bé no
estar bé i poder parlar-ho sense por i sense matisos. 

El model actual ha quedat colpejat, la gran majoria de les
persones que van patir per la pandèmia reconeixia que si et
quedaves sense feina o estaves angoixat per no poder sortir del
teu petit pis, era el resultat d’allò que passava al món. I açò és
nou, mai no havíem estat tan conscients que la salut mental es
veu afectada per les circumstàncies socioeconòmiques i
sanitàries externes. 

Per tant, és evident la necessitat i la importància de la
iniciativa que avui duim a debat, tota la societat ha de ser capaç
d'implicar-se en aquest pacte, però, alerta!, calen canvis
estructurals, perquè aquesta crisi de salut mental va més enllà
del patiment d'una sola persona, és un crit ajuda front d’un
sistema que posa per davant l'economia a la vida de les
persones. 

Fa temps que sabem que els problemes de salut mental
requereixen un enfocament global que va molt més enllà del
tractament mèdic. Existeixen bones pràctiques arreu que ens
han ensenyat el gran valor que tenen les connexions
comunitàries en la millora de la salut mental. Tenir-ne cura
implica traspassar l'espai sanitari, tenir-ne cura significa pensar
més enllà d’un mateix, cal fugir d’aquest individualisme
imperant aquests darrers anys, perquè som i formam part d'una
comunitat a la qual necessitam per poder ser. 

Estic contenta que aquesta iniciativa, per tenir un pacte
balear per al benestar emocional i la salut mental, tengui el
suport de tots els grups parlamentaris, i vull ser optimista
pensant que serem capaços de dur-la a terme i, el més
important, fer-lo útil i durador per a la societat. 

En dies com avui té sentit formar part d'aquest parlament,
en dies com avui el bé comú pren més sentit que mai. I ara,
coratge als professionals per posar llum a la foscor. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Com que la proposició no de llei
debatuda fins ara duu la signatura de tots els grups
parlamentaris, deman si podem considerar aprovada, per
assentiment, aquesta proposició no de llei. Hi estan tots els
portaveus d'acord? Doncs, donam per aprovada aquesta
proposició no de llei.

(Aplaudiments)

V. Debat i votació sobre la validació o la derogació del
Decret llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per
garantir la gratuïtat de l'educació dels infants matriculats
al tercer nivell d'educació infantil als centres de la xarxa
pública d'escoles infantils i de la seva xarxa
complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per

a la creació d'un fons extraordinari per compensar una
part dels descomptes del transport interurbà a partir de l’1
de setembre de 2022 i fins el 31 de desembre de 2022 (escrit
RGE núm. 6962/22, del Govern de les Illes Balears).

Passam ara al cinquè punt de l'ordre del dia, que consisteix
en el debat sobre la validació o la derogació del Decret llei
8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per garantir la
gratuïtat de l'educació dels infants matriculats al tercer nivell
d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles
infantils i de la seva xarxa complementària a partir del mes de
setembre de 2022, i per a la creació d'un fons extraordinari per
compensar una part dels descomptes del transport interurbà a
partir de l’1 de setembre de 2022 i fins el 31 de desembre de
2022.

Començam amb la intervenció per part d'un membre del
Govern per fer l'exposició de les raons per les quals el decret
llei ha estat promulgat, donam la paraula al conseller
d'Educació i Formació Professional. 

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

President, diputats, diputades. Duim avui a la cambra el
Decret llei, com ha dit el president, per a la validació o
derogació del Decret llei 8/2022, de 16 d'agost, no repetiré tot
el que hi ha darrera, però fa referència a 2-3 i al tema de
transport públic. Parlaré en nom de la Conselleria d'Educació,
però també en nom del conseller de Mobilitat, el Sr. Josep
Ribas, per tal de determinar quines són les característiques i per
què parlam d’aquest decret.

Crec que avui assistim a un debat sobre un decret que cal
que tengui la importància política, legislativa i educativa que
cal que sigui valorada en tots els sentits, és  evident que
socialment és una mesura políticament potent, és una mesura
que marca un abans i un després, és una mesura que, en
definitiva, l'únic que mostra és la necessitat de fer d'aquest dret
a l'educació de 0-3 un element efectiu clar i que passem de les
paraules als fets. I això és el que realment va aprovar el Govern
de les Illes Balears el mes d'agost.

És evident que aquesta no és una mesura que surti amb
improvisació, és tot un procés que comença des de fa molts
d'anys. I vull fer cinc cèntims per realment plantejar d'on partim
i on volem arribar, tot comença, jo diria, en el segon pacte de
progrés, quan hi ha el pla Zapatero que dóna a les Illes Balears
i a tot l'Estat espanyol recursos per dur a terme la creació i el
sosteniment de places de 0-3, una concepció educativa que es
basa en la LOE i que suposa de qualque manera un canvi
d'orientació important. 

Aquí, a les Illes Balears, va ser durant el segon pacte de
progrés, 2007-2011, quan realment es va crear l'IEPI, l'Institut
de Primera Infància, que va ser el punt de partida per dur a
terme tot el procés de creació de places i el seu sosteniment. És
un punt de partida important que de qualque manera es va
traduir en què molts ajuntaments creassin escoletes i tenguessin
les ajudes per poder-les posar en marxa.
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Però, evidentment, malauradament, a partir del 2011 tenim
un govern d'Espanya, el govern Rajoy, i el govern del Sr.
Bauzá, que duen a terme una retallada important de tot el que
signifiquen les ajudes de 0-3 i deixen els ajuntaments sense les
ajudes necessàries per al seu sosteniment. 

Jo crec que això és, per tant, una història que a partir del
2015 fem un canvi d'orientació de perspectiva, tornam posar en
marxa l'IEPI, l'Institut de Primera Infància, que havia quedat,
jo diria, abandonat durant l'etapa del 2011 al 2015, és un
moment en què l'IEPI comença a recuperar les polítiques d'ajuts
al sosteniment de les escoletes públiques, i és el moment en què
es comença a veure clarament que 0-3 ha de ser una etapa
educativa. Però, evidentment, a partir d'aquí sí que hi ha hagut
tot un seguit de mesures sobre les quals s'ha començat a
desenvolupar una etapa important, una etapa evidentment que
es fonamenta primer de tot en la LOMLOE, que és una llei que
fa de 0-3 una etapa educativa, però també la Llei d'educació de
les Illes Balears, que té un apartat específic que marca això de
0-3 i que defineix les polítiques que s'han de dur a terme
respecte d’aquest nivell educatiu. 

Per tant, no és evidentment un plantejament fet sense cap
pensament, sinó fet com a conseqüència d'un procés.

I què més hem fet a partir d'aquestes dues legislatures? En
primer lloc, com deia abans, tornam les ajudes a les escoletes
municipals, que havien desaparegut; evidentment, tornam a
impulsar els equips d'atenció primerenca; cream la xarxa
complementària, una xarxa de centres privats que tenen la idea
de servei públic i que participen dels processos d'escolarització;
hi ha per primera vegada ajuts de menjador, no només a les
escoles concertades, també a les escoletes de 0-3 anys; hi ha,
per tant, la consolidació d'unes ajudes que van en la idea de
considerar 0-3 com a una etapa educativa.

Per tant, això crec que és important que es tengui en
compte, aquest procés progressiu que hi ha hagut de cara a
consolidar aquesta etapa de 0-3, que, amb aquesta mesura... és
una mesura que evidentment no té marxa enrere en cap sentit.
Però ara s'ha demostrat també que no només es tracta d’aquest
procés de consolidar l'IEPI i d’anar prenent mesures, sinó que
evidentment també a partir dels recursos que vénen del
Ministeri d'Educació i que vénen d'Europa fem una política de
creació de places de 0-3 anys, una política que té com a
objectiu la universalització progressiva de la creació de places.

En aquest moments tenim convenis amb ajuntaments i
també amb la xarxa complementària per a la creació de 2.400
places, on hi ha una quantitat important que ens ve del
ministeri, però una quantitat de doblers que ve de la Conselleria
d'Educació de cara a la reconversió de guarderies en escoletes
autoritzades i que formaran part de la xarxa complementària.

Parlam de 2.400 places que esperam que de forma
progressiva i fins al curs 2024-2025 es pugui posar en marxa,
i això serà una variable important des de la perspectiva del
procés d’universalització de l'etapa de 0-3, una universalització
que, evident, per tant, es determina, es concreta en un objectiu
clar: definim un model d'escolarització de 0-3 on tenim les
escoletes públiques, les escoletes d'ajuntaments
fonamentalment, de consells insulars, fins i tot de la mateixa

conselleria, que va determinar, institucionalitzar aquest nombre
d’aquesta etapa de 0-3 a través de la creació de més places. 

Tenim la xarxa complementària, que és una xarxa que
d’acord amb aquest decret llei que avui validam, estam dins la
idea de formar part d'aquesta xarxa complementària, i us puc
assegurar que realment hi ha una voluntat per part de la
conselleria de donar resposta a la voluntat d’aquesta xarxa
complementària de formar-ne part, perquè pensam que en
aquest sentit obrirem la idea d’universalitzar molt més encara
la xarxa, la creació de places de 0-3.

Però evidentment això, que són mesures importants, que
són mesures que suposen una inversió significativa com mai, i
que jo crec que recorda quan a l'època del Sr. Zapatero, que
realment va suposar la creació de places de 0-3, ara tenim
aquesta nova etapa que consolida, que va consolidant la
universalització, la gratuïtat i també el plantejament pedagògic
des de la perspectiva de la qualitat i de l'equitat educativa. Això
són plantejaments, per tant, que tenen aquesta visió integral,
aquesta visió global.

Nosaltres, evidentment, reconeixem, com no pot ser d'altra
manera, la feina que fan els ajuntaments, reconeixem la feina
que fa la xarxa complementària, però també reconeixem
evidentment que hi ha d'haver un impuls entre tots perquè això
es pugui consolidar. 

Pens que és important també tenir en compte que cal
diferenciar, perquè en aquest sentit hi ha hagut algun tipus de
campanyes per part d'alguna entitat educativa en què es
mesclava les escoletes i guarderies, cal dir que les escoletes és
l'etapa educativa que depèn de la Conselleria d'Educació i les
guarderies, per mor d’un acord que hi va haver en aquesta
cambra, és responsabilitat dels consells insulars, que ho estan
reglamentant de forma  jo diria diferent: Menorca ja ho té
reglamentat, el Consell de Mallorca hi treballa; d'Eivissa no
tenc cap informació; i Formentera no cal que es creï aquest
reglament de guarderies perquè, evidentment, tenen el nivell
d'escoletes un procés de creació de places que pot arribar
gairebé a tota la població possible.

Per tant, jo diria que amb aquest decret llei, a més, torn a
repetir: l'únic que fem és desenvolupar de forma clara, i
m'agradaria que es llegís clarament amb una lectura
comprensiva, l'article 7 de la Llei d'educació de les Illes
Balears, que parla d’aquesta etapa educativa, que parla
d’universalització progressiva, que parla de gratuïtat, que parla
d'acords amb consells insulars, que parla d'acords amb
ajuntaments i, en definitiva, també amb les escoletes privades. 

Aquest és una mica el model sobre el qual nosaltres
treballam amb aquesta idea d’universalització gratuïta. 

A més, cal tenir en compte que les Illes Balears, a causa del
creixement de la població escolar que hem tengut aquests anys,
necessiten, diguem, d’aquest impuls perquè hi ha altres
comunitats autònomes que, amb la pèrdua de població escolar,
utilitzen els centres d'infantil i primària públics i concertats per
dur a terme l'escolarització en aquests centres. Nosaltres
evidentment el model és el model bàsicament de 0-3 i aquest és
el principi sobre el qual treballem.
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Aquesta, per tant, és una és una mesura que realment hem
negociat amb la comunitat educativa de 0-3, amb l’Assemblea
0-3, amb UNICEF, amb consells insulars, amb ajuntaments i
evidentment que hem hagut de fer ajustaments, això és
l'objectiu, dialogar per arribar a acords, perquè realment és una
mesura que cal que sigui vista de forma positiva malgrat les
crítiques que pugui haver-hi de precipitació, de qüestions
formals, quan realment les crítiques són d’aquest tipus que en
el fons, en el fons, fons, tothom està d'acord que és una mesura
en positiu. 

I, per tant, aquest és el plantejament que nosaltres volem dir
i voler reconèixer tota la feina feta. Ens hem reunit moltes
vegades amb la FELIB, amb consells insulars, amb la xarxa
complementària, hem tengut reunions bilaterals, perquè hi ha
la voluntat des d'un primer moment crític a un altre moment en
què es veu clarament que la gent vol participar d’aquest procés,
que és un procés positiu en tots els sentits, fins i tot els centres
concertats, les patronals de la concertada també estan en
aquesta idea; és veritat que no hi ha concertació educativa de
0-3, això ha de quedar molt clar, però sí que és evident que 0-3
ha de ser una etapa educativa que vagi evidentment des
d’aquest zero anys fins als 18 i un poc més que, en definitiva,
és el que ha de ser una societat del coneixement del segle XXI.

Evidentment, ha estat un procés de negociació important i
significatiu. Hem passat  d'aquesta negociació de 35.000 a
45.000 euros per unitat escolar de 2-3 anys, un canvi important
i que suposa, diguem, per part del Govern de les Illes Balears,
la demostració d'una voluntat política de tirar endavant aquest
procés. 

