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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats i diputades. Abans de
començar la sessió plenària farem un minut de silenci per retre
homenatge a les víctimes del terratrèmol de Turquia i Síria. Les
imatges que ens arriben són devastadores, una crisi humanitària
que fins avui suposa la pèrdua de més de 35.000 persones i on
gairebé 150.000 ciutadans han perdut el seu habitatge. 

Per tot això, volem manifestar la solidaritat del Parlament
amb tots aquells que han perdut familiars i amics, i amb totes
les persones afectades per aquesta catàstrofe, així com el suport
a tots els equips de rescat que treballen incansablement per
trobar i salvar els desapareguts.

Començam un minut de silenci.

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 839/23, presentada pel diputat
Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a previsió d'un segon cable a
Menorca.

I.5) Pregunta RGE núm. 840/23, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a la sentència del Tribunal
Suprem sobre la declaració del monument de Sa Feixina
com a bé catalogat del patrimoni històric artístic de les Illes
Balears.

Abans de començar la sessió, els he d'informar que el
Govern ha sol·licitat, mitjançant l'escrit RGE núm. 916/23, amb
motiu de l'absència del vicepresident i conseller de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica,
l'ajornament de les preguntes RGE núm. 839/23, relativa a
previsió d'un segon cable a Menorca, presentada pel diputat
Jesús Méndez, del Grup Parlamentari Ciudadanos, i de la RGE
núm. 840/23, relativa a la sentència del Tribunal Suprem sobre
la declaració del monument de Sa Feixina com a bé catalogat
del patrimoni històricoartistic de les Illes Balears, presentada
per la Sra. Ribas.

I.18) Pregunta RGE núm. 850/23, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a gestió d’atenció primària a la sanitat
pública de les Illes Balears.

Per altra banda, avui matí també ens sol·liciten, mitjançant
l'escrit RGE núm. 1080/23, l'ajornament de la pregunta RGE
núm. 850/23, presentada pel Sr. Antoni Costa i Costa, de la
qual també se sol·licita l’ajornament.

Hi està tothom d'acord? Ningú no s'hi oposa? Idò així ho
farem.

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. 582/23, presentada per la
diputada Vanessa Díaz i Ojeda, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a ajuda a la gent gran a conèixer els seus

drets com a consumidors vulnerables i ajuda a superar la
bretxa digital. 

Primera pregunta, RGE núm. 582/23, ajornada a la sessió
anterior, relativa a ajuda a la gent gran a conèixer els seus drets
com a consumidors vulnerables i ajuda a superar la bretxa
digital, que formula la diputada Vanessa Díaz i Ojeda, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Díaz.

LA SRA. DÍAZ I OJEDA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputades i diputats. Abans
de fer la meva pregunta avui donar-los les gràcies a tots vostès
per preocupar-se per la meva salut la setmana passada, els
polítics, independentment de les nostres idees, som i hem de ser
persones que es preocupen per altres persones.

Recentment, a iniciativa del Ministeri de Consum s'ha
desenvolupat la definició de consumidor vulnerable com
aquella persona que es troba en situació de desavantatge o
subordinació enfront de les empreses. 

És necessari protegir els grups socials particularment
exposats a abusos i enganys per tècniques de comercialització
o d'informació agressives per part de les empreses de
subministrament, entitats de crèdits, multinacionals, etc., i
intentar evitar que puguin aconseguir contractes amb
consumidors que moltes vegades no saben ni el que signen ni
el que accepten.

Les persones majors són els migrants digitals perquè no han
nascut ni han crescut amb l'expressió de les noves tecnologies.
Llavors, com fan una gestió davant dels bancs o l’administració
quan necessitam atenció personalitzada?, i, sobretot, com se
senten quan no la troben?

També cal tenir en compte que el concepte de vulnerabilitat
té un biaix de gènere, segons l'Institut Balear de la Dona les
dones majors viuen soles amb molta freqüència, tenen ingressos
més baixos i sofreixen més malalties cròniques.

A Formentera no som l'excepció del que passa arreu, sovint
escolto les nostres dones majors que diuen “jo no m'atreveixo
a anar sola al caixer i ara resulta que si vull treure sous de la
finestreta no puc fer-ho més tard de les onze i a sobre em
cobren una comissió”. 

Som coneixedora que la Direcció General de Consum està
interactuant amb els centres de majors de Mallorca arran d'un
conveni amb la Conselleria de Salut i Consum per ajudar la
gent major a conèixer els seus drets com a persones
consumidores vulnerables i ajudar-les a superar aquesta bretxa
digital. 

Sra. Consellera, voldria saber quin balanç en fa i si el
Govern té previst desplegar aquesta iniciativa a l'illa de
Formentera. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:,

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300839
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300840
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300916
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300850
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202301080
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300582
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 LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades.
Benvinguda, Sra. Diputada, estic contenta que s'hagi recuperat
tan bé i tenim molt clar que els seus encerts en aquest
parlament seran els encerts dels formenterencs i les
formenterenques. Per tant, gràcies també per acceptar.

En relació amb el conveni que tenim des de la Direcció
General de Consum, des d’on es fa una feina intensa des de fa
temps pensant en els consumidors vulnerables precisament, és
interessant aquesta iniciativa amb el Consell de Mallorca,
signada, per poder formar i informar els treballadors i els
usuaris de les residències, llavors es va signar aquest conveni
entre ambdues institucions per poder lluitar contra aquesta
bretxa digital. 

S’ha fet bastant de feina amb aquestes activitats de formació
i, per suposat, estam disposats a ampliar aquest conveni amb
altres institucions i, sobretot, si així ens ho demana el Consell
de Formentera estarem encantats de traduir-ho també en
aquesta illa. 

És un programa que té molt bona rebuda, ara a Mallorca
s'han format al voltant de 250 persones, s’ha fet formació a
diferents seus de l’IMAS a Palma, però també a la residència
de Felanitx. Està prevista durant els mesos de febrer i març
formació a Inca, Binissalem, Lloseta sobre consum de les
persones o com afecta el consum a la gent gran, però també,
per exemple, una iniciativa de l’ONCE envers les hipoteques
inverses, que també s'ha de fer molta formació quant a les
clàusules sòl i totes les problemàtiques de les hipoteques
inverses. 

Crec que estam decidits a avançar en aquesta línia. Tenim
un programa al qual s'han adherit pràcticament tots els
ajuntaments de les Illes Balears que és Consum a ca teva, per
afavorir el consum de proximitat, i també se’n parla en aquestes
xerrades, i un telèfon que tal vegada no es coneix tant i que és
el 900 166 000 per, precisament, poder resoldre dubtes a la
gent gran, atès per professionals de la Direcció General de
Consum. 

Per tant, crec que aquesta és la via, treballar de manera
coordinada institucionalment per ajudar tots els consumidors
vulnerables. Gràcies per la iniciativa i estarem encantats de
col·laborar.

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Díaz, vol intervenir?

LA SRA. DÍAZ I OJEDA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera, per la iniciativa. Jo crec
que el més important per a una societat és protegir els més
vulnerables i, evidentment, els majors, les dones majors són

una de les parts fonamentals perquè són els que ens van portar
aquí i als quals devem el deure de seguir mantenint-los i
cuidant-los. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Díaz. 

I.2) Pregunta RGE núm. 828/23, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a reunió de la comissió tècnica que elaborarà el futur pla
estratègic de polítiques de joventut. 

Segona pregunta, RGE núm. 828/23, relativa a reunió de la
comissió tècnica que elaborarà el futur pla estratègic de
polítiques de joventut, 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 diputades i senyors diputats,
bon dia. Sra. Consellera, fa poc més de mig any que es va
aprovar la Llei 5/2022, de 8 de juliol, de polítiques de joventut
de les Illes Balears, que ajudarà que els joves de la nostra
comunitat es puguin implicar de manera directa i amb presa de
decisions. 

És evident, com en qualsevol llei, que s'ha de desplegar i
desenvolupar en molts aspectes i en coordinació amb diferents
administracions i entitats, una de les organitzacions creades
arran d'aquesta llei és el Consell de la Joventut, que estic segura
que ja s'ha presentat i ha anat a veure la majoria de grups
parlamentaris, per no dir tots.

És una corporació pública de base privada, com diu la llei,
amb personalitat jurídica pròpia, amb unes finalitats molt
concretes: defensar els interessos i els drets de la joventut en
igualtat d'oportunitats en el seu desenvolupament polític, social
i cultural; fomentar en les persones joves l'associacionisme
juvenil per ajudar a solucionar les qüestions que els afecten;
representar el col·lectiu a les institucions; i col·laborar amb el
Govern en les polítiques juvenils. 

Un altre dels òrgans que té la llei és la Comissió
interdepartamental que ha de crear i impulsar les comissions
tècniques de treball on participarà el Consell de la Joventut.

Per tant, Sra. Consellera, arran de la Llei de polítiques de
joventut, es reunirà abans d'acabar la legislatura amb la
comissió tècnica per començar a fer feina en la redacció del Pla
estratègic de polítiques de joventut?

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300828
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Efectivament, la Llei
de polítiques de la joventut estableix la creació de la comissió
interdepartamental, una comissió que ja històricament ha estat
creada a la nostra comunitat autònoma, però que no ha
funcionat d'una forma jo diria que eficient i eficaç.

Aquesta comissió, arran de la aprovació de la Llei de
polítiques de joventut, es va constituir el 3 de febrer de 2023,
i un dels punts de l'ordre del dia va ser la constitució de la
comissió tècnica permanent, que també la llei hi obliga, una
revisió permanent de la situació de la joventut des d'una visió
no política, sinó tècnica, i en aquesta mateixa sessió es va
constituir la Comissió tècnica per a l'elaboració del Pla
estratègic, on intervé un tècnic de l'Institut Balear de la
Joventut, tècnics de nou conselleries, representants del Consell
de la Joventut, els quatre consells insulars, l'Institut de la Dona
i la FELIB. 

I, a més a més, aquesta comissió tendrà en els propers
mesos els resultats d'una enquesta de més de 2.000 joves de la
nostra comunitat autònoma, que serà un instrument fonamental
per a la redacció d'aquest pla estratègic. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Som conscients que s'ha constituït, com
vostè ha dit, aquesta comissió tècnica, però ens agradaria saber
si hi haurà reunions abans d'acabar la legislatura per fer feina
en aquest pla estratègic. 

