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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. El primer
punt de l'ordre del dia correspon al debat de les preguntes amb
sol·licitud de resposta oral davant el Ple.
I.1) Pregunta RGE núm. 7399/22, de la diputada Sra.
Idoia Ribas Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mesures davant la pujada de l’IPC.
Primera pregunta, RGE núm. 7399/22, relativa a mesures
davant la pujada de l’IPC, que formula la diputada Sra. Idoia
Ribas Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té
la paraula la Sra. Ribas.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
Con la venia del presidente, buenos días a todos. Sra.
Santiago, vivimos una época de inestabilidad económica que
afecta gravemente a nuestro país y especialmente a las Islas
Baleares. En agosto, mientras en el resto de España los precios
empezaban a bajar, en Baleares, en cambio, siguieron subiendo
y se dispararon tanto que ya superan la media nacional.
Usted, que es la responsable de los servicios sociales de
esta comunidad, debe saber que esto está ahogando y
empobreciendo a las familias de Baleares. Por eso le pregunto,
¿qué medidas ha adoptado o piensa adoptar para ayudar a las
familias ante esta subida del IPC?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.
LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):
Bon dia a tothom. Gràcies, president. Aquesta pregunta ja
va ser contestada a la passada sessió parlamentària a una
pregunta del Partit Popular, que vostès coincideixen, la va
contestar la presidenta. La primera mesura que vàrem fer fa
cinc mesos, una dels primers decrets llei que vàrem aprovar
com a comunitat autònoma amb un volum de 106 milions
d’euros per donar suport, efectivament, a la situació d'aquesta
inflació tan alta que tenim, a causa d’una guerra d’Ucraïna, una
guerra absolutament injusta.
A través d'un decret llei es va aprovar un pla de xoc on hi
ha hagut ajudes directes, especialment al sector primari i al
transport. Hem ampliat les línies de l'IVA. Hem augmentat un
15% la renda social, el complement de les pensions no
contributives i la renda d'emancipació, que ho tenen cobert fins
el mes de desembre. Hem aplicat bonificacions portuàries al
transport i de mercaderies, i, com va dir la presidenta, preparam
una bateria també de mesures perquè l’hivern no sigui tan dur
a la nostra comunitat autònoma. Feim feina des del moment
quasi quasi de la declaració de la guerra d'Ucraïna.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Ribas.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
Sra. Consejera, usted lleva siete años al frente de asuntos
sociales y otros tantos en otras legislaturas, y debería saber que
las prestaciones sociales y las ayudas son parches que no
solucionan nada. Desde que ustedes gobiernan el porcentaje de
gente en situación de pobreza no ha hecho más que empeorar
y hasta ahora lo único que hemos oído de su jefa, la Sra.
Armengol, es una propuesta populista, consistente en que las
empresas suban los salarios de los trabajadores; como si las
empresas no sufrieran también la subida de los precios.
Además, ¿de qué sirve subir salarios si luego resulta que los
precios suben todavía más que los salarios? Pregúntenles a los
trabajadores del comercio y de la hostelería y sabrán que, a
pesar de la subida salarial, la realidad es que en el último año
los ciudadanos de Baleares son un 4% más pobres de media.
¿Cómo piensa arreglarlo, Sra. Santiago, subvencionándolos
a todos?, ¿tiene usted alguna máquina de fabricar euros en su
despacho?, ¿por qué no aprovecha su influencia con sus socios
socialistas y podemitas para algo útil en vez de enredar con el
patrocinio del Real Mallorca?, que para eso se ve que sí se
emplean a fondo.
Porque la culpa de la subida desorbitada de los precios no
es de que haya una guerra ni de que los empresarios no paguen
más, la culpa es de las políticas progres y “ecolojetas” de las
que usted participa y que nos han dejado vendidos en manos de
potencias extranjeras de las que dependemos para que nos
suministren la energía. Y si Rusia o Argelia o cualquier otro
nos corta el grifo o nos suben los precios de la energía, eso
repercute en todo. Y mientras ustedes aplauden con las orejas
cada vez que se derrumba una central nuclear española o se
niegan a explotar los recursos que pueda haber en nuestro
subsuelo.
Urge actuar, Sra. Santiago, menos subvenciones y más
soluciones.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.
LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):
Gràcies, president. És curiós, Sra. Diputada de VOX, que
a tot el que són mesures estructurals per lluitar contra la
pobresa vostès votin en contra sistemàticament i venguin amb
un discurs de l'economia, absolutament macroeconòmic, quan
nosaltres el que intentam és ajudar les situacions concretes de
les famílies. Vostès són els que han votat contra l’ingrés mínim
vital, l'han caracteritzat d'una paguita, d'una paguita clientelar
a su socio comunista.
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Vostès s’imaginen les famílies actuals amb la crisi que
tenim sense aquest ingrés mínim vital? Vostès són els que han
votat en contra de la pujada del salari interprofessional. Vostès
s’imaginen les famílies en aquesta situació, amb un salari
inferior a 1.000 euros perquè si no ho hagués fet el govern
progressista encara no ho cobrarien? Vostès s'imaginen, que
també han votat en contra de les pensions? Sap qui hi ha a les
cues de fam? Hi ha aquestes persones, hi ha els perceptors de
l'ingrés mínim vital que vostès no volen cobrar, hi ha els
perceptors de les pensions més baixes que vostès no volen
pujar, hi ha els perceptors, els treballadors pobres a qui vostès
no volen pujar els salaris professionals. Això són mesures
concretes per pal·liar, la resta són discursos, perquè vostè fa
dos minuts i mig que ha parlat i propostes, zero. Vostès,
senyors, facin tuits que nosaltres governarem.
Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gràcies, president. Crec que ahir vàrem ser molt clars al
respecte a la roda de premsa. No hi ha hagut cap discussió a
l’àmbit del Consell de Govern. Vostè pregunta al Govern, no
pregunta al Consell. Al Consell avui és el Ple on s’ha de tractar
aquest assumpte i, per tant, em pregunta per un tema que ni tan
sols s’ha resolt a l’àmbit on pertoca, que és al Consell de
Mallorca, al Ple que hi ha avui.
En el si del Consell de Govern sí li puc dir que no hi ha cap
discussió al respecte i sempre que hi ha acords es tramiten de
la mateixa manera, a través d’una o una altra conselleria. Per
tant, és absolutament normal el procediment que estam fent i és
absolutament normal. L’únic que esperam és que hi hagi acord
a l’àmbit del Consell de Mallorca, que és on crec que en
aquests moments es debat el tema.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
Moltes gràcies, Sra. Consellera.
(Alguns aplaudiments)
I.2) Pregunta RGE núm. 7401/22, del diputat Sr. Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a patrocini del Govern al Real Club
Deportivo Mallorca per a Visit Mallorca.
Segona pregunta, RGE núm. 7401/22, relativa a patrocini
del Govern al Real Club Deportivo Mallorca per a Visit
Mallorca, que formula el diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el
Sr. Gómez.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, president. La veritat és que no sé ben bé quin
conseller o consellera contestarà, ateses les declaracions del
portaveu ahir amb el tema que la partida anirà a través de la
Conselleria d'Hisenda. La meva pregunta va en la línia, quin
conseller o consellera contestarà perquè em pugui adreçar
adequadament a ell. El portaveu? Gràcies. Disculpau el temps
que hagut d'emprar per això. Jo esperava que fos la consellera
Santiago, portaveu responsable de la cartera d’Esports,
evidentment, evidentment, que és el més lògic i que contestàs
en nom del Govern, és membre del Consell de Govern, però,
clar, després del que han escenificat els socis de MÉS per
Mallorca i part del Govern, part dels membres del Govern, que
fins ahir s'han posat de perfil i han pogut donar respostes,
evidentment, no sabíem molt bé de quina partida sortiria.
Per tant, la nostra pregunta és com instrumentalitzaran a
través de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors aquest
conveni? I sobretot, i sobretot, quina és l’exposició i quin és el
suport que donarà la Conselleria d’Esports i MÉS per Mallorca
a aquest tema? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

Té la paraula el Sr. Gómez.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Ayer, conseller, usted replicaba a lo que ya decía la
presidenta a una pregunta de nuestra portavoz de grupo
parlamentario, que las relaciones son excelentes y, como decía
la presidenta, son sólidas. ¿Quiere usted recordar la
hemeroteca, el espectáculo que han dado sus socios de MÉS
per Mallorca en el Consell de Mallorca, incluso utilizando los
nombres y el valor de las de las entidades del Atlético Baleares
o del Real Mallorca y de otras? Claro, entonces nos preocupa
saber exactamente ese apoyo que hay, esa consistencia en el
Consejo de Gobierno, independientemente de la partida de
donde salga.
Mire, lo que vamos a hacer y venimos haciendo nuestro
grupo parlamentario es que los ciudadanos tengan una
respuesta clara de cuál es el valor que le da al tema del deporte,
a los valores del deporte, el pacto tanto del Consell de Mallorca
como del Govern de les Illes Balears en este sentido, y, por lo
tanto, desde luego, vamos a apoyar cualquier línea, cualquier
línea que vaya en la promoción de los valores del deporte, en
la promoción de cualquier club deportivo y, evidentemente, por
eso hemos actuado, para dar seguridad jurídica, para evitar,
evidentemente, que haya un chantaje interno en su grupo de
Gobierno y sobre todo, además de la seguridad jurídica, que no
se juegue con las entidades ni con esos valores.
Y lo que hemos hecho y permitido también es que haya un
debate donde todos los que quieran aportar las fuerzas políticas
lo pueden hacer hoy en el Consejo de Mallorca y,
evidentemente, lo pueden hacer en esta cámara con las
aportaciones.
Lo que le pedimos es que sean claramente -claramentehonestos y dejen de escenificar shows. A la ciudadanía eso sí
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que le crea inseguridad, eso sí que crea desconfianza y, en el
contexto en el que estamos, evidentemente cualquier convenio
tiene que regirse por esos valores.
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Formentera, que formula el diputat Antonio Jesús Sanz i Igual,
del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:

Muchísimas gracias.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gràcies, Sr. President. Disculpi, entenc el seu to perquè en
el Govern no hi ha hagut cap discussió respecte d’això. Vostè
fa una pregunta al Govern i no tenim cap discussió entre
nosaltres respecte d’això, ni entre els membres del Consell de
Govern i, per tant, no sé a què es refereix vostè.
El que sí li puc dir és que hi ha ajudes en aquesta
legislatura, que vostè parla d'esports, més que mai. Mai no hi
ha hagut tantes ajudes a l’esport, de tot tipus, ajudes a clubs, a
federacions, a esportistes d’elit, amb un increment d’un 60%
respecte del que feia el Partit Popular que sempre es posa de
perfil en aquests temes.
Per tant, crec que la diferència entre un govern progressista
i governs que no són progressistes és que l’ajuda a l’esport ha
augmentat com mai en aquesta comunitat autònoma i això ho
saben les federacions, ho saben els clubs i ho saben els
esportistes d’elit que reben aquestes ajudes i s’estan fent, com
mai, instal·lacions per a això.
Per això, puc posar un exemple, s’estan fent totes les
reformes d’infraestructures tant des de la Conselleria d’Esports
com en noves instal·lacions, com pot ser piragüisme en la
Badia d’Alcúdia, com és el suport al ciclisme, com és el suport
a tantíssims esports que es fa en aquesta legislatura des de totes
les línies possibles per col·locar l’esport de les nostres illes
com un referent en l’àmbit mundial, i això és el que està fent
aquest govern de manera consensuada, dialogada, pactada i
sense cap discussió respecte d’això i per això li puc contestar
d’aquesta manera.

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputades, diputats, Sra.
Consellera i tots els assistents. Avui li preguntaré per una
qüestió que la setmana passada va ser protagonista tant al
plenari com a la Comissió de Salut i és un tema de la salut
mental. En aquest tema sí que vàrem tenir un pacte de salut
mental, tothom hi estava d'acord i esperem que continuï d'acord
en els anys que vinguin.
S’ha establert en tots els partits polítics una planificació
estratègica, com també es va fer el 2016-2022, ara mateix per
a 2023-2029 i amb la qual ja es varen aconseguir alguns bons
resultats i bones passes per a l'illa de Formentera, com és per
exemple la unitat de patologia dual de l’Àrea de salut d'Eivissa
i Formentera, amb el doctor Álvaro Palma al capdavant.
Aquesta unitat es va posar en marxa i, a més, va fer una passa
molt important per a Formentera que és l’establiment de la
unitat de conductes addictives, que avui en dia hi ha molts tipus
d'addiccions, que no només són les que podien ser habituals,
sinó també d'altres com poden ser el joc, internet i també per
als joves una part molt important.
Aquesta patologia dual és joveneta, podríem dir que és
joveneta, perquè s'havia tractat moltes vegades la patologia
mental o les addiccions i a la patologia dual sí que tracten
ambdues conjuntament.
Quina és la qüestió per la qual li faig aquesta pregunta?
Perquè el passat mes de maig vam tenir notícia que el
coordinador de la unitat, el Dr. Álvaro Palma, al qual volem
agrair des de Formentera el seu treball, va comunicar que quan
acabàs el contracte acabava el seu treball i que, tot i que es
varen fer informacions que aquest treball continuaria en
rebaixar el servei, sí que voldríem saber, Sra. Consellera, quins
són els resultats a hores d'ara d'aquesta unitat de patologia dual
de l’Àrea de salut d'Eivissa i Formentera.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.3) Pregunta RGE núm. 7403/22, del diputat Sr.
Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a resultat del servei de patologia dual a l'Àrea de
salut d'Eivissa i Formentera.
Tercera pregunta, RGE núm. 7403/22, relativa a resultat del
servei de patologia dual a l'Àrea de salut d'Eivissa i

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades, bon dia a
tothom. Gràcies per la seva pregunta que ens permet posar en
valor aquesta unitat de patologia dual que va ser pionera a l'any
2019 a les Illes Balears a l'Àrea de salut d'Eivissa i Formentera.
Els resultats estan sent molt positius, s’està treballant de
manera continuada. És cert que el Dr. Palma se’n va anar,
mentre se cerca un altre psiquiatre s'ha repartit la feina, i la
realitat és que hem pogut doblar el nombre de visites que es
feien a l'àrea de Formentera que, com sap, era una visita cada
quinze dies..., una visita mensual, ara és cada quinze dies.
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És una unitat que funciona amb eficiència, s'hi ha incorporat
mitja jornada de psicòloga recentment en aquesta unitat. Això
ha permès atendre... -aquest estiu s'han desplaçat amb tota
normalitat- 107 consultes, 6 d'elles urgents, i també el mateix
psiquiatra que va a fer aquestes consultes es desplaça a l'institut
en cas que sigui necessari.

I, per acabar, m'agradaria agrair a tots els diputats que hagin
votat a favor d’aquest pacte per la salut mental perquè estic
segura que tendrà molts bons fruits.
Moltes gràcies a tots i a totes.
(Alguns aplaudiments)

Sabem que el grau de satisfacció dels usuaris és elevat i el
més important és que s’atenen infants i adults. Per tant, en
principi, pensam que és un bon servei per a la població de l'illa
de Formentera.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.4) Pregunta RGE núm. 7406/22, de la diputada Sra.
Isabel Maria Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sobrecàrrega de treball que pateixen els
professionals de salut.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sra. Consellera. La veritat és que les dades no són
dolentes, ja que havent faltat un professional que s’hagi pogut
no només mantenir l'assistència, sinó que a més doblar aquesta,
és important perquè, com li he dit, sí que tenim constància que
en coordinació amb el centre de salut, amb l'hospital, que tot i
que és un mateix centre són unitats diferenciades, i amb
l’orientador de l'institut IES Marc Ferrer, sabem que s’atenen
59 pacients a l'illa de Formentera.
Tal i com ha dit, 107 consultes són un munt de consultes
per a aquests tipus de patologia. Voldríem que fossin menys,
voldria dir que no feia falta també tant de servei. Sí que li
preguem que es faci tot l'esforç necessari perquè tinguem plans
de contingència per si passàs qualsevol qüestió d’aquestes per
poder dur-ho endavant i que sigui coberta aquesta plaça el més
aviat possible, tot i que veiem que sí que s’ha pogut aconseguir
el resultat que és, que es mantingui la (...) assistencial.

Quarta pregunta, RGE núm. 7406/22, relativa a
sobrecàrrega de treball que pateixen els professionals de salut,
que formula la diputada Isabel María Borrás i Roselló, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Borrás.
LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:
Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades. Bon dia,
consellera. Dia 20 de juliol vàrem saber arran d'una denúncia
del SIMEBAL feta ara al mes de març, que Inspecció de
Treball els va ordenar avaluar la sobrecàrrega assistencial a
l'Ibsalut. També havien d'adoptar unes mesures cautelars i
havien de remetre a Inspecció en 15 dies quina programació
farien en un any.
Avui el que li demanam és quines mesures ha pres, si ja ha
fet la programació, si s’ha informat els treballadors i com ho
fan i si s'han començat a fer aquestes avaluacions, quins
resultats tenen.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

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

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

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, gràcies i bon dia...,
gràcies per la seva pregunta i bon dia. És cert que estam vivint
una situació de pandèmia que dura dos anys i mig, que
evidentment el sistema sanitari s'ha vist ressentit amb aquesta
situació; com no pot ser d'una altra manera, l'esforç que han fet
els professionals crec que és encomiable, hem d'agrair cada dia
el seu esforç i la seva implicació perquè, a més de les 300.000
persones positives en COVID, la resta de patologies no han
deixat d’existir.

Gràcies, president. Així és, també vull dir-los que des del
061 s'estan formant els professionals en prevenció del suïcidi,
de tal forma que tenim ja la base estable a Formentera del 061,
tenim professionals formats que poden atendre situacions de
crisi o d'emergència en aquest sentit. Crec que en el pla que
està liderat des de la presidència d'aquest govern que implica
totes les administracions, s'ha fet moltíssima feina des de la
Conselleria de Afers Socials i des de la Conselleria d'Educació
i la feim coordinadament, però per ara també incorporam altres
administracions, consells insulars, Conselleria de Treball,
Conselleria d’Hisenda, Presidència, és a dir que és un pacte per
la salut mental des del Govern.

S'han pres mesures, per suposat que s'han pres. Es treballa
en un procés d'estabilització molt ampli que permetrà tenir
estables les plantilles. És molt important contractar, però també
és important consolidar, estabilitzar i fidelitzar els
professionals, fet que portem en marxa. Es prenen mesures
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innovadores, com Infosalut Connecta, precisament per redirigir
l’atenció dels usuaris als professionals que la puguin resoldre
d'una manera més eficient. Es prenen mesures organitzatives
per facilitar la feina dels professionals, sobretot a Atenció
Primària. S’estam reforçant les plantilles, aquest estiu s'han fet
1.500 contractacions, persones contractades, per fer més de sis
mil mesos; per tant, s'ha pogut garantir i no s'han hagut de
cancel·lar en cap cas les vacances dels professionals. I es
retribueix, una de les formes de reconèixer és també
incrementar el preu de l'activitat extraordinària, que es va
incrementar aquest estiu un 50% per als metges precisament
perquè poguessin veure aquesta ... gratificada o aquesta càrrega
extraordinària durant l'estiu.
Moltes gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Borrás.
LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Borrás. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, les seves reflexions
són sempre les mateixes, una crítica destructiva. Miri, davant
la dotació insuficient, s'incrementen les plantilles. Davant les
necessitats assistencials, s'incrementen la inversió, la innovació,
la tecnologia, les millores organitzatives. Davant la incertesa,
es proposa estabilització, consolidació de places, millores de
drets laborals. Davant la inflació, es pugen els salaris,
s’augmenten les hores, els preus d'hores de guàrdia, per
exemple.
Com cuidava el Partit Popular, Sra. Diputada, com cuidava
el Partit Popular el personal sanitari d'aquesta terra?
Acomiadant-los? Era així com llevaven sobrecàrrega de feina?
Acomiadant 1.400 persones? Llevant un munt de drets
laborals...

Consellera, veig que no m’ha entès, el que li demanava era
la sobrecàrrega, no el procés d'estabilització ni cap dels altres
processos.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Vostès sabien d’aquesta sobrecàrrega perquè l'any passat,
l'any 2020, tots els coordinadors, tots els coordinadors
d'Atenció Primària els varen fer una carta dient que això era
inassumible, que la feina i la sobrecàrrega que tenien les
persones als centres de salut, els treballadors dels centres de
salut, era inassumible. Tots els delegats fa un any, el juliol de
l’any 21, els varem fer una carta sol·licitant a tots els gerents -a
tots els gerents-, manifestaven que hi havia dotació insuficient
i manca de previsió i provocava sobrecàrrega, que es
modificaven els torns i els períodes de descans, amb les
conseqüències que això duia per a la salut mental; que la
incertesa afectava de forma directa la salut dels professionals
i, com que no s’avaluava, no es podia prevenir i ni tan sols
evitar. I ara, una vegada més, què els han dit que ho facin i que
la Inspecció de Treball els han què han de fer, vostès no
faciliten la participació dels professionals, no els informen, no
els avisen amb antelació. Per tant, no poden fer les avaluacions
psicosocials.

Gràcies, Sra. Consellera.

Sabien d’aquesta sobrecàrrega i no hi han posat remei,
perquè vostè és qui té la tutela dels seus treballadors i la seva
obligació és garantir la seva salut i la seva seguretat; i vostès no
ho fan. Saben del risc que suposa per a les malalties de salut
mental i per al seu benestar emocional. Vostès diuen que
estimen molt la Primària, però la cuiden ben poc, consellera; no
la cuiden gens. Sap què han fet? Han incomplit, com sempre,
una llei més, la Llei de prevenció de riscs laborals, no posen
substituts, doblen la feina dels treballadors -ara mateix ho
acabam de veure a Formentera, a una persona li han doblat la
feina i, què fa?, se’n va, perquè vostès no tenen cura dels que
ens cuiden. Ja és ben hora de fets i menys paraules, consellera.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

(Alguns aplaudiments)
I.5) Pregunta RGE núm. 7389/22, de la diputada Sra.
Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a garantia de
l'atenció en català als serveis d'informació a l'usuari.
Cinquena pregunta, RGE núm. 7389/22, relativa a garantia
de l'atenció en català als serveis d'informació a l'usuari, que
formula la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
la Sra. Sureda.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, Sra. Santiago, bon dia hem. Hem tengut constància
que actualment s'ha privatitzat el servei d'informació a l'usuari.
Aquest servei estava cobert per set funcionaris amb un nivell de
català C1. Sembla que hi ha una preocupació amb la
privatització dels serveis perquè es pugui perdre aquesta
atenció en català. Per tant, la pregunta és molt senzilla: es
garanteix en aquest servei la informació en català l'usuari?
Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):
Gràcies, president i bon dia. En primer lloc, no s’ha
privatitzat aquest servei. Una privatització és quan vens un
servei públic, aquí no s'ha privatitzat. És cert que hem
complementat l'estructura del servei d'informació amb una
externalització a través de la Llei del servei de les persones,
que només es poden presentar determinades entitats. Això
permet mantenir l'estructura dels 7 funcionaris i
complementar-la amb 23 treballadors més que donaran servei
al públic. Per què hem fet això? Nosaltres hem fet això perquè
durant sis anys d’aquestes 17 places, 2 estaven vetats
permanentment. L'any 2014 no es va presentar cap funcionari
quan era per deixar-li la plaça fixa i dues convocatòries internes
que s'han fet, mai no han estat ocupades. Per tant, podríem
seguir intentant fer el mateix, que funcionaris ocupassin dues
places que després de tres intents no s'han cobert.
A més a més, nosaltres volíem incrementar amb més
treballadors aquest servei d'informació. Vostè sap molt bé que
la limitació de la massa salarial i les taxes de reposició ho
limiten, i nosaltres hem prioritzat una estructura funcionarial de
renda social, incrementar valoradors, incrementar treballadors
que fan els PIAT i fer un serveis nou d’atenció a les persones
incapacitades judicialment. Això ens ha limitat fer més
estructura funcionarial.
I el nivell de català està absolutament garantit. No és cert
que les 7 persones tenguessin el C1. És ver que algunes el
tenen, perquè com poden ser administratius i auxiliars
administratius uns poden tenir el C i altres poden tenir el B i
totes les persones que donen informació en aquest moment
tenen el nivell català suficient per donar-la.

A més, també segons tenim constància, s'ha fet amb l'excusa
que no hi havia la possibilitat de cobrir horabaixes i que no s'ha
parlat amb els professionals d'aquest servei per la possibilitat
de fer aquests horabaixes. M’agradaria saber què passarà amb
els funcionaris que fins ara treballaven en aquest servei.
M'agradaria saber si aquests treballadors externs poden
consultar les dades protegides, que també era una preocupació
que hi havia amb els permisos i garanties de confidencialitat de
l'usuari, o si, en tot cas, es podria tornar enrere aquesta
externalització si fos necessari o el temps que pot durar. Són
dubtes que ens sorgeixen que ens agradaria que ens pogués
contestar.
Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la consellera de Afers
Socials i Esports.
LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):
Gràcies, president. La preocupació per l'ús social del català
és una preocupació compartida, i crec que hem de fer una
reflexió perquè tenim un nivell molt alt de titulacions de català,
i en canvi l’ús social es va reduint; és un tema que ens
preocupa, l'ús social del català. Hauríem de fer una reflexió en
aquest sentit. En concret, el que vostè em demana, jo crec que
el nivell que tenen els treballadors que s'han contractat a través
d'aquesta empresa, que és una empresa, més que una empresa,
és una empresa del tercer sector, tenen els B1, B2,C1, per tant,
tenen garantia de comprensió lectora i de d'expressió verbal
suficient per atendre el punt d'informació. En relació amb les
dades protegides complirem exquisidament la legislació vigent.

Moltes gràcies
(Alguns aplaudiments)

No es modifica la relació de llocs de feina, per tant, no és
una substitució d'un servei del funcionariat ...

EL SR. PRESIDENT:

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

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

EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Consellera.

Gràcies, president. Sra. Santiago, jo li he fet aquesta
pregunta perquè, com vostè sap, aquesta legislatura a diferents
conselleries, com per exemple a Educació, els estudis
universitaris hi ha molts d'estudis que més del 90% d'aquests
estudis es fan en castellà. També ens hem trobat a Salut, a la
Conselleria de Salut, que la cartelleria a un moment donat es va
fer només en castellà i, clar, hi ha preocupació. Hi ha
preocupació també perquè ara ens trobam que la Conselleria
d’Afers Socials on, segons informació que tenim, hi havia
aquests set professionals, que d'aquests set n’hi havia deu
vacant, és a dir, que hi ha deu places i només n’hi havia
cobertes set, aquestes possibles substitucions, no amb una
privatització, però amb una externalització d'un servei on hi ha
aquests 23 informadors i 2 coordinadors, en els plecs no se
exigeix cap nivell de català, sinó un mínim. Per tant, aquest
mínim de català m'agradaria també que el pogués concretar.

(Alguns aplaudiments)
I.6) Pregunta RGE núm. 7394/22, del diputat Sr. Jesús
Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a possibles impediments administratius en la
instal·lació de renovables.
Sisena pregunta, RGE núm. 7394/22, relativa a possibles
impediments administratius en la instal·lació de renovables,
que formula el diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Méndez.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Gracias, Sr. Presidente. Buenos días señores, buenos días,
Sr. Vicepresidente. Verá nos preocupa el cumplimiento de los
objetivos quinquenales, este 30, 35, 40, 50, que con el poético
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nombre de horizontes nos marcan las diferentes
administraciones con responsabilidades en materia de
transición energética.
Entendemos que a finales de la anterior legislatura y
principios de esta, los cuatro objetivos primordiales parecían
estar claros: la reconversión de las centrales térmicas a gas, los
nuevos cables entre islas, el tercero de Formentera y el segundo
de Menorca, la puesta en marcha de parques fotovoltaicos y el
impulso al autoconsumo. De hecho, en los puntos 67 y 69 de
los Acuerdos de Bellver encontramos “impulsaremos un plan
de inversión pública y privada para desarrollar parques
fotovoltaicos”. En el 69, “trabajaremos para reducir un 40%”,
en el 67 ... y nos preocupa, eso sí, el punto 84 y último de estos
grandes hitos, “reforzaremos la disciplina medioambiental”.
Tiene un sonido como sadomasoquista.
Hay evidentemente nuevas reflexiones, nuevas reflexiones
que se han establecido en el discurso durante el curso de esta
legislatura y que nos preocupan por lo que puedan influir en su
tarea. Primero, una voluntad reduccionista, encontramos, por
ejemplo, que si piden que no se hagan las prospecciones del
cable a Menorca porque se prevé una reducción del consumo
-digo por parte de algunos, no digo que lo haga usted, que
existe quien lo pide y se publica en el periódico- y una excesiva
cautela en todo tipo de cuestiones paisajísticas, territoriales,
etnográficas y demás, a las que no les basta el hecho de que las
instalaciones sean reversibles.
Sr. Conseller, el seguimiento de los proyectos propuestos
resulta un poco confuso, nos encontramos, y precisamente la
aparición de estos dos nuevos datos, este súper control y esta
voluntad (....) nos preocupan. Las noticias sobre proyectos,
como el de Son Salomó, por ejemplo, en Menorca, o Son
Busquets en Mallorca resultan contradictorias y algo
preocupantes. ¿Debemos preocuparnos por los posibles efectos
de los retrasos debidos a tramitaciones y regulaciones? ¿Se
cumplirán, como mínimo, las previsiones para esta legislatura?
¿Influirá esta voluntad reduccionista en las previsiones de
demanda del suministro necesario para nuestra comunidad?
Querríamos que nos informara sobre ello.
Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:

declaración de la mayoría de las instalaciones fotovoltaicas de
gran tamaño que se desarrollen en las islas como proyectos
industriales estratégicos. Esto significa facilitar precisamente
la tramitación, pero lógicamente también, por otra parte,
tenemos que ser absolutamente garante de que no se incumplen
todas las obligaciones que lleva consigo el impulso del
desarrollo de las renovables. Se lo digo porque, por ejemplo, si
el promotor de un parque, una vez que el parque ha sido
revisado por la Dirección General de Energía, introduce
modificaciones sustanciales, eso obliga necesariamente a
reiniciar todo el proceso, y eso es lo que de alguna manera
puede retrasar.
Es cierto que hay parques en donde ... quiero decir, usted
cita Son Salomó, Son Salomó es una cuestión que esperamos
resolver antes de que acabe la legislatura, Son Morell no tiene
absolutamente nada que ver y desde aquí lo que sí quiero hacer
-ya que hablamos de trámites administrativos- es agradecer el
esfuerzo enorme del personal de la Dirección General de
Energía, estamos reforzando ese personal precisamente para
que podamos cumplir los objetivos que nos hemos marcado,
pero el esfuerzo que están haciendo es enorme, sacando las
líneas de ayuda al mecanismo de recuperación y resiliencia.
Ayer mismo anunciamos la de comunidades energéticas, dotada
con 20 millones de euros.
Pero ya digo que usted introduce el sosiego en el debate
político, y eso me permite avanzar, que ya tenemos dos
proyectos industriales estratégicos en marcha en Mallorca y en
Menorca. En ambos casos, además, con aprovechamientos
ganaderos y agrícola, de manera que se puedan combinar
ambos efectos, y le digo que al próximo Consejo de la Industria
llevaremos la declaración de proyecto industrial estratégico de
un parque de 60 megavatios instalado en Maó, en Menorca
precisamente ¿por qué?, porque esa declaración es lo que
permitirá acelerar los trámites.
Por tanto, compartimos la preocupación, hacemos todo lo
posible para que precisamente el trámite administrativo no
impida el desarrollo de la transición energética y estamos
convencidos de que al final de la legislatura habremos
cumplido con lo que nos habíamos comprometido al firmar
esos acuerdos de Bellver.
Muchísimas gracias. Gracias, Sr. Presidente.

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

(Alguns aplaudiments)

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

Gràcies, Sr. Conseller.

Bon dia, moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a totes i a
tots. Bon dia, Sr. Méndez, y gracias por la pregunta y gracias
por el debate sosegado. Le puedo garantizar que no tenemos
ningún tipo de vocación sádica o masoquista en el Govern,
pero, y es más, el trámite administrativo, que es algo, bueno,
que lastra enormemente muchas veces el funcionamiento de las
administraciones públicas, lo hemos intentado mejorar, a través
del decreto de Ucrania, por ejemplo, o a través también de la
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EL SR. PRESIDENT:

I.7) Pregunta RGE núm. 7404/22, de la diputada Sra.
María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a decret de garantia de demora.
Setena pregunta RGE núm. 7404/22, relativa a decret de
garantia de demora que formula la diputada María Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Marí.
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LA SRA. MARÍ I MARÍ:
Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, escoltant la seva intervenció anterior pareix
que la sanitat pública a Balears mai no ha funcionat millor. Deu
ser, Sra. Consellera, l’única persona d'aquestes illes que no té
un familiar, un amic o un ésser estimat en llista d'espera des de
fa mesos, faci el favor de sortir al carrer i escolti com pateix la
gent la seva gestió sanitària. Dit això li demanam: quan té
previst aplicar el Decret de garantia de demora?
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, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada, per la seva
pregunta, que em sorprèn, per una banda, i em permet recordar
un fet bastant constatable, no?, i és que existia un decret de
garantia de demora quan presidia el Govern un govern de
pacte, el Sr. Antich, que vostès el Partit Popular, va derogar
sense cap motiu ni un més que un pur motiu ideològic o no sé
quin va ser el motiu l'any 2012, vostès, sense cap justificació.
Per tant, em sorprèn perquè aquest govern va tornar a instaurar,
després de poder arreglar totes les desfetes que varen fer amb
les llistes d'espera i trobar-nos la situació que ens vàrem trobar,
el 2015 vàrem poder instaurar el Decret de garantia de demora.
Fa dos anys i mig que l’OMS ha decretat una alerta, una
emergència sanitària, i estam en emergència i en alerta sanitària
en aquests moments.
Però, miri, Sra. Diputada, no tingui cap dubte, nosaltres ja
hem demostrat del que som capaços i som capaços de reduir les
llistes d'espera i quan acabi, bé, quan es pugui millorar la
situació provocada per la pandèmia, es tornarà restablir perquè
defensam la sanitat pública, creim en els valors públics aquest
govern i continuarem lluitant cada dia per millorar la sanitat
pública
Gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, consellera. Té la paraula la Sra. Marí.
LA SRA. MARÍ I MARÍ:
Gràcies, president. Sra. Consellera, quan, li he demanat
quan, posi’m una data, no m'ha contestat. La gent està cansada
dels seus discursos. És evident que la pandèmia ha marcat un
abans i un després, però no es poden excusar sempre, no poden
basar els resultats de la seva gestió sanitària en la pandèmia que
han patit o en la legislatura del Partit Popular de fa vuit anys.

És hora d'assumir alguna responsabilitat, és hora que vostè faci
autocrítica.
Són vostès els responsables des de fa dues legislatures i són
vostès els que han d'assumir que a dia d'avui la sanitat pública
de Balears està greument ferida. La demora i la llista d'espera
dels pacients els darrers mesos en consultes externes i en
activitat quirúrgica continua elevada.
És cert que a les Pitiüses amb el pla de xoc més de 3.700
pacients han estat derivats a la sanitat privada. La sanitat
privada que tant critiquen és la que permet reduir les llistes
d'espera, fet que no ha estat capaç d'aconseguir des de la seva
gestió pública.
No ens faci pagar el seu immobilisme més temps.
Necessitam uns serveis sanitaris accessibles públics i de
qualitat, reals. Tots tenim el mateix dret a la salut i el mateix
dret a ser atesos. Ara em dirà que no queda ningú desatès, però
el que ha de fer és atendre’ls en un termini raonable. És
dramàtic el que està passant, hi ha proves i diagnòstics que bé
sap que és vital fer-los a temps, que no poden esperar mesos a
tractar-los. La reactivació dels drets dels ciutadans a acollir-se
a aquest decret de garanties, a aquest dret de poder acudir,
proposar o triar un lloc, un centre de salut públic, privat o
concertat perquè es pugui donar resposta als seus drets
d'atenció sanitària si fa més de 180 dies que espera per a una
intervenció quirúrgica o més de 60 per a una consulta amb un
especialista, no pot esperar, s’ha de reactivar i informar els
pacients que tenen aquesta opció.
Sra. Consellera, digui’ns quan recuperarà el dret de garantia
de demora.
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. Sra. Diputada, sap de què està cansada
la població? La població està cansada de la hipocresia del
Partit Popular, de la incoherència dels seus discursos,...
(Alguns aplaudiments)
... que diguin una cosa quan són a l'oposició i en facin una altra
quan governen, de la crítica destructiva, d'això està cansada la
població, població a la qual, és clar... Avui ens hem despertat
amb una notícia claríssima: a qui vol afavorir amb aquest
discurs el Partit Popular, a qui?
A Andalusia, què ha passat avui matí, Sra. Diputada? Que
ens hem assabentat que les grans fortunes, 15.000 persones
d'Andalusia es veuen beneficiades perquè no han de pagar per
l'impost de patrimoni...