Parlam de 2.500 euros per família, per infant, parlam d'una
escolarització de 4 hores des del punt de vista educatiu, parlam
d’un finançament per a 10 mesos, parlam, per tant, d'una
inversió que suposa 18 milions d'euros. No parlam de paraules,
parlam de fets, i, per tant, el que defineix les polítiques no
només és la voluntat política, no només són les paraules, sinó
realment que aquestes paraules es tradueixin en fets, 18 milions
d'euros és una demostració clara d'aquesta voluntat política.

A més, pensi que, a un altre nivell, les escoletes públiques
de 0-1 i 1-2 tendran una ajuda per mòdul de 10.000 euros, i les
de la xarxa complementària, de 5.000 euros.

Per tant, estam en un procés, per una part, de consolidar 2-
3, però també de començar aquest procés de gratuïtat de l'etapa
de 0-1 i 1-2.

A més, per tant, això ha suposat, i això també voldria
recalcar-ho, que hem negociat amb les escoletes públiques i
també amb la xarxa complementària, el conveni que signarem
una vegada que s'hagi aprovat aquest decret llei, que ja el
tenim, jo diria, prou pactat amb totes les parts, i començarem
a posar-lo en marxa de cara realment que aquests doblers que
comprometem amb aquests convenis arribin el més aviat
possible als ajuntaments i també el més aviat possible a la
xarxa complementària.

I jo vull agrair a tots els ajuntaments, evidentment, la seva
col·laboració, la seva capacitat d'entendre que és una bona
política positiva; que realment tothom haurà d'ajustar, és veritat

que els ajuntaments hauran de fer un esforç de canviar totes les
taxes i, per tant, hi haurà d'haver un procés respecte d'aquesta
qüestió, però estam convençuts que tots els ajuntaments,
malgrat alguna situació crítica, al final entraran en aquesta
dinàmica, i jo crec que és positiva per als ciutadans de
cadascun dels seus pobles, un tema en positiu.

I, per tant, a nosaltres evidentment el que ens interessa és
que aquests convenis, que jo crec que són convenis molt
negociats, que s'han treballat, que realment tenim clar que
consolidaran aquesta proposta de decret llei i que, en definitiva,
possibilitaran que aquesta gratuïtat dels 2-3 sigui una realitat.

Parlam realment d’arribar a tots els al·lots escolaritzats a les
escoletes autoritzades, de 2-3, d’un 80%, molt més a Menorca
i molt més a Formentera. I això jo crec que és una realitat que
ens diu exactament allà on s'ha de fer l'esforç perquè hi hagi el
nombre de places adequades per fer aquesta escolarització,
aquesta universalització.

Això, per tant, és al que nosaltres ens comprometem,
aquesta és la voluntat política del Govern de les Illes Balears
respecte d’aquesta qüestió. Sabem que realment haurem de
seguir treballant en aquest aspecte, i jo, abans de passar a parlar
de l'altre aspecte del decret llei, sí que vull recordar i vull fer un
petit homenatge a tots aquells mestres que, a partir dels anys
80, varen començar a treballar en l'etapa 0-3, vull començar
amb el Patronat Municipal de Guarderies de l'Ajuntament de
Palma, governat per un govern d'esquerres, del qual vaig tenir
l'honor de ser membre vocal d'aquest patronat; vull parlar de
totes les mestres que varen anar a Reggio Emilia, a Itàlia, a
formar-se en l'etapa de 0 a 3; vull parlar del Sr. Vicenç Arnaiz,
que va fer una feina encomiable a l’IEPI i tot el que ha fet a
nivell de Menorca; i vull donar les gràcies a l'assemblea de 0-3,
a UNICEF, a tota la comunitat educativa, per l'esforç i el suport
que hi ha hagut perquè aquesta mesura sigui una realitat.

Per tant, jo diria que avui, amb aquest decret llei, crec que
amb aquesta aprovació d'aquest decret llei passam a una etapa
importantíssima i que suposa, jo diria, un canvi qualitatiu
perquè l'etapa de 0 a 3 sigui una etapa plenament educativa,
sigui una etapa realment que arribi a tota la majoria de famílies
que puguin utilitzar aquesta etapa, una etapa en procés de
gratuïtat i una etapa fonamental per a la idea de la igualtat
d'oportunitats, és una etapa on l'equitat és fonamental de cara
a l'educació del futur.

(Alguns aplaudiments)

I permeti’m també fer referència a l'altra part del decret llei,
com deia, és un decret que també hi ha una convalidació,
incorpora una disposició primera que permet al Govern
anticipar als consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera
els fons necessaris que vendran del Govern d'Espanya per fer
front a les bonificacions del transport públic, que s'apliquen a
partir del primer de setembre; és una disposició que habilita la
Conselleria d'Hisenda perquè faci efectives aquestes bestretes,
amb l'objectiu que els ciutadans de Menorca, Eivissa i
Formentera puguin gaudir de descomptes de, com a mínim, del
70% dels seus abonament en transport públic interurbà, tenint
en compte l'increment de la subvenció del 30% al 50%
compromès per l'Estat a Menorca, Eivissa i Formentera.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 131 / 13 de setembre de 2022 8005

Per tant, el Govern de les Illes Balears facilita, així, la
posada en marxa la reducció de les tarifes de transport públic,
de manera que es faciliti la transferència dels fons que arribaran
a les Illes, tal com preveu la acord signat entre la Presidència
i la ministra de Transports, del passat 24 d'agost; una mesura
que, recordem-ho, està dirigida a alleujar els efectes de
l'increment de preus sobre les economies familiars, apostam per
un transport públic més accessible que permeti a la gent deixar
el cotxe a casa i evitar l’encariment dels combustibles i
contribuir a una mobilitat més sostenible.

Per tant, donam compliment amb aquesta mesura, també, al
compromís al qual es va arribar per part del Govern d'Espanya,
el Govern de les Illes Balears, d'impulsar aquestes
bonificacions al conjunt de les Illes Balears.

Per tant, es tracta de dues mesures que van en la idea de
millorar, d’ajudar les famílies en una situació complicada
també, pensau que hi ha famílies que rebran durant tot aquest
curs 2.500 euros per a tot el curs, una ajuda realment
significativa, i això demostra que és un govern també que es
troba devora la gent, les persones i les persones a un moment
molt complicat, com el que vivim en aquests moments on la
situació de la inflació és realment preocupant.

Per tant, jo demanaria el vot, evidentment, a tots els grups
parlamentaris a favor d'aquest decret llei. És un punt de partida,
jo crec que demostra quina és la direcció real que volem, és un
punt de partida que jo crec que marca aquest abans i després de
l'etapa de 0 a 3; és un punt de partida per fer possible aquesta
universalització, aquesta gratuïtat de 0 a 3, perquè, com deia
abans, és una mesura que no té marxa enrere, és una mesura
que a la pròxima legislatura volem seguir consolidant de forma
progressiva, perquè, en definitiva, l'educació és una cosa de
tots. I en aquesta mesura hi participa el Govern, els consells
insulars ajuntaments, la societat, les escoletes privades i, en
definitiva, sempre en favor de les famílies i, sobretot, sempre
en favor dels infants, que, en definitiva, són la clau i el futur per
tenir una ciutadania educada, formada i amb capacitat de donar
resposta als reptes del segle XXI, que són reptes complicats
que només des del coneixement es poden fer possibles.

Per tant, moltes gràcies i per tant deman el vot a favor
d'aquest decret llei el qual crec que va a favor de l'educació i,
sobretot, del transport públic i de la societat de les Illes
Balears. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. A fi d’organitzar el debat,
deman als portaveus dels diferents grups parlamentaris si volen
intervenir en el torn a favor, en el torn en contra o en fixació de
posicions. Grup Parlamentari Popular?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

El Grup Popular farà fixació de posicions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup Parlamentari VOX?

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Fijación de posición.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari Ciudadanos?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Fixació de posició, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari El Pi?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Fixació de posicions, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari Mixt?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Intervendrem en el torn a favor, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. El Grup Parlamentari Unidas Podemos?

LA SRA. SANS I REGIS:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista?

EL SR. BONA I CASAS:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?

EL SR. MAS I TUGORES:

A favor.

El SR. PRESIDENT:

Molt bé. Doncs començam amb les intervencions dels grups
parlamentaris en torn a favor, començam pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos i donam la paraula a la Sra. Santiago.
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LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. En este debate, en este día de hoy, se
aprueba la gratuidad de la etapa de los 2 años, esto significa
que si tu hijo o tu hija tiene dos años vas a poder dejarlo en una
escuela infantil de forma gratuita y te vas a poder ir a tu
trabajo, sin que esto pueda suponer un esfuerzo para las cuentas
en tu casa.

El asunto es bastante importante, porque durante la
pandemia, igual que ocurre en todas las crisis, se ha
acrecentado la desigualdad, y en Baleares los ricos son más
ricos y los pobres son más pobres. Esto ha vuelto a pasar y esto
no es un hecho natural. Es curioso, paradójicamente, en un año
en el que las Islas Baleares ha sido de nuevo el primer destino
turístico elegido por turistas extranjeros y, paradójicamente,
uno de cada tres hogares no puede permitirse unas vacaciones.
La cosa está clara: la riqueza que genera el turismo tiene que
repartirse por igual, el dinero público tiene que llegar a todas
las familias, a las cosas de aquí. Ése es el quid de la cuestión de
las Islas Baleares, que mucha apuesta por el bienestar del
turismo, pero sigue habiendo carencias, grandes carencias en
los servicios públicos. Las Islas Baleares, digamos, que tan
grande la cara, tan grande la cruz.

La gratuidad de la etapa de los dos años viene justamente en
un momento en el que uno de cada tres niños en estas islas no
recibe una dieta completa, tampoco una dieta equilibrada. Hay
problemas para llegar a fin de mes. Aún así, esta gratuidad -
quiero que quede claro- no es un regalo, es una inversión de
futuro. Estamos invirtiendo en el futuro de estas islas, lo que
pasa es que -vamos a ser claros- el buen funcionamiento de los
servicios públicos no tiene la misma importancia para todos los
partidos. Para nosotras es algo indiscutible, requiere una
inversión necesaria que los haga posibles y además que los
haga eficientes, y nosotras decimos esto así, alto y claro.
Nuestra defensa es férrea a los servicios públicos por algo muy
sencillo, nosotras no sostenemos intereses de las fuerzas
privadas. Creo que aquí pocos partidos, pocos grupos
parlamentarios pueden decir lo mismo. 

El Partido Popular ya ha comentado que quiere la gratuidad
total en las etapas 0 a 3, la gratuidad completa, la gratuidad
completa, curiosamente cuando ustedes no hicieron nada sobre
0 a 3 cuando ustedes gestionaban, los buenos gestores, no
pusieron ni un duro, ni un euro. Las cuentas no sé cómo les
salen. Ustedes han dicho, han dado unas cantidades, y han
dicho que la etapa 0 a 3, la gratuidad completa sería 30
millones de euros. Ustedes no han hecho bien las cuentas, pero
yo sí, he hecho bien las cuentas, 90 millones de euros supondría
la etapa gratuita para 0 a 3. A nosotras no nos importa, estamos
de acuerdo en que se invierta ese dinero, dinero público, en ese
servicio público, pero ustedes ¿de dónde van a sacar el dinero
para gestionar todo eso que quieren gestionar?, ¿de dónde
van..., de dónde? ¿pueden decirlo? Luego nos lo va a decir la
Sra. Durán. Es que nos conocemos, ustedes gestionaron la
crisis de 2008 y llevaron a la ruina a este país.

Yo le podría decir de dónde podría salir la recaudación que
quieren ustedes invertir para 0 a 3. Mire, podría salir, por
ejemplo, de un impuesto a las grandes fortunas, un impuesto a
las grandes fortunas que Podemos ya llevó al Congreso, ya

llevó al Congreso un impuesto con el que el 70% de la
ciudadanía está de acuerdo. Sin embargo, hubo tres partidos
que votaron en contra, quienes tienen grandes fortunas, quienes
sostienen los intereses y los privilegios de las grandes fortunas;
la votación era libre, ustedes podían haber votado lo que
quisieran, pero curiosamente VOX, PP y PSOE votaron en
contra. 

Nosotras veníamos comprometidas con la conciliación, aún
cuando este tema no era un tema de consenso. Lo mismo con la
importancia de la educación desde las etapas tempranas, los
beneficios al desarrollo emocional y cognitivo e intelectual que
tiene para los niños y las niñas pequeñas. Esto nosotras siempre
nos lo hemos tomado muy en serio y hemos trabajado por la
educación infantil, desde la pasada legislatura hasta acordar en
los acuerdos de Bellver la gratuidad progresiva que estamos
cumpliendo hasta esta legislatura en la que la educación 0 a 3
ha venido para quedarse. Y la realidad cae por su propio peso,
todo ello porque nosotras venimos diciendo desde hace mucho
tiempo algunas cosas que antes eran políticamente imposibles
y sin embargo hoy son posibles y además son socialmente
deseables.

Agradecemos que de un lado al otro se sumen a nuestras
propuestas, pero por favor sean honestos y no se las atribuyan.
Ustedes estaban muy miopes en la realidad de estas islas.
Ocurrió desde un principio cuando empezamos a hablar de
diversificación económica. Trajimos soluciones a las
instituciones por ejemplo, pero también ocurrió cuando
decíamos que sobra gente en los veranos, también cuando
decimos que hay que limitar los precios del alquiler, también
cuando decíamos que era necesario subir el salario mínimo
interprofesional, también cuando decimos que hay que poner
un precio al gas, también cuando decimos que hay que
intervenir los escandalosos beneficios de las eléctricas, o poner
tarifa en la factura de la luz o abordar una reforma laboral para
ayudar a mujeres y a jóvenes, para garantizar la estabilidad
laboral a millones de personas. 