I li ho dic perquè aquests joves que varen venir ens varen
transmetre il·lusió, ens varen transmetre ganes, fermesa,
determinació, lluita per intentar ajudar a construir el futur que
volen realment, el futur que necessiten. Per tant, és bo que es
pugui començar a treballar en la redacció d'aquest pla
estratègic, que vegin el fruit de la feina que fan, perquè en poc
temps ja s'han marcat una sèrie d'objectius molt concrets on hi
fan molta feina. 

Des d'El Pi els donam l'enhorabona i els encoratjam a seguir
fent feina de valent per aconseguir el que es proposen, un bon
futur per a ells a les nostres illes, on ens hi trobaran devora per
fer feina de manera conjunta i també esperam que hi trobin el
Govern. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. 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. Diputada, estic totalment d'acord amb
vostè, un Consell de la Joventut que a la nostra comunitat
autònoma tenia una trajectòria de participació importantíssima
que quan el govern Bauzá governava a aquesta comunitat
autònoma, el varen fer desaparèixer, un dels espais de més
participació a la nostra comunitat autònoma, varen decidir que
el Consell de la Joventut no era no era idoni per a la nostra
comunitat autònoma. I el fet de donar-li, a través de la Llei de
polítiques de joventut, aquesta autonomia que han de tenir els
joves, tant administrativa, com política, com estructural,
efectivament, fa que la joventut es mogui. 

Jo li puc dir que en aquesta reunió es va donar el mandat
que aquesta comissió es reunís el mes de febrer per iniciar tots
aquests tràmits. A partir d'aquí ha de ser una comissió
suficientment autònoma per poder realitzar la feina que li
encomana la llei. Però estic d'acord amb vostè que quan hi ha
un espai de participació els joves contesten i responen.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 935/23, presentada pel diputat
Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a augment a les Illes Balears dels
casos de malalties de transmissió sexual. 

Tercera pregunta, RGE núm. 935/23, presentada en
substitució de la RGE núm. 838/23, relativa a augment a les
Illes Balears dels casos de malalties de transmissió sexual, que
formula el diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia i feliç Dia Internacional de
les cardiopaties congènites a tothom. 

Consellera, els sanitaris alerten de casos d'infeccions i
malalties de transmissió sexual que continuen augmentant,
especialment en la població menor de 30 anys. Segons dades
del mateix observatori del Ministeri de Sanitat ens consta i
constata que les Illes Balears, Catalunya i Madrid són les
comunitats que registren les taxes més altes. Les dades aquí, a
la comunitat autònoma, són preocupants des d'abans de la
pandèmia i les de 2021, atès el nombre de població que tenim
a les nostres illes, s'han diagnosticat 452 casos de  gonocòccia,
212 de sífilis, 970 casos de clamídia, manifestats pels sanitaris
com a dades preocupants. Per tant, vull pensar que vostè les
coneix i que està preocupada, però el que necessita la
ciutadania és saber si el Govern se n’ocupa i se’n preocupa. 

Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia, Sr. Diputat. La veritat és que sí
és preocupant el tema de la pujada d’infeccions de transmissió
sexual. Els casos de gonorrea i sífilis, com vostè comentava,
s'han duplicat, pràcticament duplicat, de l'any 2020 a 2021. 

També és cert que hem de reconèixer que durant la
pandèmia hi pot haver hagut casos que no s'han tractat i que
puguin fer augmentar aquestes xifres. És cert que l’única que
baixa és la SIDA i també baixa, supòs que també en relació
amb la PrEP, l'ús del preservatiu en general, els joves i els
adults. 

Per això creim que és important la col·laboració
institucional i ho feim des dels diferents vessants de promoció
de la salut, de prevenció de la malaltia i d'atenció en el cas de
infecció. En el cas de la promoció, feim feina coordinada amb
la Conselleria d'Educació i Formació Professional amb un
programa interessant que es fa als adolescents que es diu “Amb
tots els sentits”. Quant a la prevenció i l'atenció tenim el centre
d'atenció d’infeccions de transmissió sexual, els CAITS, que
ara està ubicat a l'Hospital General, que també fa una feina
intensa. Per una altra banda, disposam de la pàgina web
salutsexual.caib.es on hi ha informació segura sobre també les
malalties i sobre sexe segur. 

M'agradaria destacar la Consulta Jove que fan molts de
professionals d'atenció primària, tant metges, pediatres com
infermeres, als centres educatius, atès que està recuperant
l'activitat ja semblant -pel nombre de visites que es fan- a l'any
2019. 

Per tant, pensam que totes les institucions i tota la societat
ha de fer feina de manera conjunta per promoure la salut i
prevenir les malalties. 

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Miri, consellera, no li faré ressò d’unes dades que vostè
coneix de l'estudi d’Universitat-Empresa de la UIB envers el
tema del consum de la pornografia a edat bastant adolescent,
perquè entre aquests joves de 14 anys que no tenen encara
l'accés a la informació i formació en tema d'educació
afectivosexual es dóna el no-ús del preservatiu com a pràctica
habitual, el consum i abús de la píndola d'urgència en tema
anticonceptiu i, per tant, a pràctiques de risc en l'àmbit del
contagi de malalties de transmissió sexual o, fins i tot, i es pot

donar, i ho alertava ALAS, del VIH de bell nou o del
papil·loma humà. 

Miri, nosaltres creim que no, que no ha estat suficient,
consellera, perquè no hi ha hagut coordinació interinstitucional,
perquè no s'han establert estratègies amb els col·lectius de la
societat, com les famílies, els centres educatius i una estratègia
conjunta entre Sanitat, Serveis Socials, centres educatius,
Consell de Joventut de les Illes Balears, que tradicionalment té
una inquietud important en la formació dels joves en tots els
àmbits.

Per tant, des de Ciutadans li demanam aquesta existència
d'unes campanyes de prevenció contínues i innovadores,
dirigides a tots els perfils d'edat i a tots els rols socials;
programes d’aquesta educació afectivosexual accessibles amb
la col·laboració de les famílies; és imprescindible la implicació
de les famílies i dels centres educatius, però també de les
entitats juvenils. Facilitar sempre i l'accés gratuït al preservatiu
masculí i femení a la població, ateses les dades; i programes
permanents del Servei de Salut, de triatge i proves periòdiques
de diagnòstic primerenc. 

I això ho ha de liderar vostè, consellera. No podem estar de
bell nou una altra legislatura amb aquesta falta de coordinació
i sobretot, i li ha dit una companya abans i venim dient-li des
d’una interpel·lació en joventut a aquest govern, el Pla
estratègic de joventut, dues legislatures sense tenir-ne.  Per
abordar els joves és fonamental el Pla estratègic de joventut i
que ho encapçali vostè en l'àmbit de la salut. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Evidentment sempre es pot millorar, Sr.
Gómez. Hem passat una pandèmia i uns anys són..., ha estat
bastant difícil poder accedir també als centres educatius. Però
així i tot, jo li dic, la Consulta Jove ja té les mateixes xifres que
l'any 2019. Són professionals que es desplacen als centres
educatius. El programa “Amb tots els sentits” per a alumnes de
4t d’ESO es desenvolupa i està a disposició de tots els centres
educatius. El CAITS ha augmentat la seva plantilla per a la
consulta de PrEP i està previst que augmenti per poder donar
més informació. Pensam que una població ben informada és
una població ben protegida i estam d'acord que hem de
continuar millorant. 

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 
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La quarta i cinquena pregunta, tal com hem anunciat abans,
la RGE núm. 839/23 i 840/23 queden ajornades per a la
propera sessió plenària. 

I.6) Pregunta RGE núm. 844/23, presentada pel diputat
Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a caos en matèria de seguretat a l’Estació
Intermodal.

Sisena pregunta, RGE núm. 844/23, relativa a caos en
matèria de seguretat a l’Estació Intermodal, que formula el
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller, l'Estació Intermodal s'entén com una
infraestructura crítica d'aquelles infraestructures estratègiques
el funcionament de les quals és indispensable i no permet
solucions alternatives, per la qual cosa la seva pertorbació o
destrucció tindria un greu impacte sobre els serveis essencials. 

Mentre el Partit Popular sol·licita de nou reforçar la
seguretat dels Serveis Ferroviaris de Mallorca per mor de
l'increment del nombre de robatoris, violència, venda de
drogues, abusos sexuals, de què s'han vist afectats tant usuaris
com treballadors que fan ús o desenvolupen la seva tasca a les
diferents instal·lacions de Serveis Ferroviaris de Mallorca,
vostès li resten importància. Seguim denunciant i sol·licitant
accions contundents per incrementar la seguretat en aquesta
infraestructura crítica.

Només en el que duim d'any, ja hi ha hagut més actes
delictius a la Intermodal que en el darrer trimestre de l'any
passat. Què fa, Sr. Conseller, per evitar aquest tipus de titulars
dels mitjans de comunicació: “La Estación Intermodal de
Palma, son los 20.000 m2 de la vergüenza del Govern”, “El
Govern intenta ocultar las continuas agresiones a vigilantes en
la Estación Intermodal de Palma”, “Los vigilantes de la
Estación Intermodal denuncian agresiones diarias y amenazas
con arma blanca”?

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, diputades i diputats.
Sr. Camps, una vegada més em fa por escoltar-lo amb un
missatge com aquest, catastrofista i que qualifica de caos una
instal·lació pública, per on passen més de 35.000 persones cada
dia, quasi 13 milions de persones a l'any, on hi ha botigues,
bars, treballadores, treballadors, caixers, absolutament de tot;
una instal·lació pública on la radiotelevisió pública ahir mateix

s’hi va instal·lar per celebrar el Dia de la Ràdio, en una jornada
en directe per donar-se a conèixer i per compartir amb la gent. 

Vull aprofitar aquesta intervenció, no pel que diu vostè,
sinó per agrair a tots els treballadors i les treballadores, tant de
Serveis Ferroviaris, com de Transports, com de tota la gent que
fa feina a l'Estació Intermodal, aquestes 35 persones, 14 el
matí, 15 a les tardes i 6 a la nit, que fan serveis
d'acompanyament i vigilància, formant part dels cossos de
seguretat, que estan coordinats amb els cossos i forces de
seguretat de l'Estat, fent feina per mantenir tot un sistema que
funciona i dels qual s'aprofita tota la gent de Mallorca, amb 370
càmeres de seguretat les 24 hores vigilades i que en cap
moment, tot i que hagi en algun moment pot haver-hi algun
incident puntual, no representa per res la descripció que vostè
ha fet aquí.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. La Intermodal s'ha convertit en un
centre neuràlgic de delinqüents de tota mena...