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 132 / 20 de setembre de 2022

(Alguns aplaudiments)
...15.000 persones riques d'aquest país deixaran d'ingressar.
Aquesta és la defensa del Partit Popular, no els vulnerables, no
les persones que estan en llistes d'espera.
Nosaltres continuarem fent feina mentre que vostès fan la
crítica destructiva. Nosaltres continuarem i els nostres
professionals implicats a disminuir les llistes d'espera, com ha
fet Son Espases, operant més que mai en un mes d'agost, en
vacances, amb COVID, amb dificultats han operat més que
mai, 1.930 pacients i segueixen treballant per millorar les llistes
d'espera, Sra. Diputada, i nosaltres també, i per això s'ha
disminuït el nombre de dies de demora, a Eivissa també, i a
totes les Illes Balears. I en aquesta línia treballarem, com he dit
abans. La sanitat pública és una prioritat per a aquest govern,
sempre al costat de les persones.
Gràcies, president.
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EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Sagreras, por defender
el ITS. Creo que ustedes, como siempre, llegan tarde hasta para
defender instrumentos útiles para nuestra sociedad. Me parece
bien y además es positivo que el Partido Popular ya no
cuestione permanentemente el ITS porque normalmente ustedes
lo que hacen cuando gobiernan es subir impuestos, menos en el
caso del ITS porque iba a los turistas, a un sector determinado
y no se atrevieron nunca a imponerlo. Por tanto, está bien que
ahora se sumen a esta lógica.
En todo caso, le puedo decir que el ITS este año va
dedicado prioritariamente a la mitigación y la adaptación del
cambio climático, al acceso a vivienda, a biomedicina y
ciencias de la salud, a movilidad sostenible, a economía
circular, a proyectos de investigación y a los establecidos
también en la propia ley del impuesto de turismo sostenible,
como usted sabe, aunque haya votado en contra de la misma.

(Alguns aplaudiments)
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Sagreras.
I.8) Pregunta RGE núm. 7405/22, del diputat Sra.
Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversions que es finançaran amb l’ITS.
Vuitena pregunta, RGE núm. 7405/22, relativa a inversions
que es finançaran amb l’ITS, 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, conseller de Turisme. Tenim el
Govern -i tots ho sabem- que recapta més de la història de les
Illes Balears, perquè aquí a les Balears tenim els imposts
ordinaris més elevats de tot Espanya i perquè aquí a Balears és
on més ha pujat la inflació i els preus de tot Espanya.
I així i tot, tot el que paguen els ciutadans d'aquí no basta
per a res, tot es va per les bardisses i darrere el malbaratament,
i la presidenta Armengol necessita l’impost de turisme
sostenible per intentar finançar, fer i vendre qualque tipus
d'inversió real.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:
Gràcies, conseller. I a veure si vostè manté aquest to de no
haver romput un plat mai en el que queda de legislatura, perquè
fins ara era...
(Remor de veus)
...una cosa excepcional. Si nosaltres li hem fet aquesta
pregunta, conseller, i vostè ho sap bé, és perquè amb vostè de
conseller s'havia destinat aquest impost a despesa ordinària o
fins i tot a finançar concerts dels 40 Principals.
Ara vostè diu que gastarà aquests doblers a finançar
l’habitatge. Benvingut sigui, però jo el primer que li he de dir
és, perquè si vostè amb l'ecotaxa ha de finançar l’habitatge,
reconeix de fet que els darrers vuit anys de la presidenta
Armengol han fracassat en matèria d'habitatge i ara ha de
substituir amb l'ecotaxa tot el que no ha fet fins ara la
Conselleria d’Habitatge,...
(Alguns aplaudiments)

A posta jo li deman, Sr. Negueruela: enguany amb l’ITS
tornarà finançar concerts o enguany n’intentarà fer qualcuna de
bona?

... però jo, conseller, també venc amb un pla constructiu, i
m'agradaria que vostè després en lloc de contestar ofuscat em
respongués a les propostes que jo li faré.

Gràcies.
(Remor de veus)
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

Primer de tot, amb l’ITS recaptaran aproximadament 120
milions d'euros, destini’ls al cent per cent a allò pel que va ser
creat, per exemple, el cicle de l'aigua, a depuradores, a millorar
canalitzacions, a evitar vessaments a les platges o a
dessaladores com la que ara li demanen a Campos, a Ses
Salines o a Santanyí.
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I segona proposta, ara discutirem aviat els pressuposts
generals de la comunitat. L’impost de successions és més o
manco 110 milions d'euros, equival més o manco al que vostès
recapten amb l'ecotaxa, una cosa per l'altra, eliminin-lo i en lloc
de trobar-nos enfront ens trobaran al seu costat, fàcil, fàcil:
destinar el que paguen en imposts els turistes, els que vénen de
fora, en coses necessàries i eliminar els imposts que paguen els
ciutadans de les Illes Balears.
Ens agafen aquest guant, Sr. Conseller i Sra. Presidenta?
Agafen aquest guant de la presidenta Marga Prohens? Fàcil.
Contestin-me, per favor.
(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):

que prácticamente coordinarse con ocho que gobiernan y que
han presentado... los ocho que gobiernan ustedes para que todo
el mundo tenga claro a qué destinaría el PP...
(Remor de veus)
... Palacio de Congresos en Ibiza, equipamientos de las fuerzas
de seguridad, pagar al Estado dónde se tiene que ocupar, la
escuela municipal de música, la modernización del matadero;
en Llucmajor, la descarbonización de la flota de vehículos, la
reforma del convento de Santa Ventura; en Escorca, la compra
de una finca; en Sóller, reformar calles; en Santanyí, una ruta
GRS. Eso es el ciclo del agua del PP, eso es su coordinación en
ocho sitios que gobiernan,...
(Alguns aplaudiments)
... ocho sitios que gobiernan y es esto, lo poco que pintan en
Madrid...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:

Le contestaré porque creo que hoy lo ha dejado de una
forma relativamente sencilla.
(Remor de veus)
Usted dice ahora que cojamos el dinero de los turistas
cuando ustedes decían que con eso se iba a hundir la economía,
¿lo recuerda? Ustedes decían: “No pongan el ITS porque se
acabará la economía”...

Gràcies... Gràcies, Sr. Conseller.
(Continuen els aplaudiments i remor de veus)
I.9) Pregunta RGE núm. 7407/22, de la diputada Sra.
María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Llei de turisme d'excessos.
Novena pregunta,...

(Alguns aplaudiments)
(Continua la remor de veus)
Ara poco menos... ahora poco menos que es Robin Hood
usted, yo empiezo a pensar que tienen, de verdad, un poco de
problema.
El ITS ha servido desde el principio a agua, prácticamente
el primer ITS se destinó a agua. Me alegro que ahora ustedes
defiendan el agua cuando el Sr. Costa lo que hizo fue quitar las
finalidades del canon de saneamiento del agua. Por tanto, está
bien que se sumen al discurso del agua.
(Alguns aplaudiments)
Ustedes quitan... hablan de impuestos y quitan eso. El ITS
en su ayuntamiento, en Campos, sirvió para la restauración
dunar, para limpieza y adecuación de espacios de relevancia
natural, para informadores ambientales; en agua directamente
de los 395 millones de euros invertidos en siete años, una parte
importante va del ITS.
Ustedes ahora descubren el ITS este año, pero nosotros
llevamos siete años aplicándolo para poder hacer el EDAR de
María de la Salud y de Sa Marineta de Inca.
Y me parece bien, además, su propuesta de este año de que
todo esté destinado al ciclo del agua, pero creo que ustedes
tienen un problema que es que Marga Prohens pinta con Feijóo
lo mismo que ustedes con sus ayuntamientos, es decir, tienen

... senyors diputats...
Novena pregunta, RGE núm. 7407/22, relativa a Llei de
turisme d'excessos... -Senyors diputats, per favor!-, novena
pregunta, RGE núm. 7407/22, relativa a Llei de turisme
d'excessos, 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, Sra. Presidente. Buenos días, Sr. Conseller. En
2019 aseguró que combatiría el turismo de excesos y anunció
una ley, ley que no fue ley, sino decreto, presagio del rosario de
decretazos que nos esperaba, pero aun así el Partido Popular,
por responsabilidad, votamos a favor; pero también le dijimos
que faltaría dotación, que la zonificación podría actuar como
vasos comunicantes y afectar nuevas zonas y residentes, y que
faltaban medidas incentivadoras porque solo con la prohibición
no bastaría. Dos años y medio después se ha seguido vendiendo
turismo de excesos, incluso en pandemia. Seguimos viendo
peleas, borracheras, drogas, balconing lamentablemente, y esto
nos preocupa.
Por tanto, ¿considera usted que la ley de excesos está
resultando eficaz? Gracias, Sr. Presidente.
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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. Considero que somos el único
destino que ha tomado la decisión de erradicar un tipo de
turismo, de decir claramente que no queremos ese tipo de
turismo y de hacerlo con medidas para llevarlo a cabo. Este año
es el primer año que entra en vigor la ley de excesos, se aprobó
hace dos años, pero con los dos años de pandemia, como
comprenderá, lo..., creo que la normativa que hicimos en la
COVID fue superior a la norma de excesos. Creo que eso
ustedes lo pueden entender. Y por eso se cerraron las calles
concretas donde más excesos había en los años de pandemia,
llegando a clausurarlas.
Creo que hemos sido lo suficientemente contundentes al
respecto. Y yo agradezco además que ustedes votaran a favor
del decreto ley de excesos. Lo que nos gustaría es que lo
aplicasen en los pocos sitios donde ustedes gobiernan. Ustedes
gobiernan en el Consejo de Ibiza y no han dotado los
inspectores que se les habían comprometido a principios de año
para poner en marcha esas campañas, y no lo hicieron. Ustedes
no vinieron a la presentación que hicimos con el Gobierno
británico de la campaña contra el turismo de excesos en
determinados sitios, contra la campaña que había hecho la
embajada en los últimos años, la misma campaña que hizo la
embajada en los últimos años ustedes ya no quisieron venir ni
siquiera a su presentación, haciendo desde luego un desaire al
embajador británico. Y, lamentablemente, hemos visto que en
Llucmajor nos dijeron, en la reunión que hicimos de
coordinación, prácticamente que no había excesos en la zona de
Llucmajor, a pesar que es donde están los hoteles que acogen
las excursiones de escolares.
Por tanto, yo le pido que aparte de votar que sí, donde
gobiernen demuestren interés en erradicar el turismo de
excesos, como está haciendo esto. Además, hubiésemos
agradecido que ustedes, ya que me va a decir ... en la Ley
turística, ustedes fueron los que votaron a favor de seguir
teniendo autodispensadores de alcohol en los hoteles. Ustedes
son los de ese modelo. Ustedes dicen una cosa y luego quieren
autodispensadores de alcohol en los hoteles y todo incluido de
alcohol libre todo el tiempo. Ése es el modelo al que nosotros
no queremos volver.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gracias, Sr. Presidente. La verdad es que su
autocomplacencia, si estábamos preocupados, ahora nos
preocupa mucho más. Nosotros votamos en contra de los
autodispensadores en la Ley de turismo de excesos, pero es
evidente que daba igual que estuviera prohibido para salir de
copas por la noche, incluso en pandemia. Sr. Conseller, da
igual.
(Alguns aplaudiments)
Como le decía, nos preocupa porque esta ley ha generado,
la realidad, Sr. Conseller, mayores sanciones a los
establecimientos pequeños y medianos especialmente, que
muchos habían hecho un gran esfuerzo en mejorar, y ha
trasladado los excesos a calles aledañas y a las playas. Nos
preocupa por las agresiones, por la venta ilegal de alcohol en
la calle, que está proliferando, por la venta de excursiones
etílicas ilegales. Nos preocupa porque el Govern, ustedes, no
atiende a los ayuntamientos y al sector afectados que les piden
efectivos y recursos para poder cumplir su ley. Y nos preocupa
sobre todo esto que acaba de contar, su doble vara de medir,
que en vez de hacer un frente común para combatir el turismo
de excesos, ataque a islas y municipios donde gobierna el
Partido Popular y que omita descaradamente lo que pasa en
otros lugares donde gobierna el PSOE, y acaba de dar
testimonio ahora mismo.
Lo que pasa es que usted no se toma en serio este tema
porque, mire, falta inversión pública en zonas turísticas. Han
pasado siete años desde que están gobernando. Falta una
estrategia conjunta de promoción de Govern, consejos y
ayuntamientos. Faltan campañas de concienciación, postureo
no, basta. Faltan recursos económicos y faltan medidas
estructurales para reconvertir el destino y el producto para
poder modelar la demanda, que ese es el quid de la cuestión. Y
lo peor, ustedes han perdido seis años, porque ustedes
derogaron en 2016 la normativa del Partido Popular para la
modernización y la calidad que tenía ya en marcha ese cambio,
y que por ese camino hoy tendríamos reducido el turismo de
excesos. Pero no se preocupe, el Partido Popular de Marga
Prohens recuperaremos ese trabajo, porque aunque usted no lo
sepa...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... por decreto....
EL SR. PRESIDENT:

Es cierto que falta desarrollo, todavía más en las zonas de
excesos. Es cierto que se han dado los primeros pasos. Es cierto
que estamos en la vía correcta para erradicarlo y no tenemos
miedo a decir que sobra un tipo de turismo concreto, algo que
ustedes nunca han dicho.

Silenci, per favor.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
... no se cambian las cosas.

(Alguns aplaudiments)
Muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
(Alguns aplaudiments)
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Cabrera.
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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. A mí no me hace falta que me
recuerde quien es Marga Prohens, digaselo al Sr. Feijóo que
parece que tiene que agacharse para que lo reciba. En todo
caso, le puedo decir que ha habido más de 700 efectivos de la
policía este año destinados aquí, 700 no, más, el despliegue
mayor que nunca, y que solo en los ayuntamientos de Calvià y
de Palma se han levantado más de 100 infracciones y
clausurados más de 8 locales. Eso es lo que se está actuando
contra el turismo de excesos. Eso es lo que se está haciendo y
lo que...

El 14 de setembre 30.000 als serveis de tren i metro, quasi
21.000 als serveis de tren, i 9.000 al metro d'aquí.
Per tant, crec que això demostra la bona feina, la capacitat
i l'acceptació que té la ciutadania a tot el servei ferroviari en
aquesta illa, que ha suposat -com dic- un augment
importantíssim en el servei i en les millores per als ciutadans
d'aquesta illa.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Camps.
EL SR. CAMPS I PONS:
Gràcies, Sr. President. Sr. Marí, hi ha una cosa amb què
estam d'acord tots dos: l’aposta pel transport públic...
(Remor de veus)

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

... el problema sorgeix quan la falta de previsió, la
transparència i la gestió brillen per la seva...

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

(Alguns aplaudiments)

Silenci, per favor.

I.10) Pregunta RGE núm. 7408/22, del diputat Sr. José
Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a serveis ferroviaris.
Desena pregunta, RGE núm. 7408/22, relativa a serveis
ferroviaris, que formula el diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Camps.
EL SR. CAMPS I PONS:
Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, bon dia. Considera que
compleix en seguretat i solvència les seves responsabilitats dins
els Serveis Ferroviaris de Mallorca?
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, diputades i diputats.
Sr. Camps, efectivament, crec que complim amb totes les
mesures de seguretat i solvència en els Serveis Ferroviaris de
Mallorca, amb inversions planificades, amb millores a tot el
servei, planificant a mig i a llarg termini. Aquesta pregunta em
donaria per contestar moltíssimes coses que hem fet, i vull
agrair al personal de Serveis Ferroviaris la seva feina i
dedicació.
Inversions que signifiquen millores en els serveis, com són
punts d’avançament, com és tota l'electrificació de la xarxa.
Hem aconseguit posar més freqüències, més serveis. El resultat
és una utilització absolutament massiva, desconeguda fins ara.

EL SR. CAMPS I PONS:
... absència.
A punt de complir-se un any de la petició d'una bona part de
documentació relacionada amb el servei ferroviari -esper que
no li hagi passat com en el Cas Ports que surt avui per premsa,
que l'hagin esborrada-, volem saber, per poder millorar el
servei, les denúncies dels usuaris, del comitè d'empresa dels
darrers anys, dels trens que estan operatius, del tipus de
manteniment, dels tipus de revisions que es practiquen sobre
aquesta maquinària, etc.
Sr. Conseller, mentre el comitè d'empresa de Serveis
Ferroviaris assegura que l'empresa no està preparada per
assumir l'augment de freqüències, també ha lamentat la manca
de lideratge polític que es veu incapaç d'implementar reforços
de personal i trens, ho hem viscut tots. En plena temporada
turística vostès retallen les freqüències.
Fa quatre anys que anuncien la contractació de 25 nous
conductors. Què espera, Sr. Conseller? Després del lamentable
episodi de les festes del Much, a Sineu, posant en risc els
usuaris per la gran afluència de visitants, i no varen estar a
l'alçada de les seves responsabilitats, perquè des de l'any 2018
la Conselleria de Mobilitat ja va anunciar que inclouria el
Much entre les festes amb serveis especials, com fan al Dijous
Bo o a Binissalem pel tema de la Vermada.
La setmana passada li recriminava la decisió del govern de
la gent de deixar abandonat tots aquests joves que es veuen
obligats a desplaçar-se de casa seva o de l’illa per poder
estudiar o per venir a treballar aquí, a Mallorca, de poder
incorporar-se al bo jove, com sí fa Andalusia i Madrid. Aquí,
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la Sra. Armengol i el Sr. Marí són incapaços d'incloure
aquestes bonificacions.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.

Avui denunciam públicament que també el govern de la
gent de la Sra. Armengol discrimina els ciutadans de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera perquè quan s’han de desplaçar a
Mallorca per fer feina, per anar a una consulta mèdica, per
estudiar, etc., vostès han estat incapaços de reconèixer i que
puguin gaudir del transport públic, del tren i del metro, que
pagam tots els ciutadans d'aquestes illes, vostès són incapaços
d'incloure aquests ciutadans de la resta d’illes. Per tant, vostès,
una vegada més, no estan a l'alçada de les necessitats i
seguretats dels ciutadans de les Illes Balears.
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 HABITAT
(Josep Marí i Ribas):
Moltes gràcies, Sr. President. Senyor Camps, vostè diu que
ara està d'acord amb una aposta pel transport públic, com ho
fan allò despatxar..., quanta gent varen despatxar vostès de
Serveis Ferroviaris de Mallorca? Quanta gent varen despatxar?
Em vol contestar?
(Alguns aplaudiments)
Això és una aposta pel transport públic, quan vostès
governen?
Miri, vostè, llavors, crea tota una sèrie d'insinuacions sobre
temes de seguretat, tenim un projecte d'ampliació de tallers de
Son Rullan; hem comprat 5 unitats noves per raó de 54.6
milions d'euros, es fabriquen en aquests moments, per ampliar
els 19 elements que tenim ara en marxa.

(Alguns aplaudiments)
I.11) Pregunta RGE núm. 7409/22, del diputat Sr. José
Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a informació sobre el Pla General d’Ordenació
Urbana de Palma per part de la Direcció General de
Recursos Hídrics.
Onzena pregunta, RGE núm. 7409/22, relativa a informació
sobre el Pla General d'Ordenació Urbana de Palma per part de
la Direcció General de Recursos Hídrics, que formula el diputat
José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el senyor Bonet.
EL SR. BONET I DÍAZ:
Gràcies, president, bon dia, senyors diputats. Sr. Conseller,
la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern balear
rechazó emitir un informe del Plan General de Palma,
argumentando que faltaban datos y documentación
indispensables para dar su visto bueno. De esta manera,
Recursos Hídricos reclamó en su momento al Ajuntament de
Palma que completara o modificará el texto del plan general,
con toda la documentación exigida en el Plan hidrológico de las
islas, y que entregara también un plan de gestión de agua
sostenible.
Pero el Ajuntament de Palma no hizo nada. Con todo esto,
la Conselleria de Medio Ambiente no es más que otro
departamento más del Govern que o bien no quiere
pronunciarse, o bien informa desfavorablemente, sobre este
proyecto estrella del Sr. Hila.
Por tanto, ¿cómo valora desde su conselleria el desastre del
Plan general de palma?
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:

Per tant, a nivell de personal: equiparació, promoció interna
i ampliació de plantilla amb tota la gent que ens fa falta.
Una aposta absolutament decidida d'aquest govern pel
transport públic i, en concret, pel transport ferroviari. El
transport públic, si sumam tren i bus, al 15 de setembre ha dut
més de 15 milions d'usuaris. I vostè em diu que si no defensam
o que si no fem bé el transport públic.
I em parla d'algunes anècdotes, en concret, s'han reforçat els
serveis a Inca, amb el concert d’Antònia Font, amb el Mallorca
Life Festival, amb el Canet Rock, amb les festes de Sa Colònia
de Sant Jordi, el Tramuntana Rocks Festival d’Esporles i les
festes de Sant Agustí a Felanitx, i totes les que se’ns demani per
part d'una organització d’unes festes es veuran així. Ara, el que
no podem fer és nosaltres pensar per la resta quan...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gràcies, Sr. Bonet. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

I

Moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia a tothom. Sr.
Bonet, m’ho ha de reconèixer, aquest estiu ha fet molt poqueta
feina. Aquest govern vostè sap que aposta i que incentiva la
reutilització i, per tant, jo celebr que vostè s'hi sumi, en
recuperar i reutilitzar una pregunta que va presentar a principis
de juliol, i, per tant, també en aquest sentit li volia agrair.
I li voldria aclarir que, a part, la informació que vostè
postula és totalment falsa, jo entenc que vostè no està ben
informat, perquè la Direcció General de Recursos Hídrics en
cap moment no s'ha negat a emetre un informe, la Direcció
General de Recursos Hídrics el que ha fet, com és recurrent i
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comú dins l'administració, també dins aquelles que estan
governades pel Partit Popular, és reclamar més informació,
precisament per emetre aquest informe.
I miri si la seva pregunta està caducada que el mateix dia 21
de juliol, l'Ajuntament de Palma va entrar aquesta
documentació a la Direcció General de Recursos Hídrics, que
actualment és valorada.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Bonet.
EL SR. BONET I DÍAZ:
Gràcies, president. Deia vostè, Sr. Conseller: “Calen
mesures decidides i valentes, el Pla Hidrològic posarà un
topall al creixement urbanístic”. Això serà, Sr. Mir, si li fan
cas, perquè el Sr. Hila no li fa ni punyeter cas.
El alcalde de Palma, que suma más informes de consellerias
en contra que a favor de su plan general, que tiene más de
1.000 alegaciones, entre ellas del Consell Insular de Mallorca,
pero también de asociaciones de vecinos, de constructores, de
promotores, ha dicho que le dan completamente igual sus
informes, ha dicho que, por capitalidad van a aprobar el plan
general, aunque su consellería le informe en contra.

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

MEDI AMBIENT

I

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que acabam de viure
un exemple paradigmàtic del que si un diputat de torn respon
llegint el que duia preparat, de vegades, com ha passat ara, no
té res a veure amb la resposta que en aquest cas un servidor li
ha donat.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Jo ho dic, Sr. Bonet, perquè a un parlament democràtic
d'aquestes illes, d’aquest territori, s’espera que almenys
s’avinguin a debatre i a confrontar idees i posicionaments d'una
manera totalment lícita, però sense fer malabarismes que vessen
de demagògia i fins i tot de mentida. I això és una cosa que
vostè avui ha tornat a demostrar, i li ho dic des del profund
respecte que sap que li tenc, però, alhora, ho trob trist i pobre,
perquè crec que aquí hem de venir a debatre i hem de venir a
debatre sobre les veritats que cadascun tenguem, i, a partir
d'aquí, doncs, posicionar-nos.
I vostè ha fet un popurri de coses no connectades que no
tenen cap tipus de sentit, que crec que fins i tot vostè s'ha
embullat i que, per tant, això aporta molt poc a un debat
parlamentari. Per tant, jo el convid que si de veritat està
preocupat pels recursos hídrics i pel Pla General d'Ordenació
Urbana de Palma aporti, des de la seva convicció, des del seu
posicionament, però que aporti amb honestedat i que no vengui
aquí,...
(Remor de veus)

Y nosotros nos preguntamos si lo que está dando a entender
al alcalde de Palma es que Recursos Hídrics no sirve para nada,
y eso debería explicárselo al señor que lleva tres años pendiente
de un informe de Recursos Hídricos para poder poner en
marcha su proyecto de vida.
Como bien sabe usted, tres años, tres años son los años que
tienen esos informes de caducidad, de retraso en los diferentes
ayuntamientos de las islas y, por tanto, tenemos, por una parte,
el pobre señor que lleva tres años paralizado por un informe de
Hídricos, y por otro, tenemos el alcalde de Palma, que tiene, en
tiempo y forma, su no informe, porque todavía ni existe, pero
ya ha dicho que tanto le da lo que vaya a decir ese informe.

... una vegada més, i que no vengui aquí, una vegada més, a fer
el ridícul...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

I

... i, sobretot,...
(Remor de veus)

Mal ejemplo dan ustedes desde el Gobierno apoyando ese
despropósito, pero peor ejemplo da usted, Sr. Conseller, si ante
un atropello a su conselleria, a la red de saneamiento de Palma
y a las zonas protegidas de Palma, usted calla y mira para otro
lado.

... a advocar amb demagògia pels atacs i les mentides.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Camps, per favor!

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
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):
Moltíssimes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I
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EL SR. PRESIDENT:
Sr. Camps, un poc de respecte, quan vostè parla tothom
calla.
(Remor de veus)
I.12) Pregunta RGE núm. 7410/22, del diputat Sr. Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment dels terminis del Pla
d’infraestructures d’educació.
Dotzena pregunta, RGE núm. 7410/22, relativa a
compliment dels terminis del Pla d'infraestructures d'educació,
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, bon dia a tothom. Sr. Conseller, la
semana pasada vimos un inicio de curso basado en la
improvisación, en la aplicación de la nueva ley, la
improvisación en las aulas por el calor insoportable, la
incapacidad de este Gobierno en reducir los barracones, las
prisas y las chapuzas en sacar un decreto ley, que tenía que ser
de gratuidad de la enseñanza infantil y que ha sido parcialmente
gratuita y con unos problemas importantes a las escoletas y a
los consejos insulares y a los ayuntamientos, pero, si cogemos
y miramos el conjunto de la legislatura, vemos que obras muy
importantes, anunciadas, incluso al principio de la legislatura,
siguen pendientes, obras que usted anunciaba a bombo y
platillo en su Plan de infraestructuras.
Por eso le pedimos ¿qué valoración hace el Govern sobre
el grado de cumplimiento, en las fechas de cumplimiento, del
Plan de infraestructuras?
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el conseller d'Educació
i Formació Professional.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):
Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sr. Lafuente,
gràcies per aquesta inauguració de curs patètic, apocalíptic
negatiu, etc., igual que els cursos que vostès tenien, en què tot
era conflicte. Però, bé, li contestaré el que vostè planteja.
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s'està duent a terme d'una forma d'una altra, i de qualque
manera és evident que a finals de legislatura aquestes obres que
vostè planteja s'estan fent.
I li diré més coses, vostès es fixen en les grans obres, però
també s'han de fixar en les petites obres que són importants per
a alguns dels centres. En tot cas, miri, li diré un parell de
qüestions perquè s’adoni de la realitat. Actualment estan en
licitació el Pau Casesnoves d'Inca, el CEIP Montaura de
Mancor de la Vall, un nou CEIP a Campos, durant el 2022, fins
a finals de 2022 hi haurà un nou CEIP a Inca, un nou CEIP a
Palma B, un altre CEIP a Can Picafort, un nou conservatori a
Menorca, un nou CEIP a Caimari, el CEIP (...) de Fornalutx, el
CEIP Blai Bonet, el CEIP Na Penyal, i en aquests moments
s’està redactant el projecte executiu d’Es Mercadal i el centre
de formació professional de Ciutadella.
Per tant, reconeixem que hi ha retard, sí, però és evident
que s’està fent.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Lafuente.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Conseller, por su
respuesta. Yo creo que es importante hacer planificación, es
importante el poner qué piensa hacer uno, pero también es
importante el cumplirlo y cumplir las cosas importantes. Las
obras de mantenimiento, las obras normales, las obras menores
se han hecho por absolutamente por todos los gobiernos, igual
que se han hecho... Sí, sí, sí... Mire, yo no le voy a..., yo le
reconozco a usted que ha hecho cosas, no le voy a ser tan
demagógico y tan ... y ser capaz de faltar a la verdad como ha
sido usted, que usted dice: “El Partido Popular no hizo nada”.
Yo le diré un ejemplo concreto que conozco bien: el caso de
Maó. Usted dice: “El Partido Popular no hizo nada”. El Partido
Popular inauguró el María Luisa Serra que lo había empezado
el anterior gobierno, hizo la reforma de...
(Remor de veus)
... hizo la reforma de Sa Graduada...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.

Miri, hi ha un Pla d'infraestructures públic que vostès poden
analitzar, mai no hi havia hagut un pla d'infraestructures com el
que nosaltres tenim, l'adaptam. I li diré dues coses: en aquests
moments hem fet una inversió de més de 100 milions, i a final
de legislatura hi ha 150 milions d'inversió. Hem fet inversions,
1.800 intervencions que suposen un 95% de centres. Per tant,
és evident que hi ha hagut terminis que s'estan allargant, ho
reconeixem, però hi ha terminis per a distintes..., hi ha manca
de terminis en algunes coses per una sèrie de raons que no
explicaré, però li puc assegurar que tot el que hem planificat

EL SR. LAFUENTE I MIR:
...que el Partido Socialista se negaba y votó en contra, la
reforma de ese colegio, totalmente; empezó la reforma de la
escuela de adultos, que lo hizo la Sra. Riera y que usted durante
siete años aún no ha empezado nada, o sea que se ha quedado
en eso, y esa es la realidad y la lista de los cinco proyectos
importantes, por ejemplo, en Menorca, el centro de formación
profesional de Ciutadella sigue en proyecto, el colegio de Es
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Mercadal, con convenio del ayuntamiento, gracias al convenio
del ayuntamiento, suerte que gobiernan los suyos, ahí lo tienen
empezado, pero escuela de adultos no la han empezado,
formación profesional de Es Castell no la han empezado, el
centro de conservatorio de música que es la primera
intervención que usted tuvo, me dijo que estaría, que era
inminente, que en el 2015 empezaría, ni siquiera tampoco lo ha
empezado.
Y esa es la realidad: mucha propaganda, mucho programa,
mucho decir que gastan y poca efectividad...

LA SRA. RIERA I MARTOS:
Gràcies, president. Sra. Sánchez, mentre vostès perden el
temps parlant de les corbates o resolent problemes amb l'estadi
del Mallorca, la inflació s’està menjant les famílies. Ara, a dia
d'avui, pagam 270 euros més cada mes per arribar a final de
mes i viure.
Des del mes de gener li estam demanant que baixi els
imposts a les famílies. No creu que ja és hora de baixar els
imposts a les Balears?

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el conseller d’Educació
i Formació Professional.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):
Moltes gràcies, president. Sr. Lafuente, jo no falt a la
veritat; faig una interpretació distinta de la veritat, però vostès
tenen tot (...). I, miri, només li diré una cosa: vostès es fixen en
coses concretes, jo li diré que enguany a Mallorca durant l'estiu
hem fet 31obres per valor de 3 milions, no li diré cada una. A
Menorca hem fet obres..., 10 obres per una quantitat de 3,8
milions. A Eivissa i Formentera 18 obres per 3,7 milions
d'euros. Això què és, realitat o ficció?
Sr. Lafuente, sap quina és l'obra que no s'acaba mai? La que
no es comença. Vostès en temes d'educació són poc de fiar,
perquè diuen unes coses quan són a l'oposició i quan són al
Govern fan tot el contrari. Li podria posar exemples una vegada
i una altra. Hi ha un pla d'infraestructures que vostès mai no
varen fer. És un pla transparent que estam fent i al final de
legislatura haurem aplicat un 85% d’aquest pla
d'infraestructures.
No sé el que realment vostès varen fer, però jo no vaig
trobar cap projecte...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors.
LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):
Gràcies, Sr. President. Diputats, diputades, Sra. Riera
vivim una situació que és complexa, d'una banda tenim un
creixement econòmic per damunt de la mitjana espanyola,
tenim una situació de plena ocupació, tot això gràcies a unes
polítiques i a un esforç col·lectiu per superar aquesta pandèmia,
amb unes polítiques expansives de despesa, amb ajudes a les
empreses, amb ajudes al sector privat, amb ajudes a les
famílies, amb ajudes als treballadors i hem aconseguit suportar
el teixit productiu i superar aquesta pandèmia amb salut i també
amb un dinamisme econòmic que és indiscutible.
Ara, tornam a tenir una situació complexa, amb una situació
geopolítica complicada i amb una situació postpandèmica que
provoca un increment de preus que afecta la butxaca de les
famílies i de la mateixa manera com ho vàrem fer, ho estan fent
ara ajudant les famílies amb baixades selectives d'imposts, com
s’ha fet amb la baixada de l'IVA o com s’ha anunciat la baixada
del gas, com hem fet incrementant un 10% el llindar per arribar
a les deduccions autonòmiques, amb ajudes directes, amb la
gratuïtat del transport, amb la gratuïtat del 0-3, amb un
increment del 15% de l'Ingrés Mínim Vital o la RESOGA i ho
continuarem fent i ho tornaré a fer, acompanyar les famílies i
la societat d'aquesta comunitat autònoma en una situació que,
malgrat el creixement econòmic, també és complicada per la
butxaca.

(Alguns aplaudiments)
Moltíssimes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
(Alguns aplaudiments)
Gràcies, Sr. Conseller.
EL SR. PRESIDENT:
I.13) Pregunta RGE núm. 7411/22, de la diputada Sra.
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a baixada dels imposts a les Illes Balears.

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

Tretzena pregunta, RGE núm. 7411/22, relativa a baixada
dels imposts a les Illes Balears, que formula la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula la Sra. Riera.