Mantengo de forma constante reuniones con la asamblea 0
a 3 y esto escribía en el Diario de Mallorca el día 2 de
septiembre, un artículo con el título “¿Quién le pone el cascabel
a la educación 0 a 3?”, y dejaba muy clara su postura. Decía -y
cito textualmente-: “lo que nos importa son los derechos de la
infancia, el bienestar superior del menor y la equidad a la hora
de abordarlo”. 

Este decreto que hoy se aprueba es la respuesta a su lucha
y a su esfuerzo, a unas mujeres -tengo que decir desde lo
personal que son maravillosas-, que saben la dificultad de la
conciliación y saben que ser mujer es difícil porque la carga del
cuidado la tenemos nosotras. La posibilidad de que esa
responsabilidad nos aleje de un empleo y de nuestra profesión
es muy elevada, pero también la asamblea 0 a 3 sabe como
profesionales de la educación como han de estar cuidados los
niños y las niñas en la etapa infantil. Sabe lo necesario que es
tener unas ratios bajas, una inversión de material para atender
a niños y niñas con necesidades especiales; y yo veo que se han
hecho esfuerzos y avances por aumentar los presupuestos en
este sentido, pero no es suficiente y no nos conformamos. No
se puede destinar tantísimo dinero a promoción turística, ya sea
desde los consejos o desde cualquier otra institución, y que
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haya falta de profesionales para atender a niños o a niñas con
necesidad de cuidados especiales.

Jo le diría al conseller Negueruela que gestionar los flujos
turísticos es un gran reto para Baleares -es lo que ha dicho hoy
en prensa-, pero las plazas turísticas se han ido multiplicando
por 25 desde el inicio de este siglo. ¿Y qué políticas públicas
han hecho esto posible? Las nuestras no. ¿Y qué ha permitido
esto?, ¿qué partidos lo han permitido? Nosotras desde luego,
no.

Hoy al presidente del Consell de Ibiza la Fiscalía le ha
puesto una querella por presunta prevaricación por
presuntamente adjudicar un contrato de 200.000 euros a una
antigua compañera de trabajo. Le quiero decir que la justicia
siga su curso, pero ¿para promocionar turísticamente a Ibiza,
Sr. Conseller?, ¿para promocionar turísticamente a Ibiza era ese
contrato?...

(Remor de veus)

... ¿era ese contrato? En Ibiza, que se desborda por tierra, mar
y aire todos los años de turistas, ¿era necesario una promoción
turística?, ¿de verdad?, ¿hay que seguir promocionando la isla
cuando hay miles de jóvenes que no encuentran un alquiler
decente, cuándo nadie se aclara con el transporte público en
Ibiza? Ustedes no han ni siquiera desarrollado el reglamento
para convertir las guarderías en escuelas infantiles, ¿y es
necesaria tanta promoción?

Este año tiene que notarse el esfuerzo en los presupuestos.
Ya no nos vale la hipocresía con la que se celebra una buena
temporada, cuando lo cierto es que las islas están saturadas,
pero las ratios de las escuelas siguen sin bajar, sigue sin
construirse una residencia universitaria. Todos los edificios
públicos tienen una climatización adecuada y en las escuelas se
fríen en verano y se congelan en invierno. Los profesores están
comprando ventiladores. Una buena climatización, Sr.
Conseller. Usted sabe que yo siempre estaré a su lado, pero las
cosas como son. En estos presupuestos tiene que notarse. 

Hay cuestiones importantes, la educación 2 años y el
transporte. En esas dos medidas hemos estado muy presentes,
de esas dos cuestiones hemos aportado soluciones que hoy se
aprueban aquí. A los problemas, soluciones, y nosotras estamos
para trabajar por las mayorías sociales prestando un servicio a
la comunidad autónoma. 

También se aprueban hoy las ayudas directas al transporte
público, una medida aprobada por la orden ministerial del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, una
medida que se dirige a ampliar los servicios públicos, en este
caso en el transporte, y que implica también una ayuda a las
familias, pero también una apuesta por el transporte público.
Esto que hoy se aprueba aquí va a durar hasta el 2022, pero
nosotras hemos querido ir a más. Vamos a ser la primera
comunidad autónoma que prolongue las ayudas del transporte
público, porque Unidas Podemos ha conseguido arrancar al
Partido Socialista el bono de 10 euros por persona que va a
empezar a funcionar a partir del 2023; 7 de cada 10 personas
en Baleares utilizan el coche privado, somos una de las
comunidades autónomas con más vehículos por familia, hay

que ayudar a las familias, y también hay que impulsar el uso del
transporte público, que el coche privado pueda utilizarse lo
menos posible, porque en un transporte público tengamos que
sea cómodo, sostenible y, además, más barato que utilizar el
coche. Sería una locura ir diciendo por ahí que la gente no coja
el coche, pero si tenemos un transporte público eficiente, la
gente no tiene por qué renunciar a la movilidad.

Hoy damos un paso importante en este sentido, transporte
y educación, educación y transporte, dos servicios públicos que
tienen que estar al servicio de la ciudadanía, y ahí es dónde
vamos a estar las instituciones mientras estemos gobernando,
al servicio indiscutible de las grandes mayorías de esta
comunidad autónoma.

Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, diputades, diputats. Esper que hagueu
gaudit d’un bon estiu i tornem tots plegats amb les piles
carregades. També vull donar la benvinguda a la directora
general, al regidor de l'Ajuntament de Palma, amigues, l’altra
directora general.

Abans de res, i vist que parlam d'educació, vull aprofitar per
donar les gràcies a tota la comunitat educativa, que, amb molt
d'esforç, ahir va fer possible que milers d'alumnes del nostre
país començassin el curs, docents, docents dels equips
directius, regidores i regidors d'Educació, funcionaris de la
conselleria, famílies, alumnes, donar-vos les gràcies i
l'enhorabona.

Bono, dia 27 de juliol vàrem escoltar com la presidenta,
acompanyada del conseller d'Educació i tots els agents
implicats en l’educació 0-3, anunciaven que s'obria el camí cap
a la gratuïtat de l'etapa educativa 0-3, en aquest cas anunciaven
la gratuïtat del curs 2-3. Quan vàrem sentir l'anunci, al marge
de l'alegria que suposa fer passes endavant per a la millora de
la qualitat de vida de les famílies del país, automàticament
també vàrem pensar en batles, batlesses, regidores i regidors
d'Educació de tots els ajuntaments del país; els ajuntaments,
sense tenir les competències, històricament les han assumides
i les han assumides, com en moltes altres qüestions, per donar
resposta a les necessitats que tenen les famílies d'escolaritzar
les seves filles i fills en l'etapa 0-3, i això ve d'enrera, ja fa
dècades que és així; els ajuntaments, alguns més que d'altres,
no només han donat resposta a la necessitat, sinó que han estat
a l'avantguarda quant a instal·lacions, condicions laborals per
a les educadores i sistemes pedagògics.

Només dos exemples del compromís, per exemple, de MÉS
per Mallorca, amb l'etapa 0-3, la nova escoleta que s'ha
inaugurat aquesta legislatura a Llubí per part de l'equip de
govern, liderat per la batlessa, Magdalena Perelló, i la gran
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feina per actualitzar, innovar i modernitzar el sector de
l'educació 0-3 a l'Ajuntament de Palma, amb el magnífic
tàndem que fan Llorenç Carrió i Francisca Niell al capdavant,
que són avui aquí. Per això batlles i batllesses tot d'una varen
veure l'oportunitat que suposava per a les famílies de cada un
dels municipis del país.

Per tant, posem en valor la feina dels equips de govern dels
ajuntaments, en un temps rècord han adaptat el decret llei que
avui convalidam a la realitat de cada un dels municipis, i posam
en valor també aquesta mateixa feina feta per part dels centres
de la xarxa complementària.

Ara bé, des de MÉS per Mallorca, sempre hem defensat
l'etapa 0-3 com a etapa educativa. Com diem, els ajuntaments
han assumit la competència sense tenir-la, però nosaltres creiem
que ara ja ha arribat el moment de parlar i aclarir aquesta
qüestió, ja que cada vegada són més les feines que assumeixen
els ajuntaments, i ho fan, com deia, sense tenir les
competències, amb el que això suposa administrativament i
pressupostàriament. Nosaltres creiem que les competències, en
l'etapa educativa 0-3, han de ser de qui té les competències en
educació, en aquest cas, de la Conselleria d'Educació del
Govern, és una qüestió de justícia i coherència, però en podem
parlar.

El que passa és que el que no pot ser és que els ajuntaments
assumeixin només la feina i no les competències dotades,
aquesta és la qüestió.

Tornant al decret, amb aquest decret fem possible seguir
treballant en aquesta casa, seguir treballant en el camí encetat
la passada legislatura en aquesta casa, en aquest cas, hem
d'agrair i posar en valor la feina constant dels representants de
l'Assemblea 0-3 i de tot el col·lectiu 0-3, des del rigor i les
dades sempre han treballat per fer possible que la 0-3 sigui
considerada etapa educativa, amb dos objectius molt clars i
sempre per al bé comú: els objectius són: dignificació i
universalització de l'etapa 0-3, la gratuïtat només és una part
del camí, molt important, segurament la més important quant a
pressupost, parlam de més de 18 milions d'euros, però una
passa més, al cap i a la fi; l'objectiu és que educadores i
educadors tenguin condicions de treball adequades a la feina
que fan, que aquests centres tenguin projectes pedagògics que
vagin en la línia que marca l'administració educativa, que els
centres siguin adequats a les necessitats de l'alumnat i, sobretot,
una etapa que ha de cursar tota la població escolar, maldament
no sigui una etapa obligatòria.

Si ens capficam que l'alumnat, quan acaba l’ESO, segueixi
estudiant, hem de fer tot el possible perquè l'alumnat 0-3 també
s'escolaritzi.

Amb aquest decret que avui convalidam, gràcies a la
gratuïtat, seguim en el camí de la dignificació i universalització.
Des de MÉS, per Mallorca, estam al costat dels ajuntaments, de
les professionals educadores i sobretot de les famílies i és per
això que votarem a favor de la convalidació del decret.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari Mixt, en primer
lloc, parlarà el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. I bé, és evident que avui
venim a aprovar aquí una mesura positiva, per aquest motiu
nosaltres hem anunciat la nostra intervenció en aquest torn a
favor. Una mesura positiva, el conseller ha repassat diversos
antecedents, el punt que ens ha arribat fins aquí i la veritat és
que ha estat una lluita llarga i encara dura, és una baula més,
des que jo tinc l’honor de ser en aquesta cambra, en fa una
legislatura i el que portem d'aquesta, he viscut molt directament
tota la lluita que hi ha hagut... -m’ha fet gràcia perquè la Sra.
Santiago ha utilitzat un verb una mica antipàtic, que és el
d’arrencar, em pensava que parlava d’un govern de coalició en
què un soci li arrenca una cosa a un altre-, jo penso que més o
menys aquí tots intentem arrencar, sobretot a qui porta la
Conselleria d'Hisenda, tot el que podem, no? Llavors, bé, entre
socis sembla que s’arrenquen coses, però nosaltres, des de
l'oposició, també hem hagut d'arrencar moltes coses -ara veig
la Sra. Sureda-, no ha estat una lluita molt llarga, Sr. Conseller,
i vostè, segurament és el que tocava i és la feina que a vostè li
toca fer, ha vingut doncs aquí a explicar la cara amable de tot
aquest procés, però ens hem hagut de barallar molt per arribar
a aquest punt.

Sr. Conseller, m’ha fet gràcia perquè vostè, fins i tot, ha
parlat del 0-3 com a etapa educativa, i, és clar, hem hagut de
pensar l'episodi, he hagut de recordar l’episodi en el qual el
Govern va intentar fer un decret per regular les guarderies no-
educatives, i ho vam haver d'aturar, MÉS per Menorca, El Pi,
per exemple, el sector, vam haver-ho d’aturar perquè
precisament anaven en la direcció equivocada, la qual cosa ens
ensenya que de vegades en política la via pragmàtica no sempre
és la correcta, de vegades sí que no hi ha més remei, però de
vegades ser tan pragmàtics, és a dir, escolta!, això ja ho tenim,
no fem volar coloms, i en aquest sentit va ser molt positiu -no
faci aquesta carta de resignació, Sr. Conseller, que és així- que
ens plantéssim, que impedíssim que això anés així, i hem
arribat al punt que som ara. Perquè si llavors haguéssim aplegat
veles i haguéssim acceptat que fessin el decret que vostès
volien fer de guarderies, ara no estaríem parlant d'aquesta etapa
d'educació infantil educativa. 