(Remor de veus)

En vuit anys han estat incapaços d'apostar per una sala de
control...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

EL SR. CAMPS I PONS:

... de seguretat digna i d’acord amb les necessitats...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

EL SR. CAMPS I PONS:

... adequades al servei. És pitjor que un zulo. Tenen desenes de
càmeres sense estar operatives i ho sap, Sr. Conseller, i avui,
ara, ha dit que en tenen 370, que no és cert, menteix. Allà on
estaciona el tren-tram hi falta molta seguretat i no fan res per
solucionar-ho.

Què esperen per reorganitzar la zona de les taquilles i dotar
de seguretat inexistent que hi ha? Una zona calenta on els
delinqüents amaguen els objectes robats, els ganivets, els
matxets, per què no li donen la importància que açò implica, Sr.
Conseller?
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EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

EL SR. CAMPS I PONS:

Què esperen, vostè i la Sra. Garrido, per tractar amb serietat
i rigor la problemàtica de la manca de seguretat tant a l’Estació
Intermodal com als seus voltants? Què esperen, vostè i la Sra.
Garrido, per tancar una reunió amb el batle de Palma i la Sra.
Calvo, com a delegada del Govern, per establir un servei
permanent amb la presència d’agents de l’autoritat, bé siguin
policies locals o policies nacionals, com fan la majoria
d’estacions principals a la península? Tan difícil és negociar i
arribar a un acord entre vostès mateixos, Sr. Agustinet?

Sr. Conseller, per al Partit Popular de la mà de Marga
Prohens,...

(Remor de veus)

... serà una prioritat la seguretat...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Té la paraula el conseller de Mobilitat i Habitatge.

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

Gràcies, Sr. President. Jo entenc, Sr. Camps, que vostès a
l’oposició no estan mica còmodes i no saben com sortir
d’aquest. Però li puc assegurar que amb missatges i amb
plantejaments com els que fa aquí, davant tota la ciutadania de
l'illa de Mallorca, estaran molt de temps en aquesta banda de la
bancada.

(Alguns aplaudiments)

És un èxit... Miri, el transport públic a l’illa de Mallorca,
almanco podríem parlar una mica d'Eivissa, però en fi, no hi
entraré...

(Remor de veus)

Ja en parlarem més endavant. És un èxit el transport públic,
la gratuïtat ha fet augmentar els clients i els usuaris. El Partit
Popular no hauria de tenir missatges ni catastrofistes ni
negatius. El seu partit creia que era un partit seriós, un partit de
govern. Avui s’han aferrat a una banda del discurs, a un costat
del discurs que a mi em sembla que no els cau mica bé. Hi pot
haver-hi incidents puntuals, fets esporàdics, però -com li he dit-
els 12 i busques milions d’usuaris que passen durant l’any per
la Intermodal no mereixen, crec que no mereixen aquest judici
de valor que fa un partit que diu que vol governar la gent ...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 847/23, presentada per la
diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió sanitària a l’Àrea
de Salut d’Eivissa i Formentera.

Setena pregunta, RGE núm. 847/23, relativa a gestió
sanitària a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, que formula
la diputada Maria Tania Marí i Marí del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera de Salut, considera que la seva gestió en
matèria sanitària ha estat correcta a l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera? 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia, Sra. Diputada. Crec que jo no
som la persona que ha de valorar la gestió sanitària. El que sé
és que els ciutadans varen valorar l'any 2019 una bona gestió
sanitària, i per això tornam governar. 

Tenint en compte que venim de una pandèmia de tres anys,
li parlaré d'una sèrie d'iniciatives que s'han posat en marxa a les
illes d’Eivissa i Formentera. Per exemple, s'han fet oposicions,
que no es fan durant els governs del Partit Popular i també es
comença un procés d'estabilització. Es fidelitza, s'augmenta el
plus de fidelització. S'han recuperat tots els plusos que vostès
varen treure a tots els professionals. S'ha reforçat darrerament
l'Atenció Primària de manera molt important. S'ha incorporat
tecnologia puntera, hi ha noves prestacions, com a qualsevol
hospital de tercer nivell, com la radioteràpia, l'hemodinàmica,
la cirurgia vascular, la cirurgia plàstica, tècniques, que ja li he
dit i li he comentat en altres ocasions, que són pròpies
d'hospitals de tercer nivell. S'han ampliat prestacions com
l'eutanàsia, noves vacunes, s’ha implementat un pla específic
d'Eivissa i Formentera de 50 milions en dos anys precisament
per continuar avançant en aquest sentit. 

No és el que fan vostès quan governen, però és el que vol
aquest govern, posar tots els mitjans a l'abast de la ciutadania
per poder donar aquesta atenció excel·lent que donen els
professionals. Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments) 
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Ja que vostè no vol fer la valoració,
ja la hi farem nosaltres. Els sanitaris fan la seva feina i la fan
molt bé, qui no la fa és vostè i el seu govern. 

El nou centre de salut de Santa Eulàlia porta més de sis anys
de retard, aquest centre ha quedat petit i obsolets. A dia d'avui
tenim unes instal·lacions per a 16.000 pacients i se n’atenen
33.000, no hi caben, i solucions, cap. 

La base 061 de Santa Eulàlia incompleix les condicions
mínimes de seguretat i de salut, dormitoris en els magatzem,
dependències comunes amb tothom amuntegat. Solucions, cap. 

El centre de salut de Sant Antoni amb goteres, terrats que
cauen i calefactors de casa, perquè ningú no vol arreglar la
caldera. A l’escola amb radiadors, al metge amb calefactors.
Aquí tothom passa fred, menys els seus amics “enxufats”.

Segons Metges del Món, el Govern d'Armengol ha vulnerat
el dret d'atenció de 33 persones, limitant l'accés d'assistència
sanitària, però aquí ningú no diu res, tota la bancada
progressista en silenci. 

Servei 061, les ambulàncies a Mallorca i a Menorca estan
a naus, a Eivissa aparcades al carrer. 

El departament de Logística del GESAIB té a Palma 16
treballadors, 5 a Menorca. Saben quants en tenim a Eivissa?
Cap. Aquesta feina és imprescindible i qui la cobreix a les
Pitiüses?, els professionals de les ambulàncies suportant més
càrrega laboral. 

Sant Joan de Labritja és el municipi més allunyat de Can
Misses i l’únic de tota Eivissa sense ambulància. Solució?, cap
amb vuit anys i miri que n'hi hem proposades. 

Fuita de cardiòlegs a Can Misses. Solució?, cardiòlegs de
Palma cap a Eivissa de forma excepcional, els sona? Primer
desmantellaren oncologia i ara li toca a cardiologia, però què
li hem fet els eivissencs per merèixer aquest escarni?
Lamentablement, mentre la sanitat pública d'Eivissa agonitza,
retrocedint a passes agegantades, el Govern d'Armengol es
dedica a discutir sobre requisit del català. Sra. Consellera, a
Can Misses necessitam metges i no lingüistes.

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. No faci demagògia, Sra. Diputada. A
Santa Eulàlia estam pendents del solar, i quan l'ajuntament
vulgui donar-nos un solar... Llavors, estam pendents del solar.
Qui governa l'Ajuntament de Santa Eulàlia? El Partit Popular,
no?

Per això es torben, com es torben altres ajuntaments d'altres
municipis d'aquesta illa,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... com és el cas de Llucmajor o com és el cas d’altres
municipis. 

Miri, nosaltres fem feina, fem feina de valent, i jo no sé... o
sigui, a mi no m’estranya que el Sr. Costa no hagi vengut avui,
no en sé el motiu, però parlar d'Atenció Primària avui aquí, la
veritat és que no m'estranya que sigui difícil per al Partit
Popular. Han vist les notícies de diumenge, Sra. Diputada? No
poden ser mai una alternativa en la qual els preocupi la sanitat
pública,...

(Remor de veus)

... manifestacions multitudinàries a Madrid, manifestacions
multitudinàries...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... a Santiago de Compostel·la, un terç de la població al carrer,
manifestacions a Burgos.

I ahir,...

(Remor de veus)

... des de la conselleria de la...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... d'Andalusia s'atreveixen a parlar de privatitzar l'Atenció
Primària, per primera vegada en aquest país.

Alerta amb el Partit Popular,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... perquè mai no serà un defensor de la sanitat pública. Gràcies,
president. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera, 

I.8) Pregunta RGE núm. 842/23, presentada per la
diputada Sra. Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a bretxa digital existent a
l’atenció sanitària.

Vuitena pregunta, RGE núm. 842/23, relativa a bretxa
digital existent a l'atenció sanitària, que formula la diputada
Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, president, bon dia, diputats i diputades. Bon dia,
consellera. Ja sabem que tot ho fan beníssim.

Dia 28 de maig, ja ho sabem, la pandèmia va accelerar tots
els processos digitals, fins i tot els sanitaris. Aquesta
acceleració ha suposat un bot molt important que no tothom ha
pogut suportar igual, els nostres majors, les dones i la població
vulnerable han vist reduïda la seva atenció sanitària.

Consellera, quines mesures ha dut a terme per reduir la
bretxa digital dels malalts de les Balears?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. La veritat és que, bé, vostè ha començat
dient-ho, la pandèmia ens ha ensenyat i crec que ens hem de
quedar amb les bones ensenyances de la pandèmia, i una
d'aquestes és, precisament, el desenvolupament digital o de
noves tecnologies per posar a disposició dels usuaris.

I, per una altra banda, no tot ho fem bé, per una altra banda,
quan ens adonam que es poden generar problemes, doncs,
evidentment, posar a l'abast solucions.

El fet de tenir Infosalut Connecta, jo crec que és una bona
eina, pionera a tot l'Estat, que permet aquesta atenció
personalitzada, que no és només per demanar, consultar o
anul·lar cites, sinó també per demanar diferents tràmits de
targeta sanitària, recepta electrònica, incidències relacionades
amb les baixes, tràmits sobre transport sanitari, etc. Juntament
amb Infosalut s'han creat les unitats administratives en els
centres de salut. Per tant, demana cita, també es pot demanar
cita, i els administratius, de cada vegada més implicats i
formats, he de dir, participen d'una manera àmplia, com tota la
resta de l'equip en ajudar els ciutadans.