Gràcies, Sra. Sánchez. Però mentre vostès tenen una crisi
del pacte cada quinze dies i ens parla de geopolítica, la gent té
una altra crisi al carrer: la crisi dels preus de la botiga, la crisi
quan posa la benzina o la crisi quan ha de pagar la hipoteca o

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 132 / 20 de setembre de 2022

el lloguer a finals de mes, això és la crisi, no la geopolítica, que
té la gent al carrer.
Miri, fa mig any li vàrem proposar que baixàs els imposts
o que baixassin, al Sr. Sánchez, els imposts de l’IVA a llum i
a gas, gràcies a aquestes propostes de l'oposició ara la gent
tendrà l’IVA del llum i del gas al 5%.
Ara li proposam una altra cosa: que ajudi les famílies a
assumir el cost de la inflació, que baixin l’IRPF del tram
autonòmic i que reclami al Sr. Sánchez que baixi l’IVA dels
aliments. Per què no escolta la gent al carrer?, per què no
escolten els fills del carrer?, per què no escolta el PSOE del
País Basc que dóna suport a la deflació de l’IRPF perquè la
gent no pagui més imposts, encara que pugin els preus dels
productes? Per què no escolta Podemos a Madrid que també
dona suport a aquesta deflació de l’IRPF? Per què no copia les
comunitats del Partit Popular? Tota la seva idea és escoltar
Yolanda Díaz que vol fer bossetes de menjar a 30 euros, com
varen fer a Veneçuela o a Cuba i acabarem amb cartilles de
racionament dient a la gent què ha de menjar, aquestes són les...
(Alguns aplaudiments)
... propostes a les quals el Sr. Sánchez dóna suport i que vostès
accepten.
Escolti García-Page, per què no escolten...
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors.
LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):
Sra. Riera, m’ha fet un popurri, però quina és la seva
proposta de baixada d’imposts, la del Partit Popular
d’Andalusia amb una deflactacio de l’IRPF que al contribuent
mitjà l’afecta en 36 euros anals i que perdona el 0,02 de la
població andalusa, l’impost de patrimoni, una mitjana de 5.500
euros anuals?, o la proposta d’Ayuso que perdona 1.000
milions d’euros, el 0,03% de la població més rica de Madrid?
Aquests són els interessos que vostès representen?
(Alguns aplaudiments)
Aquests són els interessos que representa el PP de Marga
Prohens quan vota en contra de l’impost a les grans elèctriques,
quan vota en contra de l’increment de l’ingrés mínim vital,
quan vota en contra de l’increment de les pensions, quan vota
en contra del salari mínim interprofessional, de les ajudes al
transport, de les ajudes a les empreses? Nosaltres defensam
aquesta majoria en contra d'aquella dels privilegis de la seva
minoria, nosaltres continuarem fent feina, i quan es faci balanç,
com s’ha fet de la pandèmia, continuarem estant a l'alçada.

EL SR. PRESIDENT:
Moltíssimes gràcies.
Silenci, per favor.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. RIERA I MARTOS:
EL SR. PRESIDENT:
... García-Page, president socialista, que dóna suport a Feijóo?
Això ho diu García-Page ...
(Remor de veus)
..., deixin les males companyies que l’assessoren tan malament,
tants d’assessors com tenen, escoltin García Page, els aniria
millor.
I per cert, on és el règim fiscal de Balears?, on és el factor
d’insularitat?, que no s’havia de fixar el mes d’abril? Fa quatre
mesos que estan vostès entretinguts sense reunir la comissió
que ens ha de dur els doblers del factor d’insularitat aquí a
Balears. Es veu que està massa ocupada en les seves
autopromocions per pensar en la gent de Balears.
Li ho vàrem dir la setmana passada: si no saben fer la seva
feina, el Govern Armengol no ens ha servit per a res. Si vol
ajudar la gent, copiï les propostes de les comunitats del Partit
Popular i si no, continuïn amb la publicitat i nosaltres
continuarem fent propostes serioses per a la gent d'aquesta
terra.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera.
I.14) Pregunta RGE núm. 7393/22, del diputat Sr. Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
turistització dels pobles i barris de les Illes Balears.
Catorzena pregunta, RGE núm. 7393/22, relativa a
turistització dels pobles i barris de les Illes Balears, que
formula el diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta. Li deman si té por que barris i pobles de les
Illes Balears es podrien acabar convertint en un parc temàtic,
perquè nosaltres sí que tenim aquesta por.
N’hem parlat moltes vegades, no?, la pressió turística té uns
efectes directes i indirectes sobre els entorns urbans, que
s'acaben buidant per mor d’aquesta pressió, s'acaben buidant de
residents i acaben, tant a nivell de habitacional com a nivell
comercial, acaben sent nuclis pensats per als turistes i, per tant,
incòmodes perquè hi visquin els residents. Ho hem vist a molts
llocs del món, afortunadament, les nostres illes no és el pitjor
lloc on passen aquestes coses, però està passant i podria passar.
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La setmana passada li criticava la falta d’alineació entre el
discurs i les mesures efectives, algunes mesures polèmiques
que estava s’estaven impulsant a les Illes Balears. I avui li vull
parlar de dues propostes, que crec que sí que alinearien la
preocupació que teòricament compartim i les mesures
concretes. Una d'elles és l'increment de l'impost del turisme
sostenible. Això li vaig proposar fa un any en el debat de
política general, els seus socis de govern també ho estan
proposant, i està clar que intervenim en la demanda
incrementant el preu del paquet, i, per tant, podríem disminuir
la pressió turística. Voldria saber la seva opinió sobre aquest
tema i si estam disposats a tirar-ho endavant.
Una altra mesura totalment diferent, però que va en la
mateixa línia: el control de l'adquisició de segones residències.
Vàrem aprovar una proposició no de llei en aquest parlament,
amb el vot a favor del seu grup, en la qual proposàvem estudiar
aquest tema, veure quines mesures es podien implementar,
mesures de diferent naturalesa, que frenessin el destí de molts
dels parcs d'habitatge de les nostres illes per segones
residències i, per tant, llevant-lo a primera residència. Crec,
Sra. Presidenta, que no s'ha fet res, ja m'ho confirmarà.
Són, per tant, mesures que permetrien alinear el discurs i les
actuacions. Per cert, parlant de mesures contradictòries, Sra.
Presidenta, parlant de mesures contradictòries, ara sembla que
volen pagar els 500.000 euros del Reial Mallorca amb càrrec
al pressupost de la Conselleria d'Hisenda. Per tant, li deman,
Sra. Presidenta, destinaran 500.000 euros a finançar el Reial
Mallorca?

veníem d'una llei Delgado, que promovia més places
turístiques, que promovia més alçades a primera línia de platja,
que promovia usos complementaris als hotels, que promovia
parcs temàtics a les nostres illes; i tot això ho vàrem rompre, de
cop. Vàrem anul·lar aquella llei, vàrem llevar els usos
complementaris, vàrem eliminar tots els ports esportius que
venien a fer-se en aquestes illes, i vàrem fer un plantejament
absolutament diferent, i l’hem fet junts i el plantejament és:
volem viure del turisme, sí, d'un turisme de qualitat, amb menys
puntes a l’estiu i més repartit durant l’hivern. Per cert, l’impost
de turisme sostenible, sempre hem defensat tots amb vostès
dins el Govern que no desincentiva l'oferta. I aquesta és una de
les realitats que hem demostrat aplicant l'impost de turisme
sostenible.
Hem defensat, a més, que el lloguer de vacances no, perquè
expulsa la gent del centre i que, per tant, s’ha prohibit a ciutats
com Palma al plurifamiliar. Hem defensat un decret llei
d'excessos per dir que segons quin tipus de turisme no el volem.
Hem defensat un decret de posidònia per defensar el nostre
litoral i les nostres costes. Junts hem posat en marxa diferents
normatives i la que és més important, tal vegada, és la Llei
turística, que contraposa perfectament el model de la dreta
turístic i el model del progressisme d'aquestes illes, pactat i
consensuat amb sindicats i amb agents empresarials, i que diu
clarament que ha d'apostar per la sostenibilitat ambiental, per
l'equilibri territorial i que els recursos naturals tenen un enorme
en la nostra definició de futur.
Moltes gràcies.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

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

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

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. Fa un debat
que és molt ampli, i que en dos minuts i mig és molt complex
poder debatre, però, a veure, si el problema que vostè em
dibuixa i que em dibuixava la setmana passada era el tema de
la massificació a segons quines puntes de l'estiu, avui hi afegeix
un tema d'habitatge i d'ordenació pròpia del nostre territori, de
la gentrificació de molts espais, que també no només ve donada
pel turisme de temporada, sinó que ve donada també per una
segona residència que estam explicant i que és un dels
problemes que tenim.
Jo el que li he d'explicar una vegada més, Sr. Castells, és
que duim set anys governant junts, set anys prenent mesures
precisament per fer front a un model territorial en el qual creim,
que vostè sap perfectament que hi ha competències
absolutament transferides, el disseny de les ciutats depèn dels
ajuntaments, depèn dels consells insulars, que tenen ordenació
territorial; ordenació turística i promoció turística depenen dels
consells insulars, i tantes i tantes competències compartides.
Com hem treballat junts aquests set anys?, efectivament fent
plantejaments de quin model turístic volem a les nostres illes,

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Presidenta. Una
pregunta, molt breu. Li demanaria que em contestés amb un sí
o un no: pensen destinar 500.000 euros a finançar el Reial
Mallorca?, això la dreta ho faria, nosaltres no.
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. Aquest govern progressista està amb
el món de l'esport i està amb els consensos amb els consells
insulars, com en el seu moment va estar amb el Bàsquet
Menorca.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
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per 1, per tant, un plantejament de decreixement de places al
final.

Gràcies, Sra. Presidenta.
I.15) Pregunta RGE núm. 7388/22, del diputat Sr. Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a canvi d'ús dels hotels obsolets i de
baixa qualitat com a mesura per combatre la saturació.
Quinzena pregunta, RGE núm. 7388/22, relativa a canvi
d'ús dels hotels obsolets i de baixa qualitat com a mesura per
combatre la saturació, que formula el diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sra.
Presidenta, com és sabut, a les Illes Balears tenim com un dels
nostres grans reptes, el tema de la sobrepoblació, la pressió
humana i la saturació, un repte que no té aquesta temporada,
sinó que és un repte que arrossegam des de fa molts d'anys,
perquè els darrers decennis, les Illes Balears han doblat la seva
població, i amb això està tot dit, i això és clarament
insostenible.
Aconseguir que incentivem i facilitem voluntàriament que
les places turístiques obsoletes i de baixa qualitat es puguin
reconvertir, desapareixin i així puguem ajudar un dels altres
grans reptes que té aquesta societat, com és l'accés a un
habitatge a preus assequibles, ens pareix que és una idea
positiva i que hem de ser capaços d'implementar.
A la Llei de turisme, aprovada fa un parell de mesos, es va
introduir un canvi sobre el tema dels ús urbanístic dels
establiments que es podien reconvertir en 50% d’habitatge de
protecció oficial i 50% d’habitatge lliure, però les places
turístiques d'aquests establiments no desapareixien, es
traslladaven.
Per tant, considera la presidenta del Govern que hem d'anar
molt més enllà del plantejament actual que fa la Llei turística?
EL SR. PRESIDENT:

El sorprenent -i no ho dic per vostè ni pel seu grup polític,
hem compartit moltes coses-, el sorprenent és que ara hi ha gent
que diu que hi ha hagut molta saturació turística aquest estiu, i
que a l’hora de dir, hem de fer una moratòria de places
turístiques, voten en contra i diuen que acabarem amb
l'economia d'aquesta terra.
Bé, anem a plantejaments sensats i a plantejaments
rigorosos, com és el que crec que està fent vostè avui. És
veritat, a la Llei turística vàrem acordar amb vostès una esmena
on milloràvem un instrument que en el Decret 8 no va acabar
de funcionar, i, per tant, ho hem explicat així, que hotels d'una
i dues estrelles puguin tenir un canvi d'ús, sempre i quan ...
podran mantenir les places sempre i quan es reconverteixin en
un 4 o 5 estrelles, que en aquest cas estarien en el cens del 2 per
1, per tant, no és disminució de places, sí que és donar suport
a polítiques d'habitatge de protecció oficial i, per tant, de major
facilitat perquè la gent pugui accedir a un habitatge, i és també
donar més qualitat al nivell de turisme i, per tant, un
plantejament que podia incentivar aquesta proposta.
En aquest moment sabem que hi ha algunes propostes que
s'han fet a consells insulars per poder tirar endavant aquesta
fórmula, però, evidentment, jo estic obert al plantejament que
fa El Pi, que el puguem estudiar en el seu futur.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President. Sa. Presidenta, El Pi fa anys
que li reclama aquesta normativa de canvi d'usos, algunes de
les nostres esmenes a la Llei turística anaven en aquesta
direcció. Vostès les varen votar negativament, perquè no les
varen considerar. Vostès varen voler posar l'accent en el tema
del canvi d'ús i l'esmena pactada amb mantenir l’ocupació.

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, i gràcies per la
seva proposta i el seu debat, i benvingut a aquest plantejament
de decreixement de places que està fent avui, decreixement de
places turístiques de turisme d’una i dues estrelles, que és el
que entenc que El Pi planteja avui.
És veritat, hem avançat en una sèrie de propostes on
nosaltres clarament hem dit que hem d'apostar per un turisme
de qualitat, hem d'apostar per una, nosaltres ho hem dit
claríssimament, hem de delimitar places turístiques, des del
Govern així ho hem plantejat a la Llei turística, hem plantejat
una moratòria claríssima, tot i que després l’intercanvi sigui 2

Jo els puc entendre, però realment al que els convit és a una
reflexió, a un país que es troba en plena ocupació, com vostès
diuen, que hi ha una mancança de llocs de feina, per ventura la
normativa del canvi d'ús hauria d'haver prioritzat la supressió
de places i la recol·locació d'aquests treballadors, perquè
realment aquest no és el problema principal de la nostra
economia; la nostra economia té un problema de saturació i la
nostra illa d'excés de pressió humana. I per això nosaltres la
convidam a fer aquesta reflexió i a anar molt més enllà de la
normativa actual i incentivar el canvi d'ús, amb eliminació de
places.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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, però, a veure,
hauríem de ser coherents. Quin és el problema que em defensa
avui vostè, que hi ha saturació turística, que és el que planteja
la seva pregunta textualment? Si és un problema de saturació
turística, haurien de dir: han de venir menys turistes, i hauria de
ser clar, i, si és així, hauria d'haver suportat la moratòria
turística. Per tant, no hem de créixer més en places turístiques.
Això seria un relat coherent, que veig que tampoc no fa.
Si em diu: no, no, el problema és que volem eliminar plaça
obsoleta, plaça turística obsoleta, d'una i dues estrelles, i la
volem reconvertir en espai residencial, que vostè no diu tot
HPO, sinó que diu: espai residencial.
Bé, aquí jo li dic, hi ha una altra problemàtica que,
efectivament, són els llocs d'ocupació. Què vol dir això? Que
qui té un hotel es tanca i la gent que fa feina en aquell hotel
queda a l’atur. Bé, nosaltres li vàrem dir: no ho veiem, no ho
veiem, volem que aquesta gent quedi subrogada a un negoci
posterior, i això ho fem d'acord amb els sindicats d'aquesta
terra, perquè nosaltres pactam mesures de treball, mesures de
territori, mesures d'habitatge i mesures...

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, en política no
val tot, no val la mentida com a norma de fer les seves
intervencions, no val el racisme, ni val la xenofòbia que vostè
aplica.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Sra. Armengol, ni racismo, ni xenofobia, ni nada de lo que
ha dicho, la realidad, la triste realidad que sufrimos todos con
el socialismo gobernando. Últimos datos del Ministerio del
Interior: “El conjunto de España se sitúa en 46,2 delitos por
cada 1.000 habitantes, en Baleares en 57,7: 58,2 delitos por
cada 1.000 habitantes en Mallorca; 66,7 en Ibiza; 49,5 en
Formentera. En Palma, la tasa de criminalidad es de 73,3 casos
por cada 1.000 habitantes. Eso es liderar la tasa de criminalidad
de toda España.
Y, Sra. Armengol, a más inmigración ilegal descontrolada,
más inseguridad y delincuencia, eso es obvio.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
(Alguns aplaudiments)
I.16) Pregunta RGE núm. 7400/22, del diputat Sr. Jorge
Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a seguretat ciutadana a Balears.
Setzena pregunta, RGE núm. 7400/22, relativa a seguretat
ciutadana 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:
Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, lideramos
la tasa de criminalidad de España gracias al aumento constante
de inmigrantes ilegales, ya que un importante número de ellos
son delincuentes que quedan libres por las calles. Y somos la
España vaciada de policías y guardias civiles.
¿Considera que está garantizada la seguridad ciudadana en
Baleares?

Mire, un ejemplo, Diario de Mallorca: “Jóvenes argelinos
llegados en patera copan la delincuencia en la Playa de Palma”.
Mire, de los 400 ilegales argelinos que llegaron la semana
pasada, todos estaban libres por nuestras calles a los dos días,
y con esta situación tenemos una grave carencia de policías y
guardias civiles, que evitan nuestras islas como destino pues
por la carestía de la vida, de la vivienda, de un plus de
insularidad absolutamente insuficiente. Por eso faltan 250
agentes de la Policía Nacional y 700 de la Guardia Civil.
Y, ¿qué hace usted? Pues hasta con esto engaña a los
funcionarios del Estado, fíjese: “Acuerdo con relación a la
solicitud al Gobierno del Estado respecto de la cobertura y la
adecuación retributiva del personal al servicio de la
Administración del Estado: solicitar al Gobierno del Estado la
creación del complemento de fidelización”. Lo firmó usted con
las organizaciones sindicales el pasado 3 de mayo. Estamos a
20 de septiembre y no hay nada, Sra. Armengol. Esta es la
realidad que sufren los ciudadanos y las fuerzas y cuerpos del
Estado, y los funcionarios de la Administración General del
Estado, de Justicia, de instituciones penitenciarias. Esa es la
realidad y no lo que usted viene aquí.
Mire, ahora ya puede insultarme y mentirme, como siempre,
pero piense que a quien está insultando y a quien está
mintiendo es a estos funcionarios y a los ciudadanos que sufren
la inseguridad que usted y Pedro Sánchez ha provocado.

EL SR. PRESIDENT:
(Algun aplaudiment)
Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Campos. Nosaltres som
una societat segura, una terra segura, i així està més que
comprovat, no només per als residents d'aquestes illes, que ho
sabem perfectament, sinó per als milions de turistes que ens
visiten cada any.
Vaig a dir-li les xifres, tal i com són, i deixi de mentir i
d'enganyar la població, crec que és important. Miri, li llegiré
les declaracions sobre aquesta xifra de la taxa de delinqüència
que ens suposa el Govern, la taxa que vostè ha dit, la taxa de
criminalitat, diu: “La taxa de criminalitat a les Illes Balears no
és real, perquè es fan servir dades totalment desfasades.”
Aquesta és la realitat, “amb un padró de població de l'any
2012", molt inferior a l'actual, “i perquè tampoc no contempla
la població flotant i els residents estrangers”. Aquesta és
l'explicació a la taxa de criminalitat.
La faig jo aquesta explicació? No, la fa l’excap de la Policia
Nacional, Gonzalo Espino, el llegeixi, perquè sap de què parla
i sap perfectament el que passa. I sap perfectament que aquesta
no és una zona insegura. I jo agraesc a la Policia Nacional i a
la Guàrdia Civil la feina magnífica que fan en aquesta terra, a
diferència del que fan vostès.
Altra qüestió en què ha mentit. Miri, aquest estiu hem
tengut un reforç de 700 nous elements de cossos de seguretat de
l'Estat, entre Policia Nacional i Guàrdia Civil, l’any que més
reforç de seguretat hem tengut a la nostra comunitat autònoma,
gràcies a la Delegació de Govern, gràcies a la negociació
d’aquest govern amb el Govern d'Espanya. Aquesta és la
realitat, Sr. Campos.
Tercera mentida que diu avui vostè aquí: lligar immigració
amb delinqüència. No és cert. Miri la taxa de delinqüència i
miri que el nombre més important de delinqüents són
espanyols, no immigrants. Per tant, deixin de mentir a la
població d'aquesta comunitat autònoma, deixin d'aplicar el que
vostès senten a les vísceres, que aquest racisme, que és aquesta
xenofòbia, aquesta voluntat de crispar.
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I.17) Pregunta RGE núm. 7402/22, de la diputada Sra.
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a l’accés a l’habitatge, que continua
essent el principal problema a les Illes Balears.
Dissetena pregunta, RGE núm. 7402/22, relativa a l’accés
a l’habitatge, que continua essent el principal problema a les
Illes Balears, 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, ¿por qué el acceso a la
vivienda sigue siendo el principal problema de los jóvenes de
nuestras islas?
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp. Efectivament,
en aquestes illes tenim un problema d'habitatge, ho hem
explicat en moltíssimes ocasions, es a causa de moltíssims
efectes, un és que som un territori limitat; un altre que pot ser
és la pressió turística; l’altre és la pressió de la població que
rebem cada any, som una comunitat autònoma que vostè sap
que en els darrers 20 anys hem crescut un 50% de població. Per
tant, aquesta és una realitat més que objectiva.
Davant això, que no només és un problema de joves,
concretament pot ser agreujat per a una persona major que es
vol emancipar, davant això hi ha un govern que durant aquests
set anys ha fet de la política d'habitatge una de les prioritats
d'aquest govern, i que, per tant, s'ha invertit més que mai en la
història democràtica, no només en la creació de nous habitatges
de protecció oficial, en la construcció de nous habitatges de
protecció oficial, sinó també en totes les ajudes al lloguer i en
l’impuls de mesures que són valentes, que són compromeses i,
per cert, no han tengut el suport de Ciutadans.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Això no va en lloc, Sr. Campos, això no va en lloc. Vostè
cobra aquí un sou públic per fer propostes per beneficiar
aquesta ciutadania d'aquestes illes, no per fer el que fa cada
dimarts i amb aquest abús de l’ús que fa vostè de la política, Sr.
Campos, que això és absolutament impresentable!

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Guasp.
LA SRA. GUASP I BARRERO:

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, presidenta.

Mire, presidenta, Baleares es la comunidad autónoma con
la vivienda en venta más cara del país y se ha incrementado del
año pasado a este un 10,8%, y ustedes casi llevan gobernando
8 años.
El Consejo de la Juventud de España dice que la cifra de
jóvenes de Baleares que logra emanciparse no deja de caer. Y

8044

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 132 / 20 de setembre de 2022

es que en su discurso de investidura usted dijo literal que una
de las patas y uno de los pilares del estado de bienestar iba a
ser la vivienda y uno de sus grandes retos. Hoy le digo en este
parlamento que la Sra. Armengol no ha cumplido, no cumple
con los jóvenes ni con la vivienda. Seguimos sin que su
gobierno solucione el problema de la vivienda que afecta no
sólo a jóvenes sino también a las clases medias trabajadoras.
Plantee de una vez soluciones viables o ¿van a seguir por la
senda del populismo y de la ineficacia? Por supuesto que
Ciudadanos no ha aprobado ni apoyado ninguna de las medidas
intervencionistas que ha propuesto, que no han funcionado, son
completamente inútiles, se demuestra con los datos. Y ahora ya
lo último es querer destinar la ecotasa al tema de la vivienda.
Lo que necesitan los jóvenes son soluciones, son propuestas de
futuro y no expectativas rotas como las ayudas al alquiler que
sólo el 65% había cobrado este mes de junio, las del año
anterior, las de 2021, ¿pasará lo mismo con el bono alquiler
joven, la medida estrella del gobierno de Sánchez, que tiene
que gestionar su gobierno?
Desde Ciudadanos le proponemos diez medidas, porque no
hemos dejado de proponerle medidas urgentes, sensatas,
viables y eficaces, por supuesto. Mecanismos de colaboración
entre la administración y sector privado y público para
construir vivienda social asequible destinada al alquiler;
aumentar el parque de viviendas sociales en alquiler; reservar
un 60% de VPO para jóvenes de vivienda social; impulsar
cambios normativos para elevar la densidad permitida en las
casas -es que hay que ser valiente-; agilizar también la
tramitación de licencias; impulsar la simplificación
administrativa para el cambio de uso, pero no sólo para las
zonas turísticas declaradas maduras; impulsar el préstamo
joven; reducir el impuesto de transmisión patrimonial, como le
venimos pidiendo cada presupuesto; incentivar el alquiler con
opción de compra y dar avales y garantías a los arrendatarios
para que pongan sus casas al alquiler de larga duración. Porque
hay que ponérselo fácil a los jóvenes y a las clases medias
trabajadoras.

començar a governar no hi havia ni un projecte ni un sol..., ni
un solar per fer habitatge de protecció ni absolutament res, però
no anem al passat, anem al que hem fet durant aquests set anys.
I li dic, queda molt a fer? Queda molt a fer i entre altres
mesures importants que ara marca la Llei d'habitatge a nivell
estatal i que podrem aplicar a la nostra comunitat autònoma.
Però, què hem fet? Hem augmentat un 72% el parc
d'habitatge públic a les nostres illes. Es diu aviat, però és que
és molt complicat de fer, i s'ha fet per part d’aquest govern,
perquè hi ha un compromís en política d'habitatge públic.
Acabarem aquesta legislatura amb 1.300 habitatges públics
més, per cert, d’ITS els finançam ja des de 2018 i 2019, vàrem
gastar 50 milions d’ITS en habitatge de protecció oficial. O no
està bé que el turista ajudi a això? No està bé? Jo crec que està
molt bé.
Què hem fet més? Hem augmentat, hem multiplicat per set
les ajudes al lloguer. En aquest moment arribam a l'any 22 amb
11,4 milions d'euros. Quan nosaltres vàrem arribar es tornaven
doblers a l'Estat. Aquesta és una de les realitat que tenim. Hem
pactat amb els promotors poder fer 14.000 habitatges a preu
taxat perquè puguin ser de compra per a les famílies que així ho
puguin fer. Als joves feim un registre específic, donam el 50%
de les que adquirim en tempteig i retracte; el 15% segons marca
la Llei de joventut de tot els habitatges de protecció oficial. El
bo jove -que vostè desqualifica- ja hi ha 2.500 joves de les
nostres illes que l’han sol·licitat, que és una ajuda, sens dubte,
per poder compaginar aquesta qüestió. Deduccions fiscals, les
vàrem posar totes, les que vostès llevaren quan varen governar
la passada legislatura o vostè formava part d'aquell govern
Bauzá. L’ITP està bonificat, ja fa anys, Sra. Guasp, que l’hem
bonificat en primera compra i sobretot per a la gent jove. I una
de les apostes importants és que els joves...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.

Presidenta, demuestre que los jóvenes son una prioridad
para su gobierno, demuestre que no son invisibles en esta
sociedad y para su gobierno, porque para mí y para mi...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)
I.18) Pregunta RGE núm. 7412/22, del diputat Sr.
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió de la sanitat pública a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Guasp.
(Algun aplaudiment)
Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp. A veure, que
queda molt a fer? Queda molt a fer, efectivament, i sobretot el
que ha de succeir és que no hi hagi legislatures on no es faci
absolutament res d’habitatge públic, que aquest és un dels
problemes que nosaltres hem heretat i que quan vàrem

Divuitena pregunta, RGE núm. 7412/22, relativa a gestió de
la sanitat pública a les Illes Balears, que formula el diputat
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Costa.
EL SR. COSTA I COSTA:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Bon
dia, Sra. Armengol. Venc a fer-li avui una pregunta que crec
que és de màxima importància i preocupació per als ciutadans
de les Illes Balears. Li volíem fer aquesta mateixa pregunta a
principis d'estiu, però vostè, sobretot perquè prengués mesures
ja, i vostè va tenir a bé tancar el Parlament a l’oposició i
amagar-se en el búnquer del Consolat, que és el que sol fer. En
qualsevol cas, li feim avui la pregunta que és la següent, quina
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valoració fa de la situació de la sanitat pública a les Illes
Balears?
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa. Dic amb molt
d'orgull que, malgrat la situació tan difícil que hem viscut d'una
pandèmia sanitària, de dificultats enormes d'atenció enormes
dins el sistema sanitari públic, tenim uns excel·lents
professionals, que han fet una feina immensa, que hem treballat
intensament per fer possible allò que hem aconseguit, que hem
estat una de les comunitats autònomes que ha tengut menys
letalitat, que hem estat una de les comunitats autònomes que
més aviat ha sortit de la pandèmia sanitària, que té més
economia, perquè vostè recordarà la seva frase que era “ni
salut, ni economia”; idò, més salut i més economia. I ha estat
en part important gràcies a la sanitat pública d’aquesta
comunitat autònoma a la qual mai no li podrem estar
suficientment agraïts.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
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despesa no es tradueix en resultats. Vostè confon despesa i
resultats. Despesa màxima, 2.000 milions gastats, però, en
canvi, els resultats que vostè obté d’aquesta despesa són
francament millorables, per no dir que... en fi, no ho definiré
perquè, Sra. Armengol, vostè té la sanitat pública, com li dic,
a les Illes Balears contra les cordes.
Sra. Armengol, a dia d'avui, amb més recursos que mai, 800
milions d'euros, com li he dit, cada vegada, cada vegada, cada
vegada falta més gestió. Falta gestió, Sra. Armengol, el que
sobra en aquestes illes és propaganda.
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. Sr. Costa, fa set anys ens vàrem
trobar unes llistes d'espera absolutament disparades, sense el
Decret de garantia i demora. Ens vàrem trobar que els
pensionistes pagaven pels medicaments, copagament
farmacèutic. Ens vàrem trobar que es pagaven 10 euros per
tenir la targeta sanitària. Ens vàrem trobar centres de salut
tancats, i la gran proposta del director general de Pressuposts,
que deu recordar que hi era, era tancar l'Hospital General i
l'Hospital Joan March. Aquesta és la realitat de la gestió del
Partit Popular.

Gràcies, presidenta. Té la paraula el Sr. Costa.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. COSTA I COSTA:
Gràcies, president. Sra. Armengol, per desgràcia, la situació
que ha viscut la sanitat pública a les Illes Balears aquest estiu
ens ha donat la raó.
Amb més recursos que mai vostè té la sanitat pública de les
Illes Balears contra les cordes. Vostè gasta 800 milions d'euros
més que l'any 2014, però té la major demora en realització de
proves diagnòstiques de tot Espanya, sis mesos. Vostè gasta per
sobre de la mitjana d'Espanya, segons diu la mateixa AIReF,
però té l'Atenció Primària en una situació lamentable: metges
saturats, centres de salut sense mitges, citacions per una cita a
una setmana, llits tancats, col·lapse d'urgències, 67.000
pacients esperant una cita amb l'especialista, quatre mesos per
a una operació. En set anys vostè ha incrementat les llistes
d'espera un 20%, Sra. Armengol, i no s'excusi en la pandèmia,
perquè la pandèmia l'han viscuda totes les comunitats
autònomes d'Espanya, i Madrid, Galícia i Euskadi, per no dirn’hi una governada pel Partit Popular, tenen la meitat de la
llista d'espera de les Illes Balears o que té les Illes Balears.
(Alguns aplaudiments)
En conseqüència, Sra. Armengol, la pandèmia és
senzillament una excusa. El que falta a les Illes Balears és
gestió, molta gestió. Vostè és especialista en gastar, però la

Dit això, vàrem començar a treballar intensament en la
política sanitària i en la major atenció sanitària a la ciutadania
d'aquestes illes. Vostès havien acomiadat 1.400 professionals
sanitaris. Per tant, no em digui si estan tensionats o no, perquè
amb el seu resultat no sé com estaríem en aquesta situació d'una
pandèmia sanitària.
Ara tenim 5.000 professionals sanitaris més a la nostra
comunitat autònoma, que han garantit estabilitat i atenció
sanitària. Sr. Costa, escolti, que crec que li interessa aprendre
alguna cosa. De 2015 a 2019 vàrem establir el Decret de
garantia de demora, i les llistes d'espera varen baixar d'una
forma absoluta fins al 2020. Hem demostrat que podem i que
ho sabem fer. No hi havia ningú que esperàs més de sis mesos
per una operació.
(Remor de veus)
I efectivament que hi ha hagut una pandèmia sanitària i això
ha fet que es disparassin les llistes d'espera, pertot, Sr. Costa,
i nosaltres no amagam xifres. No som com alguna comunitat
que vostè ha citat...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
... nosaltres no amagam xifres. Feim un pla de xoc de llistes
d'espera i estam millorant i acabarem aquesta legislatura amb
una situació, sens dubte, molt millor, Sr. Costa.
Però no ens hem aturat aquí, la inversió tecnològica que
s’ha fet tot el sistema de salut és enorme, o no és una realitat
l'ampliació de l'Hospital de Manacor?, o és una realitat el parc
sanitari de Bons Aires que s’està fent? o no és una realitat la
millora de les urgències a l'Hospital d'Inca?, o no és una realitat
el Verge del Toro?, no és una realitat Ca Na Majora?, no són
una realitat els centres de salut?, o és una realitat la millora de
l'Hospital General que el convid a visitar i veurà com mai no
hem de tenir la idea de no invertir en sanitat pública?
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
II. Interpel·lació RGE núm. 7132/22, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a control del fondeig
sobre posidònia.
Passam al segon punt de l'ordre del dia que correspon a la
Interpel·lació RGE núm. 7132/22, del Grup P arlamentari Mixt,
relativa a control del fondeig sobre posidònia. Començam la
intervenció del Grup Parlamentari Mixt i donam la paraula al
Sr. Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Bon dia a tothom, altra vegada. Bon dia, Sr. Conseller. Ja
fa cinc anys, quatre anys, que es va aprovar el Decret de
posidònia, recordarà que part del sector s’hi va posicionar en
contra, s’hi va presentar un recurs contenciós, fa un any
aproximadament hi va recaure sentència que anul·lava alguns
elements que poden ser importants i que poden dificultar la
ubicació del decret.
La veritat és que hi ha hagut moltes iniciatives, preguntes
escrites, preguntes orals, sol·licituds de documentació que ha
rebut la seva conselleria per part de gran part de l'arc
parlamentari, de fet he fet volgut fer un repàs de totes aquestes
iniciatives, i això, arran de la preocupació que ens han fet
arribar a alguns col·lectius de la sensació de la saturació del
litoral, que fa que l'operatiu de control de la posidònia es vegi
desbordat. Per tant, jo el que he fet, d'alguna manera, és
arreplegar totes aquestes iniciatives, les dades que arran
d'aquestes iniciatives han anat sorgint i formular una
interpel·lació, que crec que és la primera, l'única probablement
que es fa sobre aquest tema, i crec que era un tema que s'ho
mereixia. D'alguna manera la nostra intenció és fer un repàs
global de com s'està duent a terme la implementació d'aquest
decret i veure quins punts es poden millorar.