Per tant, simplement vull recordar, i ens toca fer el
contrapunt, perquè per això no som al Govern, som a
l'oposició, de recordar al Govern com han estat les coses, que
això és una lluita molt llarga, que la legislatura passada vàrem
haver d'estar lluitant a tots i cadascun dels pressuposts, que
moltes vegades vàrem haver d'aprovar millores pressupostàries
a favor de l'educació 0-3 gràcies als vots de l'oposició, però de
l'oposició diguem dura, eh?, ja m'entén, i tota aquesta és la
lluita que hem estat fent, aconseguint millorar a poc a poc els
ajuts per al sosteniment, després fent el pacte per l'educació 0-3
en la qual també per força s’hi van acabar afegint els grups del
Govern; la comissió de seguiment que finalment aquesta
legislatura -sí que s'ha de reconèixer-, en aquesta legislatura
sembla que després de tant arrencar, sí que el Govern realment
ha entrat en una dinàmica més constructiva i més d'assumir que

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 131 / 13 de setembre de 2022 8009

aquesta etapa havia de ser gratuïta. Jo record, fins i tot, Sr.
Conseller, preguntes orals que li havia fet a vostè que deia,
escolti, si no rebem suport de l'Estat per fer-ho, fem-ho
nosaltres amb els nostre recursos. Vostè abans ha parlat dels 8
milions, parlam de quantitats que realment les arques i els
pressuposts de la comunitat autònoma es poden permetre tirar
endavant; tot i que aquesta mesura vingui també finançada amb
recursos estatals. 

Per tant, no em puc resistir a explicar això, Sr. Conseller,
perquè vostè ha parlat dels antecedents, ha parlat de la història,
i jo penso que aquesta història s’ha de contrapuntar i s’ha
d’explicar com van les coses i què ha costat que realment
arribem a aquest punt.

Deia, però, al començament, que estam davant de
l'aprovació d'una mesura positiva i que, per tant, el que hem de
fer és, sense dubtes i sense posar-nos divins, donar suport a
aquesta mesura. Però vull recordar també el microprocés que
ha portat tot això. I ho he de recordar perquè hi ha gent que està
molt disgustada per com s'ha tramitat la posada en marxa de tot
això, Sr. Conseller. Vull recordar que van fer l'anunci el 27 de
juliol, vostè i la Sra.  Presidenta, la gratuïtat, que després ja es
va veure que no era tanta gratuïtat, d’aquesta etapa de
l'educació infantil, Sr. Conseller, sense cap negociació? Vostè
diu, s’ha negociat, s'ha treballat molt... perdoni, aquesta notícia
va caure com un obús el 27 de juliol. I això s'ha de dir, Sr.
Conseller, perquè les coses ..., diu la dita, no?, a bon fi tot li és
camí. I sí, segurament és així, però si les coses estan ben fetes,
millor, eh?, i vostè crec que hauria d'haver explicat a la seva
intervenció per què, per quin motiu això ho anuncien el 27 de
juliol i no ho anuncien el 27 de juny o el 27 de maig, per què?,
han posat en serioses dificultats i estan posant en serioses
dificultats tots els ajuntaments, totes les escoletes i totes les
entitats implicades.

Fins al 16 d’agost no va sortir aprovat el text, que no
coneixia ningú més que vostès. I això vol dir, vostè imagini’s,
el 16 d'agost surt un decret llei publicat explicat com
funcionarà tota..., vaja, com funcionarà no, explicant que es
faran uns convenis que explicaran com funciona tot això, quan
el curs havia de començar a mitjans mes de setembre. D'això,
vostè no n'ha fet cap referència. I jo vull fer referència no
perquè vulgui tirar aigua al vi, sinó perquè aquí estam
representant el poble de les Illes Balears i això és el que pensa
el poble de les Illes Balears en aquesta temàtica. I si vostè no
ho explica, doncs, evidentment, jo tinc l'obligació de venir aquí
i explicar-ho.

Varen enviar l'esborrany del conveni el dia 30 d'agost i
varen donar un termini per presentar al·legacions fins al 5 de
setembre, tres dies hàbils, tres dies hàbils. Per tant, molt
treballat, molt negociat, escolti, molt treballat potser, molt suat,
perquè, és clar, els seus interlocutors han hagut de treballar en
unes condicions que no són les més adequades per aconseguir
un bon conveni i un resultat satisfactori per a tothom. 

S'ha de dir, i és veritat, que la direcció general ha actuat
amb molta flexibilitat en les al·legacions que se li han
presentat, per sort, perquè, és clar, si després de la gran feinada
que s’ha hagut de fer contrarellotge quan encara a molts
d'ajuntaments, a molts consells insulars hi havia part del

personal de vacances, sort que almenys hi ha hagut flexibilitat
per mirar de trobar una solució el més satisfactòria i adequada
possible, també ho he de dir, amb algunes mesures que s'han
hagut de prendre de fer pressió a través dels mitjans perquè si
no, no sabem o no estàvem segurs que s’hagués estat tan
receptiu. 

En definitiva, Sr. Conseller -i ho torno a dir: a bon fi, tot li
és camí-, votarem a favor d'aquest decret llei, però hi ha coses
que no s'han fet bé i crec que s'hauria d'haver justificat per què
s’ha fet tan tard i en un moment de l'any tan absolutament
inadequat per posar en marxa una mesura d’aquest calat.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, veig que estan ara debaten el
sentit del vot del meu company del Grup Mixt. M'imagín que
després arribaran a un acord el Sr. Melià i el Sr. Castells.

Bon dia de nou. Ara feim la validació del Decret llei 8/22,
el qual té dues qüestions, i sí que és cert que m'ha sobtat que els
portaveus que m'han precedit no han parlat massa d'una altra
banda d’aquest decret llei, que tractaré de parlar-ne ja que no
se n’ha parlat molt, que és la del transport. 

Hi ha una part d’aquest decret llei, la meitat exactament,
que parla de la bonificació del transport públic, i no n’ha parlat
ningú, una bonificació necessària per diverses qüestions. La
primera d'elles, perquè millora la mobilitat de la nostra
ciutadania, de tots nosaltres; poder canviar el transport
particular, en un vehicle en el qual consumim combustible que,
a més, està pujant molt, es parla molt dels combustibles, es
parla molt de la infracció, però justament aquesta mesura, de
facilitar i de posar partides perquè es pugui fer gratuït o un bon
descompte -sí, Sr. Conseller, vostè sí que ho ha dit, sí que ha
parlat d'això, però en el debat no se n'ha parlat-, es necessari
que arribin aquestes bonificacions, que hi ha altres a altres parts
de l'Estat, que aquí arribin d'una manera determinada. Ja que no
tenim transport en tren, que ho tinguem d'una altra manera, com
és el cas de Formentera que hi haurà un 70% de bonificació per
als abonaments de transport públic i un 100%, en aquest cas,
per als residents. Una qüestió molt important per aturar o
tractar d'aturar el canvi climàtic, tot i que alguns el negaran o
el neguen o continuaran amb la seva negació de la, crec que es
va dir, secta climàtica.

Hem vist que hi ha un segrest de l'energia per part de tota la
guerra injusta que hi ha entre..., bé, de Rússia cap a Ucraïna i
que està afectant, òbviament, l’economia europea, perquè hi ha
un segrest de les fonts d'energia. Hi ha moltes mesures posades
per part del Govern d'Espanya, de la Unió Europea, com és el
topall al límit del gas, com són les mesures dels 20 cèntims
per... i tot i així no aconseguim baixar aquesta inflació. Aquesta
mesura amb aquest decret llei, un decret llei que segurament
després parlarà de si un altre decret llei d'urgència, bé, veurem
si es diu o no es diu, però és un decret necessari justament per
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poder aturar aquesta escalada que tenim de la inflació, que
sembla que s’està contenint, però tot i així fa falta perquè les
famílies tinguin un descans en la seva economia. 

Ens trobem amb dues qüestions que dicten l'actuació dels
governs en aquest decret llei, com he dit. La primera, el tema
del transport i la segona l'educació 0 a 3. Els grups
progressistes, ja ho han parlat tots els que m’han precedit,
considerem que l'etapa 0 a 3 és una etapa més que ha de ser
considerada educativa, i d'aquesta manera ha de ser gratuïta. El
que passa és que, tal com estableix la llei, d'una manera
progressiva s’ha d’anar implantant i sí que s’havia de fer el més
aviat possible. Una manera de fer-ho, fer-ho ja per a aquest curs
i per fer-ho per a aquest curs feia falta poder almenys un curs
en el qual més alumnes tenim, el de 2-3, el tercer cicle
d'educació infantil, en el qual s'havia de posar aquesta
bonificació perquè almenys quatre hores de les que tenen
d'escolarització puguin ser gratuïtes. 

Aquest decret llei estableix el marc legal perquè els
ajuntaments, i en el cas de Formentera el Consell i Ajuntament
de Formentera, puguin modificar les ordenances i mentrestant
bonificar o posar a zero aquesta taxa de les escoletes. 

Sí, Sr. Melià, no l'he entès bé, però bé, m'imagín que
després m'ho dirà perquè el pugui sentir, d’acord?

Aquest ajut, a part de l'ajut del transport públic, és un ajut
que arriba en un bon moment a les famílies perquè és necessari
que quan duen els seus nens a l’escola tinguin aquesta possible
bonificació. 

Res més, no m'allargaré més perquè crec que s'han dit
pràcticament totes les coses. Només volia fer esment a la part
del transport públic. Totes les qüestions relatives a l’educació
0 a 3, què més endavant s'anirà posant progressivament als
altres cursos, el d’1 a 2 i el de 0 a 1, és important que tots els
que som en aquesta cambra, tot i que ningú no ha dit que hi
votàs en contra, hi ha fixació de posicions, tinguin clar que
quan venguin aquestes mesures també se suportin, perquè crec
que tots considerem que és necessari que aquesta formació
sigui gratuïta per als més petits.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. President. Hi ha una tira còmica que va fer un
dibuixant a Nova Zelanda, fa 7 anys, que es diu On a plate, en
safata de plata, i explica de forma molt senzilla què és el
privilegi: l’il·lustrador retrata dues infàncies que difereixen
completament en context social i econòmic, i apareixen un nin,
Ricard, i una nina, Paula; Paula neix en condicions de
vulnerabilitat, mentre que Ricard neix en un context de
seguretat i oportunitats; al llarg del còmic es descriu la

divergència de contexts. Als pares d'ell els ha anat bé la vida i
tenen un bon nivell de formació, prestatgeries plenes de llibres
i gelera plena de menjar, mentre que a casa d’ella no és així,
fins al punt que el sistema immunitari de Paula està compromès
i ella emmalalteix sovint; això sí, les dues famílies farien
qualsevol cosa pels seus fills, i precisament per això, els pares
de Paula fan feina dia i nit.

Això fa que l'educació no sigui la mateixa i el
desenvolupament intel·lectual es vegi frenat per les condicions
amb les quals transcorre.

El còmic segueix, els recoman no només la seva lectura,
sinó que el pengin a la paret del seu despatx, però la part
important del debat d'avui és precisament el seu inici, que les
desigualtats ja prenen forma els primers anys de vida i, per tant,
hem d'apostar per polítiques efectives per eliminar aquesta
herència de desigualtats estructurals, com és el cas de
l'educació a la primera infància.

Ho diu la declaració de la UNESCO de l'any 1990,
educació per a tothom, l'aprenentatge comença al naixement i
la importància del desenvolupament dels infants de les etapes
prèvies a l’educació obligatòria ha estat inclosa en totes les
seves declaracions internacionals des d'ençà, és típic tenir
present la importància a llarg termini de l’enorme aprenentatge
que té lloc o deixa de tenir lloc des del naixement fins a
l'educació primària, les desigualtats són evidents des del
començament i, en general, són molt grans quan els infants
entren ja a l'etapa d'educació obligatòria.

Nombrosos estudis mostren que el nostre cervell ha
evolucionat per adaptar-se en resposta a un ampli ventall
d'experiències primerenques: aprenem a parlar, adquirim
habilitats cognitives i competències socioemocionals. Aquests
desenvolupaments tenen beneficis per als infants que duren tota
la vida, com, per exemple, major facilitat per aprendre, millors
resultats escolars i futur laboral, participació ciutadana i, en
general, millor qualitat de vida; no només això, sinó que la
ciència ens diu també que la primera infància és un període
crític on els beneficis de totes les intervencions que es fan amb
els infants es veuen amplificats. En aquest sentit, és també molt
important que els serveis d'atenció primerenca puguin detectar
si els infants tenen necessitats específiques de suport educatiu
el més aviat possible, parlam que els infants poden tenir un
diagnòstic abans, per tant, rebre atenció abans, i també millor
atenció una vegada entren a l'escola a l'etapa de 3 a 6 anys.

En una frase que ja va fer servir Newton, tot i que ja podem
trobar de mitjana, diu: si podem veure més enllà, si avançam en
el coneixement, és perquè ens hem enfilat damunt les espatlles
de gegants. I així funciona la ciència i així funciona el nostre
cervell, i és que l'aprenentatge és progressiu i acumulatiu, les
habilitats s’adquireixen suportant-se les unes sobre les espatlles
de les altres, quantes més en tenim més ens motiva i més senzill
és aprendre etapes posteriors de la vida. I això és especialment
important per a qui no té altra manera d'adquirir aquestes
habilitats si no és anant a una escoleta.

I és que tots els estudis ens indiquen també que un
ensenyament primerenc de qualitat redueix les diferències en
l'aprenentatge entre els infants que provenen de famílies amb
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major i menor estatus socioeconòmic, això fa que totes les
passes que es produeixin cap a la seva universalització i
gratuïtat són fonamentals per garantir l'equitat.

L’administració en apostar de forma clara per l'educació, i,
especialment per la primerenca ha d’ajudar a construir aquest
gegant, aquesta base sobre la qual els infants edificaran el seu
saber. Ho van fer els socialistes Rubalcaba i Maravall quan van
posar a l'ordenació l’etapa d'educació infantil, prèvia als 6 anys
d'edat, a l'any 1987; ho vam seguir fent quan Zapatero a tot
l’Estat i el president Antich a les Balears van impulsar
l’educació 0-3 entre el 2007 i el 2011, es van destinar 14
milions d'euros per a infants de 0 a 3 anys a les Balears en
aquella etapa i es creà la xarxa pública d'escoletes el 2008.