Jo crec que, cridi qui cridi, Infosalut Connecta pot ser atès
per un professional i, si no, doncs es pot acudir presencialment

al centre de salut, el que es feia abans es pot continuar fent. I
per això jo crec que es posen en marxa mesures per atendre
millor la població i agilitar... -ja sé que a vostès res no els
sembla bé, mai no ens donaran l'enhorabona de res-, però jo
crec que les mesures són aquí i hi són per quedar-se, per ajudar
la població i per agilitar.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Li donam l'enhorabona quan és necessari
donar-li, no tenim cap problema a donar-li l'enhorabona.

Miri, ahir horabaixa vaig intentar contactar amb el meu
metge de capçalera, vaig estar 25 minuts i vaig haver de contar
el meu problema a quatre persones. Si això a vostè li sembla
bona atenció, doncs endavant.

Avui per avui, un terç, més d'un terç de les visites que es fan
a Atenció Primària són telefòniques, i això, el que passa és que
va malament als malalts, als nostres majors i als malalts amb
pluripatologia, li record que són malalts que necessiten atenció
domiciliària, i que som la comunitat autònoma que menys
visites domiciliàries fa, li ho record. Nosaltres només en fem
3,1 i la mitjana és de 7,9 i la comunitat autònoma o la província
que més en fa és Castelló, que en fa 29.

I li diré més, la bretxa digital el que fa és empitjorar la salut,
en general, més morbilitat i mortalitat per totes les causes, un
major risc de patir hipertensió i malalties coronàries, més
problemes de salut mental, com suïcidi i depressió, i una major
probabilitat de patir qualsevol addicció i adoptar conductes
perjudicials per a la salut.

Miri, fins fa ben poc no tenien cap filtre a l’hora d'arribar a
Atenció Primària, cap, i des que vostès hi són assistim a un
deteriorament creixent de l’accessibilitat a Atenció Primària i
(...) la relació metge-malalt, empitjoram l'atenció de salut i
frustra els professionals; hi ha inequitat i desigualtat, és obligat,
ara més que mai, una estratègia per a les persones que pateixen
aquests bretxa digital. En definitiva, una estratègia
d'humanisme digital, tal com es va anunciar a la convenció del
Partit Popular de dissabte passat.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, president. Miri, jo crec que ha escoltat la primera
pregunta que he pogut contestar a la diputada de Formentera
quant al treball que es fa també per treballar en la bretxa digital
dels consumidors, des de la Direcció General de Consum.

Infosalut Connecta ha rebut en sis mesos 1,5 milions de
telefonades, Sra. Diputada, 1,5 milions.

Quant als dies de demora, hem passat, el novembre teníem
7 dies de demora per a una visita a Atenció Primària presencial
a 3,5 dies. En aquests moments, segurament som de les
comunitats que es troben millor en aquest sentit. 185.000
persones, en aquest període de sis mesos, varen poder resoldre
tràmits sense necessitat d'anar al centre de salut.

Jo crec que això és una gran millora de l'accessibilitat. No,
és que, és clar, vostès no parlen de bretxa, si tenien els centres
de salut tancats!, vaja bretxa, vaja bretxa quan els pensionistes
anaven...

(Alguns aplaudiments)

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.9) Pregunta RGE núm. 937/23, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a contenidors reciclats com a solució al
greu problema d’habitatge a les Illes Balears.

Novena pregunta, RGE núm. 937/23, presentada en
substitució de la RGE núm. 843/23, relativa a contenidors
reciclats com a solució al greu problema d’habitatge a les Illes
Balears, 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. Senyors del Govern, per favor, no parlin
pus d’habitatge, no parlin pus d’habitatge, cada vegada que
parlen d’habitatge diuen disbarats i puja el preu del pa. Fins i
tot Sánchez, que és el mateix que Armengol i que no en sol
endevinar ni una, ha vengut a nosaltres quant a la prohibició de
venda de cases a estrangers, els ha dit que és una ocurrència,
que seria contraproduent i que, a més, és il·legal perquè ens
trobam dins la Unió Europea.

Cada pic venen fum, i la darrera és la més grossa de totes
que hem sentit fins ara, senyors de l'esquerra heu pixat fora de
test, què és això de voler enviar els mallorquins a viure dins
contenidors!

Sr. Conseller d’Habitatge, vostè hi voldria viure dins un
contenidor?

(Alguns aplaudiments)

Vostè troba que la presidenta Armengol hi voldria viure
dins un contenidor? Perquè, Sr. Marí, jo no hi voldria viure. I
com que nosaltres no hi voldríem viure, no permetrem que
l'esquerra enviï els mallorquins a viure dins contenidors.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Sagreras, cuidi’s, la veu almenys.

Miri, aquest model que vostè explica no és el model del
Govern, no conec cap projecte ni de l'Ajuntament de Palma ni
del Govern en aquest sentit que vostè parla.

El que sí li he de dir és que l'Ajuntament de Palma, així com
l'Ajuntament de Maó, l'Ajuntament d'Eivissa, l'Ajuntament de
Sant Llorenç, l'Ajuntament d’Inca, estan preocupats pel tema de
l'habitatge i faciliten al Govern solars per poder construir
habitatge, i nosaltres ho fem amb ajudes dels ajuntaments,
augmentam el parc públic per poder oferir a la gent llocs dignes
per viure a un preu raonable.

I això ho fa aquest govern des de l'any 2015, cosa que el
Partit Popular no ho sap, perquè no ho ha fet mai en aquest
sentit; així, augmentam el parc públic en més de 1.300
habitatges aquest mandat; si seguim aquest ritme, amb tres
legislatures més que governem,...

(Remor de veus)

... posarem 15.000 habitatges a l'abast de la gent, habitatges de
qualitat, utilitzant materials de proximitat, amb eficiència
energètica,...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... aquest és el model que nosaltres feim, per molt que vostès
cridin. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Conseller d’Habitatge, vostè nega més que Sant Pere, però
les propostes de Podemos i de MÉS sempre les acaba assumint,
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perquè necessiten el seu vot perquè la presidenta Armengol
segui en aquesta...

(Alguns aplaudiments)

Al meu poble, els contenidors són per anar a tirar els fems,
però ja en tenim experiència, amb Francina Armengol, de
contenidors, té tots els patis de col·legis i d’instituts plens,
infectats, de contenidors, perquè en vuit anys no ha fet les
infraestructures educatives suficients; però això de plantejar
anar-hi a viure als mallorquins, això ja ens sembla el colmo.

Totes les seves iniciatives polítiques en matèria d’habitatge
són contraproduents: prohibició de venda a estrangers, paguen
tard les ajudes als lloguers, limitar la construcció quan aquí el
que necessitam és habitatge, limitar els preus del lloguer quan
amb això es reduirà l'oferta d’habitatges de lloguer, considerar
els treballadors que amb esforç, sacrifici i renúncies, han
aconseguit fer un patrimoni, considerar-los grans tenidors...

Escoltin-nos d'una vegada, els feim una infinitat de
propostes, plantegin fer canvis d'usos de locals comercials a
habitatges, plantegin que aquells habitatges grossos dels pobles
es puguin dividir, plantegin ajudes fiscals, deduccions a l’IRPF
de llogaters, eliminar l'impost de transmissions patrimonials als
joves que vulguin comprar un habitatge, donin les llicències en
tres mesos, que és el que diu la llei, i no tardin anys i anys...

(Alguns aplaudiments)

...ajudin els promotors i constructors a fer habitatge per poder
llogar a preu taxat... Però, tot el que fan vostès és un disbarat.
I això de proposar viure dins contenidors ja atempta contra la
dignitat dels ciutadans i nosaltres no ho permetrem. I si vostès
ho fan, nosaltres d'aquí a tres mesos ho canviarem. 

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala) 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Sagreras, no em parli de pactes
de govern quan vostès han d'assumir els postulats de VOX més
radicals per poder governar a les comunitats autònomes...

 (Alguns aplaudiments) 

Per tant, poca broma amb això. 

Miri, nosaltres hem fet política d'habitatge seriosa des de fa
molt de temps: hem augmentat les ajudes de lloguer..., hem
multiplicat les ajudes de lloguer per set, hem augmentat per nou
els beneficiaris, 40 milions en ajudes per rehabilitació
d'habitatges, més de 100 pisos adquirits per tanteig i retracte,

1.300 habitatges nous, i seguim en aquest ritme durant molt de
temps.

Vostès, el que fan als llocs on governen, és ni facilitar -com
li deia l'altre dia a una pregunta-, ni facilitar la possibilitat de
construir habitatges als ajuntaments on fan... Però no és només
això: a l'ajuntament de Vila han votat en contra -a l’ajuntament
d'Eivissa-, han votat en contra de cedir terreny públic per fer
habitatge -un projecte de 60 habitatges- i, no contents amb
això, han amenaçat a dur-nos als tribunals per a la cessió
d'aquests terrenys. Aquesta és la política que vostès
representen, no en volen, d’habitatge públic!

Per tant, no em vengui a contar històries d'altres temes, no
volen habitatge públic per a la gent. El Partit Popular no
defensa l'habitatge públic. Aquesta és la realitat. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 845/23, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a gestió als Serveis Ferroviaris de
Mallorca.

Desena pregunta, RGE núm. 845/23, relativa a gestió als
Serveis Ferroviaris de Mallorca, 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. Des del Partit Popular, així com des
de la majoria d'usuaris, creim que no s'ha fet una gestió eficient
i eficaç dels Serveis Ferroviaris de Mallorca. Com ho valora Sr.
Conseller?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, feim una valoració
positiva de l’èxit de gestió, de la gestió eficaç que fa Serveis
Ferroviaris de Mallorca, si atenem les dades, que li puc donar
ràpidament, i si vol, li puc donar un bon parell més: de l'any
2020 a l'any 23 ha augmentat un 47,7% el nombre d'usuaris que
fan servir aquest sistema; entre l'any 22 i 23 ha augmentat quasi
un 80% -un 79,7. Què hem fet?, hem millorat la gestió per
absorbir la gran demanda d'usuaris que hem fet. Ho hem fet des
de fa molts d'anys, no començam ara, de fet, abans de la
gratuïtat, ja aquest govern havia posat en marxa a través,
primer, del Pla director de l'any 2019, per reduir el cotxe
individual i oferir una mobilitat que sigui per a tothom i que
sigui un dret: l'electrificació de la xarxa, a més, 78 milions en
inversions en infraestructures, punts d'avançament, eliminació
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de passos a nivell, reducció d'emissions, amb un nou parc
fotovoltaic, etc.