I per això la primera pregunta que li vull fer: arran de la
sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
que jo crec que dificulta realment i posa traves a l’aplicació
efectiva del control del compliment del decret, pensa
modificar-lo d'alguna manera?, pensa fer un desenvolupament
legal d'algunes de les conductes sancionables?, perquè és un
dels punts febles que destaca la sentència. Per tant, aquí hi ha
un buit entre la llei estatal i el decret autonòmic, no?, com
donarem resposta a això. I aquesta és una primera pregunta que
li faig, més de mètode, sense entrar, diguem, en els aspectes
substantius.
I bàsicament, d’aspectes substantius, n’hi vull citar quatre.
I bàsicament el que li faré són preguntes. Primer, el que
podríem dir la determinació de les praderies, els seus contorns
i el seu estat de conservació, és a dir, la diagnosi de la situació.
Hi ha la cartografia, però crec que hi ha molts aspectes de la
diagnosi que encara queden per treballar. El segon punt, el
servei de vigilància, compliments, incompliments, abast, si està
fent un servei satisfactori o no. En tercer lloc, el funcionament
del comitè i la destinació del fons. I, en quart lloc, altres
aspectes importants, com són el tema dels punts d'ancoratge
autoritzat, els punts d'ancoratge autoritzat i el monitoratge de
l'impacte que els emissaris tenen a les praderies de posidònia.
Per tant, són quatre temes. I sobre tots aquests quatre temes
tinc preguntes per fer-los d'aspectes que ens generen -i li ho
diré així- sospita que no s'estan fent les coses com haurien de
fer.
Per exemple, amb el tema del que podríem dir, la
determinació de les praderies. Bé, segons l’article 3 s'ha de fer
un inventari dels impactes existents en cada praderia, i s'ha de
fer un pla de actuacions per disminuir-los, inventari d'impactes
a cada praderia i actuacions per disminuir-los. Tot això s'ha de
publicar al BOIB, no està publicat. Per tant, em fa pensar que
tot això no està fet o s’ha fet i no està publicat. Aquesta és la
primera pregunta que li faig d’aquest bloc.
Després, s'ha de fer un pla de seguiment de l'estat de les
praderies de posidònia, article 10. També s'hauria d'haver
publicat al butlletí oficial, no ho hem trobat. Està fet aquest pla
de seguiment de l'estat de conservació de totes i cadascuna de
les praderies? Aquesta és la segona pregunta que li faig en
aquest bloc.
Després també, d'acord amb la disposició transitòria
primera, Ports de les Illes Balears ha d'aprovar plans de
conservació o mesures de compensació per a cadascun dels
seus ports. S'ha fet?, sé que no depèn de la seva conselleria,
però sí que la seva conselleria ha de controlar que s’estigui
complint el decret, i, per tant, li volia demanar també. Tot això
pel que fa a aquest primer tema de ... no li vull dir cartografia,
perquè la cartografia està feta, tot i que la sentència assenyala
que no és prou taxativa la cartografia i que no se sap ben bé
quina cartografia s’ha d'aplicar en cada cas, la qual cosa
dificulta moltíssim el servei de vigilància. I aquí passo al segon
punt.
Servei de vigilància, evidentment és un primer pas abans no
hi havia res, ara s'està fent això i, per tant, és un tema que hem
de celebrar. La pregunta que li faig és: són suficients els
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recursos que hi destinen?, perquè ens diuen que les barques
amb prou feines poden arribar als punts més importants;
després, clar, aquest servei es contracta des de juny fins a
setembre de forma lineal, quan és evident que juliol i agost hi
ha molta més feina i, per tant, es dóna aquest problema, les
barques surten, comencen a controlar els fondeigs en les
primeres cales que troben i després ja són incapaços d'arribar
als confins de l'espai que tenen assignat per controlar. I això
deixa fora de control algunes àrees molt importants, sobretot
des d'un punt de vista natural. I li posaré només un exemple, les
praderies de posidònia del sud de Ciutadella, no?, a ponent o
sud de Ciutadella, una de les poques àrees que està integrada
dins la Xarxa Natura 2000, la barca de Cala Galdana no hi pot
arribar mai, no hi pot arribar mai, perquè es troba amb tants
fondeigs abans d'arribar-hi que, per tant, aquella és una zona
que queda sense controlar.
Després un altre punt negre del servei de vigilància, les
pernoctacions, l'horari, com vostè sap perfectament, és de 10 a
7. Això permet controlar, evidentment, els fondeigs diürns,
però hi ha un problema, evidentment, amb els fondeigs
nocturns, és a dir, a l'hora en què les barques que passaran a la
nit fondejades tiren l'àncora ja no hi ha cap mena de vigilància,
pensen posar-hi alguns remei?, troben que es pot ampliar el
servei de vigilància? Nosaltres creiem que, efectivament,
s'hauria d'ampliar.
Punts concrets de fallades del servei de vigilància, el mes
d'agost va rebre una carta del conseller de Medi Ambient del
Consell de Menorca on li cridava l'atenció sobre que els agents
de Medi Ambient, que depenen de la conselleria, no havien
aixecat cap acta -no sé si amb posterioritat s'ha fet o no s'ha feti demanant informació al Consell de Menorca resulta que la
barca que el Consell de Menorca va posar a disposició de
l'operatiu i l'agent de Medi Ambient del Consell de Menorca és
l'únic que té, en el que va estiu ha aixecat 16 actes. Aleshores,
la meva pregunta és, com pot ser que amb vuit agents de medi
ambient a Menorca, la conselleria, no s'hagi aixecat cap acte o
almenys fins al dia 12 d'agost no se n'hagués aixecat cap -no sé
si amb posterioritat s'ha fet-, i el Consell de Menorca, amb un
agent n'hagi pogut aixecar 16. És a dir, aquest decalatge, alguna
justificació ha de tenir, n'estic convençut i és per això que li ho
deman.
Després també a Formentera es dóna un problema l'estiu de
2021, ha arribat a aquest parlament, de totes les barques que
estaven previstes, de les cinc embarcacions, només es va
començar a ambdues. Per tant, aquí també hi ha hagut un
problema. Tenim una notícia de premsa arran d'una pregunta
que li va fer un diputat del Partit Popular també sobre la falta
de control dels fondeigs il·legals a Eivissa i Formentera, en què
també es trobava a faltar que de les nou embarcacions de totes
les de les Pitiüses, només n’hi havia tres en funcionament, per
tant, veu que hi ha un degoteig de notícies de deficiències i de
falta de completesa de tot l'operatiu de vigilància, la qual cosa
creiem que requereix explicacions i, evidentment, mesures
correctores de cara a les properes campanyes.
El tercer tema que li volia comentar és el funcionament del
comitè i la destinació dels fons. El comitè s'hauria d'haver
reunit cada sis mesos, sabem que no és així, no es tracta de
posar-se divins en aquest tema, però crèiem que si hi ha un
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decret que diu que cada sis mesos s'ha de reunir el comitè,
creiem que s'hauria de ser més escrupolós en aquest tema. Els
acords s'han de publicar per mitjans telemàtics -diu el decret.
Jo no els he trobat, Sr. Conseller, ni jo ni el meu equip, ho hem
estat cercant. Per tant, crec que aquí també hi ha un problema
de transparència, perquè no sabem realment en què
consisteixen les reunions i quins acords s'han pres.
Sí que sabem que una de les coses que fa el comitè és
informar o donar la seva opinió sobre la proposta de destinació
del fons, que això sí que s'ha de publicar al butlletí oficial, i
l'única resolució que consta publicada al butlletí oficial és la del
2020, és a dir, cada any hi ha d'haver una destinació del fons a
actuacions de conservació, de preservació, de promoció, de la
conservació de la posidònia.
Van haver-hi unes actuacions que es van publicar a la
primera reunió que va fer el comitè, el març del 2020, però no
hi ha cap altra resolució publicada al butlletí oficial. Per tant,
aquí també tenim un problema de transparència, de saber
exactament a què es dediquen aquests doblers.
I això és important, per què? Perquè, per exemple, dels 10
projectes que es varen aprovar el 2020, dos, dos, no sé si més,
però n'hi ha dos que estan destinats a praderies de posidònia de
Menorca, i un d'aquests, per exemple, les boies ecològiques a
Punta Prima, Illa de l'Aire, ens diuen que no s'ha fet. Per tant,
de les 10 actuacions que hi havia el 2020, com a mínim, de les
dues que estan adreçades a Menorca, sabem que n'hi ha una que
no s'ha dut a terme. És clar, no coneixem les accions del 2021,
ni coneixem les accions del 2022. Per tant, aquí hi ha un
aspecte en el que realment necessitem explicacions de què s'ha
dut a terme, què no s'ha dut a terme i com és que no s'han fet
públiques les destinacions del fons per a l'any 2021 i l'any
2022.
Quart tema i últim tema, els punts d'ancoratge autoritzats.
La disposició transitòria quarta estableix que els camps de
boies i punts de fondeigs autoritzats sobre la posidònia,
existents en el moment de l'entrada en vigor del decret,
disposen d'un termini de dos anys per acreditar, mitjançant una
declaració responsable, que s'adeqüen a les condicions
establertes al mateix decret.
D'acord amb una resposta a una pregunta escrita que se li va
fer, vostè, sabem, l'abril del 2021, que s'havien presentat un
total de 15 declaracions responsables, la qual cosa em sembla
poc; és a dir, fora del termini de dos anys que estableix el
decret, només 15 titulars de camps de boies havien presentat
aquesta declaració responsable.
La pregunta és: han fet alguna cosa respecte dels que no han
presentat la declaració responsable? Perquè, és clar, no sigui
que resulti que els que acompleixen tenguin més feina que els
que no acompleixen, perquè els que acompleixen han complert
i han presentat la seva declaració responsable, i els que no
acompleixen no han fet res, i se'ls ha dit alguna cosa, se'ls està
a sobre, algú els exigirà que acompleixin aquest termini de dos
anys per presentar la declaració responsable?
I el segon punt, els emissaris, els emissaris, que és un tema
bàsicament intern de la seva conselleria, perquè vostè tant
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s'encarrega d'una cosa com de l'altra, teòricament els titulars de
les depuradores i emissaris han de trametre anualment a la
conselleria responsable un informe sobre l'afluent de aquests
emissaris i sobre el seu possible impacte sobre les praderies de
posidònia.
La meva pregunta és: es fa això, es processa, disposen de
tots aquests informes?
I aquestes són les qüestions, Sr. Conseller, que li plantej. La
veritat és que quan ens vam plantejar fer la interpel·lació no
pensàvem que sorgissin tants i tants temes d'un tema tan
concret, com és el Decret de posidònia, però crèiem, sobretot
per l'interès social, especialment, i vostè ho sap, la sensibilitat
que hi ha a Menorca, com pel fet que moltíssims grups
parlamentaris havien tengut iniciatives sobre aquest tema, que
valia la pena dedicar una interpel·lació per poder aclarir totes
aquestes qüestions.

Començ per aquí. Vostè deia: hi ha una sentència, hi va
haver una sentència que, repetesc, era contra un recurs que
anava contra la totalitat del decret, i la sentència crec que és
manifestament favorable al posicionament del Govern de les
Illes Balears i que anul·la dos preceptes genèrics que, segons
el nostre entendre i també dels serveis jurídics de la mateixa
Conselleria de Medi Ambient i Territori, no alteren en cap cas
l'aplicació, en aquest cas el que vostè comentava del règim
sancionador.
Si s'hi fixa, un dels preceptes que elimina la sentència, és un
precepte genèric d'acord amb normativa bàsica estatal, però
que, en cap cas, no condiciona els articles 7.2 i 7.3, que són els
que, si no ho record malament, ho dic de memòria, condicionen
i posicionen, doncs, el Govern envers a poder sancionar males
pràctiques sobre posidònia, sempre atenent el vessant ambiental
i el vessant de conservació.
Intentaré respondre a tot el que vostè m'ha formulat, m'ha
formulat moltes coses, si no, a la segona rèplica intentaré també
donar-li respostes.

Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Donam la paraula al representant del
Govern, té la paraula el conseller de Medi Ambient i Territori.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

I

Sí, moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia a tothom, de
nou. Sr. Castells, en primer lloc, voldria agrair-li, i li ho dic
honestament, que vostè hagi dut aquí aquesta interpel·lació,
perquè, sincerament, com bé vostè comentava, és un tema de
total transcendència i que jo crec que el Govern de les Illes
Balears ha assumit com a propi, i després faré la matisació
d’aquesta sentència, aquesta afirmació d'una manera decidida
i d'una manera, sobretot també, convençuda, i que, per tant,
també li agraesc aquesta diagnosi acurada i aquesta cirurgia que
vostè ha fet respecte d’això, sobretot pel que he volgut i pogut
entendre, quant a l'aplicació del decret posidònia.
I això és la primera cosa que jo li voldria dir, almenys em
veig en l'obligació de recordar que les Illes Balears a dia d'avui
som la primera comunitat autònoma, la primera regió del món
que té una normativa específica sobre una fanerògama marina,
en aquest cas, la posidònia oceànica, i ara, afortunadament, la
Comunitat Valenciana, el País Valencià, va aprovar el seu
recent aquest mateix estiu.
Per tant, jo crec que això, d'alguna manera posiciona la
voluntat que el Govern, des de l'any 2016, el decret s'aprova el
2018, ha tengut respecte d’això. I ho dic perquè, d'alguna
manera, crec que el tema de la conservació de la posidònia,
com a mínim, és discutible si únicament i exclusivament depèn
del Govern de les Illes Balears. Jo crec que no, i així ho he
defensat davant molts de fòrums, i fins i tot a repetides
interterritorials, i davant la ministra, perquè crec que no. Però,
sigui com sigui, el Govern es va empoderar per, fent
malabarismes competencials i jurídics, poder aprovar un decret
que, tot i que fos impugnat en la seva totalitat, avui en dia el
decret sigui plenament aplicable.

El llistat d'impactes, m'ha agradat, sincerament li ho dic,
que em comentàs aquest aspecte, perquè precisament una de les
coses que fa el decret posidònia, al contrari del que ha intentat,
d'una manera barroera, al meu entendre, la dreta, l'extrema
dreta i alguns sectors econòmics d'aquesta comunitat autònoma,
és que, precisament, intenta abordar tots els impactes que pugui
tenir la posidònia i que es manifesten des del cos acadèmic i
científic. Per resumir-ho, impactes mecànics, fondeigs, i
impactes químics, per exemple, abocaments, per resumir-ho,
perquè podríem anar molt més enllà.
Per tant, jo crec que en aquest sentit enllaçam amb la
segona cosa que vostè m'ha comentat, que és el pla de
seguiment, la conservació de les praderies. Bé, idò aquest
govern, des de la passada legislatura, i encara aquesta, doncs ha
posat en marxa, entre d'altres coses i més enllà de la feina
pròpia del Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria de
Medi Ambient i Territori, una xarxa de monitoratge de les
praderies de posidònia de les Illes Balears, amb tota una sèrie
d'estacions de mostreig que es desenvolupen i que, per tant, a
poc a poc tendrem dades evolutives d’aquest estat de
conservació, que no es coneixien, no es coneixien, parlam d'una
espècie, com vostè sap, d'un creixement extremadament lent.
Per tant, òbviament, es necessita aquí una sèrie
espaciotemporal per veure quin és aquest estat conservació.
A part, també col·laboram amb un projecte pioner,
conjuntament amb Red Eléctrica i l'IMEDEA, de replantació en
medi natural, per primera vegada, d’una praderia de posidònia.
Per tant, en aquest sentit, fem feina.
Mesures compensatòries, com, per exemple, vostè
comentava de Ports IB, n'hi ha hagudes, hi ha hagut mesures
compensatòries de Ports IB, en record una ara, precisament,
referent a l'ampliació del Port de Ciutadella, i que, per tant, en
aquest sentit, ja s’ha rebut que aquestes compensatòries,
d'acord amb el que estableix el mateix decret, van a aquest fons
posidònia.
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El fons posidònia posidònia. El fons posidònia vostè l’ha
descrit d'una manera totalment encertada, té unes finalitats i té
uns objectes. S’executen aquests projectes, són projectes que,
com bé vostè ha comentat, doncs sempre han estat exposats i
debatuts dins el si del mateix Comitè Posidònia, no li faré
oposició a si s'ha convocat cada sis mesos, la veritat és que si
vostè ho ha mirat, doncs, potser en això no hem complit i que,
per tant, agaf aquesta crítica, totalment constructiva, i que no hi
ha cap problema, però sí que em consta que s'ha reunit diverses
vegades. Jo, com a director general, ja el vaig convocar i sé que
aquesta legislatura s'ha reunit dues vegades, però, en tot cas,
acceptam també aquesta crítica.
El que li deia, que dins el si d'aquest comitè, que hi estan
representades totes les institucions, tots els consells insulars, la
FELIB, entitats ecologistes també de l'illa de Menorca, es
debaten i es validen aquests projectes que després es van
aplicant alguns d'ells a Menorca, no només projectes directes
sinó també projectes amb alguna entitat ecologista de Menorca
que es desenvolupa des d'un punt de vista de divulgació i de
conscienciació envers la posidònia.
Per altra banda, vostè em demanava, són suficients els
recursos que s'hi destinen? Jo li diré que no. Jo li diré que no,
però li diré que són els màxims recursos que mai hi ha hagut a
Balears en relació amb la posidònia i que Balears és la
comunitat autònoma que més recursos té humans i econòmics
amb destinació a aquesta finalitat. I vostè em dirà, home, clar!
Això sí. Bé, això sí, això és una decisió política, això és una
decisió política d’aquest govern. Si no, la pregunta és molt
fàcil, quanta gent a nivell social parlava de posidònia l'any
2016? L’any 2015? L’any 2014? Quanta gent?
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Per tant, en aquest sentit, nosaltres també, jo particularment
sempre he estat molt bel·ligerant, si em permet l'expressió,
demanant i reclamant una participació directa de l'Estat en
aquest sentit. Perquè estan molt bé les accions directes i
regionals i locals, però si no establim sinergies entre les
diferents regions de la Mediterrània serà molt més difícil
aconseguir aquesta protecció, aquesta protecció completa o
integral.
I ja per acabar, després intentaré complementar-ho. Quant
a emissaris, s'ha de fer una diferenciació entre els emissaris que
gestiona el Govern de les Illes Balears, els emissaris que
gestionen les parts privades o aquells emissaris que ni tan sols
avui en dia potser estiguin identificats. Què vull dir amb això?
Els emissaris són importants. Jo li precisaria una cosa, el que és
important és el sistema de depuració, l'emissari és una part
física del sistema de depuració. Per tant, aquest govern el que
fa amb les depuradores que gestiona a través de convenis
habilitants amb ajuntaments és, des de l'any 2019, aquest
conseller ha fet públic cada any un informe de l'estat de
depuració a les Illes Balears. A mi també m'agradaria saber
quina comunitat autònoma, una, que faci aquest exercici de
transparència, una, i aquest informe es fa en base a les
directives de depuració europees, compleixen o no compleixen.
Per tant, crec que en aquest sentit, i amb les discrepàncies,
mancances, errors, errades que puguem haver comès o en allò
que no hem arribat a les expectatives generades, i no tenc
absolutament cap problema doncs a poder debatre també sobre
aquest aspecte, la transparència en relació amb l'estat de
depuració d'aquestes illes crec que és bastant notable...
EL SR. PRESIDENT:

Per tant, crec que entre totes i tots, perquè això no és mèrit
del Govern, entre totes i tots, hem aconseguit que avui en dia
es parli de posidònia i hem aconseguit avui en dia tenir un
sistema de gestió de la posidònia que, des del punt de vista diguéssim- propi, és el més desenvolupat que avui en dia es pot
conèixer. A partir d'aquí, falten recursos? Jo sempre li diré que
sí. Home, el conseller de Medi Ambient li dirà que sí, i i que
està lluitant. Hem de recordar que enguany el servei de
vigilància i assistència a la posidònia s'ha incrementat, ha
incrementat els seus recursos en embarcacions i en barques i
per primera vegada hem tengut -la qual cosa celebr i ho he dit
públicament-, la col·laboració directa d'una altra administració,
que ha estat del Consell Insular de Menorca, posant una
embarcació a petició de la conselleria i que varen acceptar. I
sempre ho he lloat, sempre. Ho he fet en roda de premsa
pública amb el conseller Juaneda.
Per tant, és un bon exemple per, també des d'aquí, aprofitar
l'avinentesa, per seguir reclamant la participació de les
administracions públiques quant a la gestió i incrementar els
recursos envers la protecció de la posidònia. Per què dic això?
Perquè els ajuntaments hi poden participar, clar que poden
participar, ningú no els diu que no. Els consells insulars, com
ja ha demostrat el de Menorca, també hi poden participar. I una
cosa molt important i que no ens oblidem: l'Estat. L'Estat no ha
aportat mai absolutament cap recurs per un tema que, al meu
entendre, és principalment competència seva, des del punt de
vista de domini públic marítim terrestre actualment i també des
del punt de vista de biodiversitat.

Sr. Conseller, hauria d’acabar, per favor.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

I

... per part del Govern de les Illes Balears a dia d'avui.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Començam el torn de rèplica
i donam la paraula al Sr. Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la
seva resposta apassionada i implicada. La veritat és que ha
tocat molts dels temes que li he comentat, però respostes
concretes a preguntes concretes que jo li he fet, poques, i ara li
comentaré. I això em porta a una primera conclusió, Sr.
Conseller, s'està incomplint el decret. És a dir, un govern que
va fer un decret, per molt meritori que sigui, per molt que sigui
el primer del món, no s'està complint. El mateix govern no el
compleix.

8050

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 132 / 20 de setembre de 2022

Inventari d'impactes. M’ha fet una reflexió sobre els
impactes que està molt bé i ho celebr, estic totalment d'acord,
és molt innovador que es parli de tots els impactes, però està fet
l’inventari d'impactes?, està fet el pla d'actuació per revertir els
diversos impactes que pateix cada praderia de posidònia? Això
hauria d'estar publicat al butlletí oficial, i no hi està. Del pla
d'actuacions ni tan sols m'ha dit res. Del pla d'actuació per
revertir els impactes ni tan sols m'ha dit res.
Del tema del pla de seguiment de l'estat de les praderies. Hi
ha una..., m'ha parlat de la xarxa de monitoratge. Molt bé. El
pla de seguiment està fet?, està publicat al butlletí oficial? Jo no
l'he trobat, o és que no està fet o és que no està publicat. En
qualsevol dels dos casos, no es compleix el decret.
Ports IB. Ha fet un pla de compensació per al port de
Ciutadella, sí, ja ho sabíem. N'hi ha cap més? Perquè, clar, el
del port de Ciutadella evidentment és que va clamar al cel
l'impacte que va tenir sobre la posidònia, però, i els que ja estan
construïts i els que...? és a dir, clar, és que hi ha molts ports de
les Illes Balears que tenen impacte sobre la posidònia. Han fet
alguna cosa en aquests ports?, els ha requerit perquè ho facin?
No m'ha contestat. Per tant, jo he d'entendre i he de concloure
que no.
Fons posidònia. No m’ha contestat el més important, Sr.
Conseller. Va haver-hi una assignació de fons el 2020, la meva
pregunta, i el 2021?, i el 2022? No me n'ha dit res. Li he citat
una actuació de 2020 que no s'ha fet. Si les de 2020 no s'han
fet, ja no vull saber què passa amb les de 2021 i 2022, que
haurien de ser consultables per mitjans telemàtics, i tampoc no
hi estan, a no ser que estigui equivocat, perquè, clar,
evidentment, això de navegar per internet és una cosa a vegades
una mica salvàtica, però jo no ho he trobat. Per tant, crec que
vostè s'hauria de preocupar que realment això fos consultable.
Del tema de la vigilància, molt bé, estic totalment d'acord
amb vostè, molt meritori, som pioners, és molt important, però
jo li he demanat una cosa molt concreta, com és que tenim vuit
agents de medi ambient a Menorca i no s'ha aixecat cap acta?
Si no s’aixeca una acta no pot haver-hi cap expedient de cap
tipus, ni tan sols sancionador. La condició sine qua non per
poder posar una sanció per a algú que està fent malbé la
posidònia és aixecar una acta, que un funcionari públic, un
agent de l'autoritat, aixequi una acta. Si no feim aquest primer
pas, com podem arribar a l'últim?
I informar està molt bé, totalment necessari, no ho vull
criticar ni ho vull caricaturitzar, és absolutament necessari, em
sembla molt bé que les barques vagin donant fullets i vagin
informant, però a aquells que estan fondejats sobre posidònia
se'ls ha de fer una acta i, si escau, fer un expedient sancionador.
I el nombre de sancions que hi ha, Sr. Conseller, és baixíssim,
és un nombre molt baix. Llavors, estam fent una feina molt
meritòria, però estam lluitant contra gegants amb uns mitjans
absolutament insuficients. Tenim una pressió sobre el litoral
immensa i els mitjans són insuficients. Per tant, podem treure
pit, dir que ho estan fent molt bé, que som els primers del món
que ho feim, etc., però la realitat és que lluitam amb mitjans
absolutament insuficients.

Com li deia, li posava l’exemple, la barca de Cala Galdana
mai no pot arribar a les praderies que hi ha a la costa de Ponent,
al sud de Ciutadella. La barca del Parc Nacional d’Es Grau, les
barques de Fornells no poden cobrir tota l'extensió que hi ha
des del far de Favaritx fins a Cavalleria i són zones molt
exposades i d'un interès natural molt important.
Per tant, aquest operatiu falla, no s'està complint el seu
propi decret, aquesta és la conclusió. I tal vegada li he fet tantes
preguntes que no m'ha pogut contestar i a la segona intervenció
m’ho aclareix, però jo li he tornat a repetir tots aquests indicis
que ens fan pensar que realment no s'està complint el decret.
Sr. Conseller, si vostès no estan disposats a dedicar els
esforços i les energies necessàries per protegir les praderies de
posidònia, sàpiga que el Consell de Menorca sí que està
disposat a fer-ho. I, per tant, si això és així, jo l’invito que
avancem de manera franca cap a una transferència de mitjans,
per exemple, dins el marc de la negociació de la Llei de
Reserva de Biosfera que faci possible que aquesta feina que
actualment el Govern de les Illes Balears està sent incapaç de
fer, la pugui fer, almenys el Consell de Menorca.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Castells. Donam la paraula en torn de
contrarèplica al conseller de Medi Ambient i Territori.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

I

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Castells, sincerament li dic
que agraesc profundament que MÉS per Menorca l'any 2022 se
sumi a aquest grau d'exigència del decret, després de quatre
anys, li ho dic sincerament, ara he entès un poquet més quin era
l'objectiu d'aquesta interpel·lació, sobretot a la seva rèplica.
Jo he intentat respondre amb el temps que tenc a la infinitat
de preguntes que vostè m’ha fet, i vostè sap que m’ha fet
moltíssimes preguntes i que jo tenc deu minuts i he intentat
respondre a tot allò a què m'ha donat temps. Òbviament es
tarda molt manco a fer la pregunta que no a fer la resposta
d'una pregunta i, per tant, en aquest sentit ho he intentat.
Jo no hi puc estar d'acord. El decret de posidònia s’està
complint d'una manera molt notable. Que hi ha coses a les quals
no hem arribat?, que hi ha coses discutibles? Cap problema a
reconèixer-ho, a parlar-ho i a intentar millorar-ho i a acceptar
aquestes crítiques. Ara, el titular del Govern de les Illes
Balears, del conseller de Medi Ambient i Territori és que el
decret de posidònia s'està complint i aplicant d'una manera
notablement notable. Per tant, aquí discrepam i li ho repetesc,
eh?, amb tots els matisos que vostè, el seu grup pugui aportar
i estam oberts a intentar millorar, també des de la col·laboració
i des de la coordinació.
Les mesures compensatòries s'estableixen d'acord a
tramitacions administratives. No són mesures compensatòries
ad hoc, el conseller de Medi Ambient no pot interposar una
mesura compensatòria perquè sí. S'estableixen d'acord a
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tramitacions administratives i en alguns casos, com va ser el
port de Ciutadella, dins el marc de la tramitació ambiental i no
només es poden posar mesures compensatòries a Ports IB, es
poden posar mesures compensatòries a qualsevol projecte que
pugui tenir una afectació sobre posidònia. Per tant, el decret
també va crear un fons de recuperació de costos ambientals.
Això no existia, no existeix a cap altre territori d'Espanya.
Per tant, bé, no ho sé, jo la valoració que faig d’això, de tot
plegat és positiva, i les compensatòries no és que siguin una
cosa que es puguin anar determinant deliberadament, només
faltaria aquesta. Per tant, han de respondre també a uns criteris.
L'assignació del fons posidònia, l'assignació del fons
posidònia s'han anat fent a mesura que el fons posidònia va
rebent doblers. És clar que sí. Vostè parlava de la de 2020 que
es va publicar, les altres diu que no estan publicades, li he
acceptat la crítica i intentarem millorar aquest exercici de
transparència, cap tipus ni un, però s'han anat donant projectes
en funció de com el fons posidònia anava tenint capacitat
financera finalista en temes de posidònia. I, per tant, en aquest
sentit s'han anat fent cada vegada, i aquesta legislatura és el
comitè posidònia s’ha reunit i s'han debatut projectes més enllà
del que es varen assignar l'any 2020 i en aquest sentit crec que
va funcionant.
Vuit agents de medi ambient a Menorca que no han posat
..., segons diu vostè, jo no coneixia aquesta informació, en tot
cas, per una cosa que crec que és substantiva i substancial: jo
crec que un ajuntament, el batle d'un ajuntament no diu al seu
policia local que s’aturi a aquella rotonda a posar tres sancions
de trànsit. Jo crec que no. El conseller de Medi Ambient no
dóna consignes als agents de medi ambient. Això ho dic aquí
d'una manera taxativa i clara. El servei de vigilància està
constatat per patrons que no tenen capacitat sancionadora, entre
d'altres coses perquè l’objectiu del servei és d'informació, ho
hem dit des del primer moment. Les dades ens avalen. El tant
per cent d'embarcacions que s'han hagut de moure també sigui
de Menorca des del primer any al darrer ha baixat dràsticament,
la qual cosa posa de manifest que el servei està funcionant amb
el seu objectiu principal.
A partir d'aquí, que hi pugui haver agents de medi ambient
que rotatòriament es van embarcant, perquè no sempre hi ha un
agent de Medi Ambient dins les embarcacions, efectivament,
doncs si ho troben procedent estableixen actes o no
n’estableixen. Duim sis anys funcionant així. Duim sis anys que
funciona així. Hi ha hagut anys que hi ha hagut més actes, hi ha
hagut danys que hi ha hagut manco actes. Perfecte, però venc
a dir... en aquest sentit ni l’objectiu del servei és sancionar -no
ho és, ho hem dit des del primer moment i ho defens i ho
defensarem- i, en segona instància, no sempre, efectivament, hi
ha un agent de Medi Ambient.
Com li deia, les barques i els recursos han incrementat
aquest estiu. Jo, la pregunta que llanço és: algú més s'hi suma?,
algú més s'hi suma?, perquè..., jo l’oferiment sempre l’he fet,
i, efectivament, l'únic que he tengut que m'ha agafat el guant,
ho he dit públicament i ho he agraït públicament i ho faig aquí
una altra vegada. Jo crec que aquest ha de ser el camí, no?,
fer-ho des de la responsabilitat i des de la corresponsabilitat
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dins un marc que el Govern de les Illes Balears, com li deia, va
impulsar fent malabarismes competencials i jurídics.
I la meva valoració no pot ser d'altra que, amb tots els
matisos i amb totes les discrepàncies puntuals que accept, Sr.
Castells, i estic obert a poder seguir treballant i millorant, el
decret posidònia continua sent una de les principals polítiques
innovadores que ha fet aquest govern i continua sent una
norma...
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Conseller, termine, por favor.
EL SR. CONSELLER DE
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

MEDI AMBIENT

I

...que crec que, en bona mesura, afortunadament es va aplicant
i de cada vegada, que això també és important, és més
acceptada per la societat.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.
III. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 5476/22, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos,
Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actúa Baleares, El
Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, de successió
voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears.
Pasamos al tercer punto del orden del día, que consiste en
el debate de toma en consideración de la Proposición de ley
RGE núm. 5476/22, de los Grupos Parlamentarios Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca,
VOX-Actúa Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears y
Grup Mixt.
En primer lugar, la secretaria primera leerá el criterio del
Govern, RGE núm. 6776/22.
LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:
“El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, a la sessió d’1 d'agost de
2022 adoptà l'acord següent:
Primer, manifestar, atès el que disposa l'article 139.3 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el criteri
favorable del Govern de les Illes Balears respecte de la presa
en consideració de la Proposició de llei de successió voluntària
paccionada o contractual de les Illes Balears, RGE núm.
5476/2022.
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Segon, manifestar igualment en consideració al que
estableix el mateix article del Reglament de la cambra la
conformitat del Govern de les Illes Balears a la tramitació de la
proposició de llei esmentada.
Tercer, donar trasllat d'aquest acord al Parlament de les
Illes Balears perquè se'n derivin els efectes oportuns”.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Per acord unànime de la Junta de Portaveus
en sessió del proppassat dia 14 de setembre, el debat d’aquesta
iniciativa es durà a terme amb un torn de fixació de posicions
de deu minuts per part de cada grup parlamentari.
En primer lloc, per part del Grup Parlamentari Socialista, la
Sra. Costa.
LA SRA. COSTA I SERRA:

acaba agradant més a una part que a una altra, i així afinar més
en la voluntat del donant.
Vull deixar clar que la llei que avui prenem en consideració
no té a veure amb la fiscalitat, i així aprofit per contestar les
veus que ahir vaig escoltar dient que el Partit Socialista havíem
canviat de posició, perquè no és així, defensam els pactes
successoris, defensam el nostre dret civil propi, que és del que
avui parlam aquí, i això no té a veure amb la reforma de frau
fiscal que es va impulsar per part de l'Estat -m’avanç a aquest
argument, encara que no vull obrir temes nous, perquè només
tenim un torn d'intervencions i, per tant, no hi haurà rèplica i la
cortesia parlamentària sí que farà que no ho podem fer entre
tots els grups parlamentaris-...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
..., bé, tenc confiança, sobretot perquè aquesta proposta ve
firmada unànimement.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair
al Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears i als seus
representants que avui són aquí presents, moltes gràcies per ser
aquí i sobretot també perquè estam aquí gràcies al consens i a
la unanimitat que és la proposta que aquesta proposició de llei
ha concitat, cosa que no sempre és fàcil en aquest Parlament,
gràcies a la feina, a l'empenta i a la decisió del Consell
Assessor.

Hi ha dos altres antecedents que hem de tenir en compte,
per una banda, que en el 2017 ja vàrem modificar la legislació
actual per incorporar Menorca a aquests pactes successoris, en
el seu llibre no es contemplava. I, per altra banda, una de les
qüestions que tant de debat ens ha suscitat sempre ha estat
respectar les particularitats de les diferents illes, i per això
tenim la regulació específica, per una banda d'Eivissa i
Formentera, i, com deia abans, també Menorca i Mallorca.

I no m’agradaria que això es veiés només com un debat
jurídic o de temes que només poden interessar a quatre juristes,
perquè no és així. El que avui debatem afecta la vida quotidiana
de moltes persones, d'aquelles que en vida volen deixar arreglat
el que hauria de ser la seva successió i pactar-la amb els
successors.

Per això també vull agrair especialment la feina de la
comissió que ha fet de pont i ha tengut un diàleg fructífer amb
la Comissió de Dret Foral d'Eivissa i Formentera, depenent del
consell insular, a qui també vull agrair el seu esforç, el seu
diàleg i que hagi ajudat que avui tenguem aquí aquesta llei
consensuada. I, per suposat, també a l'Advocacia de la
comunitat autònoma i a la Conselleria de Presidència, que
sempre s'ha mostrat receptiva amb les propostes de la comissió.

I per què ara aquesta llei?, perquè precisament s’intenta
donar resposta a una realitat existent que ha anat en augment en
aquests darrers anys i que possiblement continuarà creixent.
Aquesta successió contractual, el que anomenam pactes
successoris o herències en vida, no existeixen a tots els drets,
no existeix ni al Codi Civil espanyol, ni a la majoria de les
nostres comunitats autònomes, sí a les que tenen dret civil propi
com puguin ser Catalunya o Galícia, Navarra, el País Basc o
Aragó, encara que la regulació és distinta. I a les Illes Balears,
aquí es feia necessària una revisió, una ampliació i sobretot una
clarificació per a totes aquelles persones que volen deixar la
seva herència, com dèiem, en vida. I té sentit, a més, aquesta
anticipació de l'herència, tenint en compte que l'esperança de
vida cada vegada és més llarga, afortunadament, i potser el
donant no vol que el seu descendent hagi d’esperar massa
temps i, a més a més, també pot ajudar a posar un granet
d'arena quan del que parlam és d’immobles o d'habitatges a un
moment on l'accés a l'habitatge, precisament, és tan complicat.
Bé, idò, amb aquesta planificació en vida, també ajudes a
estalviar litigis i conflictes de futur, que no només són
patrimonials, sinó que en molts casos acaben sent fins i tot
familiars. I, a més de la seguretat jurídica que dones també per
als tribunals i per a la ciutadania, amb aquesta regulació es
millora de forma substancial el grau d'interpretació, que sempre

Està clar que no tots podrem entrar en tot, en les novetats de
la llei, però sí que dues pinzellades que pens que és important
llançar en aquest debat.
Quan parlam de les novetats d'aquesta llei hem de tornar a
diferenciar, precisament, entre illes, atesos els diferents pactes
successoris que existeixen, per una banda, parlaríem de
Mallorca i Menorca, i, per l’altra, d'Eivissa i Formentera; una
de les novetats, com ja hem vist aquestes darreres setmanes en
parlar del tema, ha estat que aquests pactes es podran fer de
güelos a néts -ara em permetran una broma, fins i tot amb la
paraula tenim diferències amb les Illes, de güelos, de padrins o
d’avis, als seus néts. En el cas de la donació universal de béns
presents i futurs, parlam de Mallorca i Menorca, que es refereix
a aquest contracte successori, que converteixen el donatari en
l’hereu contractual del donant.
I, a més, dic que es produeix gran disposició a aquest
donant que pot entregar els seus béns presents, però que també
permet que avanci la donació dels béns que pugui adquirir amb
posterioritat.
A més, aquest dret de retracte que es regula per al cas que
el donatari premori, i així es puguin recuperar determinats béns,
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per part del donant, i s’admeten també els pactes, tants pactes,
diguem, com es vulgui, de forma que es puguin fer donacions
de forma progressiva.
I, per altra banda, també, la regulació de les causes de
revocació, que aquest és un tema sempre controvertit i
complicat, no només per a qui els afecta, sinó també per als
tribunals a l’hora d’interpretar i de jutjar.
I, després, el segon tipus de pactes de definició, ampliant la
posició del que disposa, que pot ser una persona diferent del
causant quan qui rep té l'encàrrec de pagar les legítimes.
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Enhorabona, també als juristes que avui ens acompanyen de
la comissió, tant a la Sra. Paniza, com al Sr. Miquel Àngel Mas,
que, a més, és exdiputat d'aquest parlament, amb qui vàrem
compartir moltes hores en aquesta cambra, que segur que també
ha ajudat amb el seu coneixement parlamentari que avui siguem
aquí, i que, si tot va bé, fins ara hi ha anat, després d’aquest
debat tendrem un segon debat a un altre plenari i, tal i com
disposa la proposició de llei, entraria en vigor dos mesos
després de la seva publicació al BOIB. Així que esperam que
o bé a finals d'any o a principi de gener del 2023, aquesta llei
sigui una realitat.
Moltes gràcies, Sr. President, Sra. Presidenta.