Però després va venir la dreta i va posar al gegant uns peus
de fang, per veure si el podien desfer, no és que no assumissin
noves ajudes, sinó que les van reduir progressivament fins a la
seva desaparició en el darrer any del seu mandat, zero euros per
al sosteniment de la xarxa pública educativa per als infants de
0 a 3, que just s'havia creat uns anys abans. El Partit Popular va
eliminar qualsevol ajuda a l'educació 0-3, que seran els
ajuntaments amb l'aigua al coll, sense ajuts i amb la Llei
Montoro, tota una declaració d'intencions del que pretenien fer
en un futur, tant el Sr. Costa, la Sra. Riera, com qui marcava el
vot en aquell moment i els aplaudia entusiasmada, la Sra.
Prohens, que avui és la seva candidata; no han canviat gota,
segueixen essent incapaços de votar a favor de les mesures que
beneficien la ciutadania.

Això sí, per sort, ara són a l'oposició, perquè, a més, ens
diuen que si governassin ho farien com a Galícia, jo he viscut
durant dos anys i mig a Galícia i els puc assegurar que Galícia
i Balears s’assemblen com un ou a una castanya, una és una
comunitat amb aldeas, amb una despoblació brutal, allà es
poden aprofitar les aules de les escoles que queden buides a
marxes forçades per incorporar els infants de 2 a 3 anys, mentre
que la nostra és una comunitat que viu una realitat
absolutament diferent. Jo sé que el líder del PP és gallec, però
els promet que això no és un criteri suficient per voler copiar la
manera d’implementar les mesures; mesures que, a més, ningú
no es creu que duran a terme amb l’historial que passegen i, a
més, davallant imposts, la qual cosa ja és la quadratura del
cercle.

Després de veure el context que va precedir, la tasca del
conseller March en aquesta matèria és digne de menció, es
tornen fer passes de gegant, es torna posar en marxa l'Institut
per a l'educació de la primera infància, amb ajuts de
manteniment per a les escoletes; en impulsar equips d'atenció
primerenca, amb polítiques d'escolarització i apostar per la
qualitat amb polítiques de formació i la quantitat, en crear la
xarxa d'escoletes complementària i crear noves places de la
xarxa pública. Ah, i amb ajuts de menjador, aprofit que després
sortirà aquí el Partit Popular a dir coses del menjador, mentre
que el Partit Popular hi destinava 800.000 euros ara s’hi
destinen deu vegades més diners, 8 milions d'euros. O amb el
Pla de conciliació de les Illes Balears, que destina ajuts per a
les escoletes matineres.

I és que les polítiques de família i primera infància són
absolutament transversals, les polítiques educatives per enfortir

les capacitats i habilitats dels infants han d'anar acompanyades
d'altres polítiques de protecció social, si no, no s'aconsegueix
sortir d’aquesta espècie de trampa de desigualtat
intergeneracional.

Saben quines altres mesures diuen els estudis que milloren
el desenvolupament dels infants? El Salari Mínim
Interprofessional. Què va votar el Partit Popular als seus
augments? Que no. O les polítiques de permisos de maternitat
i paternitat, saben que va votar el Partit Popular quan es va
augmentar el permís de paternitat el 2019? Que no. I se'n
recorden quan el Partit Popular va fer una campanya contra el
Pla estratègic de 20.000 milions d'euros per a la igualtat
efectiva entre dones i homes, que varen atribuir en exclusiva al
Ministeri d'Igualtat per comprometre tots els ministeris i
incloure les prestacions per maternitat, per paternitat o les
ajudes a conciliació laboral. Jo hi ha dies que em deman a
quines famílies, a quins infants defensa el Partit Popular quan
diu no a tot això.

Alguns s'omplen la boca en parlar de famílies, mentre
aquest govern les ajuda totes, estam al costat de la gent sempre,
com demostra també el contingut relatiu al transport gratuït
d’aquest decret, que som la comunitat amb el transport públic
més bonificat de tot l'Estat.

I la veritat és que la posició de la dreta queda molt clara
quan recordam que el Partit Popular també va votar en contra
de l'article 7 de la Llei d'educació de les Illes Balears, que vam
aprovar a començaments d'any aquí, al Parlament, un article 7
al qual es fa referència a l'exposició de motius d’aquest decret
i que disposa que la regulació del primer cicle d'educació
infantil té per objectiu universalitzar aquest cicle, fer-lo gratuït
progressivament i garantir una educació equitativa i de qualitat.
Malgrat al Partit Popular tot això no li interessa, en això és en
el que creiem els socialistes i cap aquí camina fermament
l'acció d’aquest govern i l’aprovació d’aquest decret, en
consolidar i obrir camí cap a la universalització i la gratuïtat, ja
que implica la inversió de 13 milions d'euros, que la conselleria
transferirà a ajuntaments, consells i xarxa complementària, i
beneficiarà 5.200 alumnes de 158 centres de la xarxa pública,
creada per un govern progressista, i de la xarxa
complementària, creada també per un govern progressista,
cobrin el cost de les hores lectives del darrer curs del primer
cicle d'educació infantil, tal i com ja es fa a una segona etapa
d'infantil.

El Govern, a més, planteja la creació de més de 2.400
places escolars entre 0 i 3 anys, amb el seu corresponent
increment de professionals d'atenció primerenca, per tant, i això
és important, incrementam en quantitat i en qualitat, en seguir
oferint formacions professionals, amb un model que serveix
d'exemple a altres comunitats autònomes.

Perquè el nostre objectiu principal és l'equitat, i les
evidències ens mostren que la intervenció educativa de 0 a 3
anys és cabdal per a aquest objectiu. I això no és únicament una
necessitat des del punt de vista de justícia social, és també el
millor recurs, la millor política per a l'eficàcia educativa, com
demostren les anàlisis més recents de PISA, la majoria de
sistemes educatius que aconsegueixen millorar el seu rendiment
ho fan gràcies a millorar substancialment l'equitat educativa,
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reduir les diferències entre aquells que estan millor i pitjor
posicionats socialment, millora els resultats generals del
sistema i suposa una inversió clarament beneficiosa a mitjà i a
llarg termini.

Necessitam, per tant, un sistema que proporcioni
oportunitats d'accés a l'educació infantil, a la infància més
vulnerable, ja ho vam dir aquí en el debat de la Llei d'educació:
no és possible que la situació socioeconòmica de la família
determini el seu futur, i per això a la Llei d'educació de les Illes
Balears vam convertir el primer cicle d'educació infantil de 0
a 3 anys en etapa educativa, la universalitzem per fer-ho gratuït
progressivament, i això és donar més oportunitats a cada infant
que neix a un hospital de les Illes Balears.

I sabem que no és possible assolir l'equitat educativa sense
el finançament i els mecanismes redistributius adients, és per
això que garantim uns nou dret, com únicament fan en aquest
país les forces progressistes, perquè, com més petits són els
nins en els quals invertim en educació, major és el retorn que
reben com a persones i com a societat. L’aprenentatge és
acumulatiu, com hem dit abans, amb millors fonaments més i
millor hi podrem construir damunt. 

Perquè sabem que l'educació és la millor eina per canviar la
vida de les persones, volem fer de l'educació un bé comú i no
tenim cap dubte que és una tasca urgent. Si volem tenir alumnes
que se sentin capaços i segurs de poder aprendre i afrontar els
reptes que tenen per davant hem de nodrir la capacitat de cada
infant amb inversions en la qualitat d'una educació primerenca
per a tothom. 

El com ajudam als nostres fills a desenvolupar-se i
emancipar-se tendrà conseqüències molt importants per al futur
de la nostra societat i civilització i és per això que els demanam
el seu vot favorable, perquè aquest és un assumpte que ens
hauria de preocupar a tots, no només pels desavantatges que
pateixen els infants en l'inici de la seva vida, sinó pels seus
efectes a llarg termini. 

És un cercle viciós que no permet que els que parteixen de
situacions desfavorables puguin superar la càrrega d'aquesta
herència. Alguns de vostès només pensen en les herències com
a enriquiment patrimonial, amb un menyspreu manifest per la
millor herència que podem donar: una societat amb més igualtat
i una societat amb més i millor educació per a tothom.

El que fa aquest decret és finançar el cent per cent del cost
de les hores lectives, ben igual que en el segon cicle d'educació
infantil del 89% de les places d'educació 2 a 3 anys que hi ha
a les Balears, perquè el mòdul de 45.000 euros per aula s’ha
calculat després d'estudiar els costs, mentre que altres fan
anuncis sense haver calculat un sol número.

I queda cobert el 89% de les places, tant públiques com
privades, perquè s'han recuperat i ampliat els ajuts de
manteniment de les escoletes, així com també s'han creat els
ajuts per a la creació de places, perquè totes les guarderies
privades que ho considerassin adient poguessin sumar-se a la
xarxa complementària d'escoletes, i de ben segur que el curs
que ve seran més els que s'hi sumaran. Això sí, complint una
sèrie de requisits de qualitat de l'educació 0 a 3 com, per

exemple, complir unes determinades ràtios, quantitat de places
i també qualitat. Ambdues coses són importants quan veníem
d'una situació on es finançava el zero per cent del cost del zero
per cent de les places i es creaven zero places. Amb el PP tot
era que no i tot són números rodons, és a dir, zero. I ara a més,
segur, sortiran després a intentar apropiar-se de la idea, a dir
que ells ho varen anunciar i jo no sé si recorden el xumet
vermell gegant que varen muntar els socialistes a la Plaça
Major de Palma a l'any 2019. 

En fi, el que demana la dreta avui aquí és que es financiï
una educació privada que tampoc no compleix un altre dels
requisits per pertànyer a la xarxa complementària, que és
participar del procés d'escolarització i, per tant, no poder triar
el seu alumnat, un fet que aniria en contra de la mateixa llei
d'educació de les Illes Balears, que diu que les ajudes han de
contribuir a reduir les desigualtats i afavorir el sector
socialment més vulnerables. 

Cap sistema democràtic no es pot sostenir en la desigualtat.
Sense igualtat al sistema educatiu no n’hi haurà en la societat.
S'omplen molt la boca als debats educatius de la cultura de
l'esforç. No podem parlar d'esforç si no donam oportunitats.
Abracen la meritocràcia sense reconèixer que les oportunitats
de partida no són les mateixes per a tothom. Constantment
culpen de forma individual les classes mitjanes i baixes amb
l’eterna consigna de “el que vol, pot” i no fan absolutament res
per millorar el sistema i jutgen les persones. 

Les seves polítiques són tan clares com excloents. La dreta
té com a mirall el fals dret d'elecció dels pares quan el sistema
és el madrileny, on l'ajuntament encara no ha pagat els ajuts de
0 a 3 de l'any passat de les famílies, les famílies no poden
decidir. És un sistema que exclou i expulsa els pobres de
l'educació i exclou i expulsa els pobres de la societat i els roba
el futur. Quan robam el futur a una part de la societat ens
l’estan robant a tots.

Els socialistes volem que tots els infants puguin arribar on
vulguin a la vida, amb independència de la família on hagin
nascut i, sobretot, que els infants puguin aprendre tot el que es
proposin amb independència dels seus orígens. El futur en una
societat democràtica ens pertany a tots. Facin el favor de votar-
hi a favor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bona. Passam al torn de fixació de
posicions dels grups que no han intervengut ni a favor ni en
contra. Pel Grup Parlamentari Popular pren la paraula la Sra.
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bones tardes una altra vegada, diputades i diputats i bones
tardes als càrrecs... -ara ja no, ja se’n va, només faltaria que no
se’n pogués anar-, al regidor d'Educació i Cultura de
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l'Ajuntament de Palma, pot partir..., als càrrecs que han vengut
avui aquí de la conselleria i de l'Ajuntament de Palma, poquets. 

El que s’ha aprovat i el com, el contingut, el fons i la forma,
d’això nosaltres avui volem xerrar. 

Començaré pel contingut. Estam avui davant d'una validació
d'un decret que respecte de l'educació dels infants matriculats
al tercer nivell d'educació infantil, 2 a 3, l'esquerra, el PSOE i
la presidenta Armengol ven com un nou dret, encara que aquest
just sigui exclusiu per a centres de la xarxa pública d'escoletes
infantils i la seva xarxa parlamentària. Per tant, nosaltres
consideram que discrimina i exclou tot l'alumnat 2 a 3 que
acudeix a centres d'educació infantil autoritzats per la
conselleria sense ser de la xarxa complementària i exclou tot
l'alumnat de les guarderies assistencials de les Illes Balears.

Nosaltres creim que els drets educatius han de ser, són dels
nins i les nines de les Illes Balears. Per tant, en cap cas amb la
validació d'aquest decret no estaríem davant un dret subjectiu
dels infants de 2 a 3, almanco no per a tots, no per a tots els
nins de les Illes Balears en edat 2 a 3 anys, ja que deixa fora un
70% dels pares d'aquesta franja d'edat, deixa un 70% dels nins
de les Illes Balears d'aquesta franja d'edat, 2-3 anys, i això és
així. Per tant, no és universal. 

El Govern Armengol, la presidenta ha decidit, nosaltres
pensam que de manera sectària i excloent, deixar fora una gran
majoria dels nins d'aquesta etapa educativa de 2 a 3 i d’aquesta
comunitat autònoma, perquè aquests nins no encaixen dins el
model d'educació pública de l'esquerra.