Per tant..., trens que van cada 10 minuts des d'Inca a Palma,
40 minuts des de Sa Pobla i Manacor i, per tant, hem arribat a
un punt on crec que el transport públic a l'illa de Mallorca és un
exemple eficaç de la gestió que es fa, i es fa bàsicament a través
de Serveis Ferroviaris de Mallorca, i també del Consorci de
Transports de Mallorca, que té convenis també amb altres
entitats per millorar el transport públic general.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Ni disposant de diners no han estat capaços de planificar ni
fer unes inversions necessàries que s'estan degenerant en una
situació caòtica en la qual el servei de tren ha deixat de ser
còmode, fiable, i segur.

Per què no és còmode?, perquè els trens van massificats i fa
temps que han deixat de ser puntuals, han fet un transport
públic del campi qui campi, d'empentes, de baralles, marejos i
angoixes. 

Per què han deixat de ser puntuals?, perquè els horaris estan
mal calculats, estan mal dissenyats, sense tenir en compte la
disposició de les vies, i no preveuen cap mena d'alternativa
davant dels retards o incidències. 

Per què han deixat de ser fiables?, perquè a les més de les
vuit hores punta de cada dia, circulen més del 90% dels trens
disponibles, perquè no hi ha prou serveis tècnics per realitzar
les operacions de manteniment preventiu imprescindible, i
aquesta manca produeix més avaries, que provoquen més
retards, i inutilitzen trens, etc.

Un servei mal planificat, amb (...) d'horaris, amb creus
impossibles, que originen retards, sí o sí. Trens insuficients per
atendre la demanda; trens que han de circular sense un
manteniment preventiu, correcte; trens mig avariats, que han de
circular fins que es trenquen; unitats tram que no poden parar
en els abaixadors entre Palma i Marratxí, que són els més
demandats per volum de viatgers, mentre que els que han de
sortir com a darrer recurs a la línia d'Inca o Sa Pobla, perquè
són les úniques unitats fiables, són les que va encarregar el
Partit Popular fa més de quinze anys; retards per avaries i
rebots que se sumen als horaris mal fets; usuaris amuntegats,
estressats i enfadats; usuaris abandonats als abaixadors perquè
no hi caben en els trens o perquè el bus llançadora els deixa
tirats perquè no es coordinen amb els horaris del tren. 

Hi ha esperança per als usuaris dels Serveis Ferroviaris de
Mallorca, perquè de la mà de la presidenta Marga Prohens
passarem del caos Armengol a donar un servei amb més
freqüències...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor...

EL SR. CAMPS I PONS:

... amb més seguretat, amb més comoditat, amb més puntualitat,
com es mereixen tant els ciutadans de les Balears com els
visitants d'un transport públic com aquest i que vostès han estat
incapaços de preveure, planificar i gestionar amb seguretat,
rigor i responsabilitat, aquests vuit anys.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. Camps, pel seu discurs, escrit, preparat...
A mi, tot això, ja m'ho havia contat, crec que ja m'havia contat
alguna altra vegada aquest tema.

Miri, nosaltres seguirem fent feina. L’èxit del transport
públic en aquesta illa és important. Avui surt una notícia d’allà
on governen vostès, a Eivissa: han comprat autobusos a la
Comunitat de Madrid, que els va arriar perquè ja contaminaven
massa, els hem comprat a Eivissa ara, per renovar el transport
públic. 

(Alguns aplaudiments)

Aquesta és la política que fan vostès a Eivissa. Per tant,
m’ho posa molt fàcil, és molt bona de defensar la gestió
d'aquest govern: 146 serveis diaris de tren en els dies
laborables, 65 els caps de setmana; augmentar -només en el
mes de gener- 10.000 usuaris més, només el mes de gener,
10.000 més que l'any passat en aquest temps. Això deu voler
dir alguna cosa. Per tant, tan malament no anam.

Tenim cinc trens de quatre vagons més, encarregats des de
fa temps, s'estan fabricant i estaran en marxa el 2024. I
milloram les parades, perquè puguem ser més eficients perquè
creim en aquest servei públic, cosa que vostès -a pesar del que
diguin- no hi creuen, perquè...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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I.11) Pregunta RGE núm. 846/23, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a improcedència de
l'acomiadament de dues professores del programa British.

Onzena pregunta, RGE núm. 846/23, relativa a
improcedència de l'acomiadament de dues professores del
programa British, que formula el diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Buenos días, señoras y señores
diputados. En el mes de septiembre del año pasado, dos
profesoras del programa British, una del colegio Sa Graduada
y otra del Cap de Llevant de Maó recibieron dos amables cartas
del conseller de Educación, del Govern de la Sra. Armengol, en
las que, después de 23 años de trabajo, se les despedía sin
previo aviso. El tribunal ha declarado, como parece bastante
obvio y era de esperar, que esos despidos son improcedentes.

Y por eso le preguntamos, Sr. Conseller: ¿cuál es la
posición de la conselleria ante esta situación?

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 la seva pregunta, jo sé que aquest és un tema de la
seva preocupació. Evidentment, nosaltres teníem dubtes
jurídics, en funció de la situació de la reforma laboral, sobre la
continuïtat d'aquests assessors -que no professors- perquè
segons el programa British, vostè sap perfectament que no hi ha
professors, sinó que són assessors que, en definitiva, han de
complir un programa bilingüe, un programa currículum britànic
espanyol i que l'any 1996 es va començar a fer i que ha durat
fins a l'any 2018 en què el ministeri donava aquests assessors. 

Nosaltres, evidentment, en funció d'aquesta sentència del
Tribunal de Ciutadella, evidentment, acceptam i acatam i hem
fet el reingrés d’aquest personal dins aquests centres i, no
només això, sinó que nosaltres vàrem posar uns interins que
varen substituir aquestes persones. Per tant, no només hem
reingressat aquest personal, aquests assessors, sinó que a més
resulta que els interins que hi ha en aquests moments quedaran
als centres de Maó. 

Vostè sap que el programa British... hi ha quatre centres,
dos a Menorca i dos a Mallorca i nosaltres els hem mantingut,
malgrat els problemes del ministeri que de cada vegada més per
al ministeri des de fa anys ha deixat de ser important aquest
programa per impulsar l'ensenyament de l'anglès.

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. Usted sabe perfectamente que nosotros sobre esta
cuestión le hemos preguntado en reiteradas ocasiones, le hemos
hecho dos preguntas y en concreto se aprobó una proposición
no de ley, a instancias del Grupo Popular, sobre esta cuestión
en la que le pedíamos intensificar precisamente los programas
plurilingües, porque eran programas de éxito, eran programas
que funcionaban bien y ustedes han tenido suficiente tiempo
para preveer una solución y, en cambio, no han hecho
absolutamente nada. 

Da la sensación... -y nos sabe mal-, da la sensación de que
precisamente lo que no les gusta son los programas plurilingües
de éxito, que han funcionado correctamente, porque les han ido
poniendo todas las trabas posibles -todas las trabas posibles-,
ustedes sabían que iba a pasar eso. Y lo que llama la atención
es que, saliendo una normativa de un proceso de estabilización
que afecta tanto a funcionarios como a laborales y que afecta a
personas que llevan más de seis años..., a personas que llevan
23 años sin previo aviso, sin negociación, sin preveer
absolutamente nada, ustedes los manden a la calle, a pesar de
la movilización de profesores, a pesar de la movilización de
alumnos, a pesar de la recogida de firmas durante todo este
tiempo, un gobierno que se las da de progresista y de defender
a los trabajadores, echa trabajadores con 23 años de antigüedad
a la calle, a pesar de que ustedes lo sabían perfectamente,
porque hasta en este parlamento se aprobó una proposición no
de ley, a instancias del Grupo Popular, que era impulsar los
programas plurilingües.

Impulsar los programas plurilingües no es echar a los
profesores a la calle después de 23 años de antigüedad, no es
coger y poner todas las pegas posibles porque a ustedes o a sus
socios no les gusta, precisamente, la enseñanza plurilingüe en
inglés en asignaturas importantes, y lo que quieren es
precisamente la inmersión lingüística cien por cien.

Desgraciadamente, esa es la sensación que da y,
desgraciadamente, ese es el resultado de sus acciones y de su
política. 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President. Sr. Lafuente, hauria d'estar una mica informat
de tot el que fa la conselleria en temes del plurilingüisme.
Nosaltres sí que som plurilingües; nosaltres no cream
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problemes polítics, són vostès que polititzen la llengua perquè,
en definitiva, això teòricament a vostès els dóna vots.

Miri, li donaré un parell d'elements perquè sàpiga
exactament el que estam fent respecte d’això. Hem fet... a partir
de l'ESO tots els grups de majors de 16 anys s'han desdoblat,
60 professors nous d'idiomes -60-; el tema dels auxiliars de
conversa, més de 300 auxiliars de conversa a tots els centres
educatius de les Illes Balears públics i concertats; no només
això, sinó estades formatives d'estudiants durant l'estiu a
escoles d'estiu. Aquí on hi ha estudiants de primària i
secundària de centres públics i de centres concertats, estades de
l'ESO a Irlanda; no només això, sinó estades formatives d’FP
a països... per tal d’intentar fer les pràctiques als països... que
realment això és important de cara a la competència
comunicativa; per primera vegada a partir de la llei d’FP hi ha
més de 40 grups bilingües d’FP, que ha suposat una inversió en
docents de més del milió d'euros. 

Per tant, Sr. Lafuente, la realitat és que el programa British
que realment és important era minoritari, quatre centres.
Nosaltres hem fet tot això a tots els centres educatius de les
Illes Balears, públics i concertats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 848/23, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pujada de les bases de
cotització dels treballadors autònoms del mes de gener. 