Per altra banda, crec que també ha estat encertada aquesta
novetat de suprimir l'expressió de “veïnatge civil” mallorquina,
que portava moltes confusions a l'hora d'interpretar-ho, que ha
arribat als tribunals.
Deixi’m també ara que passi, molt breument, al que afecta
els pactes a Eivissa i Formentera, ja que la successió
contractual, aquests pactes successoris, tenen molta tradició i
història a les Illes Pitiüses, els pactes successoris d'institució,
que seria el més semblant a la donació universal de Mallorca i
Menorca, però, en aquest cas el pacte successori pitiús permet
els pactes de llegat per entregar part dels béns de l’instituent, i
també la revocació, com a forma excepcional, que es regula
d'una manera àmplia per evitar, com diem, aquesta litigiositat.
I, per últim, els pactes de finament o la renuncia o
liquidació de drets, aquests altres tipus de pacte a Eivissa i
Formentera, que suposa una renúncia en què es pot bé limitar
la legítima o anar més enllà d'aquesta legítima, i en el finament
especial, que en aquest cas el descendent pot renunciar,
diguem, als drets legitimaris de forma progressiva.
En definitiva, com dic, som davant d’una nova legislació
necessària, valenta, extensa, perquè passam de 50 a 80 articles,
més les diferents disposicions, cosa que ja demostra la voluntat
de donar major seguretat jurídica per a tothom. I el que em
sembla, a més, molt important és la feina rigorosa, l'esforç de
coordinació (...) que reiteram la Comissió de les Illes Pitiüses.
I també vull afegir alguns agraïments més dels que ja havia
fet al principi de la meva intervenció, a la lletrada, la Sra. Olga
Cardona, que, a més es troba a les dues comissions, i jo estic
segura que també ha facilitat aquesta entesa, aquest diàleg i
aquest consens. I, en definitiva, al conjunt de la Comissió
Assessora de Dret Civil, de la mà del seu president, del Sr.
Bibiloni, que estic segura que continuaran per aquest camí
d'estudi i de proposta, i que esperam que les futures propostes
que ens han avançat en algunes converses informals, com pugui
ser la successió intestada, el règim econòmic matrimonial,
arribin també a bon port i que no ens ha de fer por, tot el
contrari, bussejar en la modificació del nostre dret civil propi
per actualitzar-lo, perquè, a més, té moltíssimes possibilitats, jo
crec, personalment, que està poc desenvolupat; així que avui
obrim o encetam un nou camí molt productiu, perquè, a més, la
ciutadania vagi aquesta normativa, no com una normativa
obsoleta, una cosa antiga del passat, tot el contrari, sinó que
doni resposta a les necessitats de present.

(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sra. Costa. Por parte del Grupo
Parlamentario Popular, el Sr. Lafuente.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta, buenos días, señoras
y señores diputados. Buenos días también invitados y público
que nos acompaña hoy.
Bien, me toca exponer la posición del Grupo Popular en
cuanto a la modificación del derecho civil propio de las Islas
Baleares en materia de sucesión paccionada o contractual, y el
texto de esta proposición de ley viene firmada por todos los
grupos, pero sobre todo viene avalada, técnicamente, por el
Consell Assessor de Derecho Civil, que es un órgano de
consulta y asesoramiento, no solamente del Govern, también
del Parlamento y de los consejos insulares, así como del
Consell Assessor de Derecho Civil propio de Ibiza y
Formentera.
Así que, en primer lugar me permitirán que destaque dos
cuestiones, que seguro que no serán noticia, pero que para
nuestro grupo son esenciales: la primera, que todos los grupos
parlamentarios hagan suya esta propuesta y que proceda de los
técnicos, que sea una propuesta técnica que establezca mejoras
en nuestra legislación, que piense en el bien común del
conjunto de la sociedad a la que nos debemos todos, todos los
diputados. Y la otra cuestión, que los grupos de la oposición,
a los cuales se nos achaca día sí y otro también que solo
hacemos críticas, que no aportamos soluciones y que lo único
que nos dedicamos es a poner palos en las ruedas, pues
ofrezcamos nuestro apoyo sin ningún tipo de duda a facilitar la
tramitación de este texto; que estamos todos convencidos de
que es positivo.
Para nosotros y para el conjunto de los ciudadanos creemos
desde el Grupo Popular que estas dos cuestiones son positivas,
no deben pasar desapercibidas, y eso contribuye precisamente
a la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas
del país, lo cual también es un deber de los diputados y de los
cargos públicos.
En cuanto al contenido de la proposición, se trata de
modernizar nuestro derecho civil propio, donde se regulan
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diversas formas de lo que se ha venido a llamar coloquialmente
las herencias en vida. Es decir, los pactos y acuerdos que los
ciudadanos de las Islas Baleares tienen para poder decidir qué
hacen con su patrimonio en el futuro y con sus bienes. Por eso,
en cuanto a su contenido, también consideramos importante
destacar unos cuantos motivos que para nosotros son
esenciales.
En primer lugar, que se trata de defender la seguridad
jurídica, y la seguridad jurídica de la que tanto hablamos tiene
repercusión en la vida de los ciudadanos, y por eso
consideramos que es esencial. Se trata también de defender los
derechos y libertades de las personas, la libertad a pactar, la
libertad a planificar la sucesión con los hijos y con los
herederos, la libertad y la seguridad jurídica a administrar el
fruto del trabajo de toda una vida, que para nosotros es esencial
en una sociedad moderna, libre y que respeta precisamente los
derechos individuales de los ciudadanos.
En segundo lugar, hay otro aspecto que consideramos
especialmente positivo. Que además de dar seguridad jurídica,
modernizamos y actualizamos nuestro derecho civil; adecuar
nuestro derecho civil foral a la realidad social. El artículo 3 del
Código Civil, que es un artículo muy interesante siempre para
todo tipo de normas, para interpretar todo tipo de normas, hace
hincapié precisamente en la interpretación de las normas y dice
que las normas deben ser interpretadas por sus propias
palabras, en relación al contexto, a los antecedentes históricos
y legislativos y a la realidad social del tiempo, que ha de ser
aplicada atendiendo fundamentalmente al espíritu y a la
finalidad de aquellas. Entendemos que aquí hacemos realidad
ese principio básico y esencial de nuestro derecho civil
regulado en el artículo 3 del Código.
En este caso vemos como existía una tradición jurídica en
Baleares, y esa tradición jurídica resurge y está en plena
actualidad porque sirve, esa tradición jurídica actualizada sirve
para resolver los problemas de los ciudadanos que deben
adecuarse a esa realidad con esta regulación. Creo que es una
gran lección de nuestra tradición jurídica con siglos de
antigüedad que da soluciones a problemas actuales; un
problema tan actual, tan importante, tan esencial como es, por
ejemplo, el derecho a la vivienda o el contribuir a solucionar el
problema de la vivienda que tenemos en esta comunidad
autónoma.

En tercer lugar, también es importante decirlo, porque al
hablar de la sucesión paccionada o contractual estamos
hablando del derecho de herencia. Es decir, del derecho a
suceder universalmente el patrimonio de padres, principalmente
de padres a hijos o de cualquier tipo de herederos, sin que la
administración actúe de forma confiscatoria, sino que le deje
precisamente que todo el trabajo realizado, el esfuerzo
realizado por generaciones, por nuestros antepasados, por
nuestros padres, de crear un patrimonio, de pagar una hipoteca,
de un sacrificio, eso pueda transmitirse a los hijos. Y esa es una
cuestión esencial para el Partido Popular y creo que buena para
el conjunto de la sociedad, porque crea riqueza, promueve y
contribuye al ahorro, aporta ingresos a la comunidad, a la
comunidad pública, a los intereses públicos y, por tanto,
defendemos la sucesión hereditaria, sea en vida o sea mortis
causa, como un derecho esencial.
También favorecemos con el derecho de herencia, y
nosotros entendemos que se debe favorecer, a una menor
presión fiscal. En este caso, evidentemente, no es motivo de
esta regulación, porque no es competencia del derecho foral
regular la cuestión fiscal, pero entendemos que las rentas
medias, pequeñas, los autónomos, los trabajadores, después de
pagar durante toda una vida tienen derecho a dejar su
patrimonio a sus hijos sin ser masacrados a impuestos y sin que
la cuestión fiscal haga inútil una figura jurídica civil existente.
Por tanto, en resumen, si tenemos la responsabilidad de
gobierno en esta comunidad autónoma intentaremos favorecer
fiscalmente el uso de estos instrumentos legales que regulan el
proyecto de ley porque creemos precisamente en la libertad de
los ciudadanos para decidir sobre su patrimonio; creemos que
las normas, y en este caso el derecho civil propio, debe
modernizarse y adecuarse a la sociedad, y creemos en el
derecho de los padres y de cualquier persona a dejar a sus hijos
o a sus herederos, en vida, lo que ha sido fruto de su trabajo y
de su esfuerzo.
Por eso, desde el Grupo Popular reiteramos nuestro apoyo
a esta proposición de ley.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

Los pactos sucesorios o las herencias en vida han dado y
dan mejor resultado a los problemas de la vivienda de los
ciudadanos de Baleares que muchas de las políticas públicas
que durante los últimos años se han realizado en esta
comunidad autónoma, y además generan ingresos públicos,
además generan ingresos a través de los impuestos.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans.
LA SRA. SANS I REGIS:

Desde la administración, y en este caso desde las leyes,
debemos velar por facilitar instrumentos jurídicos que
resuelvan los problemas de los ciudadanos; no que creen más
problemas, que bastantes ya tienen. Y aquí tenemos un ejemplo
de un instrumento jurídico que ayuda a solucionar problemas
de los ciudadanos y lo hace respetando la libertad individual
que para nosotros es un principio esencial.

Gràcies, president. Primer de tot, donar la benvinguda al
públic assistent i que, en part, si avui debatem aquesta iniciativa
és precisament per ells que hi han treballat intensament, i em
referesc principalment al Consell Assessor del Dret Civil de les
Illes Balears. Jo avui no m'estendré a parlar de quins continguts
van a aquesta llei principalment perquè pens que ja varen ser
exposats pel Sr. Bibiloni, el president del Consell Assessor, fa
unes quantes setmanes a tots els grups parlamentaris i també als
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mitjans de comunicació i que, a més, els portaveus que m'han
precedit també n’han fet un poc de menció.
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Crec que bàsicament avui em toca ser un poc breu en el
sentit que -com deia- ja és una qüestió coneguda i explicada. És
cert que per a moltes persones, sobretot per a la ciutadania en
general que potser no està tan al dia a dia de l'activitat
legislativa, aquesta llei que avui aprovam aquí, amb aquesta
compilació, pot semblar que és una nova forma contractual o de
fer pactes, però en realitat -com ja s'ha dit- és una qüestió que
és una mostra històrica del nostre del nostre dret civil, aquí a
les Illes Balears, que no són totes les comunitats autònomes que
poden gaudir i tenir dret i accés a aquestes qüestions que avui
aprovarem i que és cert que durant unes dècades enrere varen
perdre un cert protagonisme, segurament per totes aquestes
noves lleis i noves formes de poder tractar herències i d’altres,
han fet que per ventura quedés una mica relegada, però és cert
que després d’unes quantes sentències segurament tornaren a
agafar un protagonisme, es tornaren a posar en el centre d’ús de
part de la ciutadania, que la gent pogués fer aquests pactes
successoris i aquestes herències en vida entre els seus
descendents i que, per tant -com deia- han cobrat aquest
protagonisme.
És una qüestió que ja fa molts d'anys que venien treballant
des del Consell Assessor, que acaba de..., que la forma que ha
agafat és el que avui debatem aquí, que a més, i compartesc el
que s’ha comentat també, que és una forma de poder aclarir
tota una sèrie d'aspectes que tal vegada per la brevetat en què
estaven redactats i també pel temps que feia que estaven
redactats tal vegada podien ocasionar algun dubte o de llacuna
interpretativa i que, per tant, amb aquesta nova redacció el que
es fa és tenir cura de totes aquestes qüestions. També s'adapta
a les noves realitats que vivim, actualment la societat poc té a
veure amb la societat que hi havia fa cent anys, les formes de
transmissió i d’herència també són molt diferents. Estam
parlant que abans s’intentava que tot el patrimoni quedés allà
mateix, ara veim una forma de repartir el patrimoni entre tots
els fills de forma equitativa.
Llavors, crec que són eines que avui aprovarem, que és cert
que ja hi eren, no?, però que s’afinen i s'adapten a la realitat
actual i, sobretot a la realitat de les famílies, l'esperança de vida
també de les persones que és bastant més llarga i que també,
com s’ha dit, contribueix a donar solucions als problemes de la
societat actual.
Llavors, també el que opinam és que aquesta llei ara el que
farà també és facilitar la seva lectura i la seva interpretació, ja
no només per a la ciutadania que es vulgui acollir a aquest dret
civil, sinó també davant notaris i administracions que abans tal
vegada havien de fer-ne ús, com dic, idò s’han aclarit tota una
sèrie d'aspectes i s'han adaptat que crec que facilita la seva
aplicació.
I després crec que -ja per acabar- dóna gust que haguem
pogut trobar un consens amb totes les forces polítiques davant
la feina i les paraules de persones expertes que hi han dedicat
molt de temps i que avui puguem aprovar de forma unànime
aquesta proposta.
Res més. Gràcies, president.

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Gómez.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, president. Molt bon dia, benvinguts i benvinguts
els membre del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes
Balears. Començaré pel darrer de la meva intervenció, en el
context del que li traslladava als representants en el passadís
abans d'entrar en aquesta sessió i és que quan presentam una
proposició, una iniciativa on hi ha unànimement el consens i la
proposta de tots els grups, evidentment l'únic que podem fer, si
feim una parafrasejada al que han dit els d'abans, és ocupar
molt de temps que podem aprofitar per més debat a altres
iniciatives.
I, per tant, la meva intervenció des del nostre grup
parlamentari serà complementar i referir a alguns temes que
consideram cabdals i, si no comenten els altres, no vol dir ni
molt manco que no hi estiguem d'acord amb tot el que s'ha
plantejat. Vull aprofitar també per agrair la tasca que han fet els
membres del consell, sobretot les sessions informatives amb
tots els grups parlamentaris, que ens ha permès, evidentment,
donar un suport i sobretot fer unànimement, també, una
proposta conjunta pel que serà una proposició ..., una llei aviat
i que aquesta llei pugui donar resposta a una inquietud de la
ciutadania. I sobre això els volia fer una sèrie d'observacions.
Ens ocupam unànimement avui, amb aquesta proposició de
llei i la seva presa en consideració, d'un tema molt comú en els
negocis jurídics, que és el repartir, una figura del repartiment
de l’herència, sigui una alternativa molt ampliada a la nostra
comunitat autònoma a les quatre illes recollides al fonament
especial del dret civil propi de les Illes, com són les donacions
en vida.
Ens ocupam també avui, amb aquesta proposició no de llei,
d'ordenar, aclarir modernitzar una figura del dret civil i jurídica
consolidades -com deia abans- a les nostres illes i a la nostra
societat, facilitant així l’orientació, la claredat als seus usuaris
i sobretot els actors jurídics que són jutges, assessors, fiscals,
notaris, assessors jurídics, registradors de la propietat i que
s'han trobat amb una notòria diversitat legislativa i moltes
vegades objecte de litigi en l'aplicació d'aquest decret.
El text redactat pel Consell Assessor de Dret Civil -com
comentava abans-, com a òrgan de consulta permanent, ha
recollit a la Compilació, que ara reforma la llei, un text que serà
d'aplicació preferent i també supletòria a altres lleis i normes
reguladores, però amb una claredat i amb una seguretat jurídica
com reafirmàvem abans.
El més substancial de la reforma és referent a les donacions
en vida i que elimina el concepte de veïnatge -ho ha comentat
abans una diputada que m'ha precedit-, permetent que aquesta
figura jurídica i aquest dret es pugui aplicar a la població
estrangera. I volia fer una referència important, a la població
estrangera resident a les Illes Balears, i evitar casos de
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discriminació, que no pot succeir a una comunitat autònoma
d'un estat membre de la Unió Europea pel mateix concepte de
ciutadania de la Unió Europea.
Ens ocupam de donar una resposta a un desig i a llevar
inquietud, que és la donació en vida, per als padrins cap als
seus néts. Ens ocupam de donar resposta al fet de poder revocar
o anul·lar, i crec que era important tenir-ho en compte també,
les donacions per determinades circumstàncies, com per
exemple, quan s'hagin deixat ben a un descendents i el
beneficiari, tengui un comportament de maltractament cap al
donant. Ens ocupam de donar una resposta, i això és molt
important també per al nostre grup parlamentari, per al nostre
partit, que pot ser a l’anticipar les herències de vida, permetre
als joves de la nostra comunitat autònoma, evidentment, amb
molta més població, però la incidència ha estat objecte de
debat, avui també, i de comentaris en aquest plenari que els
joves de les Illes puguin planificar el seu futur amb decisions
amb major seguretat jurídica i, sobretot, amb una dotació
patrimonial. Però, evidentment, i vull reflectir que totes
aquestes mesures respecte del tema d'aquesta planificació, ha
d'anar acompanyada de les mesures d’alleujament fiscal i
beneficiaris per a aquests joves i pels seva fita de
l'emancipació, segura, eficaç i real.
Per tant, vull aprofitar de bell nou per tancar la meva
intervenció i felicitar, des del nostre grup parlamentari a la
tasca realitzada pel Consell Assessor durant tot aquest temps,
i, evidentment, per permetre que el consens sigui unànime en
aquesta cambra sobre un aspecte fonamental per a molta
ciutadania que està esperant aquest instrument normatiu, però
sobretot perquè podem traslladar amb una passa, tant de bo
fossin més, que el consens amb moltes polítiques públiques és
imprescindible en aquesta cambra i ja i tot la unanimitat en
molts d'aspectes a regular.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup P arlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula la Sra. Campomar.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Gràcies, president. Creim, des de MÉS per Mallorca, que
avui és un altre dia històric per al Dret Civil balear, modificam
una de les institucions jurídiques més rellevants i pràctiques
d’aquest dret: els pactes successoris. Volem, des d'aquí, donar
les gràcies a la feina i a la professionalitat dels membres de la
comissió assessora, que ho han fet possible l'enhorabona, i
també els convidam a seguir en la recerca per ampliar aquest
dret, i, precisament per millorar-lo.
Els pactes successoris de les Illes Balears són institucions
seculars, de les quals es té constància des de l'edat mitjana, és
bo de dir, però és molt de temps, i en els darrers anys han
viscut aquest autèntic renaixement, i això és una cosa
evidenciada i fidedigna. La seva pràctica ha passat de ser
residual o inexistent a una autèntica implosió, es calcula que

ara actualment entre un 30 i un 40% de la liquidació de l'impost
de successions són derivades d’aquests pactes. I per què, ens
demanam, crec que tots; probablement perquè sempre havien
estat molt penalitzats fiscalment, perquè se'ls considerava, se'ls
equiparava a donacions ordinàries; la Llei 22/2006, de reforma
de l'impost de successions i donacions, en va permetre una
modificació i els donà aquest caràcter de títols successoris a
efectes fiscals i que, per tant, gaudiren de tots els beneficis
prevists inherents en aquesta situació.
Però l'empenta final hem de dir que va ser la sentència, a
causa d’un llarg procés de recursos i de judicial de març de
2016, del Tribunal Suprem. Aquesta jurisprudència es va
considerar aplicable als pactes successoris balears, i a partir
d'aquí és quan es dispara el seu ús i, per tant, varen deixar
d'estar penalitzat tributàriament i varen ser considerats com el
que són, el que realment són: transmissions de naturalesa
successòria. I això és un tema que hem debatut moltes vegades,
perquè hem debatut el tema fiscal, moltes vegades en aquesta
cambra, perquè hi ha hagut discussions entre diferents grups,
però des de MÉS per Mallorca sempre hem defensat
plenament.
I aquest ha estat el canvi que ha propiciat que hagin passat
de ser figures quasi en situació de coma a viure aquesta
implosió i que, a més, introdueixen elements de flexibilitat i
llibertat en la transmissió patrimonial entre generacions, que jo
crec que també han d'evolucionar així com evoluciona la
societat i que els converteix en aquest moment. Jo crec que els
companys que m'han precedit ho han dit, que el món ha canviat,
han canviat les situacions personals i familiars i converteixen
en molt útils en moltes i diverses raons, raons que poden
respondre a múltiples i a diverses causes, ja s'han esmentat,
però també va bé seguir insistint que persones que ja no volen
o no poden gestionar el seu patrimoni i que volen deixar de fer
preocupacions, volen viure tal vegada una jubilació d'una altra
manera, com vivien el nostres padrins i els nostres pares, el
món ha canviat; també volen ajudar els seus fills, hi ha un
problema d'habitatge i volen, precisament, que comencin una
nova vida en plena possessió, diguem, dels seus béns;
l'esperança de vida, vull dir, els fills, de vegades, quan moren
els pares doncs ja tenen entre 50 i 60 anys, evidentment,
evidentment és una raó més perquè els pares puguin deixar
aquests immobles, aquests habitatges quan comencen la seva
vida adulta i comencen una vida d’adult i s’independitzen;
evitar futurs litigis, és evident, entre herències, ho acorden,
prèviament, tots els familiars.
I també una virtualitat pràctica que es dóna molt sovint, que
són les malalties greus degeneratives, on necessiten persones
que tenguin cura i que, per tant, en aquestes situacions es pugui
evitar haver de sol·licitar autorització judicial, sinó que ja la
mateixa llei t’ho pugui permetre.
I, bé, en persones sense descendència, també, que volen que
també tenguin cura i que fins ara no podien utilitzar la cessió
d'aliments, perquè aquesta figura té condicionaments molt
limitats i, possiblement, amb la figura de donació universal que
es proposa amb aquestes figures que proposam avui, i que
s'aprovaran, doncs facilitarà aquesta qüestió.
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Per tant, en conclusió, veiem, per tant, que els pactes
successoris són molt útils, usats i estimats per la societat de les
Illes Balears, i tant de bo, nosaltres creiem i des de Mallorca
propiciam que, fins i tot, siguin pactes que el dret civil general
els pugui adoptar, perquè creiem que en aquesta nova societat
que vivim seria una autèntica innovació i un avanç
imprescindible.
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari VOXActua Baleares, té la paraula el Sr. Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Ara bé, ja parlant un poc del que també figura en aquesta
proposició de llei, que, com han dit, respon a aquesta necessitat
també d'aclarir qüestions jurídiques, perquè és cert que hi va
haver aquesta tendència, però és cert també que moltes de les
persones que intervenien en aquests pactes successoris, com
s’ha dit, notaris, gestors, familiars, propietaris, fills,
descendents, doncs hi havia certes coses que ningú no tenia clar
a veure si era exactament això o es podia interpretar d'aquesta
manera, amb aquesta proposició, amb aquesta llei que esperam
properament aprovar definitivament, i que debatem avui, es
pugui realment eradicar aquesta inseguretat jurídica, hi hagi
una seguretat jurídica en tots aquests pactes successoris, i, a
més, s'han introduït noves qüestions que facilitaran, crec que
s'han anomenat, que es puguin fer aquests pactes successoris de
padrins a nets, que es puguin revocar aquests pactes successoris
si no s’acompleixen, en fi, modernitzar i actualitzar; el que ha
fet aquesta comissió assessora és modernitzar i adequar
aquestes figures jurídiques a la societat de les nostres illes del
segle XXI.
Per tant, aquí reiteram des de MÉS per Mallorca les gràcies
per tota aquesta feina.
Però també, evidentment, no vull deixar d'esmentar, per
acabar, que també respon un poc a la forma que som un
arxipèlag i, per tant, aquesta qüestió també es manifesta de
forma descarnada en el dret civil balear, perquè són drets que
han evolucionat paral·lelament, però de forma una mica
diferent, per tant, cadascú amb les seves singularitats. I aquesta
proposició de llei, aquesta modificació que avançam avui, el
que fa és una passa més endavant en el sentit que, per exemple,
a Eivissa i Formentera, es feia referència al dret civil de
Mallorca, això ja deixa de ser una referència perquè serà propi
d'Eivissa i Formentera, i, a més, ampliarà les qüestions
particulars i molt particulars de les característiques del Dret
Civil d'Eivissa i Formentera.
En el cas de Mallorca i de Menorca, també, que també estan
regulats a un altre paquet, en el qual es regula de forma més
concreta la donació universal i la popular definició, i, per tant,
creiem que amb aquesta proposició de llei, amb aquesta llei que
avançam avui i que properament aprovarem definitivament,
també consolidam aquestes singularitats que ens caracteritzen
dins el nostre arxipèlag, dins el nostre món; vull dir que tenim
un dret civil de les Illes Balears particular, però que també
introduïm les singularitats que ens donen les nostres pròpies
illes, perquè som precisament illes que també tenen les seves
particulars i que nosaltres volem respectar -crec que hi ha
unanimitat en aquest sentit-, i des de MÉS per Mallorca, creiem
que és imprescindible en aquest sentit.
Per tant, res més, enhorabona, gràcies i esperem que
properament i sense massa temps endavant, puguem aprovar
aquesta proposició de llei definitivament. Moltes gràcies.

Gracias, Sr. Presidente. Yo querría destacar, lo primero de
todo, que llevamos dos sesiones, dos plenos de este parlamento,
desde que retomamos la actividad, con dos hechos que son muy
destacables, que es que en el anterior pleno conseguimos sacar
adelante, por unanimidad, el Pacto por la salud mental, y hoy
estamos aquí también para sacar adelante la toma en
consideración, por unanimidad, de esta ley de pactos
sucesorios.
Yo creo que esto demuestra que cuando existe realmente
voluntad de llegar a consensos, se pueden alcanzar estos
consensos, sobre todo cuando vienen respaldados por el trabajo
de expertos, como la Comisión Asesora de Derecho Civil, a la
que doy la bienvenida, como han hecho todos mis antecesores.
Y me gustaría destacar, precisamente, esta voluntad de
llegar a acuerdos, yo también quisiera dar hoy las gracias,
aunque no esté ahora mismo presente, pero a la consejera de
Presidencia, que en nuestro caso, por lo menos, fue la persona
que se puso en contacto y que nos facilitó la posibilidad de
llegar a este acuerdo. Y para nosotros, pues siempre ha sido
muy importante esta voluntad de llegar a consensos en todo
aquello que afecta directamente a nuestros ciudadanos. En este
caso concreto, el dotar de una seguridad jurídica, que ha
llegado un momento que carecía, ese derecho civil propio de
las Islas Baleares, lo que en el resto de España conocen,
normalmente, como derecho foral; este derecho propio o
derecho foral, que no solo es un patrimonio jurídico de las Islas
Baleares o de otros territorios de España, sino que forma parte
realmente de un patrimonio cultural.
Y que, además, nos destaca la importancia que a veces,
cuando nos miramos mucho el ombligo, en la época actual, de
mirar hacia el pasado y ver cómo muchos de los problemas y de
las vicisitudes y de las complicaciones que afectan al ser
humano ya han tenido respuesta en siglos pasados, a veces
incluso más de 1.000 años, en el derecho medieval, en el
derecho romano, en la compilación de Justiniano del Corpus
Iuris Civilis, en el Código Napoleónico, de todas esas fuentes
que bebe nuestro derecho civil y que nos demuestra -insistoque muchos de esos problemas que se planteaban o que nos
planteamos hoy ya se plantearon en el pasado, y que,
simplemente, con una serie de adaptaciones a los momentos
actuales, a la realidad actual, pueden seguir siendo plenamente
válidos hoy en día.
Nosotros nos alegramos muy sinceramente de que haya sido
posible llegar a este consenso. Creemos que son muy
importantes estos pactos sucesorios, porque muchas veces es el
deseo de los padres, de los donantes, respaldar proyectos
vitales de futuro de sus hijos o incluso en lo que puede permitir
la permanencia de las empresas familiares, de los pequeños
negocios familiares, sin verse sometidos a un exceso de carga
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fiscal. No podemos dejar de señalar que nos preocupa, y
esperamos que en el futuro este pacto al que hemos llegado
todos, no se desvirtúe, mediante un incremento de la fiscalidad
de este tipo de figuras, pero hoy creo que, más que día de,
como ha dicho la portavoz, la Sra. Costa, del Partido Socialista,
más que un día de meternos un poquito el dedo en el ojo, es un
día de un motivo de alegrarnos porque esta Cámara realmente
ha sido capaz de dar respuesta a las necesidades de los
ciudadanos.
Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup P arlamentari 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 diputats,
ens sumam des del Grup Parlamentari El Pi a la benvinguda i
al reconeixement de la feina feta pel Consell Assessor de Dret
Civil de les Illes Balears, gràcies a ells som aquí i gràcies a ells
hem pogut construir aquesta unanimitat que -valgui dir-ho- no
és tan inhabitual en aquest parlament com sembla si llegeixen
la premsa.
Des del Grup Parlamentari El Pi donam suport a aquesta
iniciativa per dues raons fonamentals, una general i una
específica. La general, perquè el Grup P arlamentari El Pi està
absolutament a favor de desenvolupar i potenciar el dret civil
propi de les Illes Balears. I això per a nosaltres és molt
important perquè entronca, segons la nostra visió, amb una
concepció d'Espanya plural, diversa, plurinacional, on hi ha
diversitat de drets també privats, que s'han de reconèixer i s'han
de protegir, i que no s'ha de veure el dret civil propi com un
fòssil, perquè moltes vegades segons quines concepcions han
vist aquests drets civil com un fòssil a extingir, evidentment
nosaltres estam radicalment en contra aquesta postura i estam
a la visió antagònica. Per tant, el que nosaltres voldríem és
donar molta força a aquest dret civil, i valgui a dir-ho, que a les
Illes Balears fins a dates recents, ens hem oblidat bastant del
nostre dret civil, de la seva actualització i de la seva
modernització. Per tant, benvingudes siguin iniciatives com
aquestes. Aquesta és la raó general.
I la raó específica de l'objecte de la iniciativa és que,
evidentment, a través d'aquesta proposició de llei es potencia
una figura per a nosaltres molt important i que hi hem fet molta
feina, que és el tema de les herències en vida, dels pactes
successoris. Estam absolutament a favor de donar força a
aquesta institució, perquè permet donar continuïtat de forma
planificada als patrimonis familiars. I és molt important tenir
instruments per aconseguir-ho, i, a més a més, també podem
assolir un objectiu, que és dotar de més seguretat jurídica al
tràfic entre particulars, la qual també pensam que és
benvinguda.
Aquí ja s'ha constatat, nosaltres no ens podem resistir a
tornar-ho a fer, el tema que, evidentment, els pactes successoris
a les Illes Balears s'han potenciat moltíssim per la fiscalitat,
perquè fins que la fiscalitat no va ser prou beneficiosa, aquesta

figura no tenia el predicament que té en l'actualitat i sense voler
ficar el dit a l’ull del Partit Socialista i de Podem, perquè en
això van junts, evidentment, la llei antifrau i la modificació de
la Llei de l’IRPF per intentar minvar els pactes successoris que
es feien a les Illes Balears va ser una lluita en la qual nosaltres
vàrem participar per oposar-nos-hi, perquè si hagués sortit com
estava al projecte de llei que es va enviar al Congrés dels
Diputats, segurament s'haguessin carregat gran part dels pactes
successoris que es fan a les Illes Balears. Gràcies a la pressió,
modestament també la d'El Pi, vàrem aconseguir una
normativa, jo crec que raonable per compatibilitzar aquesta
lluita contra el frau fiscal i la continuació de la institució dels
pactes successoris.
L'objecte de la llei, ja s'ha dit, s'amplien els subjectes que
poden fer pactes, inclouen béns que fins ara no podien ser
objecte dels pactes successoris, es regula la revocació i hi ha,
evidentment, millores tècniques. Tot aquest conjunt normatiu
ens pareix que ens dóna una seguretat jurídica molt important,
però sobretot el que fa és afavorir que es facin més pactes i que
els ciutadans de les Illes Balears tenguin més garanties a l'hora
de donar aquesta continuïtat al seu patrimoni familiar. Per això,
el Grup Parlamentari El Pi donarà suport de manera entusiasta
a aquesta proposició de llei.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià, Donam la paraula al Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula el Sr. Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sr. President. Bon dia, de nou, senyors diputats,
diputades, senyors membres del consell Assessor de Dret Civil
de les Illes Balears, així com del pitiús, Sr. Bibiloni, també el
reconeixement a Ángel Navarro, que sabem que també ha fet
bona tasca.
Ara mateix, com bé han dit portaveus que m'han precedit,
és complicat ara mateix, han parlat els portaveus que m'han
precedit d'una proposició de llei, a més, que és unànime, cosa
molt poc sovint en aquesta cambra, i, com ha dit el Sr.
Rodríguez, duim dues setmanes
amb propostes així, esperem que s’hi sumin més setmanes que
hi hagi unanimitat a la bancada de la dreta amb més propostes,
esperem que sigui així.
Queden poques coses a dir, però quines qüestions volia
remarcar aquí? Bé, justament la part pitiüsa aquest assumpte,
perquè sí que n'ha parlat la Sra. Costa per començar, i ara ho
faré jo per tancar, perquè ell és eivissenca i jo formenterer, i
potser és una qüestió que tenim molt, molt present. Per la part
que pertoca a aquesta proposició de llei, quan vam fer aquella
reunió en la qual es van presentar, jo sí que em vaig quedar
amb una qüestió, és com que es “pitiüsitza” tot el dret civil
balear en aquesta qüestió, perquè qüestions que es feien ja al
dret civil pitiús en la qüestió dels pactes successoris, veiem
com s’estenen també a les illes de Menorca, de Mallorca que
no tenien dins dels pactes successoris.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 132 / 20 de setembre de 2022

També es va parlar dels 80 articles que desenvolupen els 5
que hi havia abans, és molt important aquest desenvolupament
de l'articulat, perquè són uns drets que existien al dret foral de
les Illes Balears i que ara mateix queden més clars, més ben
definits. Per exemple, el dret de la revocació, el dret que el
tema ... que hi hagi obligatorietat de la transmissió, també als
legítims que no estava establert i aquesta llei sí que estableix;
també la distribució que s’ha fet de l'articulat, que són tres
títols, un per a la part comuna de totes les Illes, un altre per a
Mallorca i Menorca, i un altre per a Eivissa. I Formentera. Són
qüestions importants, perquè la realitat -com bé ha dit la
portaveu de MÉS per Mallorca- de cadascuna de les Illes, que
som un fet insular, quedi reflectida en una llei del dret propi.
També és cert que hi ha hagut una explosió d’aquest tipus
de pactes els darrers anys, és important que no és una llei fiscal,
sinó que és una llei només jurídica, però que sí és cert que ha
estat un tema, crec que paraules que va dir el Sr. Bibiloni, que
era un tema ja de conversa familiar, un tema que ha arribat a la
part social, ha sortit la part jurídica per ser un tema social. Tots
coneixem algú que ha fet algun tipus d’aquest pacte i que, per
sort, avui en dia, amb el problema que hi ha de l’habitatge i
dels canvis, poden gaudir d'un habitatge ara mateix que els seus
pares o els seus avis han pogut traslladar-los com a propietat.
No a moltes bandes del nostre estat, només a Galícia, País
Basc, Catalunya, Navarra, Aragó i ara mateix a les Illes
Balears, són els llocs que tenen definit aquest tipus de pacte,
així que podem estar orgullosos que som a alguns dels llocs en
els quals es fa.
També vull destacar perquè ha tingut aquesta expressió -ho
ha dit també el Sr. Melià-, perquè tenim més esperança de vida
al nostre país, llavors és una qüestió que puguem fer aquesta ...
herència en vida, aquest pacte perquè pugui fer efectiu el més
propi.
No m'hi estendré més, perquè crec que s’ha dit tot el que es
podia dir d’aquests pactes. Sí que estic molt content de poder
formar part d'una qüestió que sigui per unanimitat. I, com he dit
fa una estona, esperem que hi hagi més propostes que siguin
per unanimitat, perquè no sempre sigui una qüestió de
divergències, entre una banda i l’altra.
Moltes gràcies.
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(Aplaudiments)
IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 5287/22, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a impulsar mesures de
suport a les dones en situació de prostitució.
Passam al quart punt de l'ordre del dia, que consisteix en el
debat i la votació de les proposicions no de llei i debatrem, en
primer lloc, la Proposició no de llei RGE núm. 5287/22, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a impulsar mesures de
suport a les dones en situació de prostitució.
Començam el debat amb la intervenció, per part del Grup
Parlamentari Socialista, de la Sra. Cano.
LA SRA. CANO I JUAN:
Jo voldria saludar les entitats i persones que avui ens
acompanyeu en aquest debat per impulsar mesures de suport a
les dones en situació de prostitució.
Sabem, gràcies a un estudi fet pel grup de la Universitat,
d'estudis de prostitució, que quasi 9 de cada 10 dones
prostituïdes ho deixaria si pogués. Aquest estudi, a més, posava
al descobert que el 70% de les dones entrevistades havien patit
violència física, psicològica o sexual el darrer any. Les dones
prostituïdes són dones que pateixen estrès posttraumàtic i la
seva taxa de mortalitat és un 40% superior, no debades el
Parlament Europeu va aprovar una resolució, el 2014, que
parlava de la prostitució com esclavitud i una pràctica contrària
a la dignitat humana.
La prostitució té a veure amb el patriarcat i amb on ens ha
col·locat a les dones, té a veure amb la globalització neoliberal,
la feminització de la pobresa, la desigual, distribució de poders,
amb la banalització del sexe com a objecte de consum, i, com
diu Ana de Miguel, és una escola de la desigualtat humana, on
ens jugam el propi concepte del que ha de ser un ésser humà i
del que valoram o no com a societat. L’aniquilació de la idea
del sexe com a reconeixement.
I per què ens rebel·lam davant la realitat que hi hagi
“otras”, “les altres” al servei de desitjos de tercers, i perquè
recollim el guant d'aquest estudi, proposam una bateria de
propostes de caire educatiu, social i laboral per contribuir a
millorar la vida de les dones prostituïdes.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Un cop finalitzat el debat, procedirem a la votació. I la
Presidència demana si la cambra pren o no en consideració la
proposició de llei debatuda.