I volem recordar que en altres ocasions hem vist, Sr.
Conseller, i vostè se n'ha de recordar, que quan s’ha volgut
excloure d'ajudes a aquests nins d'aquesta comunitat autònoma
per no anar a centres públics o de la xarxa, la justícia ho ha
corregit en al·legar que aquesta ajuda no podia ser mai
discriminatòria i ho han dit els jutjats. Les ajudes d’aquesta
comunitat autònoma no poden ser discriminatòries, vagin al
centre que vagin. 

I, a més, crec que és imprescindible que a més, per molt que
se sàpiga, assenyalar que molts d’aquests nins de 2 i 3 anys que
la presidenta Armengol deixa sense cap tipus d'ajuda per a la
seva educació infantil havien quedat fora o estaven en llista
d'espera per a una plaça pública o d’un centre de la xarxa
pública, i vostès ho saben, i és així. 

Per tant, ens demanam per què a més d'haver d'anar a un
centre d'educació, perquè han quedat fora d'un centre públic i
han de pagar 400 euros, per què ara aquest decret els castiga,
no només castiga les famílies, castiga els nins de 2 i 3 anys.

Saben tots vostès que aquest hivern serà dur, hi haurà
famílies que no podran fer front al pagament de la d'educació
i a mi, la veritat, com per llegir un article em pareix molt bé, Sr.
Bona, per a tots aquests nins de famílies vulnerables que han
quedat fora d’una ajuda, d'una plaça pública, que ara han
d'anar, sí o sí, a un centre d'educació o a una guarderia i els
pares fan un esforç i un sacrifici important per dur-los a un
centre, per què els han de deixar fora? Vostès no són els que

creuen en la igualtat d'oportunitats? Per què els volen deixar
fora?

Amb això li he desmuntat tot aquest argument que vostè
deia de les ajudes i de per als rics i dels pobres i tot això,
perquè són vostès els que exclouen tots aquells nins i nines de
2 a 3 anys, però també en el cas de tots aquells nins que
l'elecció dels pares, bé perquè no han trobat plaça a un altre
centre, bé per proximitat al seu domicili, bé per proximitat al
seu lloc de feina, bé per l'horari que facilita la seva conciliació
laboral, duen els seus fills a una guarderia assistencial de
qualitat que els dóna confiança i que, per suposat, evidentment
si rebés una subvenció hauria de complir amb tota una
normativa establerta. Per què també hem de castigar aquests
nins?, per què? Tenen vostès places per a tots aquests... per a
tots els nins d'aquesta comunitat autònoma d'edat de 2 a 3 anys
a la xarxa pública o a la xarxa complementària? No. Saben
perfectament que no. 

I dic ajuda i no gratuïtat, perquè és el que és: una ajuda,
perquè no és gratuït per a tothom, una ajuda de 250 euros
mensuals per alumne i que, per exemple, en el cas de centre de
la xarxa complementària suposa que els pares hagin de
desemborsar, hagin d’avançar una diferència al voltant de 150
euros. 

En canvi, tots els centres d'educació infantil dels
ajuntaments governats pels batles i les batlesses del Partit
Popular sense haver firmat a dia d'avui, Sr. Conseller, el
conveni amb la conselleria, i vostè sap que amb uns informes
en contra d'Intervenció dels ajuntaments, s'han compromès que
les quatre hores siguin realment gratuïtes, encara que els suposi
fer un gran forat a les seves arques municipals. 

Per contra tenim l'Ajuntament de Maó, i l'Ajuntament de
Maó amb un batle del PSOE,  Sr. Conseller, Sra. Presidenta, a
l'Ajuntament de Maó amb un batle del PSOE -i veurem si se
n'hi sumaran molts més- ha decidit que no, que
independentment que els nins vagin a l'escoleta de Maó quatre
o sis hores hauran de pagar 66 euros per compensar el que no
els cobreix el Govern de la Sra. Francina Armengol. 

Avui des del Partit Popular volem reafirmar la nostra
defensa de la gratuïtat de l'educació infantil de 0 a 3 per a totes
les etapes, per als centres públics, per als centres d'educació
infantil autoritzats siguin o no de la xarxa complementària i
també per a les guarderies assistencials registrades i amb les
garanties de qualitat prèviament establertes i sempre respectant
la lliure elecció de centre dels pares.

Per això la presidenta del Partit Popular de les Illes Balears,
Marga Prohens, el mes de març d'enguany va anunciar que si
governa implantarà la gratuïtat del model d'educació infantil a
totes les etapes educatives de 0 a 3 anys, respectant la llibertat
d'elecció de centre de les famílies, tal i com es fa a Galícia -sí,
amb el model de Galícia, i sabem perfectament el que és
Galícia i sabem perfectament el que és Balears; per favor, no
ens vulguin donar lliçons-, amb el seu mateix model, amb el
seu mateix decret, primer, per al primer curs suposaria una
inversió inicial de 30 milions d'euros, i el segon curs inclouria
tots els nins de les Illes Balears de 0 a 3 anys, independentment
dels centres d'educació infantil o de la guarderia on anassin. 
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Per tant, el compromís de la nostra presidenta del Partit
Popular de les Illes Balears, Margalida Prohens, és total en la
gratuïtat per a tota l'etapa educativa infantil de 0 a 3 anys i per
a tots els infants, i aquest sí que és i serà un dret, un dret
universal per a tots els nins d’aquesta etapa educativa de les
Illes Balears, i no aquest decret que s’ha aprovat per cobrir
l'expedient davant l’incompliment d'una promesa electoral i
d’aquests Pactes de Bellver, que vostès havien fet aquesta
promesa electoral de l'esquerra i l’han aprovada nou mesos
abans d'unes noves eleccions. 

I continuem parlant ara del com, de la forma, de la forma
d’aquest decret, de com es va aprovar. L'anunci de la
pseudogratuïtat, perquè és ver -s’ha dit aquí abans- que no és
gratuït, no ho és per a tothom, aquestes ajudes, es va produir
dia 27 de juliol. La convocatòria d'un dia per l'altre va agafar
tothom d'imprevist, tothom d’imprevist, i sense que haguéssim
vist cap document, ni tan sols els socis de govern, ningú no
havia vist aquest document. 

Estam ben segurs que el mateix dimecres aquí al Parlament
l’horabaixa, a les tres de l'horabaixa que hi hagués una
compareixença de la consellera de Sanitat -que ara no hi és- per
explicar i donar comptes d'una vacunació dels càrrecs del
PSOE va ser una capriciosa casualitat. Estam totalment
convençuts que va ser casualitat que aquest dia es parlàs de la
vacunació preferent dels càrrecs del PSOE.

Sobre la mesura anunciada no hi havia ni esborrany del
decret, no hi havia ni esborrany, ni decret ni res, ja que faltava
un mes per a l’inici del curs i hem de recordar que tot això es
va haver de fer amb moltes presses. 

És curiós que a la mateixa nota de premsa que va fer el
Govern (...) aquesta improvisació i sí, Sr. Conseller, molta
improvisació. La nota de premsa del Govern, diu: “Hem
anunciat això, però pròximament es duran a terme reunions
tècniques amb els representants dels ajuntaments, dels consells
per fixar les passes que s'han de seguir en el procés
d'implantació de la gratuïtat”. Faltava un mes! Faltava un mes,
primer ho anuncien i després diuen, “després ens reunirem”.

Les formes han estat nefastes, se n'han rigut de tothom, i no
han comptat amb els ajuntaments que eren els principals actors
d'aquesta mesura. De fet -ho torn repetir- a dia d'avui encara no
tenen ni el conveni signat. Varen aprovar 2.000 euros per
infant; després varen haver de venir les negociacions, els
nervis, les reunions amb els ajuntaments, amb la FELIB, tot
això, i vàrem arribar a 2.500, però -repetesc- ajuntaments del
PSOE cobren, eh?, cobren, perquè segueixen reconeixent que
els doblers del Govern no els basten.

El passat 17 d'agost el president del comitè de batlles,
Llorenç Perelló, va dir que això era un decret que pegava
damunt l'esquena de l'esforç dels ajuntaments, dels batlles i les
batllesses, i així ha estat.

A dia d'avui, Sr. Conseller, Sra. Consellera, encara no s’ha
signat el conveni, i hem de dir que amb un informe en contra de
tots els interventors els ajuntaments del Partit Popular han dit
que no cobraran res als nins que vagin a les seves escoletes.

I ara vull fer un petit incís, perquè aquí hi ha hagut moltes
intervencions que han perdut més temps criticant el Partit
Popular que defensant la mesura avui aprovada i, a més, es veu
que hi ha molt de consens en aquesta mesura perquè basta
veure totes les organitzacions que donen suport avui aquí, aquí,
com a públic a aquest decret. És evident, ni un sol batlle del
Govern d'esquerres, cap associació, que normalment solen estar
aquí i que vostès els han convidats... han declinat tots la seva
assistència. Per tant, d’unanimitat, res de res. 

Sr. Conseller, s'ha oblidat vostè de dir que va ser el Partit
Popular el que va posar gratuït el segon cicle d'educació infantil
a Balears. Se n’ha oblidat. Escolti, si vostè fa un repàs i perd la
meitat del seu temps parlant del Partit Popular no s'oblidi
d'això, digui que qui va posar el segon cicle d'educació infantil
gratuït -vostè també se n'ha oblidat, Sr. Bona- va ser el Partit
Popular.

Y las cuentas sí salen, Sra. Santiago, y claro que salen, Sra.
Santiago, porque evidentemente si usted hubiera mirado las
notas de prensa, nuestras, de nuestro partido, se las puedo
enseñar o incluso le puedo mandar el Decreto de Galicia, verá
que salen y se hacen en dos años, en dos años, y si ahora se ha
podido hacer es porque se ha contado con dinero del Estado...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, faci el favor de finalitzar.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, acab. Sra. Santiago, ¿1 millón de euros para promoción
para un concierto de Los 40 Principales? ¿1 millón de euros
con dinero...?, ustedes se sientan en el Gobierno, se sientan en
el Gobierno, Sr. Yllanes. ¿Usted ha hecho esta comedia aquí
un día que se aprueba un decreto del que tendrían...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, acabi, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... que estar orgullosos y decir que se había aprobado un
decreto y que qué mal y que tal y que la promoción de Ibiza?
¿Mallorca necesita gastar 1 millón de euros en un concierto de
Los 40 Principales en dinero de la ecotasa...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán,...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... cuando se pierde un 70% del agua de esta comunidad
autónoma?... Sí.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán...
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(Remor de veus)

(Alguns aplaudiments)

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la Sra.
Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Señoras y señores diputados. Gràcies, president. Hoy este
gobierno nos trae un nuevo decreto trampa, para variar, y
reconozco que ustedes no dejan de sorprenderme ya después de
tres años largos que estoy aquí, aprovechan y meten en su
decreto estrella, lo del fondo extraordinario para compensar
parte de los descuentos del transporte interurbano, un decreto
2 x 1, es que ustedes son expertos, hacen lo contrario que con
los contratos, los contratos los parten para hacer contratos
menores y darlos a dedo, y en cambio ustedes utilizan el 2 x 1
o el 5 x 1 para hacer estos decretos cajón de sastre para que
parezca y aparentar que gobiernan menos a golpe de decretazo.

Esto solo para empezar con este decreto, y es que cojo la
nota de prensa del Consell de Govern, la propia nota de prensa
del Consell de Govern del 16 de agosto y el titular dice así:
“Aprovat el decret llei per garantir l'escolarització gratuïta a
les famílies amb infants de 2 a 3 anys”.

¿De verdad alguien, y sobre todo desde el Gobierno, puede
mentir de esa manera a todas las familias de Baleares?, porque
yo me siento estafada con este titular, pero también mi amiga
María, mi amigo Jose, que tiene un hijo de dos años. Ellos me
han transmitido esa estafa, que es la que sienten las familias de
Baleares cuando el propio gobierno es una máquina de fabricar
noticias fake como esta, lo que hacen es generar en la
ciudadanía esa desafección y esa estafa continua en la que se
han convertido.

Miren, ustedes han sacado deprisa y corriendo en el mes de
julio este decreto en el que hacen apología de la desigualdad
entre los niños y las familias y van en contra de la equidad de
las familias de Baleares, porque yo, ya les digo, este decreto no
es más que un decreto no solo insuficiente, sino también
improvisado, sin consenso, sin consenso con los ayuntamientos,
sin consenso con las patronales de las escoletes, pero sobre
todo es un decreto excluyente y lo vuelvo a repetir: es
insuficiente porque solo se beneficiará el 30% de los niños y de
las niñas de estas islas; es insuficiente porque no está claro,
además, que los 45.000 euros que vienen regulados en el
decreto que reciban por aula garanticen que vayan a cubrir los
gastos. 

Es insuficiente porque solo garantiza la gratuidad de cuatro
horas, y díganme aquí quién puede dejar a sus hijos solamente
cuatro horas al día, porque yo le aseguro que, al menos mi
entorno y la gente en la calle, no trabaja solo cuatro horas al
día.

También, encima, ustedes, con ese titular fake del Consell
de Govern, dicen garantizar la escolarización gratuita a las
familias con niños de 2 a 3, y ¿los meses de verano? Es que
este decreto sólo garantiza la gratuidad diez meses, pero y
¿dónde está la conciliación...