Dotzena pregunta, RGE núm. 848/23, relativa a pujada de
les bases de cotització dels treballadors autònoms del mes de
gener, que formula la diputada María Salomé Cabrera i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores. Sr.
Conseller, en muchas ocasiones hemos debatido en esta cámara
sobre los autónomos, sobre el apoyo que necesitan, ante lo cual
nuestra formación ha presentado propuestas y buscado el
acuerdo. 

De hecho, el pasado mes de julio en el Congreso de los
Diputados, el Partido Popular dio apoyo al decreto que
regulaba el nuevo sistema de cotización de autónomos por
ingresos reales, porque era fruto del acuerdo con ATA, pero
también desde la perspectiva de que tenía que ser un punto de
partida para seguir mejorando las condiciones en un sistema
justo y de consenso. 

Sin embargo, hace unos días veíamos cómo miles de
autónomos sufrían una subida de sus bases de cotización del
8,6 como nunca antes se había visto. El presidente de ATA

hablaba de traición al acuerdo de RETA, pues no tenían
conocimiento ni se habló de esa subida del 8,6 ni de la subida
del tipo del 31,2. A esto se sumaban errores de la Seguridad
Social a los nuevos emprendedores acogidos a la tarifa plana,
cuya cuota en enero subía hasta 300 euros cuando debían pagar
80... que correspondía.

Por tanto, ¿qué valoración hace de esta circunstancias? 

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Creo que un sistema de pensiones
como el español necesita, desde luego, los ingresos para luego
también recibir esas pensiones, esas personas que lo realizan.
Ustedes hablan de las cotizaciones como si fuesen impuestos y
es lo que uno paga para lo que luego uno va a recibir; por tanto,
no tiene la connotación de impuesto a la que usted hace
referencia. 

Hubo errores, los han reconocido y los está devolviendo la
Tesorería General de la Seguridad Social, pero en estos cuatro
años los autónomos han tenido más derechos que nunca, han
tenido por primera vez una prestación por finalización de su
actividad, que en la pandemia les ha permitido sobrevivir, cosa
que como ustedes no sucedía.

Y ustedes hablan de la defensa de los autónomos y del
modelo de pequeño empresario, y donde gobiernan, en cambio,
hacen lo contrario. Sí que hablan de bajar impuestos, pero lo
que hacen es extinguirlos; hacen que los taxistas en Madrid
tenga un modelo cada vez más monopolista gracias a Uber y
Cabify; hacen que el pequeño comercio donde ustedes
gobiernan esté condenado a la extinción, como pasa en el
centro de Madrid que ya no hay ni un comercio tradicional. 

Ustedes lo que hace es decir que hay que trabajar para el
pequeño empresario y el autónomo y lo que hacen es
extinguirlos con las políticas de protección de los grandes
monopolios de este país, que es lo que hace siempre el Partido
Popular.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Los argumentos que esgrime no se
los desmiente el Partido Popular, se los desmiente el propio
colectivo porque la realidad es que los autónomos...
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(Alguns aplaudiments)

... a los autónomos les aumentan los costes laborales, fiscales,
los alquileres, los costes de financiación, el coste del carburante
y encima han de soportar esta traición, este despropósito y esta
falta de gestión. 

Pasa que un autónomo que tenía previsto pagar con la nueva
norma 230 euros de momento va a pagar 325. Pasa que el
Gobierno Sánchez y el Gobierno Armengol no hacen más que
recaudar, ni bajan impuestos ni cambian sus políticas y lo que
hacen es desprestigiar al empresariado y a los autónomos. Y
pasa que en enero el RETA perdió 20.800 autónomos en el
intermensual registrando el peor mes de enero desde 2012 y
que Baleares es una de las comunidades autónomas que más ha
perdido porcentualmente este enero, casi 1.000 autónomos
menos, 152 más que hace un año, y la realidad es que ustedes
rechazan sistemáticamente nuestras propuestas o simplemente
las aprueban y ni la Sra. Armengol ni el Sr. Sánchez las
ejecutan.

Por tanto, nosotros seguimos insistiendo con nuestras
propuestas: cuota cero para nuestros autónomos los dos
primeros años y el cincuenta para el tercero; deducción para
autoempleo en el IRPF, inicio de actividad y segunda
oportunidad; equiparación de los autónomos a las familias
numerosas en conciliación, y ley de simplificación
administrativa, propuestas que, por supuesto, impulsará a partir
de mayo el Partido Popular de Marga Prohens.

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Cabrera, ¿sabe qué es lo que es
desprestigiar al tejido empresarial, qué es lo que más afecta en
democracia y que desprestigia realmente al tejido empresarial?
Que donde ustedes gobiernan hay empresarios que se dirijan a
nosotros digan por qué contratan más a los más cercanos. Eso
es lo que desprestigia a esta democracia y desprestigia los sitios
donde ustedes gobiernan. Eso deslegitima...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... el tejido empresarial de nuestras islas. ¿Sabe qué desprestigia
el tejido empresarial? Que la primera autoridad de Ibiza, el
cargo institucional más alto que tienen ustedes, sea acusada por
la interventora general de prevaricación, tráfico de influencias...

(Remor de veus i aldarull)

... y coacción. Eso desprestigia a nuestra democracia. Y me
preocupa, sinceramente, como consejero...

(Aldarull) 

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... y como consejero de Economía me preocupa esencialmente.
Me preocupa...

(Continua la remor de veus)

... que en nuestra democracia, donde ustedes gobiernan solo
desde hace cuatro años, ya tengamos las sombras del PP de
siempre. Y eso, además, es una pena para los miles de
empresarios que se presentan a licitaciones públicas en
igualdad y que quieren hacer las cosas bien. Ustedes confunden
pequeño empresario con empresario cercano, y esto no va de
esto en democracia. No va de esto en democracia.

(Alguns aplaudiments)

En democracia, le puede decir a la Sra. Prohens, que
libertad no es contratar a quien a uno le dé la gana. Eso no es
la libertad ni en esta comunidad autónoma ni en esta
democracia. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.13) Pregunta RGE núm. 849/23, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a efectes de la reforma del
delicte de sedició a les Illes Balears. 

Tretzena pregunta, RGE núm. 849/23, relativa a efectes de
la reforma del delicte de sedició a les Illes Balears, que formula
la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sr. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. El mes de desembre Pedro Sánchez va
aprovar una reforma del Codi Penal eliminant el delicte de
sedició. Tot això per l’interès particular d'un parell de
delinqüents independentistes que es veuran beneficiats a canvi
de continuar donant el seu suport a Pedro Sánchez. 

Per què parlam d'això avui? Perquè, com sempre els passa
a vostès, senyors de l'esquerra, no miren els efectes col·laterals
del que fan i totes aquestes normes en lloc de beneficiar no
només Puigdemont, rebaixaran també les condemnes de tota
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una sèrie de delinqüents. Per tant, volem saber si està satisfet el
Govern d’eliminar el delicte de sedició i els efectes a Balears.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors i senyores
diputats. Sra. Riera, ni satisfets ni insatisfets.

En aquest moment, hi havia una causa on s’acusava una
sèrie de persones de sedició, que a aquestes persones les han
posades en llibertat, com normalment els jutjats posen en
llibertat, que és la tònica habitual quan hi ha un procediment
que està en fase d'instrucció. El normal és que aquests senyors
estiguin en llibertat. I si no sap com funciona, demani-li-ho al
seu company d'escó, que també està acusat d'un delicte. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Serà l’habitual per a vostès, senyors de l'esquerra, però
aquesta setmana el delinqüent responsable de l’avió pastera ha
sortit de presó gràcies a vostès, perquè han eliminat el delicte
de sedició. 

“¡Viva!, estoy muy feliz”, cridava a les portes dels jutjats el
responsable del primer avió pastera de la història, que va posar
en ridícul la seguretat de vostès i la seguretat de l'aeroport de
Palma amb la fugida de 23 il·legals corrent per les pistes. Ara,
està en llibertat i se n’ha anat de vacances a la península a
veure la família. Ho crec, que està molt feliç aquesta persona,
aquest delinqüent; igual que tots aquells que queden en llibertat
amb les seves lleis. Els que no estan tan feliços som la gent, les
persones normals que passam pena per la nostra seguretat.

Quina vergonya, Sra. Consellera!, quines bones lleis, com
diu vostè, fan. Quines bones lleis de Sánchez i Armengol les
que amollen immigrants il·legals, violadors, agressors i
colpistes. Avui mateix ha amollat un violador a Eivissa, vostès,
i Armengol calla...

(Aldarull) 

... en lloc de donar seguretat a les persones. Vostès que són els
de les prohibicions i les limitacions, justament on haurien
d'aplicar normes més estrictes el que fan és donar la llibertat als

delinqüents; mentre a les persones els donen angoixa, tot el
contrari del que ens diu el sentit comú. 

Miri, no són les víctimes que han d'estar tancades a casa
seva ni dur polseres per tenir por dels seus agressors, són els
delinqüents que han de continuar tancats a la presó complint les
seves condemnes. I per molt que ara vulguin tornar enrere totes
aquestes lleis nyaps no podran tornar enrere els beneficis que
donen als delinqüents, mentre vostès callen. 

Això passa, Sra. Consellera, Sra. Armengol, per lloar
Sánchez sense pensar en les conseqüències, que són vostès
responsables de deixar en llibertat violadors i colpistes per fer
lleis sense pensar en el que han de pensar: les persones.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Riera, vostè ve aquí cada
dimarts amolla el seu rotllo demagògic i després se’n va i fins
dimarts que ve. Vostè ara ens ha dit que està preocupadíssima
pels ciutadans de les Illes Balears, pels efectes dels delictes a
les Illes Balears. Està molt preocupada perquè a Eivissa s'ha
posat en llibertat a un violador. Vol que parlem d'Eivissa, Sra.
Riera? Podem parlar d'Eivissa perfectament...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... podem parlar del que preocupa als ciutadans d'aquestes illes.
Perquè als ciutadans d'aquestes illes els preocupa que la
principal institució d'Eivissa, que el president d'Eivissa en
aquest moment estigui acusat d'un presumpte delicte de
prevaricació, d'un presumpte delicte de tràfic d'influències amb
una querella interposada pel Ministeri Fiscal. Li preocupa que
el president d'Eivissa estigui en aquest moment acusat de
coaccions per part de la seva interventora. Li preocupa que el
president d'Eivissa estigui citat a declarar, que digui que hi vol
anar el més ràpid possible, però que demani al mateix temps...