Per això, la nostra primera proposta és instar el Ministeri
d'Igualtat perquè validi un projecte on és líder la nostra
comunitat, el Govern de la mà d'altres comunitats autònomes,
per tal de donar resposta a les dones que es troben en context
de prostitució; l'eliminació de la tracta i l'explotació sexual
infantil comercial, que permetria donar solucions integrals a
2.500 dones.

Passam a votar. Votam.
Sra. Font?
El resultat de la votació presencial són 52 vots afirmatius,
cap no, cap abstenció; 1 vot per videoconferència positiu; i
també 1 vot telemàtic positiu; el que dóna un resultat total de
54 sí, cap no i cap abstenció.

Per altra banda, també demanam l'actualització del Pla
autonòmic de lluita contra el tràfic de dones i nines amb fins
d'explotació sexual, que caduca aquest 2022. Aquest pla ens ha
permès visibilitzar tota una sèrie de problemàtiques i començar
a posar fil a l'agulla, i l’hem de revisar.
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Lluitam contra Goliat, perquè la indústria proxeneta estén
els seus tentacles amb noves narratives que fan que els seus
interessos romanguin intactes, i a les joves veiem com les
bombardegen amb la idea que poden treure profit del seu cos,
i ho veiem en fenòmens com Onlyfam, Onlyfans o a Sugar
Daddys, prostitució que és 2.0, i de la mateixa manera creix el
consum de la pornografia entre els joves, de cada vegada més
violent i deshumanitzant.

Per al Grup Socialista, acabar amb una realitat que atrapa
essencialment les dones pobres i de contextos vulnerables és
una exigència democràtica, perquè aspiram a un model de
societat on la prostitució, així com va ocórrer amb l'esclavitud,
sigui abolida.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Això causant estralls a nivell emocional i modifica els
patrons dels joves a nivell d'igualtat i relacions sexoafectives.
Així que no ens en queda d’altra que donar aquesta gran batalla
a través de la d'educació i la sensibilització, per evitar el que els
experts denominen desconnexió empàtica d'una generació de
joves envers la idea de què les dones som éssers humans i que
el sexe no és violència.
Hi ha diversos camins i experiències, nosaltres miram cap
al nord d'Europa, cap a Suècia o Noruega, on hi ha legislacions
i normatives abolicionistes que han provocat un canvi de
paradigma, un canvi social, i s'ha reduït significativament el
nombre d'explotació i dones en situació de prostitució.
Dintre del marc competencial que tenim plantejam
consensuar ordenances amb els consells i la FELIB des d'un
punt de vista abolicionista, això vol dir per desincentivar la
compra de sexe i penalitzar els puters, mai, mai, mai les dones
en situació de prostitució, i posar tots els recursos socials al seu
abast.
Són moltes les polítiques que hi hem destinat els darrers
anys, vàrem tornar la targeta sanitària a les dones immigrades;
les prostitutes varen veure com es quedaven excloses i la vàrem
tornar; la Renda Social Garantida; i ara hem d'anar una mica
més enllà, donar-li una empenta més a través de programes
d'orientació acadèmica i professional, acreditar competències,
potenciar l'accés a les matrícules de formació professional,
proposar subvencionar els costs de la convalidació de títols,
accelerar-los al màxim per homologar-los entre universitats
d'altres països, ja que aquest és un problema amb el qual es
troben algunes dones.
Aprofitar també els fons europeus per poder contractar
dones en situació de prostitució i fomentar la seva inserció;
continuar reforçant projectes de mentoria o emprenedoria amb
microcrèdits que permetin obrir negocis.
I volem també que aquest parlament declari que la
prostitució és una forma de violència sexual, incompatible amb
els drets humans i una societat igualitària, i instam el Govern a
intensificar la lluita contra el proxenetisme, contra els que es
lucren directament o indirectament de la prostitució i els
compradors de sexe, que diem ben alt i clar que són
cooperadors necessaris de l'explotació sexual de les dones.
Aquesta és una proposició no de llei, amb mesures
concretes de caire social, laboral i educatiu, i amb una
declaració final que obliga que cada grup es posicioni envers
la prostitució, és important que la societat sàpiga on es troba
cadascú.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Intervenen els grups parlamentaris que han
presentat esmenes. En primer lloc, el Grup Parlamentari Mixt,
per defensar l'esmena RGE núm. 7552/22, la Sra. Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Correcte, bon dia, em sentiu? Em sentiu?
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, Sra. Font, quan vulgui.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. El debat que
ens planteja avui el Grup Socialista té molts més vessants del
que pot semblar, en línies generals, tothom està d'acord que s'ha
de lluitar perquè cap dona que no ho vulgui es vegi empesa a
exercir la prostitució. Les dades ens indiquen que la gran
majoria de dones que exerceixen la prostitució no ho farien si
poguessin dedicar-se a una altra cosa que les permetés viure
dignament.
De la mateixa manera, les dades també indiquen que la
majoria de dones que exerceixen prostitució són migrades.
Davant aquest fenomen, hi ha la postura abolicionista la
qual reivindica l’abolició de la prostitució. Ara bé, si demà el
Govern dictés l'abolició de la prostitució, possiblement aquesta
se seguiria exercint per altres vies, segurament el que
aconseguiríem és empitjorar les condicions de les dones que
exerceixen la prostitució; per exemple, si es tanquen els pisos
on s'exerceix la prostitució, les dones es veurien obligades a
desplaçar-se al domicili del seu client, cosa que les deixa més
exposades a altres classes de violència.
Per tant, aquesta postura abolicionista no ens serveix, ja que
el que s'ha de fer és lluitar perquè cap dona que no ho vulgui no
es vegi empesa a exercir la prostitució; per exemple, afavorir
l'accés de la dona al mercat laboral, regulat en condicions
dignes o derogar la Llei d'estrangeria perquè les dones que
actualment es considera que estan en situació administrativa
irregular puguin incorporar-se a aquest mercat laboral i regulat,
ara no poden.
Curiosament, aquesta iniciativa motiu del debat, no fa cap
menció a aquesta Llei d'estrangeria, i per açò hem presentat la
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nostra esmena, cap debat sobre prostitució no ha de ser sense
incloure la derogació de la Llei d'estrangeria en aquest sentit.
Per tant, esper que la Sra. Cano vegi amb bons ulls acceptar la
nostra esmena.
És necessari un abordatge que se centri en la gran connexió
que hi ha entre prostitució i pobresa, i prostitució i masclisme,
i atacar les causes estructurals que ho possibiliten, per tant
l'aproximació a l'abolicionisme passa per plantejar un element
de drets humans real en qüestions com la salut o l’habitatge.
Així, tal i com s’indica a l’exposició de motius, el PSOE ha
registrat al Congrés una proposició de llei abolicionista per
prohibir totes les formes de proxenetisme a Espanya per
reintroduir al Codi Penal la terceria locativa, que ja hi va ser
inclosa fins a l'any 95. Però què és la terceria locativa?
Consisteix a perseguir i sancionar les terceres persones que es
lucren amb la prostitució, com pot ser el proxeneta, però també
les persones que, per exemple, tenen un local perquè s’hi pugui
exercir la prostitució.
Això, quan s’ha fet a altres països d’Europa ha provocat (...)
les dones que exerceixen la prostitució, no ja des dels locals on
l'exerceixen, sinó dels pisos que tenien llogats per (...). Per tant,
sembla que el que fa és deixar les dones que exerceixen la
prostitució en unes condicions pitjors.
Abans insistíem que és un debat amb moltes arestes, i tant
que ho és i fa caure en incoherències. La proposició de llei no
farà que la prostitució desaparegui, tampoc no ha passat en
alguns països, és més, podem assenyalar (...) que el Congrés
debati aquesta llei mentre estam donant llicències als
empresaris per als seus clubs o que la prostitució compti per al
PIB.
Pel que fa al nostre posicionament envers la iniciativa, els
punt 1 a 8 els trobem prou raonables i els votarem a favor, però
si que pensam que les esmenes presentades tant per MÉS per
Mallorca com per Unides Podem milloren i matisen la
redacció.
Pel que fa al punt 9, el trobam (...) abolicionista, hi votarem
en contra pel que explicàvem abans, una mesura així farà que
les dones que es dediquen a la prostitució ho facin en unes
condicions pitjors i amb més risc de vulnerabilitat i no (...) la
garantia que aquestes dones tenguin altres alternatives i que
siguin reals.
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sistema en què vivim i involucrar tota la societat, és una lluita
per la igualtat i dignitat de (...)
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos per defensar les esmenes RGE núm. 7556 a
7564/22, té la paraula la Sra. Sans.
LA SRA. SANS I REGIS:
Gràcies, presidenta. Estam davant una iniciativa de gran
complexitat, com és la prostitució, que, a més, ha estat objecte
d'un profund debat dins el moviment feminista. Nosaltres
entenem que aquesta qüestió forma part d'un procés obert de
debat i amb permanent construcció i reflexió, i que les postures
no poden ser absolutes. A diferència d'altres partits que fins ara
s'havien tornat al poder on havia primat la inactivitat, nosaltres
hem apostat per un treball col·lectiu i, sobretot, basat l'escolta
activa dels diferents agents de la societat civil i de veus
expertes, fet que ens ha permès arribar a tota una sèrie de
consensos.
És fonamental que per protegir totes aquelles dones que
volen sortir de la prostitució, comptin amb mesures que ho
permetin, algunes, com les que està implantant el Govern de
l'Estat, com, per exemple, garantir condicions materials per a
les víctimes de tràfic humà, explotació sexual i dones en
context de prostitució, com les que es recullen en el Pla
d'inserció sociolaboral, però és evident que calen moltes
accions i polítiques en aquest sentit. Nosaltres compartim un
horitzó abolicionista, no obstant això, pensam que hi ha moltes
qüestions que necessiten certes i resoltes abans d'arribar-hi i per
això lamentam que l'escolta activa de la qual parlàvem no
estigui actualment dins la metodologia del Partit Socialista per
abordar aquesta qüestió, perquè cal una anàlisi de la situació de
les Illes Balears molt més rigorosa del que s'està fent per tal de
poder plantejar totes les solucions adequades a totes les
qüestions que s'han de resoldre abans d'arribar a aquest horitzó
abolicionista.

El punt 10è és el més conflictiu i el que genera més dubtes,
ja que, tot i entendre els objectius, és posar el focus sobre els
clients intermediaris, la veritat és que (...) real, algunes
propostes poden augmentar la vulnerabilitat d’aquestes dones.
També en aquest sentit (...) acurada i interessant, i per això,
Sra. Cano, ens agradaria que la pogués acceptar.

També s'han de tenir clars tota una sèrie de conceptes que
pensam que no es plantegen adequadament la iniciativa per
poder aportar solucions adequades. No obstant això, no estam
fent un discurs per oposar-nos a la iniciativa presentada avui,
sinó tot el contrari, ho feim per tal de millorar-la, i per això
hem presentat tot un paquet d'esmenes. Per a nosaltres és
fonamental que tot el que tengui a veure amb les dones en
contextos de prostitució es faci i es tracti des d'un enfocament
de drets humans, i, en aquest sentit, giren les nostres esmenes.

Vaig acabant. Aquest és un debat que cal fer des de la
calma i contemplant tots els vessants que toca. Primer cal
eliminar tots aquests elements que vulneren els seus drets, com
per exemple, la Llei de seguretat ciutadana, que permet
sancionar les treballadores sexuals que exerceixen a la via
pública, per delicte de desobediència (...) canviar l’antic

En primer lloc, consideram que és imprescindible reforçar
els drets humans de les dones víctimes de tràfic humà,
explotació sexual i dones en situació de prostitució mitjançant
l’autonomia econòmica i residencial, facilitant l'accés a
l'ocupació, a l'habitatge, a l'atenció psicosocial i sanitària i a la
seva recuperació integral. I en aquest sentit, també es fa
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inajornable la tramitació d'una llei integral contra la tracta en el
Govern de l'Estat.
En segon lloc, la recent aprovació de la llei del “només sí és
sí”, ha suposat un canvi de paradigma en la llibertat sexual de
les dones. Per primera vegada, la llei reconeix el tràfic humà i
l'explotació sexual com violència contra les dones, cada
administració de les Illes Balears a l'àmbit de les seves
competències ha de desplegar urgentment les mesures previstes
en aquesta llei, perquè hem de ser conscients que som un
territori líder en violència sexual contra les dones i que no
podem esperar per actuar i aplicar la llei.
En tercer lloc, aviat finalitzarà el pla de coeducació, és
necessari posar en marxa tota la maquinària per avaluar aquest
pla i, sobretot, aplicar al nou la conscienciació i la
sensibilització dels perills que amaguen darrere les xarxes
socials a través, per exemple, de les relacions Sugar Daddy i
Sugar Baby o les subscripcions a plataformes de contingut
sexual.
En quart lloc, a l'exposició de motius, tot i haver una variant
del 30%, Sra. Cano, vostè ha comentat que entre el 62 i el 90%
de les dones en situació de prostitució i tràfic humà es troba en
situació administrativa irregular, però només ho veim com un
argument més, i seria incomprensible que no arribéssim a un
acord per instar el Govern de l'Estat a una modificació de la
Llei d'estrangeria, que està convertint les vides de les persones
migrants en una constant vulneració de drets, la situació
administrativa de les persones no ha de suposar una disminució
de la seva garantia de drets ni agreujar la seva vulnerabilitat.
En cinquè lloc, no ens oposarem a l'estudi de la possibilitat
de sancionar els consumidors de la prostitució, tal com
plantejam a la nostra esmena, encara que ens sembla molt més
eficaç que per desincentivar la demanda, sigui a través del
desplegament de mesures de prevenció i sensibilització.
Compartim que hem d'evitar la criminalització de les dones
i que altres experiències proven que aquestes ordenances a
vegades fan això precisament, i per aquest motiu nosaltres
esperam que acceptin introduir el concepte d'“explotació en la
prostitució”, que és el que tècnicament utilitza la CEDAW,
perquè pensam que no haurien d’ignorar les recomanacions
internacionals en cap cas. El comitè de la CEDAW ha estat
molt clar en el seu article 6, on estableix clarament els límits
fins on compromet els estats, que és adoptar mesures
apropiades, fins i tot de caràcter legislatiu, per suprimir totes
les formes de tràfic de dones i explotació de la prostitució de la
dona. L’últim document d’observacions finals a Espanya és de
2015 i va en la mateixa línia i la recomanació general número
35 sobre la violència per raó de gènere contra la dona insta els
estats a no promulgar i, en el seu cas, a abolir qualsevol tipus
de mesura que condueixi a penalitzar les dones que exerceixen
la prostitució, perquè les dones són subjectes de dret, i pensam
que en el seu punt 10 per a res ho són, i per això demanam que
també s'aprovi la nostra esmena i que, per tant, s’escoltin les
recomanacions internacionals.
Moltes gràcies, presidenta.
(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Sans Ara és el torn del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, per defensar les esmenes RGE
núm. 7565 a 7574/22, la Sra. Campomar.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Gràcies. Sra. Cano, clarament, des de MÉS per Mallorca
rebutjam que el debat sobre prostitució es mogui entre la
polaritat del regulacionisme o l’abolicionisme que vostè ha
plantejat, una actitud que trobam que rebutja qualsevol escolta
i qualsevol participació d'altres coses. Sembla increïble.
La voluntat d’abolir la prostitució necessita respostes
globals i de generació de drets si no es volen malmetre més els
drets de les dones que es troben exercint la prostitució. El debat
regulació/prohibicionisme és fals. La majoria social rebutja la
prostitució i l'exercici i el consum d'aquesta és fruit d'un
sistema masclista, racista, colonial i neoliberal, un feminisme
que incideixi en els canvis socials i en les polítiques públiques
ha de partir del que hi ha allà on feim front i ha de ser un
fenomen polític amb propostes concretes, no només ideològic.
Des de MÉS per Mallorca compartim un 80% de la
proposició i donarem suport des del punt 1 al 8, hem fet
esmenes perquè creim que es pot millorar la redacció, creim
que la paraula “prostituïdes” és una marca, creim que marca les
persones que exerceixen la prostitució de forma negativa; és un
llenguatge que nosaltres rebutjam. També creim que hem fet
esmenes tipus que el suport per sortir del món laboral i amb
ajudes han de ser les dones en situació de vulnerabilitat més
ampli, precisament en un exercici de prevenció que no hi hagi
dones que estan a punt d’exercit i que precisament no s'hi hagin
de posar.
En segon lloc, des de MÉS per Mallorca consideram que
l'aposta per donar tots els drets socials i laborals i necessaris a
les persones que es veuen abocades a exercir aquesta activitat
comença per la Llei d'estrangeria i que està suposant la
principal eina d'esclavització de les dones del segle XXI. La
realitat -i vostè ja ho ha dit-, entre el 62 i el 90% de les dones
que exerceixen la prostitució a les Illes Balears es troba en
situació administrativa irregular, i l'estudi de la UIB, que crec
que va encarregar l’IBDona afirma que quasi 9 de les 10 dones
que l’exerceixen, si trobassin una feina i poguessin regularitzar
la seva situació, no l’exercirien; que 2 de cada 3 dones ho fan
per mantenir la seva família i que entre el 30 i el 50%
d’aquestes dones han estat víctimes de tràfic de persones amb
finalitat d'explotació sexual.
Per això trobam a faltar a la seva proposició mesures
imprescindibles que nosaltres hem posat damunt la taula, com
és la modificació de la Llei d'estrangeria, que altres grups
també ho han fet, nosaltres, si accepta qualsevol de les esmenes
que van en aquest sentit, hi donarem suport, perquè només un
enfocament interseccional de la prostitució ens permetrà
avançar en la seva desaparició, perquè sense parlar de racisme,
d'immigració, d'estrangeria, d'habitatge és absurd i enganyam,
i ens enganyam a nosaltres mateixes.
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En tercer lloc, també hem presentat, pretenem fer la
diferenciació clara entre víctimes de tracta o d'explotació
sexual i les dones que exerceixen la prostitució, per això, deixar
voler demanar que es deixin de mesclar aquests dos conceptes,
per a nosaltres tota la prostitució no es tracta ni l'explotació
sexual, i el proxenetisme actualment ja és un delicte. Per tant,
hem presentat una esmena per tal que s’insti el Govern de
l'Estat a tramitar i aprovar com més aviat possible aquesta llei
de tracta que sigui de forma integral.
Però per a MÉS per Mallorca, la política penalista s'han de
centrar prioritàriament en el fenomen de tracta i explotació
sexual, perquè tots els estudis que s'han fet, i crec que els
companys ja ho han esmentat i jo vull esmentar aquí Amnistia
Internacional, Irlanda el 2020, Argentina el 2016, Metges del
Món a França el 2018, tots diuen i afirmen que les ordenances
municipals punitives en realitat empitjoren la situació de les
dones, les marginen més i les precaritzen més. Per tant,
nosaltres demanam la supressió d'aquest article 9 i, a més, hem
d'afegir que la persecució dels delictes d'explotació no és
competència municipal, no és competència municipal, i en això
feim una afirmació contundent.
En quart lloc, i en relació amb el punt 10, consideram que
perquè hi hagi violència hi ha d'haver manca de consentiment,
en coherència amb la principal novetat de la Llei de llibertat
sexual, i si eliminam la possibilitat que les dones consentin, les
infantilitzam, perquè si no és violència, si tot és violència, com
protegirem una prostituta violada?, i no ho deim només
nosaltres, la prostitució no ha de ser considerada violència
masclista, tal com manifesten organismes internacionals, com
l’ONU, Dones, ONU SIDA, OMS, Aliança global contra la
tracta de dones i Amnistia Internacional, entre d'altres. Per tant,
si el que es volia era també equiparar aquestes dones a donar
accés a dret a accedir a serveis i recursos d'atenció de violència
masclista, independentment de si exerceixen la prostitució, hi
són i hi tenen accés. Per tant, també, nosaltres hem fet una
esmena en aquest punt 10 que esperam que també ens acceptin.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. És el torn del Grup Parlamentari Popular
per defensar les esmenes rge núm. 7577 a 7582/22, la Sra.
Durán.
LA SRA. DURÁN I CLADERA:
Molt bon dia, diputades i diputats. Avui estam davant una
PNL que el seu títol és “impulsar mesures de suport a les dones
en situació de prostitució”, i aquí sempre ens hi trobaran,
sempre trobaran el Partit Popular, sigui allà on sigui que es
presenti, a qualsevol institució i també aquí, al Parlament de les
Illes Balears. Nosaltres creim que és necessari establir tota una
sèrie de mesures de formació, de sensibilització, d’evitar i
lluitar contra la coacció, i que qualsevol dona pugui tenir les
ajudes necessàries per sortir, a un moment determinat, de la
prostitució, si ella ho desitja i, per suposat, a lluitar en contra
de l'explotació i en contra de la tracta.
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Hem de dir que si parlam de tràfic amb finalitat d'explotació
sexual, en constitueix una de les màximes expressions la
violència de gènere i s’hi sol al·ludia com una forma
d'esclavitud moderna, la seva erradicació, l'erradicació de
l'explotació sexual del tràfic de la tracta serà sempre un eix
prioritari per al Partit Popular. Per això nosaltres el Partit va
incloure una esmena als pressuposts generals de l'Estat de 2022
per al desenvolupament, per al desenvolupament de
l'avantprojecte de la llei integral sobre aquesta matèria. Va
incorporar una esmena relativa a un programa de recuperació
de víctimes de tràfic i una altra sobre l'elaboració de protocols
de detecció, identificació, assistència i protecció de menors
d'edat de víctimes de tràfic. Per contra, el Govern del Sr.
Sánchez, el PSOE, no ha estat capaç de complir amb la mesura
257 del Pacte d'Estat contra la violència de gènere, que hem de
dir que era del 2017, que era aprovar una llei integral i
multidisciplinària contra el tràfic d'éssers humans amb la
finalitat d'explotació sexual.
Des del Partit Popular venim reclamant al Govern
l'aprovació d'aquesta llei integral, consensuada amb les entitats
i organitzacions especialitzades, adaptada a la normativa
internacional i, especialment, al protocol de Palerm que, en
graus objectius, està determinat per pes: perseguir el delicte,
prevenir el fenomen i protegir sempre les víctimes.
Entrant en la matèria d'aquesta proposta que avui ens han
presentat aquí i sempre dins les nostres competències, que són
les competències autonòmiques, hem de dir que nosaltres
donarem suport als punts 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, i si s'acceptassin les
esmenes que ha presentat MÉS per Mallorca en aquests punts
que he comentat, també hi vendríem a bé. Per tant, a tot el que
siguin mesures bones per a les dones que exerceixen la
prostitució a les Illes Balears, sempre hi donarem suport.
Hem de dir que hem presentat diferents esmenes, una al
punt 2, hi hem presentat una esmena que nosaltres crèiem que
abans de renovar el Pla en contra de l'abolició de la prostitució
i de la lluita contra la tracta de dones i nines, s'havia d’exercir
una revisió i una modificació sempre per millorar aquest pla.
Per tant, el Partit Socialista ens ha presentat una transacció que
acceptarem, no tenim cap problema.
Al punt 10, nosaltres hem presentat una esmena, ens
mantenim en la nostra esmena presentada i no acceptarem la
transacció que ens ha presentat el Partit Socialista.
El punt 9, votarem directament en contra del punt 9. Hem
de dir que no és una competència ni autonòmica ni municipal.
Una vegada més, el Govern de les Illes Balears vol passar una
normativa als ajuntaments que no tenen cap tipus de
competència, no podem carregar amb una normativa
abolicionista als ajuntaments. Hem de dir que nosaltres, el
Partit Popular al Congrés dels Diputats, dia 7 de juny, vàrem
donar suport a la tramitació d'una proposició de llei del PSOE
per prohibir el proxenetisme en totes les seves formes, al
Congrés de Diputats, i que en el tràmit d'esmenes a l'articulat
millorarem, perquè hi ha molt de marge de millora, la seva
redacció, sempre pensant en els més vulnerables, víctimes de
tràfic amb finalitats d'explotació sexual. Per tant, aquí aquest
punt 9 no el votarem a favor, hi votarem en contra.
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Les esmenes d'addició, hem presentat: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Consell Insular de Mallorca a la realització
d'una auditoria de procediments sobre els casos d'explotació
sexual de nines i nins tutelats per l'IMAS.” Aquest punt és un
dels punts que va sorgir de l’informe d'experts, vull dir, al
consell Insular no es va voler fer una comissió d'investigació,
però es va fer una comissió d'experts, i un dels primers punts
que va dir la comissió d'experts, que ens va costar a tots 30.000
euros, va ser que s'havia de fer una auditoria de procediments.
No entenc perquè els partits polítics que donen suport al
Govern poden estar en contra de fer una auditoria de
procediments. El nostre portaveu en el Consell Insular de
Mallorca, Llorenç Galmés, ha dit que quan nosaltres governem
la farem, és necessària. Per tant, aquesta auditoria de
procediments es farà amb vostès o sense vostès. I seria bo que
tots avui donàssim aquest missatge: que creiem en la millora
dels procediments dels menors tutelats que han estat explotats
sexualment, nines o nins, i que lluitam per a això.
I hem presentat una altra proposta, també, perquè el Govern
de les Illes Balears dissenyàs i implementàs un diagnòstic i una
sèrie de qüestions més, que ens han presentat una transacció, el
Partit Socialista, i que també acceptarem.
Hem presentat una esmena que consideram important, que
és que instam el Govern de l'Estat a reforçar amb recursos i
personal els cossos de seguretat de la Guàrdia Civil i de la
Policía Nacional, encarregats de la lluita contra l'explotació
sexual a les Illes Balears i les xarxes de tràfic de dones i nines.
Tenim un problema i el tenim tota la societat espanyola i el
tenim també aquí, a les Illes Balears, per tant, necessitam els
màxims recursos per lluitar en contra d'aquest problema.
I per acabar, hem presentat una altra esmena, que és que el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
aprovar una llei integral i multidisciplinària contra el tràfic
d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, tal i com
estava compromès amb la mesura 257...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Durán, termine, por favor.
LA SRA. DURÁN I CLADERA:

LA SRA. DURÁN I CLADERA:
... -sí-, i crec que hauríem de donar un missatge seré que sí que
estam a favor de totes aquelles mesures que siguin bones,
encara que sigui just perquè una bona surti de la prostitució, si
és el que ella vol.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gracias, Sra. Durán. Es el turno de la fijación de posiciones,
el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la Sra. Guasp.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Gracias, vicepresidenta, buenos días, señoras y señores
diputados. Vaya por delante mi repulsa y la de mi grupo
parlamentario sobre la trata de mujeres, sobre la trata de niñas
con fines de explotación sexual. Y ya les pido aquí, a todos los
grupos con representación nacional, que lo responsable es
trabajar de una manera consensuada por una verdadera ley de
tratas.
Pero, miren, el principal problema y el debate no es si
prostitución sí o prostitución no, como nos plantea siempre el
Partido Socialista, el puritanismo más absoluto de la izquierda,
con su paternalismo, revertido de moralina, que, además,
comparte con el Partido Popular y con los conservadores, como
ya se vio en el Congreso de los Diputados. Hoy estoy de
acuerdo con muchas portavoces que me han precedido, y el
trabajo sexual es una realidad, és una realidad que negarla o
intentar criminalizarlo solo ahonda en la desprotección de las
trabajadoras y trabajadores sexuales.
Sobre todo esta proposición no de ley tiene esa esencia,
como siempre hace el Partido Socialista y ha hecho en el
Congreso, es mezclar prostitución con mafias, explotación
sexual y trata. Y el problema que tiene este país y que ha tenido
durante 40 años es que no ha habido voluntad política, ni por
parte del Partido Socialista ni por parte del Partido Popular, en
regular una realidad en España, como sí tiene Nueva Zelanda,
como sí tiene ahora mismo Bélgica o Países Bajos.

... del Pacte contra la violència de gènere.
I he de dir -sí, ja acab-, he de dir que aquesta llei és
necessària perquè l'hem aprovada, aquest punt d’instar el
Govern que es faci aquesta llei integral, l'hem aprovada un pic
i un altre, en comissió, en ple, a moltes institucions, i fa ben
molta falta.
Per tant, crec que hem de donar... avui seria un bon dia,
perquè avui no és un dia per tenir un debat intens sobre abolició
o regulació, crec que no estam per això,...
LA SRA. PRESIDENTA:
Por favor, termine.

Miren, compromiso contra la trata, la mafia y la explotación
sexual, toda la del mundo, oportunismo y populismo, cero.
Criminalizar a toda la prostitución nunca lo hará mi grupo
parlamentario ni mi partido, porque lo único que se hace es
desprotegerlas y ponerlas en una situación de mayor
vulnerabilidad.
Estamos de acuerdo con que la prostitución origina una
situación en la que existe la trata de personas, por supuesto,
pero no en todos los casos, y también hay que visibilizar,
proteger y dar amparo social a estas mujeres, y no seguir
estigmatizándolas. Se trata de una cuestión muy compleja y, en
gran parte, oculta, porque no existe ningún establecimiento
público, y ustedes quieren condenarlas más a la desprotección.
Y fruto de esta situación, se da la terrible situación de que hay
muchas mujeres que ven vulnerados sus derechos. Es por ello
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que, de manera pragmática, huyendo del populismo y de las
grandes proclamas, irrealizables completamente, como la
abolición, igual que hay que huir también de los anuncios
oportunistas e interesados a los que lamentablemente estamos
acostumbrados, insisto, desde Ciudadanos, por supuesto que
tenemos el compromiso de combatir las mafias y eradicar la
trata y la explotación sexual, esa es nuestra prioridad, pero
somos conscientes de que la prostitución no va a desaparecer
con una iniciativa, con una PNL en este parlamento, o
simplemente con cerrar los ojos y ponerse una venda, como
lleva 40 años sucediendo en nuestro país, hace falta valentia,
hace falta realismo para abordar esta actividad, como lo hacen
los países de nuestro entorno.
¿Qué pasa con las mujeres que quieren ejercer la
prostitución, de forma libre y consentida? ¿Dónde están aquí
las feministas para defenderlas? Es que el Partido Socialista
quiere penalizarlas hoy con esta PNL, ¿cómo se creen ustedes
que las van a salvar de esta supuesta indignidad, aboliendo la
prostitución, o sea, penalizándolas y criminalizándolas?
De verdad, ustedes me perdonarán, señoras y señores
diputados de esta cámara, pero a estas alturas pretender que es
posible abolir la prostitución es peor que una ingenuidad, es de
una moralina inmoral, yo diría. Y nosotros, el modelo de
Ciudadanos, que no es una utopia, porque es el de Nueva
Zelanda, es el de Bèlgica; ustedes luego tanto que hablan de
Bèlgica y de Nueva Zelanda para otras cosas, lo que no
queremos es el modelo de Suecia, que es el que no funciona.
(Remor de veus)
Miren, es que las trabajadoras y los trabajadores sexuales,
que ejercen de forma voluntaria, no nos piden que les
rescatemos desde este Parlamento como si fuera Pretty Woman,
de verdad, lo que nos piden es respeto, nos piden protección,
seguridad y realismo. Y eso es lo que ofrece mi grupo
parlamentario, combinar la lucha como hacen ustedes hoy, de
las mafias, con el punto 10 y 9, nosotros no lo vamos a apoyar,
solo apoyaremos el punto 4 si aceptan la enmienda de MÉS por
Mallorca y muchas de sus enmiendas; el punto 9 i 10, ya le
digo, en el 10 ustedes están contraviniendo la ley, la ley, el
artículo 64, que viene en la exposición de motivos, no habla de
que la prostitución es violencia sexual, es que es una
aberración, están incumpliendo la ley, lo que habla, entonces,
hoy les in voce que lleguen a un acuerdo, a una transacción con
la enmienda que ha presentado MÉS por Mallorca, y retiren el
concepto de prostitución, porque no viene en el artículo 64 de
la ley que ustedes ponen en la exposición de motivos.
Y quería acabar, la abolición sólo lleva a más
vulnerabilidad, a peores condiciones, como demuestran muchos
estudios; trabajemos en consenso para devolverles su dignidad;
trabajemos contra las mafias con una ley de tratas. Muchas
gracias.
(Algun aplaudiment)
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sra. Vicepresidenta. A ver, nos presenta hoy el
Partido Socialista una proposición no de ley sobre la
prostitución, no me extraña, porque los socialistas saben mucho
de prostitución.
La Sra. Cano, en unas declaraciones que han salido hoy
mismo en la prensa, decía que “puteros y proxenetas deben ser
perseguidos”, y no puedo estar más de acuerdo, podría usted
empezar por perseguir a los que hay dentro de su propio
partido. Porque, claro, un partido que tiene líderes o exlíderes
en Andalucía, que en dos días se gastaron 15.000 euros en
prostitutas, es una especie de récord. Y yo les pediría que, tal
vez, en lugar de traer una PNL a este parlamento, lo que
deberían ustedes es llevar una ponencia marco a su próximo
congreso federal para tratar el tema, porque es que no solo
contentos con ello, sino que es que encima al responsable de
que gran parte del dinero público de los ERE de Andalucía
acabase prostitución, drogas y mariscadas, van ustedes por ahí
pidiéndole el indulto y poniéndolo como una especie de
víctima, y luego vienen a este parlamento a darnos lecciones de
moralina. Luego encima también, como siempre, y es habitual,
un olvido total y absoluto de la prostitución masculina. Nunca,
ustedes, cuando hablan de prostitución, nunca se refieren a los
hombres. Es por lo visto un tema que ustedes no quieren tratar.
Empezamos a pensar que como, no sé a lo mejor alguien del
lobby gay se podría sentir ofendidito, el tema no existe. Para
ustedes la prostitución masculina o no existe, o es marginal, o
es muy poca, o no merece la pena tratar de ella. Supongo que
los chavales, muy jóvenes, la mayoría y la mayoría también
inmigrantes, muchos de ellos ilegales o irregulares, que ejercen
esta prostitución masculina no merecen ni su protección ni su
amparo, ni están sometidos a ningún tipo de violencia por parte
de quienes les obligan a ejercer esta prostitución.
Yo creo que ustedes vienen hoy, como siempre, a un vano
intento de blanquear su gestión en el IMAS y quieren
solucionar con dos folios, un problema que lleva más de 5.000
años, supongo que harán unos folletitos del IBDona, que es
para lo que sirve el IBDona, para hacer unos folletos y con esto
ustedes habrán solventado este problema; un problema del que
ustedes quieren hacer una especie de bandera cuando han
bloqueado en este parlamento algo que sí podrían haber hecho
por el tema de la prostitución. Han bloqueado la comisión de
investigación de las menores tuteladas y prostituidas, y luego
vienen aquí hablándonos de lo que se tiene y no se tiene que
hacer en el tema de la prostitución; o la propia presidenta
Armengol que el otro día consiguió que se rechazase su
solicitud de comparecencia urgente para dar explicaciones
sobre el documento en el que el Parlamento Europeo pone al
IMAS y a sus protocolos de vuelta y media; o rechazando,
como han hecho, la propuesta de nuestros compañeros en el
Consell de hacer una auditoría a fondo del IMAS tanto
económica como de los protocolos. Ustedes de todo esto no
quieren saber nada, pero ahora vienen aquí, eso, a solucionar
con prohibición un tema que tiene algo tiene más de 5.000 años
de historia.

LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sra. Guasp. Per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Rodríguez.

A veces deberían ustedes empiezan a pensar que prohibir,
prohibir, prohibir, no siempre es la solución. ¿Se han
planteado, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos cuando
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se prohibió el consumo de alcohol?, se creó la mafia. ¿No han
pensado que estas mujeres, tanto las que la ejercen
voluntariamente como forzadamente, si ustedes lo prohíben,
total y absolutamente, se van a ver abocadas a unas peores
condiciones, a una mayor persecución, a una mayor
invisibilidad? Pero, claro, esto no se lo plantean porque la
fórmula mágica, el conejo que ustedes siempre se sacan de la
chistera a la hora de solventar cualquier problema es prohibir.
Y yo, permítame que termine haciendo mías unas palabras de
Mateo 23, de la Biblia: “Ay de vosotros, escribas y fariseos
hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados que
por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de
huesos y de toda inmundicia”.
Gracias, Sra. Presidenta.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Rodríguez.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
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. Aquesta
proposició no de llei pensam que és un debat molt delicat i molt
complex, on no existeixen totes les dades que ens explicarien
o ens mostrarien una situació real de la prostitució. Jo crec que
en cinc minuts és molt complicat fer un debat profund d'aquesta
situació i -ho han dit altres portaveus que m'han precedit- hi ha
diferents realitats i situacions que en grans termes s'haurien de
diferenciar.
Per a nosaltres és un debat el d'aquesta iniciativa que està
mal enfocat, mal enfocat perquè no poden parlar només
d’abolicionisme i prohibicionisme quan hi ha una realitat que
per molt que es vulgui abolir, hi és i s'hi ha de donar una
resposta, des de les administracions s’hi ha de donar una
resposta. Trobam diferents estudis, i vostè, Sra. Cano, els ha
anomenat i ens trobam de molt dispars on un 90% de la
prostitució és un tema de tracta, en canvi, n'hi havia d'altres que
parlen que és un tema de tracta un 14%, perquè des del moment
que no hi ha amenaces, no hi ha màfies i no hi ha obligacions,
ja no, si hi ha una voluntarietat, ja no tracta. Per tant, hi ha
molts d’informes molt dispars.

treballadors o treballadores sexuals, ens podem trobar, i sempre
salvant les distàncies, en tres grans grups: aquells que -com he
dit- hi estan a través d'amenaces, de maltractaments, que són els
que serien els de tracta i d'explotació, que amb aquests s'han de
posar tots els recursos necessaris per aturar-ho; després
trobaríem un grup on aquelles treballadores o treballadors
sexuals que es dediquen a la prostitució de manera voluntària,
però que ho fan per una necessitat, que si ho poguessin evitar
ho evitarien, per tant aquí també s'han de posar tots els recursos
materials, humans i econòmics per ajudar tots aquests
treballadors i treballadores sexuals a poder-ne sortir; i després
hi ha un altre percentatge d'aquells que es dediquen de manera
lliure i voluntària, i que aquests s'haurien de poder regular, que
hi ha diferents models de regulació, i aquí se n'ha parlat, s'ha
parlat del neozelandès, que és un model de prodrets, o es pot
parlar dels Països Baixos, que és un altre tipus de regulació,
però s'hauria de trobar la manera que es pogués regular.
Per concretar els punts de la proposició no de llei i perquè
quedi clara la nostra postura, la nostra postura és defensar el
dret a les persones perquè estiguin protegides, tant homes com
dones, parlant en aquest cas de prostitució. I, com dic, anant als
punts de la proposició no de llei, nosaltres inicialment -i el
temps ja s'acaba-, però inicialment amb les esmenes que han
presentat des del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca hi
estam d'acord, perquè veim que diferencien aquests dos
aspectes. Per tant, votaríem a favor si s'accepten les esmenes de
MÉS per Mallorca, ... en algunes ens hi abstendrem, si no és
així, si no, també els donarem suport; al punt 9 si no s'accepta
l'esmena, no li donarem suport, perquè els ajuntaments no són
els que han de tenir aquesta competència quan és una
competència de l'Estat, el tema de tracta, creim que és l'Estat
que ho ha d’arreglar; i al punt 10, si s'aprova l'esmena del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, sí que també li donaríem
suport, si no, no es diferencia -com deim- aquesta explotació
sexual o aquest tràfic de persones, sí, però no en la
voluntarietat o no, que facin lliurament. A la resta de punts, hi
ha esmenes que han presentat tant el Grup Podem com el Grup
Parlamentaris Popular, que els donarem suport, que són nous
punts, i si no accepten, segons el que vostè digui, ho
acceptarem o no.
Demanam la votació separada -com dic- per veure com
acaba la situació de les votacions de les esmenes.
Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sureda. Ara, tornam a donar la paraula al grup
proposant, té la paraula la Sra. Cano.
LA SRA. CANO I JUAN:

I amb aquests informes i salvant les distàncies evidentment,
quan tenim una manifestació moltes vegades, per part d’uns hi
ha unes 100.000 persones i per part d'altres, en aquella mateixa
manifestació, només n'hi ha 20.000, i nosaltres, des d'El Pi, el
que tenim molt clar és tot el que fa referència a tracta, a
explotació sexual, a màfies, a proxenetisme s'ha d'atacar, s'ha
de castigar, s'ha de condemnar i s'ha de fer de manera ferma i
que es posin totes les mesures per poder aturar-ho. Però també
voldríem distingir que quan parlam de prostitució, de

Bé, en primer lloc, es tracta d'una iniciativa amb una bateria
-crec que extensa- de propostes concretes per millorar la
situació de les dones en situació de prostitució, i a nosaltres ens
preocupen els girs semàntics, que no són més que girs polítics
per part de determinats grups en aquesta cambra, que, si havien
estat fins ara en determinats posicionaments polítics, ara veiem
que estan en el que es pot conceptualitzar com el
neoliberalisme sexual, que sempre Ciudadanos ha representat
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legítimament a cara descoberta, sense cap tipus de
inconvenient, que també El Pi sempre ha estat més o manco en
aquesta línia; el que em sorprèn és el gir d'altres grups polítics
i que se’n van a investigacions d’altres països, d’organismes
que són regulacionistes, però que obvien també investigadors
molt potents de la nostra pròpia universitat i de diferents grups
que manifesten altres tipus de plantejaments abolicionistes. Es
poden fer ordenances abolicionistes, aquí hi ha una regidora de
Calvià que ha fet una ordenança abolicionista en el marc que
nosaltres tenim en aquests moments, on hi havia una ordenança
totalment repressora, que fins i tot penalitzava les dones anar
per la via penal de Carlos Delgado, això ho vàrem revertir, i hi
ha una comissió de Drets Humans on hi són totes les entitats
socials com Metges del Món, Creu Roja representades. Sí que
es pot. Per tant, jo crec que és una qüestió de voluntat política,
i és important que els objectius polítics vagin acompassats
també dels mitjans i els procediments coherents amb aquests
objectius.
Nosaltres proposàvem aquest model d'ordenança
abolicionista a pactar amb els consells insulars i la FELIB.
Mare meva!, quina transgressió més gran que s’estava
plantejant per part del Grup Parlamentari Socialista, un model
d'ordenança tenint en compte experiències europees, fins i tot
també espanyoles com la que hi ha a Sevilla, però aquí el que
s'amaga és una voluntat de no penalitzar el client, no penalitzar
el client com a cooperador necessari, de llevar els puters de
l’equació, d’un debat que és fonamental tenir-lo, que és la
corresponsabilitat que tenen els puters com incentivadors de la
prostitució i de l'explotació sexual, perquè són fenòmens
indissociables, indissociables.
(Alguns aplaudiments)
I això ho diu el Parlament Europeu, i és una autèntica
llàstima que hi hagi grups que vulguin anar molt més enrere
d'un plantejament del Parlament Europeu de 2014, que deia que
la prostitució, la prostitució, va en contra de la dignitat humana
i que és una manera d'esclavitud. I aquí veim que hi ha grups
que defensen que hi ha prostitucions lícites i no lícites, quan el
que és més efectiu que un tiro en la nuca, és la pobresa i la
desigualtat, la feminització de la pobresa. I crec que com a
grups d'esquerres és fonamental que tinguem en compte la
realitat material, les desigualtats estructurals, on ens col·loca el
sistema prostitucional a les dones més vulnerables i, en general,
a totes les altres dones. Perquè si es regula la prostitució, serà
un treball com qualsevol altre, i si ens quedam a atur, el fet de
ser dones, et poden telefonar perquè compleixes pràcticament
amb tots els requisits. És aquest model de societat que volem
per a les joves més vulnerables, per a les dones en general?
I una qüestió també terminològica, les dones no exerceixen
la prostitució, la prostitució l’exerceix el sistema prostitucional,
els proxenetes i els puters, les dones es troben en situació, en
context de prostitució. I és fonamental el llenguatge.
Hi ha alguns que invoquen la paraula llibertat, i nosaltres
només veim necessitat. I alguns, que fins i tot defensen les
negociacions col·lectives, estan defensant per a un grup molt
concret de dones, que sigui un treball en condicions inhumanes,
insalubres, perquè elles volen. I si un treballador volgués
treballar en condicions d'absoluta precarietat, perquè està
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desesperat 15 hores al dia i que no hi hagi negociacions
col·lectives, sinó negociar directament, això també ho
defensam com a grups d'esquerres?, perquè crec que si feim el
paral·lelisme, estam en la mateixa situació. I no donam drets a
les dones prostituïdes, legitimam els privilegis dels puters a
comprar els cossos de les persones més vulnerables.
Entrant a les esmenes d’Unidas Podemos, únicament
rebutjaríem la 7559 i hem fet una transacció al punt 9 de la
7558, perquè consideram important que puguin ser els agents
de la societat civil i veus expertes en el disseny d'aquestes
possibles ordenances abolicionistes a pactar entre els consells
i els ajuntaments. De MÉS Mallorca acceptaríem la 7571. Del
Partit Popular, ha comentat la Sra. Durán que al punt dos feim
una transacció per convocar en el marc de la comissió del Pla
autonòmic de lluita contra la tracta, l'avaluació d’aquest pla i
proposar noves mesures, si escau, pensam que aquest és
l’instrument que s’ha de fer servir; després també hem
proposat una transacció a la 7580, on el Parlament insta el
Govern en col·laboració amb els consells a realitzar un estudi
qualitatiu on participin totes les entitats socials especialitzades
per tal de tenir una diagnosi acurada sobre l'explotació sexual
comercial infantil, que permeti donar una atenció i resposta més
acurada a les víctimes; el b) i el c) romandrien exactament
igual.
Després també donaríem suport a la 7581 i a la 7578,
rebutjaríem la 7579 i la 82, perquè acceptam la de Podemos,
que fa referència a la reforma de la Llei d'estrangeria, nosaltres
pensam que és molt més acurada aquesta proposta, és més
realista, no és matar mosques a canonades, amb una
regularització massiva. També vull recordar que des del
Ministeri del Interior hi ha vies per tal que les dones en situació
d'explotació sexual puguin tenir la nacionalitat, en cooperar a
l'hora de desarticular les màfies i que amb el Decret llei de
mesures socials i econòmiques d'Ucraïna, totes les persones que
estan en situació de prostitució o explotació sexual, no només
les dones i nines de d'Ucraïna, sinó que s’ha fet extensiu a la
resta, puguin també beneficiar-se de mesures com l'ingrés
mínim vital o tots els recursos socials que ha posat a disposició
el Govern d'Espanya.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. GUASP I BARRERO:
President? Sí, volíem veure les transaccions, perquè no
tenim les transaccions que s’han fet a altres grups
parlamentaris.
LA SRA. CANO I JUAN:
Sí, les hi faig arribar.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Perfecte.
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EL SR. PRESIDENT:
Si els sembla bé, suspenem un parell de minuts el plenari
per aclarir, perquè tenim 21 votacions per davant, i hem
d'aclarir moltes coses.

43 sí, 7 no, 3 abstencions, més 1 vot afirmatiu per
videoconferència, dona un resultat de 44 sí, 7 no i 3
abstencions.
Ara passam a votar el punt 5, amb la redacció que té la
PNL. Passam a votar. Votam.

(Pausa)
EL SR. PRESIDENT:
Senyors diputats, senyores diputades, reprenem el plenari,
i procedirem a la votació. Farem votació separada de tots els
punts.
Passam a votar el primer punt, amb la redacció de la
iniciativa. Passam a votar. Votam.
Sra. Font?
Resultat de la votació presencial: 47 sí, 3 no, 3 abstencions;
1 vot afirmatiu per videoconferència; que dona un resultat de
48 sí, 3 no i 3 abstencions.
Ara passam a votar el punt número 2, respecte del qual he
de demanar si ningú no s'oposa a la transacció que s'ha fet a
l'esmena 7577/22. Ningú no s'hi oposa?
Doncs passam a votar aquest punt numero 2, amb l'esmena
del PP, amb la transacció incorporada. Votam.
51 sí, 3 no, cap abstenció, presencial.
Sra. Font?
El resultat total són 52 sí, 3 no i cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 3, amb l'esmena 7556/22
incorporada. Votam.
51 sí, 3 no, cap abstenció.

51 sí, 3 no, cap abstenció, més 1 vot afirmatiu per
videoconferència, 52 sí, 3 no i cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 6, amb la redacció de la
PNL. Votam.
51 sí, 3 no, cap abstenció, més un vot afirmatiu per
videoconferència dóna un resultat de 52 sí, 3 no i cap
abstenció.
Ara passam a votar el punt número 7 amb la redacció de la
PNL. Votam.
51 sí, 3 no, cap abstenció, més un vot afirmatiu per
videoconferència, 52 sí, 3 no i cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 8 amb l'esmena 7571
incorporada. Votam.
51 sí, 3 no, cap abstenció, més un vot afirmatiu per
videoconferència, 52 sí, 3 no i cap abstenció.
Ara demanam si cap grup no s’oposa a la transacció que ha
estat presentada. Idò votam el punt número 9, amb la
incorporació de l'esmena 7558 i la transacció. Passam a votar.
Votam.
Vots presencials: 25 sí, 29 no, cap abstenció, un vot negatiu
per videoconferència. Dóna un resultat de 25 sí, 30 no i cap
abstenció.
Ara he de demanar del punt número 10 si ...no, perdó, s’ha
retirat aquesta. Votam el punt número 10 amb l'esmena 7578
incorporada. Passam a votar. Votam.

Sra. Font, pot votar al mateix temps que els diputats.
1 vot per videoconferència, 52 sí, 3 no i cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 4, amb l'esmena 7557/22
incorporada. Votam.
41 sí, 4 no i 5 abstencions, i 1 vot afirmatiu per
videoconferència.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
President, perdoni, és que havíem pensat que s’aprovava
l’esmena de MÉS i no ha estat així. Si ho podem tornar repetir,
per favor.
EL SR. PRESIDENT:
Bé. Votam el punt número 4, amb l’esmena 7557/22
incorporada. Passam a votar. Votam.

33 sí, 14 no, 7 abstencions, més 1 abstenció per
videoconferència, que dóna el resultat de 33 sí, 14 no i 8
abstencions.
Ara passam a votar el punt número 11 amb la redacció de
la proposició no de llei. Votam.
LA SRA. CANO I JUAN:
Disculpi un segon, Sr. President, que aquesta esmena... si
pot dir l'esmena que ara estam una mica embullats.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a votar és l'esmena 7560, que era una esmena
d'addició. Votam.
(Remor de veus)
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LA SRA. CANO I JUAN:
Disculpi, pot llegir per favor i dir l'esmena que és?, és que
ara no veim quina esmena és, em sap greu.
LA SRA. COSTA I SERRA:
La 1560?
LA SRA. CANO I JUAN:
D’acord, és d’Unidas Podemos. D’acord, la cercava al
Partit Popular. Disculpin.
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Hem acabat la votació.
IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 5075/22, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport al Pla de mesures
urgents i extraordinàries en defensa de les famílies i
l’economia d’Espanya.
Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
5075/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al Pla
de mesures urgents i extraordinàries en defensa de les famílies
i l'economia d'Espanya.

No, m’han d’escoltar a mi, a veure ... Ara votam esmenes
d'addició i en funció de com ha anat el debat, se sotmetran a
votació o no. Per tant, tornam a repetir, ara passam a votar
l'esmena 7560, que és una esmena d'addició d’Unidas
Podemos. Votam.

El president informa que el Grup Parlamentari Popular ha
presentat l'escrit RGE núm. 7514/22, mitjançant el qual
proposa la modificació dels termes de la proposició no de llei,
i que, en compliment de l'apartat 2 de la Resolució de
Presidència sobre la interpretació de l'article 183.4 del
Reglament de la Cambra, s'entén com a proposta de
modificació dels termes de la iniciativa, i, en conseqüència, és
necessari que cap grup no s'oposi a aquesta incorporació a la
modificació.

51 sí, 3 no, cap abstenció. Sra. Font? Gràcies. Total: 52 a
favor, 3 no i cap abstenció.

Estan d'acord tots els grups parlamentaris amb aquesta
incorporació? Entenc que sí.

Ara passam a votar l'esmena 7561, que també és una
esmena d'addició d’Unidas Votam.

Doncs, per començar el debat començam amb la intervenció
del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. PRESIDENT:

33 sí, 21 no, cap abstenció més un vot afirmatiu per
videoconferència, per tant 34 sí, 21 no i cap abstenció.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. COSTA I COSTA:

Ara passam a votar l'esmena 7562, que és una esmena
d'addició d'Unidas Podemos. Votam.
44 sí, 3 no, 7 abstencions, i 1 vot afirmatiu per
videoconferència, per tant 45 sí, 3 no i 7 abstencions.
Ara passam a votar l'esmena 7563, que és una esmena
d'addició d’Unidas Podemos. Votam.
30 sí, 19 no, 5 abstencions, més 1 vot afirmatiu per
videoconferència: 31 sí, 19 no, 5 abstencions.
Ara passam a votar l'esmena 7664, esmena d'addició
d’Unidas Podemos. Votam.
33 sí, 3 no, 18 abstencions més 1 vot afirmatiu per
videoconferència: 34 sí, 3 no, 18 abstencions.
Ara passam a votar l'esmena 7580, si s'accepta la transacció,
si ningú no s'oposa a la transacció presentada. Idò passa a votar
l'esmena 7580, que és una esmena d'addició del Partit Popular
amb la transacció incorporada. Votam.
51 sí, 3 no, cap abstenció més 1 vot afirmatiu per
videoconferència: 52 sí, 3 no, cap abstenció.
Ara passam a votar l'esmena d'addició 7581 del Partit
Popular. Votam.
51 sí, 3 no, cap abstenció, més 1 vot afirmatiu per
videoconferència: 52 sí, 3 no i cap abstenció.

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé,
durant el mes d'abril del 2022, el Partit Popular, a nivell
nacional, va enviar a La Moncloa el Plan de medidas urgentes
y extraordinarias en defensa de las familias y la economía de
España, conegut com Pla Feijóo.
Un pla fet des del rigor, la serietat i la solvència tècnica que
sempre ha caracteritzat les propostes del Partit Popular, un pla
fet des d'un esperit constructiu i per sumar, s'envia sense, de fet,
el logo del Partit Popular; un pla per tal d'abordar la crisi
inflacionària, que ja des de l’abril era evident, i que s’ha acabat
confirmant, encara que alguns ens deien en aquelles èpoques,
en aquelles dates, que era una crisi inflacionària temporal; un
pla rigorós en benefici d'Espanya i dels espanyols; un pla que
beneficiaria els ciutadans de les Illes Balears, perquè Balears
és Espanya i Espanya és Balears; un pla que espera que
esperam que tengui el suport majoritari d'aquesta cambra, per
tal de trametre un missatge molt clar al Govern d'Espanya, de
suport a aquest pla de mesures que es va presentar, com dic, el
mes d’abril.
El Sr. Sánchez esperam que copiï les mesures del Partit
Popular, que no només en copiï algunes, com ja ha copiat en
relació amb l IVA del 5% per a la llum del gas, esperam que les
copiï totes, perquè totes van en benefici dels ciutadans de
Balears i del conjunt d'Espanya, almenys al nostre entendre.
Un pla, al nostre entendre, evidentment, extens i ben
argumentat que intentaré resumir en el temps que em queda.
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En primer lloc, proposam dissenyar un pla nacional per a la
millora de l'efectivitat i qualitat de la despesa pública que
permeti establir mesures per a la modernització i reforma de les
administracions públiques i, a fi de comptes, un estalvi i una
racionalització de la despesa, que fa, o així ho consideram des
del Partit Popular, molta falta.
En segon lloc, proposam una millora en el disseny del Pla
de recuperació, transformació i resiliència per fer-lo més àgil,
de manera que el finançament arribi d'una vegada per totes a les
empreses i a les famílies, de forma immediata, i perquè
l’objectiu que tenia el Pla de transformació, recuperació i
resiliència, que era transformar l’economia, bé, idò que això
sigui una realitat, en proposar, entre d'altres mesures, una
qüestió que nosaltres consideram nova, però creiem que seria
molt eficaç, que serien els incentius fiscals extraordinàries i
temporals finançats amb fons europeus, tal com demana, per
exemple, la CEOE.
En tercer lloc, proposam iniciar la implementació d'un
paquet de reformes estructurals per incentivar l'activitat
econòmica. Fa massa anys que a Espanya no es fan les reformes
estructurals que es requereixen per impulsar l'activitat
econòmica des de la part de l'oferta i no des de la part de la
demanda.
I proposam, evidentment, una característica innata en el
Partit Popular que és una baixada d'imposts, selectiva,
immediata i temporal sobre els sectors econòmics més afectats
per la inflació i per les rendes mitjanes i baixes, quantificada en
una forquilla d'entre 7.500 i 10.000 milions d'euros d'impacte.
Quines són les propostes que fem des del Partit Popular en
matèria tributària? En primer lloc, deflactar l’IRPF o la tarifa
de l’IRPF, tant estatal, i també ho hem proposat per a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, en els primers trams,
això sí, deflactar la tarifa en els primers trams, fins a 40.000
euros. Ho ha proposat el Partit Socialista o ho ha acceptat el
Partit Socialista a Euskadi, ho ha proposat o ho ha acceptat
Podemos a Madrid, no entenem per què no s'hauria d'acceptar
aquí, a les Illes Balears; que ho faci l'Estat, i també les Illes
Balears com a comunitat autònoma.
Crear a l’IRPF una nova figura, un mínim personal i
familiar per a rendes d'entre 14.000 i 22.000 euros, que
rebaixaria, evidentment, la tributació en aquesta franja de
rendes.
Rebaixar, de facto, ja es produiria si es fes l’anterior,
rebaixar les retencions de l’IRPF per tal que incrementi la
renda disponible dels ciutadans.
En quart lloc, establir un impost negatiu. De fet, aquesta és
una de les mesures que ja ha implantat o vol implantar el Sr.
Sánchez, que és una mesura, en aquest cas creiem que seria
molt més eficaç, que és una deducció negativa d’entre 200 i
300 euros anuals. Com dic, ja ho ha copiat el Sr. Sánchez,
estam molt agraïts que ens hagi copiat una d'aquestes mesures.
Aprovar per a autònoms i professionals una reducció de la
tributació en l'estimació objectiva de l’IRPF.

Proposam també introduir a l'impost sobre societats un nou
supòsit de llibertat d'amortització, a l'article 12.3, per a
inversions concretes que siguin d'eficiència energètica.
I, finalment, creiem que és impossible que s'hi oposi,
almenys el Partit Socialista, perquè és el que varen proposar,
recordin-ho, el mes d'abril del 2022, i que ara el Sr. Sánchez ha
encaixat definitivament, que és la baixada de manera temporal
de l’IVA del gas i de l’electricitat del 10 al 5%, una mesura que
ha copiat el Sr. Sánchez i que, com els dic, desitjaria que avui
donàssim un missatge clar a La Moncloa perquè segueixin
copiant les mesures del Partit Popular.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Costa. En torn de fixació de posicions, pel
Grup P arlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra.
Martín.
LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:
Gràcies, president. A veure, des d'Unidas Podemos, ni
compartim les polítiques de famílies del Partit Popular, ni
tampoc les econòmiques, sobre polítiques de famílies, després
de la darrera de la Sra. Ayuso, intentant que mares que vulguin
interrompre el seu embaràs s'hagin de reunir amb famílies que
volen adoptar, doncs la veritat és que començam per aquí i
acabam per on vulguin, no tenc temps en cinc minuts d'entrar
a parlar de famílies tant com m’agradaria.
Parlem de política econòmica i de model. Vostès ens
presenten aquí una iniciativa on parlen d’actuar enfront al Pla
de recuperació i resiliència, que vostès mateixos varen intentar
boicotejar a Europa, perquè no arribàs al nostre país. Amb això
jo crec que queda deslegitimada qualsevol aportació que
intentin fer respecte d’això.
Ens parlen de famílies i de la gent que pitjor ho passa, però
no ens parlen del que vostès realment fan, que és afavorir la
competència deslleial entre les comunitats autònomes. I sempre
els hem demanat el mateix: que costa el que vostès vénen a
proposar i mai no ens posen números. Però ara ja els tenim, les
rebaixes fiscals a les rendes altes que apliquen a Andalusia, a
Madrid, a Castella i Lleó, on governen, són 9.700 milions
d'euros -9.700 milions d'euros- que van en detriment dels
serveis públics, perquè el que fan és donar als rics, vostès fan
de Robin Hood, però a l’inrevés, en lloc de llevar als rics per
donar als pobres, lleven als pobres per donar als rics.
Llavors, amb aquest detriment dels serveis públics que
veiem a les comunitats on governen, amb un detriment també,
per exemple, a Galícia i a Múrcia de 900 milions d'euros, amb
aquest detriment dels serveis públics vostès ens vénen aquí a
defensar que treballen per a les famílies. No és vera que
treballin per a les famílies, totes les mesures que vostès
proposen ajuden a les rendes més altes, i això nosaltres pensam
que no és progressiu i que no els podem donar suport a
aquestes iniciatives.
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Parlam de successions i donacions, on està exempt el 90%
de la població. Vostè, totes les mesures, insistesc, que volen
aplicar van en detriment de les persones en situació més
desfavorida del nostre país. Al final el que ens fan és com una
política de carterista, ens fan una mica de triler, posant a un lloc
i llevant a l’altre.
Aquesta competència fiscal deslleial entre les comunitats
autònomes provoca una minva anual al nostre país de més de
17.000 milions d'euros, i s’aproparà a finals d'any als 20.000
milions d'euros. El que fan és empobrir el nostre país, mal
utilitzen i lleven doblers dels serveis públics i nosaltres,
evidentment, no els podem donar suport.
I és més, quan parlen de propostes energètiques, per
exemple, passam una mica de l’econòmic a l’energètic, un dels
principals problemes que tenim les famílies en aquests
moments, el que vostès proposen beneficiaria una altra vegada
les famílies amb més recursos. Vostès diuen: ajuts fins al 20%
a l'electricitat i fins al 40% a la factura de la llum, al que més
retalli. Però és que qui més ha retallat, qui ja no pot, aquests no
varien en cap tipus de benefici davant les seves mesures. És a
dir, tornam al mateix, qui més té més es beneficiaria.
I aquesta és la línia, és el modus operandi de qualsevol de
les propostes econòmiques que vostès ens presenten. Nosaltres
pensam que qui més té més ha d’aportar, perquè hem de donar
aire a qui ara mateix no pot alenar.
Gràcies, president.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies, president. Se ha dicho mucho en esta sala: el
crecimiento constante és insostenible. Y en el caso de la
fiscalidad, una fiscalidad que crece constantemente siempre,
también es insostenible. Y esto parece ser que ni el Gobierno
Sánchez ni el Gobierno del pacte de progrés del Govern de las
Illes Balears lo tienen claro, y cada año, año tras año, la
fiscalidad se va incrementando. Y esto, al final, evidentemente,
llegará un momento en que será insostenible para nuestra
población, insostenible para mantener los servicios públicos.
No se puede estar, año tras año, incrementando los impuestos,
y es lo que pretende hacer este año, un año más, el Govern de
las Illes Balears, ya ha dicho la consellera que el presupuesto
para 2023 incrementará el presupuesto del año anterior, por
tanto, incrementará los impuestos de una manera bastante
probable.
Un territorio o una comunidad autónoma que año tras año
incrementa los impuestos difícilmente cambiará de modelo
económico, porque, al final, los impuestos estrangulan a la
sociedad y les impide innovar y hacer nuevas formas de
negocio y progresar en investigar nuevas formas de progreso,
que todavía no se han hecho, porque la fiscalidad les tiene
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atenazados, una fiscalidad que crece cada año y que,
evidentemente, en las Islas Baleares está creando más pobreza
y más desigualdad.
Porque el dinero donde debería estar es en el bolsillo de los
ciudadanos, entonces sí que esos ciudadanos podrían plantearse
generar riqueza y que esta generación de riqueza pues se
trasladara a toda la sociedad. Pero aquí nos encontramos con lo
contrario, que hay determinados partidos políticos que
criminalizan a las personas que generan riqueza y que crean
riqueza.
Sobre la propuesta del Partido Popular pues, evidentemente,
nuestro grupo parlamentario está totalmente a favor de reducir
los impuestos para mejorar la situación económica, sobre todo
después de la inflación que estamos sufriendo, que luego
comentaré el tema de la deflactación, o sea, si no se deflactan
los tramos del IRPF, con una inflación del 9 o del 10% que
estamos teniendo ahora, con un incremento de salarios del 2%
en el mejor de los casos, muchos contribuyentes de nuestras
islas se van a encontrar que van a subir de tramo en el IRPF,
van a tener que pagar más porcentaje de sus ingresos, pero en
cambio en el bolsillo tienen menos dinero y tienen menos poder
adquisitivo. Por tanto, en realidad lo que están haciendo es
subir los impuestos del IRPF. No deflactar los tramos de IRPF
significa subir este impuesto para los ciudadanos de las Illes
Balears.
Ya concretamente sobre esta proposición no de ley, en el
primer punto, que se hace un plan de mejora de la efectividad
y calidad en el gasto público, evidentemente nuestro grupo
parlamentario, ya desde el primer día de legislatura ya
hablábamos de una auditoría interna de gestión y operativa, y,
por tanto, estamos alineados, aunque con diferentes términos,
con la intención de este punto y vamos a votar a favor.
En el segundo y tercer punto nos vamos a abstener, porque,
a raíz del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de enero, de
ejecución del Plan de recuperación, transformación y
resiliencia, que no olvidemos que se aprobó con el voto en
contra de Ciudadanos y gracias a la abstención de VOX, se está
realizando una gestión de estos fondos nefasta, y hasta la propia
Unión Europea lo está diciendo, o sea, no tenemos una gestión
de estos fondos correcta. Y una de las soluciones que propone
el Partido Popular en este documento y también, como ha dicho
el Sr. Costa, la CEOE, es que, en vez de gestionar estos fondos.
se hagan incentivos fiscales.
La verdad es que, desde nuestro punto de vista, es hacer
trampas al solitario, es una solución, evidentemente, ante la
inoperancia del Gobierno Sánchez, pero no debería ser así, los
fondos europeos deberían utilizarse para lo que están definidos
y deberían gestionarse de una manera eficiente. Y si ya
buscamos bypass para ahorrarnos esta gestión, pues estamos
haciendo, asumiendo que la gestión es incorrecta.
Por tanto, aunque consideramos que este dinero tiene que
llegar a las empresas, tiene que llegar a los autónomos,
proponemos incentivar más ayudas tipo Kit Digital y otro tipo
de ayudas que realmente estén orientadas a un propósito más
que a incentivos fiscales.
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Y sobre el punto cuarto, que hay diferentes propuestas de
bajadas de impuestos, aunque con más o menos cercanía a las
propuestas que plantea nuestro grupo parlamentario, como son
propuestas para rebajar los impuestos para que los ciudadanos
tengan más dinero en sus bolsillos y para que pueden combatir
los efectos nefastos que tiene la inflación, pues votaremos a
favor.
Gràcies, president.

Per altra part, el que s'ha de combatre també són possibles
abusos amb l'excusa de la inflació. Per exemple, un cas molt
recent d'una coneguda, s'incrementa un pressupost d’obres
d'una comunitat de propietaris a causa de la pujada de preus de
materials, automàticament un 15% sobre tot del pressupost,
però sense pujar el sou dels treballadors. Quan aquest amic que
(...) vols que quan venguin els treballadors els dieu: que estic
de content que us han pujat un 15% el sou també”. I va dir: no,
no, això no els ho diguis. Bé, idò també hem d'evitar aquests
abusos.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Gràcies, president. Bé, des de MÉS per Mallorca, enfront
d’una situació que suposa reptes molt importants calen
polítiques decisives socials, econòmiques, feministes i
mediambientals i no sols tributàries, i no tan sols tributàries.
Enfront de l'increment de preus, crisi d'energia i crisi climàtica
s'han de reforçar el transport públic, les mesures sobre
l’habitatge i la protecció del territori, i per això necessitam
mantenir l'equilibri pressupostari.
Per això no serveixen les receptes de sempre del PP, que
només parlen de reduir ingressos, sense fer cap proposta
d'equilibri pressupostari. I si s'han de fer ajustaments s'han de
fer en el marc de la Llei de pressuposts, on s'analitzen i
s'equilibren aquests ingressos i aquestes despeses.
La primera proposta del PP en aquesta proposició no de llei
és, per tant, que l'Estat dicti més normes, encara, a les
comunitats autònomes per dir-los com han de gestionar i com
han de distribuir els seus pressuposts. Una pèrdua d'autonomia
i sobirania que mostra, Sr. Costa, la falsedat del PP quan parla
de major sobirania de les comunitats autònomes, és una
contradicció. Deixin de ser incoherents i diguin, finalment, si
aposten per l’autonomia o per un procés de reversió d'aquesta
autonomia. Voler jugar a dues bandes no és un joc net.
Des de MÉS per Mallorca rebutjam les mesures obligatòries
de despeses, com van ser les regles fiscals que ens va aplicar el
PP amb el Sr. Montoro, molt de marge es va quedar l'Estat,
molt de marge de dèficit i, en canvi, moltes restriccions que
varen ofegar les autonomies i els ajuntaments. Ja hi ha altres
organismes, nosaltres consideram que hi ha institucions que
també vigilen i controlen l'avaluació de la despesa pública, són
l’AIReF, la Sindicatura, etc., no necessitam més normes en
aquest sentit, consideram.
I en relació amb el tercer i el quart punt, que nosaltres els
entenem molt semblants perquè no acceptam només plantejar
la deflactació i la reducció d'imposts sense parlar de pujades de
sous, i ho diem aquí. El PP ha votat i s'ha manifestat
reiteradament en contra de pujar el Salari Mínim
Interprofessional i per això entenem que també no és creïble,
i torna mostrar incoherència en el seu discurs d'ajuda a les
famílies.