(Remor de veus)

..., dónde está la conciliación? Porque es que escolarización, si
es que ya lo dije en rueda de prensa, a este gobierno le importa
un pepino la conciliación.

Y, miren, así de claro se lo digo, ustedes sí que vienen aquí
y nos dan lecciones, todos los partidos del pacto, quiero
recordar hoy que yo misma, a la Ley educativa, de febrero,
puse una enmienda para incluir en el artículo 4, como
enseñanza gratuita, añadir un punto que dijese que el primer
ciclo de educación infantil también iba a ser gratuita. Y todos
los que hoy están aquí sentados, 31 diputados votaron en contra
de incluir en la Ley de educación de Baleares que el primer
ciclo de educación infantil fuera gratuita y universal, no todos,
alguna excepción de alguna abstención honrosa que hay en esta
bancada.

Pero, sinceramente, ¿cómo pueden venir aquí y darnos
lecciones de la gratuidad y la universalidad cuando no
quisieron incluirlo en la Ley de educación que se votó en el
mes de febrero? 31 votos en contra.

Porque Ciudadanos siempre ha defendido, y lo llevamos en
el programa electoral de 2019, y siempre hemos defendido la
gratuidad progresiva en la educación del primer ciclo, de 0 a 3
años, eso sí, construyendo places tanto para la pública como
para la concertada, esa que tanto ustedes demonizan. Porque no
es suficiente, y además ustedes sacan este decreto en el mes de
julio, con un acuerdo del Consejo de Gobierno y con un
convenio con les escoletes de la xarxa complementaria que han
recibido el 30 de agosto, a una semana de empezar el colegio
y las aulas, y cuando ya todos los niños estaban matriculados,
no han dado a elegir a las familias, las familias en el mes de
mayo ya tuvieron que matricular a sus hijos, ¿cómo pueden
ahora salir en defensa de este decreto, justo antes de empezar
la escolarización?

Y miren, ya se ha dicho aquí, pero es que es cierto, ustedes
no garantizan la gratuidad y la universalidad de la de la
educación de 2 a 3 años, vuelvo al titular fake que solo saben
fabricar desde el Consell de Govern, es que ustedes aquí lo que
hacen es dar ayudas a unas escoletes y a unos CEIP de la xarxa,
que todavía no saben cómo lo van a tener, tampoco, que
articular; aquí no están ayudando a las familias a poder
conciliar, a poder llevar a sus hijos gratis a las guarderías y a
las escoletes.

Y, miren, también cada año en los presupuestos, y lo
volverá a hacer mi grupo parlamentario, hemos traído a este
parlamento una enmienda para aumentar en 1 millón de euros
las plazas públicas para aumentar las plazas de 0 a 3 años, y
constantemente nos han tirado abajo y nos han vetado todas
estas enmiendas para aumentar las plazas de 0 a 3 años. 

Yo, de verdad, no sé por qué no son valientes aquí y
reconocen que se quieren cargar las guarderías, que se quieren
cargar las escoletes privadas, y ¿saben cuántas mujeres trabajan
en estas guarderías y en estas escoletes? Es que su demagogia
y su cinismo es ya grande, y, de verdad, a mi me sigue
sorprendiendo, y espero que me siga sorprendiendo, el día que
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dejen de sorprenderme no servirá de nada estar en este
Parlamento.

Y les voy a pedir una cosa, ya que está aquí el conseller:
¿qué pasa con los centros que están en proceso de
reconversión? No los ha citado, ¿están en el limbo, quedan en
el limbo? Y yo le exijo hoy, a la Conselleria de Educación, que
reclame una partida de ayudas para estos centros, no es justo
que todo esto, por su mala gestión, y estar ocupados en otros
menesteres partidistas, electoralistas, peleas internas, ahora
estos centros, que no se les ha regulado, queden fuera y estén
en el limbo.

Vuelvo a repetir que quiero que quede muy claro que desde
Ciudadanos apostamos por la universalidad y la gratuidad para
las familias, pero sobre todo garantizando la equidad y que no
hagan desigualdades y que no excluyan. Y ya no solo, es que...,
aquí ya no está el representante del Ayuntamiento de Palma, es
que, claro, salió el Sr. Hila, hace unos días, y nos sorprende que
sí, que los niños y niñas de Palma van a tener cinco horas
gratis, incluida la hora del comedor, y ¿qué pasa con los demás
niños y niñas de los municipios de Baleares?

Es que hoy me sorprende el representante de MÉS, se
olvida de que el 28 de agosto, su coordinador autonómico dijo
y acusó, literalmente acusó, a la Sra. Armengol, palabras
textuales, “de vender que la escolarización de 2 a 3 años seria
gratis desde el 1 de septiembre, cuando no es su competencia,
el coordinador autonómico de MÉS per Mallorca, 28 de agosto.
Las mil caras de este partido que hoy ya nos ha asegurado la
presidenta, que es un gobierno muy sólido y que quieren
repetirlo.

Nosotros también, ya lo hemos dicho, nos parece un decreto
trampa porque incluyen en este decreto, que debería ser un
decreto propio por la importancia de la gratuidad de la
escolarización del primer ciclo de infantil, incluyen y meten el
fondo para garantizar las ayudas al transporte. Ya saben ustedes
que el artículo 3 está mal redactado, técnicamente lo han
reconocido en las reuniones mantenidas con los consejos, y que
lo van a tener que modificar con otro decretazo.

Por todo ello, por todo lo que ya he dicho, quiero concluir,
porque han mentido con este titular, han mentido a las familias
haciéndoles creer que iban a poder llevar a sus hijos a las
escoletes de forma gratuita, han creado falsas expectativas e
ilusiones porque ustedes no dialogan, porque ustedes son... y
usted, conseller, sobre todo convoca las mesas de la concertada
y demás mesas ya para informarles de hechos consumados, eso
no son mesas de negociación; porque ustedes excluyen al 70%
de las familias, porque nos traen un decreto trampa, un dos por
uno, y porque me siento estafada como miles de madres y
padres.

Por ello, mi grupo parlamentario hoy se abstendrá de este
decreto, porque no podemos votarlo a favor.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Yo me imagino esta mañana al Sr.
Conseller, cuando se ha levantado y ha dicho: ¿qué me pongo
hoy?, y creo que se ha puesto esa camisa, así como rosa, para
que no se le notase tanto lo colorado que se iba a poner cuando
dijera en esta tribuna, al principio de su declaración, que este
decreto no era improvisado. O sea, yo es que lo tengo
clarísimo.

(Alguns aplaudiments)

A ver, Sr. Conseller, usted es un hombre serio, ¿cómo
puede decir que este decreto no ha sido improvisado? Si parece
que se reunieron ustedes un día, pinchó de tortilla y caña, y
dijeron: ¿qué tenemos que hacer para reviscolar un poco, que
no nos va bien en las encuestas? Y debieron hacer una tormenta
de ideas, y uno dijo: ¡vamos a ofrecer educación gratuita a 0-3,
venga, ala, tira pa’lante! Y el fruto de todo esto es este decreto,
que ustedes saben que está mal elaborado del principio hasta el
final.

Porque, ya se les ha dicho, lo que ustedes propusieron,
anunciaron a bombo y platillo, porque eso sí, de verdad,
ustedes hubieran hecho palidecer de vergüenza al doctor
Goebbels en lo que se refiere a la propaganda, anunciaron que
la educación iba a ser gratuita 0-3; luego matizaron, bueno, en
la etapa de 2 a 3 años, porque esto, como usted bien ha dicho,
solo es el principio; y luego resulta que solo eran cuatro horas
que, como también muy bien se les ha dicho, cualquiera que
tenga hijos en esta edad sabe perfectamente que si entra a
trabajar a las 8 y los deja a las 7.30, a las 11 y media nadie va
a ir a buscarlos; con lo cual habrá que pagar. 

Pero es que ustedes no han firmado los convenios con los
ayuntamientos, que son los que están dando la cara, los que
están ahora mismo dando la cara y sacándoles el problema
adelante son los ayuntamientos, como siempre. Las ordenanzas
fiscales, que son las que imponen las tasas ¿se han
modificado?, ¿cómo se ha hecho? Algunas por decreto de
alcaldía y es una competencia que es del pleno. Es una
competencia que es del pleno. Son los plenos de los diferentes
ayuntamientos los que tienen que modificar las ordenanzas
municipales para modificar esas tasas. A ustedes no les ha
importado nada, pero, eso sí, el decreto no era improvisado y
al final, como muy bien digo y porque he formado parte del
patronato de escoletes del Ayuntamiento de Palma, con el Sr.
Carrió, que ahora ya no está, pero que estaba hasta ahora aquí
presente, sabemos perfectamente lo complicado que es.

Si usted quería hacer, Sr. Conseller, si ustedes querían
hacer, señores del Gobierno y del pacto de progreso, la
gratuidad de estas etapas educativas, con la que nosotros
estamos de acuerdo, se trata de aplicar el mismo sistema que
aplican para la educación obligatoria, dejar las infraestructuras
en manos de los ayuntamientos, hacerse ustedes cargo del
personal y llegar a convenios con el sector privado para cubrir

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 131 / 13 de setembre de 2022 8017

todas aquellas plazas y para garantizar el derecho de los padres
a la libre elección, que es lo que se hace en el resto de etapas
educativas. 

Claro que después de oír lo maravilloso que era el Sr.
Zapatero, y tampoco no me extraña porque es que Sánchez
hace que Zapatero nos parezca una mezcla entre Churchill y
Adenauer, o sea, no me extraña que lo haya puesto usted bien,
pero vamos, que fue el que empezó esta maravillosa situación
de la educación, que veo que no ha venido mucha gente de la
plataforma 0-3 y demás hoy a aplaudirles. Es extraño, porque
seguro que ustedes los han convocado. 

Luego hemos oído a una compañera suya del pacto de
progreso decir que las familias tienen problemas para llegar a
fin de mes, que hay algunas con falta de alimentación entre el
sector infantil, que hay aumento del número de pobres y que
cada vez la brecha es más grande entre pobres y ricos, que hay
falta de reparto del dinero de turismo, y a todo eso le podemos
añadir que hay pobreza energética, imposibilidad de acceso a
la vivienda, paro juvenil, ... Sra. Santiago, ahora que no nos oye
nadie, entre usted y yo, ¿sabe que están gobernando ustedes y
que todo esto es su responsabilidad? Porque es que a mí me
encanta que venga usted a la tribuna a decir que todo esto es
catastrófico -y estamos de acuerdo-, la situación es muy mala,
pero la responsabilidad es de usted, de usted, de la Sra.
Armengol, de sus compañeros de MÉS y de sus compañeros en
Madrid que son los que gobiernan en este país. Con lo cual,
todo este desastre y esta catástrofe es su responsabilidad.
Hagan ustedes algo, porque sube aquí a la tribuna como si
hiciera oposición. De hecho, le ha hecho un poco de oposición
al Sr. Conseller, que se ha quedado un poco retgirat, pero es a
lo que ha subido a la tribuna, casi hacerle oposición. 

Falta de reparto del dinero del turismo, ¿usted se pregunta
alguna vez por qué les aplauden tanto los grandes hoteleros
todas las medidas que ustedes toman?, ¿por qué salen los
grandes del negocio hotelero de Baleares en las tribunas
públicas a decir que son ustedes maravillosos? No sé, que salga
la Sra. Botín a decir que son ustedes estupendos, que salga el
Sr. Soros a decir que el Gobierno de España es una maravilla,
¿no le hace rechinar algo en el oído pensar que a lo mejor están
ustedes sirviendo a los intereses de los grandes y no al de los
pequeños, medianos, a la oferta complementaria, etc., que es lo
que garantiza el reparto del alquiler de la riqueza, el alquiler
vacacional, etc., todo eso de lo que ustedes están en contra y
que es lo que garantiza el reparto de la riqueza que proporciona
el turismo a esta comunidad? Lo digo porque a veces deberían
ustedes hacerse este tipo de preguntas. 

Por supuesto que estamos a favor de la gratuidad de la etapa
de 0 a 3, porque además es fundamental la conciliación, la
conciliación es un eje importantísimo de la vida de las familias.
Mire si es importante que la Sra. Arrimadas dijo que le
importaba más la conciliación o le preocupaba más que el
futuro de Ciudadanos. O sea, mire si es importante la
conciliación. Pero, más allá de esas declaraciones, de que
hacemos PNL y firmamos pactos por la conciliación, la
conciliación real empieza por ahí, por hacer efectivamente real
esta educación gratuita de 0 a 3 para que las familias puedan
conciliar. Eso sí, he dicho gratuita, no obligatoria, porque no
pensamos que la educación de 0 a 3 deba ser obligatoria.

Pensamos que aquellas familias que así lo deseen puedan tener
a sus hijos en casa en esa primera etapa de su vida.

Pero, ¿y de dónde sacamos el dinero? Porque esto es lo de
siempre, porque cuando ustedes dicen gratis, yo no me cansaré
de decir que gratis no hay absolutamente nada. La educación no
es gratuita, la sanidad no es gratuita, nada es gratuito, lo pagan
los ciudadanos, el Estado, las administraciones públicas; la
comunidad autónoma no tiene más dinero que aquel que saca
de los bolsillos de los ciudadanos o del endeudamiento, que es
una manera de endeudar a los ciudadanos. Entonces, dejen de
hablar de gratis, empiecen a optimizar los recursos y a pensar
de dónde podemos ahorrar para gastar en aquello que es
importante. 