(Remor de veus) 

... però ... -escolti un poquet, Sra. Riera, que jo he escoltat quan
vostè amollava el seu rotllo...

(Més remor de veus)
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... que li preocupa que el president d'Eivissa digui...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... que vol anar a declarar, però al mateix temps demani que la
declaració es passi al mes de juny. Què ha d’ocultar el
president d'Eivissa, Sra. Riera?

(Aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

Vostè diu els delinqüents han d’estar tancats a la presó; els
presumptes delinqüents han d'assumir els seus fets, han de
donar explicacions. 

I tornam a estar de nou amb el mateix PP que coneixem de
sempre. Estam de nou amb el PP que només després de quatre
anys de governar fa el mateix que cada vegada que han
governat aquesta comunitat autònoma i aquestes institucions.
Tornam a estar de nou amb un PP...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... que no és al costat de les dones ahir negant...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ahir negant...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... ahir negant el dret de les dones a decidir sobre el seu cos i
dient que l'avortament no és un dret...

(Petit aldarull)

... estam de nou davant el Partit Popular que únicament fa
demagògia...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... que únicament té interessos electoralistes i que no pensa en
cap moment en els ciutadans d'aquestes illes. Pensa
expressament en els seus amics, en les seves empreses amigues. 

Això és el que fa el Partit Popular, Sra. Riera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments i aldarull) 

Els demanaria... -Sr. Sagreras, Sr. Sagreras?-, els demanaria
-no faci gestos, per favor-, els demanaria silenci. La consellera
ha respost el que ha considerat oportú i vostès han fet qualsevol
cosa menys mantenir el silenci.

I.14) Pregunta RGE núm. 834/23, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a mesures per garantir una correcta atenció
presencial als ciutadans.

Catorzena pregunta... -moltes gràcies, Sr. Sagreras, pels
seus comentaris-, catorzena pregunta, RGE núm. 834/23,
relativa a mesures per garantir una correcta atenció presencial
als ciutadans, 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. Com vostè sap, arran de la pandèmia es va
generalitzar el sistema de cita prèvia. La pandèmia ha passat,
però el sistema de cita prèvia va a les totes. Miri, Sra.
Presidenta, això és el que veuen els ciutadans de les Illes
Balears molt habitualment quan demanen cita prèvia amb el seu
mòbil, “no hi ha cites disponibles”. En aquests moments, els
dèficits en l'atenció presencial és un dels fets que generen més
irritació per part dels ciutadans en el funcionament dels serveis
públics: frustració, impotència, amb el mòbil es diu que no hi
ha cites disponibles, hi van presencialment i els diuen que han
de demanar cita amb el mòbil. En aquests moments hi ha un
greu dèficit d'atenció presencial per part dels serveis públics.

Per tant, jo li deman: han pres alguna mesura per garantir
aquest accés presencial dels ciutadans als serveis públics o
només s'han preocupat de què els funcionaris puguin fer
teletreball?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per tornar
demanar aquesta qüestió que a diferents moments n’hem pogut
parlar, avui també la diputada Díaz ha fet alguna apreciació
sobre aquesta qüestió i la consellera de Salut ha pogut contestar
en termes amplis d'algunes qüestions, que és un debat molt més
extens que aquests dos minuts i mig.

He de dir-li que sí, que és un dels temes que ens preocupa
i que ens ocupa com a govern, de fet, vostè reconeixerà, crec
que l'administració digital i la tecnologia ens ajuda a avançar
moltes vegades en el temps necessari, però això no ha de
substituir, ni molt manco, l'activitat presencial la qual creiem
que és una necessitat per a la ciutadania d'aquestes illes,
sobretot per a aquells que tenen dificultats amb l'accés
telemàtic i, per tant, que has de poder donar tant la
presencialitat, com l'accés telemàtic que dóna algunes rapidesa,
i així ho hem pogut demostrar amb alguna línia d'ajuts.

De fet, crec que val la pena recordar la part positiva, que,
per exemple, a les Illes Balears dels 860 milions d'euros de
subvencions directes a les empreses, no vàrem haver de tornar
ni un euro l'Estat; que en aquest moment amb l'escut social hi
ha 19.000 famílies que ja han cobrat la doble paga de la
dependència; que la setmana que ve començarem a pagar ja les
ajudes als aturats, de 300 i de 600 euros, de forma telemàtica,
amb ingrés directe, sense que no s'hagi de fer cap sol·licitud per
part del mateix usuari; que en aquest moment hem aprovat un
decret d'accessibilitat, que crec que també té molta importància
quant al desenvolupament de la Llei d'accessibilitat universal,
no només en temes de discapacitat, sinó també en l'accés a
l'administració pública d'aquestes persones; que estam, per
exemple, amb els fons europeus a la rehabilitació d'habitatges
hem donat, a part de la telemàtica, l’oficina presencial, amb
Info Connecta, li ho ha explicat molt bé la consellera de Salut.

Per tant, som conscients d'aquesta situació i posam a l'abast
mesures possibles des de cadascuna de les conselleries.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, la Llei de
procediment administratiu garanteix, teòricament, a tots els
ciutadans el dret a triar com es relaciona amb l'administració,
i aquest dret a la nostra comunitat autònoma avui en dia no es
garanteix.

Vostè m’ha parlat de molts avenços en la gestió, que jo
aplaudesc i que són necessaris, però això no pot tenir com a
preu abandonar l'atenció presencial de la ciutadania. 

Les administracions, les seus de les administracions són
dels ciutadans, són nostres, no podem, no pot ser que ens
adrecem a l'administració i ens trobem la porta als morros. I la
comunitat autònoma té l'obligació de garantir que a totes les
administracions de les Illes Balears es garanteix aquest dret
d'atenció presencial.

Passa, i ara, per això he tret el decret que vostès han aprovat
de teletreball, hi ha molts tècnics o, diguem, diguem-ho d'una
altra manera: qualsevol funcionari pot ser susceptible d'haver
d'atendre presencialment els ciutadans, qualsevol funcionari;
que es distingeixi entre els funcionaris que tenen atenció al
públic i els que no tenen atenció al públic és un error, fins i tot
un tècnic de vegades ha de poder atendre els ciutadans. I què
passa ara? No, escolta, què li diuen al ciutadà? No, escolta, és
que aquest tècnic ve els dimecres. De manera que és el ciutadà
el que ha d'adaptar-se al calendari del ciutadà, perdó, és el
ciutadà el que ha d'adaptar-se al calendari del funcionari, i això,
Sra. Presidenta, crec que no ho podem permetre.

Crec i, a més a més, crec que vostè estarà d'acord amb jo,
però això ha d'anar acompanyat amb realitzacions, amb
normatives, que són els funcionaris que han d'adaptar-se als
horaris dels ciutadans i no a l'inrevés.

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 Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. Coincidesc
prou amb la seva explicació. Certament, l'administració està al
servei dels ciutadans i el funcionari és funcionaris per estar al
servei de la ciutadania, aquesta és una de les qüestions claus.

Ara bé, hem de combinar la rapidesa a l’administració i
l’eliminació de burocràcia, de càrregues burocràtiques, i la
tecnologia en això ens pot ajudar i ens ajuda molt, i té un valor
positiu, que és el que intentam realçar des del Govern. Però
això no pot llevar ni la presencialitat ni l'accés directe del
ciutadà a l'administració.

En aquesta línia treballam i totes les idees i les propostes
que venguin del seu grup absolutament seran benvingudes, i
crec que ho demostram. Per exemple, la de l'habitatge dels ajuts
a lloguer, que vostè em va demanar aquí, ha donat un bon
resultat a l'illa de Menorca, perquè hem combinant
presencialitat i hem encomanat telemàtica a aquells que no ho
podien resoldre de forma telemàtica, i crec que en aquesta línia
és com hem de seguir avançant. 

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

 



9518 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 152 / 14 de febrer de 2023 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 829/23, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a política de
comerç.

Quinzena pregunta, RGE núm. 829/23, relativa a política de
comerç, que formula el diputat Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
bon dia a tothom. Sra. Presidenta, a finals de legislatura els
governs es valoren sobretot pels resultats de les seves polítiques
i en matèria de comerç tradicional, de comerç de proximitat,
ens hem de demanar quin és el resultat de les seves polítiques?
I el resultat de les seves polítiques és que 100 botigues tanquen
cada any a Balears, existeix una pèrdua progressiva
d'establiments amb arrelament.

I davant aquesta situació i aquest resultat de les seves
polítiques, li demanam: no pensa introduir canvis importants en
la gestió que fa el Govern de les Illes Balears en matèria de
comerç?

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Josep Melià i Ques):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, per demanar-me
una vegada més sobre el tema del petit comerç a la nostra
comunitat autònoma, que sens dubte és absolutament
transcendental.

Ara bé, li diré que no compartesc el pessimisme entorn a
l'activitat comercial de la nostra comunitat autònoma en absolut
i, a més, les xifres, vostè deia les xifres han d'avalar una gestió
de govern o no l’han d'avalar, doncs l'avalen, en aquest cas, Sr.
Melià, perquè si vostè compara entre totes les comunitats
autònomes de l'Estat i compara les dades del tema comercial a
les nostres illes, on més creixem en venda de comerç detallista
és a les Illes Balears, un més 8,2%; i som líders en creació
d'ocupació en aquest sector, un més 6,4%. Això són les dades
que avalen que tenim un sector comercial fort i amb capacitat
d'adaptació.

És cert, i ens sap greu a tots i a totes quan tanca un
establiment comercial, però hem de mirar per què tanca, moltes
vegades és falta de relleu generacional, moltes vegades un
problema de lloguer, és una altra d'aquestes qüestions.

Per això, i per pal·liar aquests efectes, per exemple, ahir
mateix, el Consell de Govern va tornar aprovar una línia de
subvenció de suport al comerç minorista de les nostres illes, en

aquest cas 2,5 milions d’euros que van destinats a fomentar la
modernització del nostre sector comercial i l'ajut per beneficiari
serà de fins a 9.000 euros o fins al 80% del total de la inversió
feta.

En aquest moment, la línia de subvencions augmenta un
13,6% respecte de la de l'any passat, que ja va ser un èxit.