Pel que fa a l'IVA del gas i l’electricitat, bé, vostè jo crec
que ja ho ha dit, que arriba tard aquesta proposta, crec que ja
s'han pres mesures.
I davant una crisi que exigeix ajustar la recuperació
econòmica a la nova realitat, com hem... després d’on hem
passat d’una crisi de demanda a una crisi d'oferta, que és el que
realment produeix aquesta inflació, a part, diguem, afectat
evidentment per la guerra d'Ucraïna, però que no és tan sols
conjuntural a la guerra d’Ucraïna, que és una crisi que ja, de
qualque manera, ja era aquí, ja hi havia inflació abans de la
guerra d’Ucraïna, ja començàvem a tenir inflació.
Cal reajustar els objectius, hi ha molts d'elements que,
malauradament, no són conjunturals -com he dit- i són
estructurals i que, per tant, hem de cercar aquest equilibri
pressupostari.
Ara bé, des de MÉS per Mallorca, avui ens presenten una
proposició no de llei -com he dit- només de reduïda d’imposts;
sembla que han fet poca feina, com un copiar y pegar que han
fet per a totes les comunitats autònomes, jo l'he vista així, no?,
o sigui que també perquè... i no hi ha cap cosa concreta de
Balears, supòs que al Sr. Feijóo poc li importen les
reivindicacions de les Illes Balears, perquè des de MÉS per
Mallorca consideram que en aquest cas haurien d'haver
aprofitat per reiterar, una vegada més, el règim fiscal promès
pel Sr. Sánchez, (...) estam indignats, crec que seria una bona
aposta en aquest punt. I també, idò, altres partides que també
suposarien més ingressos per a les nostres comunitats
autònomes, com és partida per a transport públic, etc., però, és
clar, com he dit, vostès només parlen d’abaixar ingressos en
aquesta proposició, diguem, a les administracions i sobretot a
les administracions públiques.
I, bé, trobam a faltar també que el PP... un IVA reduït per
a les Illes Balears, com té Canàries, que també ho hagués pogut
proposar en aquesta proposta, tampoc no ho ha fet.
És a dir, com he dit, a les Illes Balears, a més, ja patíem
aquesta inflació abans de la guerra d’Ucraïna, però és que
patim una inflació estructural -estructural-, que cada vegada fa
que el cost per arribar a finals de mes els ciutadans d'aquesta
terra sigui més elevat, i és un cost, com he dit, una inflació
estructural que, des de MÉS per Mallorca, reivindicam, hem
reivindicat aquest IVA reduït, com tenen les Canàries, perquè
som l'únic territori extrapeninsular que no té aquest IVA
diferenciat, fet que ens debilita i ens fa més vulnerables davant
el constant augment de la inflació i, conseqüentment, dels preus
dels productes.
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Per tant, nosaltres votarem en contra d'aquest copiar y
pegar que han fet, trobam a faltar moltes singularitats i moltes
propostes que s’haurien d’haver fet per a les Illes Balears.
Moltes gràcies.
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. Nosotros no podemos apoyar esta
iniciativa porque no compartimos ni la idoneidad de las
medidas que se proponen, ni la idoneidad de que este
parlamento sea el lugar adecuado para debatir y votar un asunto
que el Partido Popular ya ha remitido al Gobierno de España.
Estamos ocupando la agenda de este parlamento para debatir
un asunto que ya está encima de la mesa del Gobierno de la
nación, y mientras hacemos esto no avanzamos en solucionar
necesidades reales de los ciudadanos españoles en Baleares,
conforme a las competencias que actualmente tiene atribuidas
esta comunidad autónoma.
En cuanto a la idoneidad de las medidas, como decía,
tampoco es algo que compartamos porque se nos presentan una
serie de medidas estrella que en realidad están muy alejadas de
las necesidades de los españoles, desde el premio por ahorrar
energía, que no tiene en cuenta que los españoles, hoy por hoy,
no tienen más margen de ahorro, hasta la reducción del IVA en
la factura eléctrica al 5%, copiando tarde y mal propuestas ya
defendidas por VOX, aunque en este caso nosotros defendemos
la bajada hasta el 4%, que es lo que ya prevé la ley para los
productos que se acogen al tipo del IVA súper reducido.
Por otro lado, es tentador caer en el escepticismo, hay que
tener en cuenta que en otras ocasiones el Partido Popular ya ha
planteado en sus discursos y programas medidas sobre bajadas
de impuestos, pero luego, cuando han gobernado, no ha sido
así. És importante que las formaciones políticas mantengan sus
discursos, tanto cuando están en la oposición como cuando
están gobernando, lo contrario provoca una desafección
política en los ciudadanos que se sienten traicionados, que en
nada beneficia a las democracias.
Y lo cierto es que el disparatado precio de la energía se
debe a un sistema estructural del que se han beneficiado tanto
el Partido Popular como el Partido Socialista, y ahora no
podemos maquillarlo, ni intentar arreglarlo con parches, la
solución pasa por un cambio de modelo alejado de las políticas
progres y de los postulados de la Agenda 2030, que nos arruina
y a la que, tanto PSOE como PP, están abrazados con brazos y
piernas.
VOX tiene sus propias propuestas reales para superar la
situación ruinosa a la que nos han llevado los gobiernos tanto
nacional como autonómicos. Frente a la Agenda 2030
proponemos la Agenda España; frente a la dependencia
energética que nos arruina, apostamos por la soberanía
energética.
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Proponemos medidas muy concretas, en primer lugar,
debería destinarse la mayor recaudación de la historia con la
que cuenta hoy el Gobierno de España a que los españoles
puedan deducirse en su declaración de la renta las inversiones
en vivienda, precisamente una deducción que se eliminó en
2013 por el Partido Popular. Y precisamente ahora, que
estamos ante una subida de los tipos de interés que ahogan aun
más las economías domésticas de los españoles; con la
deducción por inversión en vivienda habitual, al menos los
españoles podrían recuperar parte de esos importes que van a
abonar. Pero se trata de medidas que deben adoptarse para
todos los españoles por igual, porque nosotros queremos
españoles que sean todos iguales y no de primera o de segunda,
en función de donde vivimos. Queremos un país vertebrado y
no desmembrado y por eso creemos en un parlamento
autonómico que no debería debatir estos asuntos o tratar este
tipo de propuestas, sino que deben ser las Cortes Generales
quines acojan este tipo de iniciativas.
En octubre de 2018 VOX ya presentó cien medidas
urgentes para España, muchas de ellas referidas a la economía,
ninguna de ellas fue adoptada, por supuesto, y nuestra
economía no ha hecho más que empeorar.
Y en 2021, después de tres años ruinosos a nivel económico
y de una degradación de nuestras instituciones, protagonizada
por el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez, VOX
presentó su Agenda España, documento que está accesible para
cualquiera que quiera consultarlo en Internet y que les
recomiendo que ojeen, porque allí encontrarán medidas
eficaces que encaran la realidad, respondiendo a las agendas
globalistas que lo único que buscan es destruir las clases
medias, liquidar la soberanía de las naciones y atacar nuestra
cultura occidental.
Les pondré algunos ejemplos de lo que propone la Agenda
España: debemos desmarcarnos de todo acuerdo o legislación
internacional que culpabilice a nuestros productores de los
problemas medioambientales, mientras exonera o deja impunes
a los verdaderos culpables. Hay que crear incentivos para
facilitar el retorno a España de todas aquellas empresas que han
deslocalizado su producción. Urge desmontar el sistema
autonómico para poner fin a las duplicidades administrativas,
reducir el número de ministerios, de consejerías, de diputados
y parlamentos, y terminar con el despilfarro político para que
los impuestos puedan destinarse a mejorar las condiciones
materiales de la vida de los españoles, y a invertir más y mejor
en sanidad, en educación, en dependencia, en pensiones, en
infraestructuras. Hay que cerrar todas las televisiones
autonómicas, que suponen un gasto político ineficaz, pagado
por todos, y que se han convertido en voceros del Gobierno
autonómico de turno. Proponemos eliminar todas las
subvenciones ideológicas y organismos y sociedades públicas,
ineficaces e innecesarios, sostenidos con dinero de todos los
españoles. Hay que poner fin a las subvenciones de partidos
políticos, sindicatos y patronales. Hay que detener el cierre
súbito de plantas industriales y energéticas, provocado por las
imposiciones de la nueva religión climática. Debemos avanzar
hacia una economía menos contaminante, sin que ello ponga en
peligro la economía y el empleo de los españoles.
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Esas son, entre muchas otras, las medidas eficaces que
necesita nuestro país y que afrontan la realidad, sin servilismos,
sin complejos y sin pleitesías a nadie. Les animo a sumarse a
nuestro proyecto y solo así podremos proteger, de forma
efectiva, a los españoles, atender a sus necesidades reales y
dotar de esperanza, libertad y prosperidad a las próximas
generaciones.
Muchas gracias.
(Algun aplaudiment)

alguna part sí, però, segurament, la part majoritària no, perquè
no és la seva funció principal, tot i ser crítics amb com se
gestionen.
En el punt tercer, ja entendrà vostè, Sr. Costa, que, és clar,
vostè es refereix a una proposta de pacte que té moltes mesures
i és molt àmplia, i és evident que no tenim capacitat en aquest
moment d'entrar-hi punt per punt. Per tant, nosaltres també ens
hi abstendríem, no perquè no puguem compartir determinades
coses, però tampoc no les compartim totes. Per tant, aquí hi ha
un poc de tot i, atesa la generalització d'aquest punt, hi votarem
abstenció.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, com
passa sovint en aquesta classe de debats, cada grup
parlamentari ha vengut a parlar de su libro, no han vengut a
parlar de la seva iniciativa, sinó de su libro i, per tant, ens han
amollat aquí els seus parers sobre coses que no són a la
iniciativa del Partit Popular; perquè, és clar, a mi que em parlin
que el Partit Popular o vol o ha eliminat a Andalusia, o pretén
eliminar a Andalusia l'impost de successions, totes aquestes
històries no formen part de la iniciativa.
Bé, els agradarà o no els agradarà, però, és clar, aquí
començar a dir que això de les mesures fiscals del Partit
Popular només afecten les rendes més altes, això no té res a
veure amb la iniciativa; pot tenir a veure amb l’impost de
patrimoni, però no té res a veure amb la iniciativa que debatem.
Nosaltres podem no compartir i, de fet, el Sr. Costa ho sap, que
determinades propostes del Partit Popular amb la majoria estam
d'acord, però amb determinades, com, per exemple, amb el
tema de la rebaixa de l'impost de transmissions per a les cases
de més valor, no estam d'acord, però, bé, hi ha matisos, però no
és l’objecte del debat en aquest moment.
Per tant, jo crec que ens hem d'intentar seguir el debat, i
aquí del que es tracta és, en primer lloc, de fer un pla
d'eficiència i de qualitat de la despesa pública. No sé com
qualcú pot estar en contra d'això, sincerament, no sé com
qualcú pot estar en contra que es millori la qualitat de la
despesa pública, i això és el que presenta el Partit Popular. És
vera que aquesta és una iniciativa a nivell estatal i que no té res
a veure o té poc a veure amb el Govern de les Illes Balears i
que supòs que és una cosa que vostès han pactat, que
presentaran a tots els parlaments autonòmics, però això també
ho fan tots els partits polítics de d'àmbit estatal, per tant,
tampoc no és cap novetat especial.
En el segon punt, estam un poc en la línia que ha manifestat
el Sr. Pérez-Ribas i la compartim, evidentment demanam la
votació separada dels punts, com veu. Nosaltres també ens
abstendríem en aquest punt, perquè, tot i la nostra insatisfacció
en com funciona tot el tema dels fons europeus i que,
efectivament, compartim amb vostès que requereixen molta
més agilitat, home, nosaltres tampoc no podem dir que els fons
europeus s'hagin de convertir en una espècie d'incentius fiscals,

Finalment, en el punt quart, és clar, vostès aquí canvien un
poc, el cantet que fins ara han fet, perquè vostè sempre ha
defensat una baixada d'imposts generalitzada, i aquesta és una
proposta que pretén baixar els imposts de manera selectiva, no
generalitzada, selectiva. Per tant, aquí hi ha un canvi, un poc,
en el discurs que sol fer el seu grup parlamentari, i, a més a
més, no només és selectiva, sinó temporal. I nosaltres estam
més d'acord amb aquesta línia, perquè vostè sap que hem tengut
altres debats i sempre li hem dit que això de la baixada
generalitzada, que, vostès, ja ho entenc, que a nivell retòric
defensen, nosaltres no la podem compartir perquè ens sembla
que té un punt de demagògia; en canvi aquí parlen de selectiva
i temporal, i aquest és un plantejament que nosaltres compartim
molt més.
En general, la gran proposta de la deflactació, que ja hem
votat a altres iniciatives d'altres grups parlamentaris,
evidentment la compartim absolutament i ens sembla
necessària. I, de fet, en aquest punt també vull dir que els grups
que donen suport al Govern, sobretot el Partit Socialista i
Podemos, que vénen aquí i a cada intervenció que fan diuen
que això de baixar imposts és una aberració i que on s'ha vist
mai!, després acaben fent baixades d'imposts, perquè en el tema
de les benzines varen acabar fent, d'una manera no molt
ortodoxa, però varen acabar fent una baixada d'imposts, i han
anunciat una baixada d'imposts al gas. Per tant, al final acaben
agafant aquest camí.
Perquè, realment, una de les problemàtiques que tenim en
relació amb la crisi que patim, és que és difícil establir mesures,
és difícil lluitar contra aquesta crisi inflacionària perquè
prové..., no prové únicament, però prové molt d'una guerra i
d'un encariment del gas que, evidentment, es troba fora dels
nostres marges de maniobra. I, per tant, la fiscalitat, tenint en
compte el sistema europeu i les competències que té el Banc
Central Europeu, és de les poques coses i de les poques eines
de què disposam per lluitar-hi.
Per tant, nosaltres estam d'acord amb el plantejament
general d’aquest punt quart i, encara que hi podríem tenir
qualque matís, també el votaríem favorablement.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Sanz.
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EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sr. President. Bé, tenim a debat una altra vegada
els grans èxits del Partit Popular, anem a abaixar imposts, tant
fa que sigui el 2018, el 2019 o 2020, 2021 i 2022, tant fa que
hi hagi hagut bonança econòmica, que hi hagi hagut una
pandèmia o que hi hagi una guerra per l’energia, anem a
abaixar imposts, no sigui que recaptem massa, com s’ha dit, i
que els diners es troben millor a la butxaca del ciutadà.
Bé, en aquesta proposta hem sentit ara mateix, a les
exposicions que han fet els grups que m'han precedit, Sr. Melià,
una cosa amb la qual no estic d’acord, ha dit que és una
proposta molt acurada; el punt tercer parla del pla aquest, tan
gros, el punt, i el tercer també, però aquest pla no és acurat, és
més aviat molt ampli, i baixades generalitzades d’imposts, no
parla només d'alguns imposts. Ho dic perquè és cert que sembla
que va molt acurat, però després no va tan acurat.
Però aniré a poc a poc. Després, també ha parlat, està bé
que hagi rectificat aquesta que “el Govern de les Illes Balears”,
perquè no som el Govern, som al Parlament, han rectificat a
temps, però crec que és un exemple de què és una proposta
copiada d’algun lloc on governen, en el qual el Govern ha de
fer el que ha de fer el Parlament. Vostès s'han autoesmenat la
proposta, perquè en el punt tercer, originalment deia “el
Govern de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat”, és una...
nosaltres no som el Govern de les Illes Balears, som el
Parlament de les Illes Balears, que podríem instar
recursivament el Govern que instàs el Govern de l'Estat, però
bé.
Parlen també, punt per punt, parlen de racionalització i
efectivitat de la despesa pública. Ja he dit alguna vegada en
aquesta cambra que la racionalització i despesa, quan ve de
mans del Partit Popular a mi em fa por, perquè racionalitzar
despesa i estalviar vol dir acomiadar i reduir despesa, com es
va fer quan governaven aquí, així que alerta amb racionalitzar
una despesa.
Després l'eficiència de què vam parlar, crec que justament
amb vostè o la Sra. Riera, que formaven part del govern del Sr.
Bauzá, parlaven d’acomiadar persones, més de 8.000 persones
fora, no?, una.., també quan es compara amb altres comunitats,
que s'ha parlat avui també, l’acomiadament de 8.000 sanitaris
a Madrid o a Andalusia. Podríem parlar que això és
racionalització, enlloc són..., sí, són un exemple de la baixada
d'imposts i han d'acomiadar molta gent.
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ciutadania hi han votat en contra, però ara demanen millorar
qüestions amb les quals no estan a favor, curiós.
També podem parlar de la xarxa ibèrica, que tampoc no hi
estaven d'acord i crec que aquesta setmana hi ha hagut un
poquet..., perquè parlen d'energia, el problema que tenim de
l'energia, perfecte, es va aprovar l’excepció ibèrica, amb la qual
no estaven d'acord, però resulta que la presidenta del Partit
Popular Europeu, la Sra. Von Der Leyen, li diuen, està d'acord
amb l'excepció i la vol establir a altres països de la Unió
Europea, però estava malament. També s’ho haurien de fer
mirar, per si de cas tal vegada el seu líder ha d’anar pegant
bandades i no anem bé.
En el quart punt hi ha mesures que posen i que diuen que us
les han copiades, bé, això que si el Govern de l'Estat està
copiant al Govern del Partit Popular crec que queda clar que el
Govern de l'Estat no està copiant les mesures d’aquelles
comunitats on governa el Partit Popular, no està copiant-les,
està aplicant mesures segons es faci necessari per poder ajudar
als que més ho necessiten.
Perquè s’ha tornat parlar avui, Sr. Pérez-Ribas, sobre que
els diners estan millor a la butxaca del ciutadà o que hi ha una
sobrerecaptació, l'estat del benestar justament es basa en què la
tributació sigui gradual, això vol dir que qui menys té, menys
paga, i qui més té, més paga, i no ha de tenir qui més té més
encara a la butxaca, per poder sufragar totes les despeses i
ajudes que hi ha hagut últimament per a la ciutadania, que és el
que ha fet que avui estem en recuperació.
Jo fa un any ara mateix que som diputat, fa un any açò no
s’havia de recuperar mai, un any després la recuperació ha estat
ver, no ho sé, també haurien de mirar-ho.
És per això que..., -se m’esgota el temps, no...-, s'ha parlat
de l'IVA de l'electricitat, s’ha parlat de la sobrerecaptació, de
la tributació, crec que aquests sous, quan parlen de... en altres
propostes de les quals hem parlat en comissió i aquí en el ple,
que fan falta més metges, que no es fa prou bé, ostres!, si hi ha
recaptació es pot justament destinar a aquestes qüestions que
són necessàries.
És per això que, Sr. Costa, malgrat tot, no podem donar
suport a aquesta proposta.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)

En el segon punt és més curiós encara, demanen millorar el
disseny d'un pla amb el qual no estan d'acord, també és molt
curiós, molt controvertit, vostès no estan d'acord amb el Pla de
transformació i resiliència del Govern del Sr. Sánchez, però
volen redissenyar un pla que sí que funcione i que, és més, a les
Illes Balears varen arribar 855 milions dels quals 13 van arribar
a Formentera, per a 184 empreses, i es van entregar
íntegrament, van ser pagats a les empreses. Una de les poques
comunitats de tot l'Estat que ha fet aquest pagament ha estat la
comunitat de les Illes Balears.
Quan s'han hagut de votar aquests fons hi han votat en
contra, quan s'han hagut de votar qüestions per ajudar la

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sanz. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Marí.
EL SR. MARÍ I TUR:
Gràcies, Sr. President, bon dia, senyors i senyores diputats.
Bé, avui, després de dos anys de pandèmia i més de sis mesos
de crisi energètica, en la qual el Partit Popular crec que ens ha
mostrat el seu costat més catastrofista i s'ha instal·lat una mica
en el cuanto peor mejor, avui, per fi, ens porta una proposta i,
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per tant, des d'aquí el primer és mostrar-li la meva felicitació,
el meu reconeixement per la feina feta, una feina de fotocopiar
49 pàgines que vénen de Madrid, i dic “fotocopiar” perquè... el
fotocopiat té els seus riscos i, és clar, després han hagut
d’autocorregir-se ahir de matí, però, és clar, 49 pàgines que al
final es poden resumir molt fàcilment, es poden dir,
simplement, que és: hem d'abaixar imposts i hem de retallar
despesa. Per tant, això crec que no són més que los viejos
clásicos de ayer y de hoy del Partit Popular.
Perquè, és clar, també hi ha un punt de fons europeus, un
punt de reformes estructurals, que dic, bé, a veure què proposa
el famós plan Feijóo dels fons europeus i de les reformes
estructurals, però torna ser una sèrie de mesures per abaixar
imposts, no és res més que això.
Per tant, no ens aporten vostès avui res de nou i ho fan d'una
manera profundament crec que incoherent.
El Partit Popular ens diu: ara, quan l'economia va bé, hem
de baixar imposts; quan va malament hem de baixar imposts;
que ve la pandèmia? Hem de baixar imposts. Què sortim de la
pandèmia i estam en plena ocupació a Balears? Hem de baixar
imposts també. I és clar...
(Remor de veus)
..., home, no fa falta ser Milton Friedman per saber que, és clar,
a situacions diferents aplicar-li la mateixa solució no té gaire
sentit.
Que ens trobam enmig d'una crisi energètica? Sí, és clar que
sí, i com que hi ha molta gent que ho passa malament, els
governs progressistes, el Govern de l'Estat i el Govern de les
Balears, ja hem aprovat una sèrie de mesures que faciliten molt
la vida de la gent.
Que ens trobam a la meitat d’una inflació elevada? És clar
que sí, és clar que sí, i per això els governs progressistes a
l'Estat i a Balears, aprovam una sèrie de mesures que faciliten
les coses a la gent. Aquest és el pla urgent per a les famílies i
les empreses.
I què ha fet el Partit Popular en tot aquest temps? Votar que
no. Per això dic “incoherent”. Perquè, és clar, no, vostès...,
doncs bé, abaixar imposts, idò això, senyor, ja ho han dit
repetidament, el Sr. Bonilla per al 0,2% de la població, li
regalam 5.500 euros anuals. Vostès avui diuen: deflactem la
tarifa i l’IRPF? Molt bé, 30 euros per persona a l’any. Vostès
mateixos ho poden comparar.
I si volien un pla urgent per a les famílies i les empreses, és
clar, haver-ho fet, però és que vostès demanen un pla per a les
famílies, però Marga Prohens diu: no apujarem el Salari Mínim
Interprofessional. Volen un pla per a les famílies, però Marga
Prohens diu: no pujarem l'Ingrés Mínim Vital un 15%. Volen
un pla per a les famílies, però la Sra. Prohens diu: no
augmentarem les pensions. No volem la reforma laboral, que
ara tenim el 80% d'indefinits. No ha volgut limitar els preus del
lloguer un 2%. No ha volgut augmentar el bo elèctric, ha votat
que no a l’ajuda directa de 200 euros per a treballadors i

autònoms. En contra dels 400 euros per als estudiants amb
beca.
Podria continuar, però és que se’m aniria el temps. Volen
un pla per a les empreses i varen votar en contra dels 855
milions...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
És clar, jo és que, de veritat, li diria... ara en el segon torn
digui’ns quines mesures reals per a les famílies hi ha aquí, que
no siguin els 30 euros anuals, mesures reals, per favor.
I després, per continuar amb la incoherència, és clar, diu el
seu gran estudi que a Espanya tenim sobrerecaptació sobrerecaptació-, fixa’t, a un lloc on sempre hi ha hagut manca
de recursos. I el mateix dia que vostès enregistren això al
Congrés dels Diputats, enregistren una proposició per
augmentar les places i convocatòries extra de metges a Atenció
Primària, i varen demanar més recursos militars, una cosa que
els agrada molt, és clar, com quedam, hi ha manca de recursos
o tenim sobrerecaptació?
I diu també l'estudi: és que tenim un deute públic excessiu.
Tenim deute públic excessiu o tenim sobrerecaptació? Això és
com una família que diu: no, jo tenc massa d'ingressos, però
també tenc massa deutes als bancs. Per tant, això no té ni cap
ni peus.
Per tant, jo crec que aquí la pregunta, més enllà de si hem
de baixar imposts o no hem de baixar imposts és: per què el
Partit Popular no està a favor d'augmentar salaris? O no
ajudaria les famílies això? Per què el Partit Popular no està a
favor de pujar les pensions? Ara té un torn, també ens ho
podria dir.
I, per últim, és clar, veient també la part dels fons europeus,
jo francament pensava, ho vaig llegir amb interès, però dic: a
veure si d'una vegada hauríem de deixar de fer una mica el
paperet amb els fons europeus, va començar el Sr. Casado, ja
li varen haver de cridar l'atenció, però, pel que es veu,
comencen... nosaltres pensàvem que l’era, l'època Feijóo seria
millor que l’època Casado, però crec que ara Feijóo l’està fent
bo; primer, perquè el pla estatal..., la Comissió Europea va
felicitar l'Estat espanyol pel seu pla, va ser dels primers en
tenir-lo aprovat. La presidenta, que crec que és dels seus, va
felicitar el Govern espanyol i va desautoritzar la feina que feia
Pablo Casado. Això, en primer lloc.
I, en segon, per a mi l’ocurrència que han tengut, és a dir,
ara diuen vostès que hem de fer servir els fons europeus per
rebaixar imposts, els fons europeus, que estan concebuts per ser
reformes transformadores, per digitalitzar, per a eficiència
energètica, vostès volen fer també..., es pensen..., es pensen que
hauria aprovat això? Crec que si plantegen això, francament,
crec que van una mica perduts i no tenen ni idea del
funcionament d'aquests fons.
Així que, simplement, pens que en una cosa coincidim, que
és que hem d'ajudar les famílies i les empreses, és clar que sí,
el que passa és que vostès ho fien tot a una baixada d'imposts,
que no té cap impacte sobre les famílies i sí té impacte sobre la
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recaptació dels serveis públics, i nosaltres ho fiam a les
transferències de renda, que és la manera que nosaltres tenim
les mesures a fer, que tenen un baix impacte negatiu sobre la
recaptació i tenen molt d’impacte sobre l'economia de les
famílies.
Així que, simplement, menys fotocòpies i més mesures reals
per a les famílies.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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En tercer lloc, Sr. Marí, Sr. Marí, retornar, al nostre
entendre, eh, retornar via ingrés incentius fiscals, via incentius
fiscals, els fons europeus a nosaltres ens semblen una bona
mesura, i li diré per què, perquè és una bona mesura per
aconseguir objectius de transformació econòmica, fer
inversions allà on interessa que es facin i que els sous, els
diners, arribin directament a les empreses, especialment a les
petites i mitjanes empreses. Per això creiem que és una mesura
encertada, el plantejament que fa la CEOE aquí i que
compartim des del Partit Popular. Que arribin de forma, la
injecció directa a les empreses, en forma d’una deducció, un
incentiu fiscal, finançat amb fons europeus. I per això, des del
Partit Popular, li donam suport.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Marí. Ara donam la paraula al grup proposant,
té la paraula el Sr. Costa.
EL SR. COSTA I COSTA:
Gràcies, Sr. President. Bé, començaré, si els sembla bé, pel
final, Sr. Marí. Miri, Sr. Marí, li hem fet propostes, centenars
de propostes, que ens vengui avui a dir-nos que no hem fet
propostes és senzillament ridícul.
(Alguns aplaudiments)
Dos. Fixi’s una cosa, Sr. Marí, no fa molt de temps d’aquest
titular, diu: “Armengol aplaude la rebaja del IVA del gas y
destaca que el Estado vuelve a ser sensible y está cerca de la
gente”. Armengol dixit.
(Remor de veus)
I avui ens ve, Sr. Marí, dient, això és un desastre això de
baixar els imposts. Com quedam, fa cas a la Sra. Armengol o
ens ve aquí a fotre les històries de sempre?
(Alguns aplaudiments)
Perquè hi ha una proposta que justament és baixar al 5%
l’IVA del gas i de la llum, està apuntada. Vostès hi votaran en
contra? Faran el ridícul, idò, perquè a la Sra. Armengol li va
semblar que era fantàstic. Ens ho va dir, ho va dir públicament.
(Alguns aplaudiments)
És clar, va dir-ho públicament perquè el cap, el Sr. Sánchez,
va dir: eh!, les coses clares, i la Sra. Armengol, diu: ui, quina
meravella aquesta proposta.

Per altra banda, a la Sra. Martín i a la Sra. Campomar no sé
si les puc contestar, perquè han sortit a la tribuna aquí i han
denotat que no s'havien llegit la proposició no de llei...
(Alguns aplaudiments)
... per tant, no..., en fi, no sé què contestar-les, la veritat.
En primer lloc, no és un pla nacional, no és un pla
autonòmic, però és que a les Illes Balears som espanyols i, en
conseqüència, les mesures que es prenen a nivell nacional
afecten els ciutadans de les Illes Balears, perquè som espanyols
i serem espanyols molts d'anys, i des del Partit Popular estam
molt satisfets de seguir essent espanyols, faltaria més! Per tant,
és clar que sí que volem que el Sr. Sánchez apliqui el Pla
Feijóo. Per què? Perquè beneficia els ciutadans de les Illes
Balears, és clar que sí!
En segon lloc, escolti, és que no s'ha llegit res de la
proposta, Sra. Martín, tots els plantejaments que fem de
mesures fiscals, de rebaixa d'imposts, es refereixen a rendes
mitjanes i baixes. Vostè no s’ha llegit la PNL, ve aquí a la
tribuna i comença a parlar del seu discurs de sempre, però no
se l'ha llegida; llegeixi-la!, i veurà que totes són mesures..., si
li ha dit el Sr. Melià, llegeixi la proposició no de llei, i quan se
la llegeixi ve i parla amb una certa propietat quan pugi aquí
dalt, perquè si no, si no se la llegeix, ve aquí i diu unes
barbaritats que no es poden ni sentir.
Per altra banda, miri, és que, fixi’s bé, és que ha arribat a
parlar de mesures que Feijóo va proposar fa només una
setmana i aquest pla és del mes d'abril, és del mes d'abril. Bé,
no passa res, perquè la Sra. Campomar també es confon, i diu,
però si això ja ho fa el Sr. Sánchez, diu, això de baixar l’IVA;
és clar, perquè el mes d'abril ho va proposar Feijóo...
(Alguns aplaudiments)

Això sí, ahir mateix el Sr. Page, fixi’s en una cosa, el Sr.
Page ahir va amollar el següent: “¡que no me busquen!”. Sap
on no l’han de cercar al Sr. Page? A criticar a Alberto Núñez
Feijóo, fan el ridícul insultant a Alberto Núñez Feijóo i la seva
solvència tècnica. Efectivament, facin cas, facin cas al Sr.
García Page, facin cas al Sr. García Page, i no facin cas a la
Sra. Armengol, que està..., bé, sempre acota el cap davant el Sr.
Sánchez perquè és el cap i és qui marca la línia.
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i per això ho fa el Sr. Sánchez. Una copiada, una copiada,
que ara els sembla terrible, al Partit Socialista li sembla terrible,
la copiada els sembla terrible. A nosaltres no, a nosaltres ens
sembla una copiada com toca i ha de seguir copiant el Sr.
Sánchez les mesures d’Alberto Nuñez Feijóo.
Per altra banda, més coses. Sra. Campomar, ens parla vostè
de descentralització i no sé què, miri, titular d'avui mateix:
“Escrivá plantea una recentralitzación fiscal y limitar la cesión
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de impuestos a las comunidades autónomas”. Vostè què
n'opina d'això, Sra. Campomar?
(Remor de veus)
Malament, és clar, ja, ja, idò, ja està bé, això sí que és una
recentralització de les competències normatives cap a l'Estat,
això sí que és una harmonització fiscal, això sí que és voler
pujar els imposts als ciutadans de les Illes Balears via
culpabilització del Sr. Sánchez al Govern central. No ens
sorprèn, perquè ara ja hi ha coincidència en dos ministres, el Sr.
Escrivá i la Sra. Montero. Ara volen pujar, als ciutadans de les
Illes Balears ens volen passar la factura, sí, la seva factura ens
volen passar, la factura tributària en augmentar imposts com,
per exemple, l'impost sobre successions i donacions, que, si
governa el Partit Popular, eliminarem, però que si vostès són
capaços de prendre mesures d'harmonització fiscal a nivell
nacional evidentment ens farien un traje al Partit Popular, ens
farien una traje, i als ciutadans de les Illes Balears encara li
farien major el traje perquè no podrien prendre les mesures que
volem prendre.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Costa. Un cop finalitzat el debat, procedirem a
la votació. Ja que ho han demanat, farem votació separada.
Passam a votar, en primer lloc, el punt número 1. Votam.
Vots presencials: 18 sí, 30 no, 7 abstencions; 1 vot negatiu
per videoconferència; 18 sí, 31 no, 7 abstencions.
Passam a votar el punt número 2. Votam.
Vots presencials: 14 sí, 34 no, 7 abstencions; 1 vot negatiu
per videoconferència; 14 sí, 35 no, 7 abstencions.
Ara votam el punt número 3, amb l'esmena 7514
incorporada. Votam.
14 sí, 34 no, 7 abstencions; hi ha 1 vot negatiu per
videoconferència; resultat global: 14 sí, 35 no, 7 abstencions.
Ara votam el punt número 4. Votam.

Per altra banda, Sr. Melià, té raó, són mesures de baixades
d’imposts selectives, immediates i temporals. És cert, el
plantejament que es feia aquí és cert, nosaltres, des del Partit
Popular de les Illes Balears, li vull dir: mesures temporals sí,
però mesures indefinides també, per exemple, l’impost sobre
successions i donacions ha de caure de forma indefinida entre
pares i fills. Sí, aquesta és una mesura definitiva...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
... sí, sí, sí, però és cert que el plantejament que es fa és
temporal.
Finalment, Sr. Sanz, -i ja acab, Sr. President-...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, acabí, sí.
EL SR. COSTA I COSTA:
..., Sr. Sanz, i li agrairia que contactàs amb el Sr. Sánchez, o el
seu equip, perquè vostè aquí ve a tirar pestes contra les
baixades d'imposts i el Sr. Sánchez ha baixat imposts a
propostes del Partit Popular. Per tant, convendria...
(Remor de veus)
... convendria que hi anàs i li explicàs al Sr. Sánchez i al seu
equip que això és un desastre, i li digui algun improperi a la
mateixa perquè, home, si fa mesures que són contràries al seu
ideari, que menys que dir-li que això no pot ser.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Vots presencials: 21 sí, 34 no, cap abstenció; 1 vot per
videoconferència negatiu; resultat global: 21 sí, 35 no, cap
abstenció.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 132 / 20 de setembre de 2022

8079

DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Im p. Parlam ent de les Illes Balears. Palma