Por eso nosotros estamos en contra de todos estos
chiringuitos, de todo el gasto superfluo, de todo este gasto
absurdo en publicidad y propaganda que hacen ustedes, porque
para esto sí hace falta dinero, pero para sacar este dinero no se
trata de inventarse nuevos impuestos, porque ustedes sólo
saben, o sea, su imaginación sólo es en una sola dirección,
subir impuestos, no saben hacer otra cosa. O sea, yo supongo
que la clase de economía que les dieron se quedaron estancados
aquí, ¿dónde sacamos el dinero?, ¿subimos impuestos o lo
pedimos prestado? Y lo que tienen que hacer es recortar el
gasto superfluo para poder atender al gasto necesario, y por
supuesto que es un gasto necesario la educación gratuita en esta
etapa de 0 a 3 que, como no nos cansaremos de repetir, es
fundamental para la conciliación, es fundamental para las
familias, es fundamental para incentivar la natalidad, que es
uno de los gravísimos problemas que tiene nuestro país y del
que ustedes nunca hablan, todo esto es necesario, pero, de
verdad, Sr. Conseller, con este decreto no improvisado, según
usted, no van a conseguir su objetivo. 

Lo único que han intentado conseguir, una vez más, es un
puñado de votos. Al ciudadano cada vez es más difícil
engañarle, cada vez es más consciente de que les mienten una
y otra vez, cada vez es más consciente de que ustedes solo
venden humo, son fabricantes y vendedores de humo. Y yo
espero que dentro de unos meses ustedes dejen de estar en este
gobierno y les puedo asegurar que un gobierno con la
participación de VOX hará gratuita la educación de 0 a 3. 

Gracias, Sr. Presidente. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputades.
Començaré pel final del decret llei, per la disposició addicional
primera. Pensam que és necessari donar les ajudes directes per
al transport públic interurbà a Menorca, Eivissa i Formentera,
ja que són competències que estan transferides als consells i,
per tant, el Govern ha de fer aquestes aportacions.
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Volia aprofitar, ara no veig el conseller, però per demanar-li
que estigui atent al possible augment d'usuaris aquí, en el cas de
Mallorca, pel que fa al tren i a la gratuïtat, sobretot a l’hora
d'incrementar vagons, si és necessari, mirar el bon estat -avui
mateix l’aire condicionat no funcionava- i, per tant, que s’hi
faci el manteniment adient. 

Ara ja sí que em centraré en el gruix del decret llei de què
parlam avui. Un tema amb el qual tots, pel que he pogut
comprovar, hi estam d'acord. Creim en la gratuïtat i la
universalitat del 0-3, no amb la gratuïtat, com han pogut
comentar alguns portaveus, que no té un cost. La part de
primària és obligatòria i té un cost. Si has de dur el nin de 8 a
9 l'has de pagar, si ha de quedar a menjador l'has de pagar. I
amb això vull que quedi clar que és la part educativa, que són
aquestes quatre hores, i nosaltres en això hi estam d'acord.

Estam d'acord, i de fet les hem defensades des del primer
moment, amb aquesta gratuïtat i aquesta universalitat del 0-3.
Dins la legislatura passada vàrem fer propostes i donàrem
suport, com molt bé ha recordat el Sr. Castells, a altres
propostes que parlaven d'estudiar la situació en què es trobaven
els centres on hi havia infants d'aquestes edats. Es va crear un
comitè d'experts. Es varen posar en marxa ajudes de menjador.
Es varen posar en marxa ajudes per a nins amb necessitats
educatives especials. S'incrementaren els professionals
d'atenció primerenca. Es tornaren a posar en marxa les ajudes
de sosteniment de les escoletes, i, fins i tot, davant una possible
regulació dels centres assistencials de 0 a 3 es va donar l'ordre
que fos el consell que ho regulàs, perquè ell és el que hi tenia
competència.

En aquest punt he de dir que el Consell de Mallorca encara
ara no ha estat capaç d'aprovar el reglament definitiu per
regular aquests centres assistencials que no estan dins la xarxa
d'escolarització ni tenen pensat entrar-hi; cosa que encara fa
més complicada la situació que vivim actualment amb aquesta
gratuïtat anunciada de 2-3 anys. Aquí s'ha parlat que hi ha
desigualtats per alguns portaveus, la Sra. Santiago, i ara mateix
aquestes desigualtats es poden veure incrementades.

Tant defensam el tema del 0-3, de la gratuïtat i universalitat,
que també nosaltres vàrem presentar una esmena a la llei
aprovada fa uns mesos on la gratuïtat i la universalitat de 0 a 3
es preveiessin per norma, i no va ser acceptada. I aquí el Sr.
Conseller ha dit que ens fixàssim en l'article 7 per veure els
objectius que la llei marcava en la regulació del primer cicle
d'educació infantil. Jo el convid que miri aquesta esmena, que
s'hauria d'haver aprovat, com li dic, perquè fos realment un
ensenyament universal i gratuït. 

Per tant, la nostra abstenció ve motivada per la creença
d’aquest partit a treballar per la qualitat, la gratuïtat i la
universalitat de l'etapa 0-3, perquè si només fos per les formes,
hauríem votat en contra, per ser una mesura precipitada,
improvisada, no consensuada, insegura i electoralista, i les
explicaré totes.

Una mesura precipitada. No és cert que hi va haver un
anunci a finals de juliol de la gratuïtat o, perdó, és cert que hi
va haver aquest anunci a finals de juliol de la gratuïtat de 2-3
que va posar a l'expectativa a centres i sobretot a famílies. Un

decret llei que va sortir publicat en el BOIB dia 18 d'agost per
aplicar l’1 de setembre i anar-se'n de vacances, sí, de vacances.
Tots els tècnics municipals, les empreses que fan feina dins la
concertada feien cridades a la conselleria per veure de quina
manera s'havia d'aplicar, com s'havia d'aplicar aquest decret
llei, com s'havia de fer, on era l'esborrany que s'havia de firmar
del conveni. I quan telefonaven es trobaven amb una
administrativa que no podia donar la solució.

A les escoletes de xarxa complementària es trobaren amb
aules que estan en tramitació i en procés de reconversió, que
tenen una inversió feta per millorar la qualitat del servei, i on
pares informaven que no es podien acollir a aquesta gratuïtat,
que, per tant, volien canviar la seva, la seva... -perdó, estic
nerviosa perquè és un tema que m’afecta molt-, volien canviar
la inscripció al seu centre.

Una mesura improvisada. Per altra banda, no veig que es
tenguin en compte totes les casuístiques. S'anuncia la gratuïtat
de 2-3 i, com s'ha dit, es crea una expectativa falsa a pares que
automàticament es posen en contacte amb les escoletes, que ells
no han de pagar res, i aquestes telefonades davant nervis
s’adonen que aquesta escoleta no és autoritzada ni de xarxa
complementària i, per tant, no poden canviar la inscripció a
altres centres. 

Una mesura no consensuada. Es varen tenir en compte els
ajuntaments i, per tant, se'ls va avisar a l'hora de valorar la
idoneïtat de posar la gratuïtat de 2-3 anys en aquests moments,
el que això suposaria i trobar la manera que seria millor per a
tots?, no. Es varen tenir en compte les diferents patronals per
mirar com estaven les situacions, què suposaria la gratuïtat i
com es podia arribar al màxim d’infants possibles?, no. 

Una mesura que dóna inseguretat. També ho podem
analitzar des de diferents caires. La conselleria té ben clar que
s'han de fiscalitzar tots els tràmits que es fan, com la firma del
conveni, la creació de crèdit, l'ordre de pagament i dins els
terminis que pertoca. Tot això, i és evident, ho han de tenir ben
clar. Però jo em deman, han tengut en compte que els centres
de la xarxa complementària hauran de dur a l'esquena tres
mesos, com a mínim, els sous dels educadors? Han tengut en
compte que els ajuntaments també han de fiscalitzar tots els
convenis i les modificacions de taxes i ordenances? O han
tengut en compte que els ajuntaments han hagut de creure en la
bona voluntat de la conselleria sense tenir un conveni aprovat
ni tan sols un esborrany per posar en marxa la gratuïtat del
servei? O han tengut en compte que alguns ajuntaments
superaran la regla de despesa i hauran de fer un pla econòmic
financer perquè l'any que ve tenien unes quotes de cobrances
derivades a l'empresa adjudicatària i ara ho han d'assumir ells?
O han tengut en compte que algunes ordenances es modificaran
sense tenir un conveni firmat deixant a un futurible cobrament
d'una gratuïtat que ells ja aplicaran? 

La resposta a totes aquestes preguntes és no, no, no, no i no.
I no vull que em repliquin perquè saben que és cert el que jo
dic. S'ha debatut molt el tema: sindicats, patronals, ajuntaments,
i tots, de tots els partits polítics, ho consideren igual: la
gratuïtat, sí, però no a la precipitació i la improvisació de la
mesura, perquè amb uns mesos s'hagués pogut fer bé i tothom,
tothom, com s’ha demostrat avui, hi està d'acord. 
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I el tema de l'electoralisme no importa que l'expliqui. 

Mirin, entenem, i això li puc dir directament a la directora
general, que la voluntat no era fer mal, ans al contrari, però,
com veuen, no ho han fet de la millor manera possible, i per
això nosaltres no li podem donar suport. 

Demanam que es tramiti com a projecte de llei, per poder
millorar el text i entre moltes coses, com va demanar un
company de Menorca, perquè la possibilitat d'actualitzar els
imports dels mòduls per Consell de Govern sigui sempre a
l'alça i no ens trobem que un dia quedem bocabadats i haurem
de tornar posar als ajuntaments i a les empreses més doblers. 

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Sureda. Un cop finalitzat el debat, procedirem
a la votació. El president demana si el Ple valida o no el decret
llei debatut. Passam a votar. Votam. 

32 sí, cap no, 25 abstencions, presencialment. Hi ha una
abstenció telemàtica i dóna un resultat global de 32 vots a
favor, cap en contra i 26 abstencions. 

Hem pogut sentir que es demana que es pugui tramitar com
a projecte de llei pel procediment d'urgència. Per tant, aquesta
sol·licitud ha de ser sotmesa a la consideració del Ple. Passam
a votar si es tramita com a projecte de llei pel procediment
d'urgència. Passam a votar. Votam. 

Vot presencial: 26 vots a favor, 30 en contra i cap
abstenció; 1 vot a favor telemàtic, que dóna un resultat global
de 27 vots a favor, 30 en contra i cap abstenció. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió. 

(Alguns aplaudiments)

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	I.2) Pregunta RGE núm. 7225/22, presentada pel diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de la gestió de fluxos turístics de la present temporada.
	I.1) Pregunta RGE núm. 7222/22, presentada per la diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, relativa a mesures de prevenció de l'assetjament escolar. 
	I.3) Pregunta RGE núm. 7227/22, presentada per la diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció turística.
	I.4) Pregunta RGE núm. 7228/22, presentada pel diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turistes a les Illes Balears durant l'estiu.
	I.5) Pregunta RGE núm. 7229/22, presentada pel diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques en matèria d'habitatge.
	I.6) Pregunta RGE núm. 7230/22, presentada per la diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament dels centres de salut durant l'estiu.
	I.7) Pregunta RGE núm. 7231/22, presentada pel diputat Sr. José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a infraestructures en matèria de cicle de l'aigua.
	I.8) Pregunta RGE núm. 7232/22, presentada per la diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment en 1.500 pacients a la llista d'espera de consultes externes a l'Hospital Mateu Orfila.
	I.9) Pregunta RGE núm. 7233/22, presentada pel diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concepte del deure d'abstenció.
	I.10) Pregunta, RGE núm. 7325/22, presentada en substitució de la RGE núm. 7234/22, per la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar l'arribada de pasteres a les Illes Balears.
	I.11) Pregunta RGE núm. 7240/22, presentada pel diputat Sr. Sergio Rodríguez Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a subministrament d'energia a Balears.
	I.12) Pregunta RGE núm. 7242/22, presentada per la diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de torrents a Menorca.
	I.13) Pregunta RGE núm. 7244/22, presentada pel diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a prioritats en matèria de recursos hídrics.
	I.14) Pregunta RGE núm. 7241/22, presentada pel diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a massificació turística.
	I.15) Pregunta RGE núm. 7223/22, presentada pel  diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a adjudicació de les farmàcies de les quals es va iniciar procediments l'any 2015.
	I.16) Pregunta RGE núm. 7239/22, presentada pel diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a millora i perspectives de futur de nins i joves a Balears.
	I.17) Pregunta RGE núm. 7245/22, presentada per la diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a futura acció del Govern davant l'actual desgovern del pacte.
	I.18) Pregunta RGE núm. 7235/22, presentada pel diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures addicionals per tal de pal·liar els efectes de la crisi inflacionària sobre els ciutadans i les empreses.
	II. Interpel·lació RGE núm. 6980/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a l'inici del nou curs escolar 2022-2023 i la implantació de la LOMLOE.
	III.1) Moció RGE núm. 5103/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en gestió sanitària, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4038/22.
	III.2) Moció RGE núm. 5245/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de seguretat, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 770/22.
	IV. Proposició no de llei RGE núm. 4900/22, dels grups parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Grup Mixt, relativa a Pacte balear pel benestar emocional i la salut mental.
	V. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l'educació dels infants matriculats al tercer nivell d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantils i de la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per a la creació d'un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del transport interurbà a partir de l’1 de setembre de 2022 i fins el 31 de desembre de 2022 (escrit RGE núm. 6962/22, del Govern de les Illes Balears).