Per tant, Sr. Melià, jo crec que ha de confiar en els nostres
empresaris, en els nostres petits i mitjans empresaris, perquè
han sortit amb bona nota de la situació de la pandèmia
sanitària, perquè han tengut una bona protecció per part de les
institucions públiques, i la política de comerç és una política
pactada amb les entitats comercials i patronals de les nostres
illes i crec que dona bons resultats.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, el més trist de
tot és que vostès no vulguin reconèixer la realitat, i la realitat és
que el comerç en els centres de la ciutat es troben en crisi, ho
passen malament. I això és un clam social, que veu tothom
manco vostès, que es volen tapar els ulls i volen continuar
vivint en aquest món ideal que vostès dibuixen. Vostès són els
grans defensors de l’habitatge, els grans defensors del comerç
de proximitat, són els grans defensors de totes les causes justes,
però els resultats no l'avalen, intenten agafar estadístiques,
agafades amb pinces, en relació amb la pandèmia, per justificar
un fracàs.

I necessitam, evidentment, diagnosticar adequadament el
que li passa al nostre comerç tradicional. Falta accés al comerç
de la ciutat i del centre de la ciutat. I vostès han fet una política
d’impedir el pàrquing i l'arribada dels clients.

Fa falta tenir els carrers i les places netes i atractives, i la
veritat és que tot és brutor i queixes del mal manteniment
d'aquests centres urbans.

Hem de recuperar promocions com les rebaixes, i vostès
varen votar en contra de recuperar les rebaixes.

Hem de posicionar adequadament el comerç de proximitat
a internet, de manera eficient, i vostès ajuden que cadascú
tengui una petita pàgina web, però això és absolutament
insuficient en el món en què vivim.

I hem d'implantar mesures fiscals valentes que ajudin
realment el comerç emblemàtic, però vostès només els donen
copets a l'esquena, molts de discursos i retòrica, estan molt a
favor i estan molt al seu costat, però suport real, cap. Això és
el que ha de canviar, Sra. Armengol.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Per criticar el Govern ha criticat els
ajuntaments de les nostres illes, Sr. Melià, perquè m'ha confós
competències absolutament. Mai no hi havia hagut un govern
tan clar a favor del petit i mitjà comerç de les nostres illes. 

Qui ha aturat les grans superfícies comercials en aquesta
comunitat autònoma? Qui no ha liberalitzat els horaris
comercials que defensen Partit Popular i VOX més que
nosaltres, Sr. Melià? Qui, com en aquesta legislatura s’ha donat
suport i ajudes i subvencions directes al petit comerç, com ara
la que li he explicat de 2 milions i mig d'euros? Qui ha fet la
campanya de bons comercials, que torna a començar aquest
mes i que se’n farà una segona tanda al final de setembre amb
el pressupost més elevat la història al 2023? Qui ha fet la figura
dels emblemàtics en aquesta comunitat autònoma? Qui està
ajudant amb fons europeus directament la petita i mitjana
empresa? Qui va protegir el sector comercial? Qui va propiciar
el conveni social, el conveni de diàleg social en el sector
comercial, Sr. Melià?

Crec que ha de reconèixer quan les coses funcionen i
funcionen bé gràcies a les polítiques. Que hi ha coses a
millorar? Sempre hi ha coses a millorar, sense cap mena de
dubte, però les dades crec que ens avalen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Presidenta.

I.16) Pregunta RGE núm. 841/23, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a llei del "solo sí es sí".

Setzena pregunta, RGE núm. 841/23, relativa a llei del
"solo sí es sí", que formula el diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el
Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. “La ley del "solo sí es sí" protege
más y mejor los derechos de las mujeres”, Francina Armengol,
26 de agosto de 2022. “VOX es alarmista con un discurso
lamentable porque las mujeres de estas islas están protegidas”,
22 de noviembre de 2022.

Mire, Sra. Armengol, la realidad, frente a sus mentiras. La
aplicación de esta ley ya ha supuesto más de 400 rebajas de
penas y solo en Baleares -solo en Baleares- faltan en torno a 90
sentencias por revisar, un 42% de las que se han revisado hasta
el momento -y esto es casi la mitad- han supuesto rebajas de

condenas de violadores; dos de ellos fueron excarcelados con
efecto automático por la entrada en vigor de esta nueva ley. 

Luego usted intentó escudarse en los tribunales diciendo
que todo se resolvería cuando unificaran criterio. Ya lo han
hecho, han avalado las rebajas de condenas. De hecho, dice el
Tribunal Superior de Justicia de Baleares: “La ley actual resulta
claramente más beneficiosa para el violador”.

Sra. Armengol, ¿es capaz de seguir afirmando que esta ley
protege a las mujeres?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Campos, torna a emprar
aquest torn de preguntes per fer allò de sempre, que en aquest
cas em pareix dramàtic, que és utilitzar el dolor de les dones
víctimes de delictes sexuals per intentar rapinyar quatre vots. 

Miri, Sr. Campos, vostè no és creïble en res. Vostès en
defensa dels drets de les dones no són creïbles en res. Vostès
són els que neguen el dret a l'avortament de les dones. Vostès
són, Sr. Campos, els que neguen l’existència de l’Institut Balear
de la Dona. Vostès són els que critiquen i rebutgen els
moviments feministes d’aquesta comunitat autònoma. Vostès
són els que neguen els agents de coeducació a les escoles, Sr.
Campos. Això són vostès.

Que era necessari a Espanya una llei del sí és sí, ho
repetesc, sí, era necessària, perquè veníem d'on veníem i
veníem de la sentència de la manada i veníem que una dona
quan havia tengut un problema d'un delicte sexual damunt ella
havia de justificar i explicar que no hi havia consentit, que la
seva decisió no era tenir aquella relació i això s'arregla amb
aquesta llei del sí és sí. 

Aquesta és la realitat, Sr. Campos, és una bona llei, és una
bona iniciativa legislativa, que s'ha de desplegar en la seva
totalitat i que una de les coses millors que jo entenc que aporta
és el servei 24 hores 365 dies a les dones que poden ser
víctimes de violència sexual.

I en aquesta línia ja estam treballant des del Govern de les
Illes Balears amb els consells insulars per poder tenir aquest
servei el més aviat possible, perquè el que ens interessa a
nosaltres és protegir les dones, no la demagògia amb l'extrema
dreta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

Sra. Armengol, más de cuatrocientas rebajas de condenas,
violadores y pederastas en la calle y acaba de decir que es una
buena ley, ¡acaba de decir aquí que esta es una buena ley y aún
habla de proteger a las mujeres!

Mire, lo que pasa es que esta ley, y eso a ustedes les va a
seguir... -lo poco que queda de esta legislatura y de ustedes
ocupando las instituciones- les va a perseguir que esta ley que
está dejando a violadores y pederastas en la calle es una ley
socialista, es una ley impulsada por el gobierno socialista,
también de los que votaron a favor, ¿eh?, también, de
Ciudadanos, de Podemos, de Esquerra Republicana-Bildu-
MÉS, los socios de El Pi, el PNV... todos son responsables.

Todos sabían perfectamente lo que iba a ocurrir, Sra.
Armengol, no hicieron caso a los informes jurídicos, desde el
Consejo del Poder Judicial hasta el Consejo de Estado, pero,
mire, frente a toda la cantidad de mentiras que ha dicho tienen
que saber que frente a sus leyes contra las mujeres, porque
ustedes están legislando contra las mujeres, VOX quiere
igualdad ante la ley, queremos presunción de inocencia para los
hombres; queremos impedir la entrada de inmigrantes que no
respetan a las mujeres; queremos que se endurezcan las penas
para los agresores y prisión permanente revisable para los casos
más graves. 

Sra. Armengol, nosotros somos los que defendemos a las
mujeres, ustedes las están utilizando y las están dejando más
indefensas que nunca. 

Mire, permítame que le dé un consejo: por una vez, aparte
un poco su soberbia y pida perdón a las mujeres.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Campos -li ho repetesc-,
sí, és una bona llei i era necessari a Espanya una llei d'aquesta
capacitat i una llei integral. 

Dit això, evidentment, hi ha efectes no desitjats d’aquesta
llei que s’intenten corregir, i en aquesta línia treballa el Govern
de les Illes Balears, com ha fet sempre, i en la línia sobretot de
la nostra comunitat autònoma, nosaltres som competents per
protegir els drets de les persones i d'una forma molt especial
protegir els drets de les dones, Sr. Campos.

Aquesta és la nostra realitat, i vostès han votat sempre en
contra de qualsevol dret de ciutadania, també de les dones, en
aquesta comunitat autònoma. 

I li ho diré molt clar, miri, aquest diumenge s’ha escenificat
molt bé una cosa: on governa la dreta, on governa la dreta és a

les comunitats autònomes on no es protegeixen els drets, i el
dret a la salut és un dret fonamental de la ciutadania i molt
especialment de les dones, Sr. Campos; on governa la dreta,
Madrid, Burgos, Castilla y León, Sr. Campos, Galícia,
manifestacions multitudinàries contra els seus governs perquè
de supèrbia no me’n pot parlar a mi, parli-n’hi a la Sra. Ayuso
que no s'asseu amb els representants del món sanitari. 

Aquesta és la realitat:...

(Alguns aplaudiments)

... la gent cridant al carrer que vol el dret a una sanitat pública;
aquí, acord social i pacte en benefici de la ciutadania. Aquesta
és la diferència.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.17) Pregunta RGE núm. 852/23, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a postura del Govern
davant les conseqüències de la reforma en el règim especial
dels treballadors autònoms. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 852/23, relativa a postura
del Govern davant les conseqüències de la reforma en el règim
especial dels treballadors autònoms, 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, ¿qué opinión tiene su
gobierno del nuevo sistema de cuotas de autónomos? ¿Qué
opina del sablazo impositivo en pleno contexto económico que
está arrastrando a las familias y a nuestros jóvenes? ¿Qué
opinión le merece que los autónomos tengan que pagar la cuota
y que para ellos no exista el salario mínimo interprofesional?
¿Le parece ético volver a subir las cotizaciones a los que
siempre pagan?, y ¿le parece justo que los que generan empleo
vuelvan a financiar la enésima subida salarial de aquellos que
cobran del Estado?

Sra. Armengol, ¿le parece ser buen gobernante exprimir
siempre a los mismos, a los autónomos y a las clases medias de
este país?

Gracias.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per parlar una
vegada més d’una qüestió que compartim, a més, que és la
necessitat de suport i d'ajuda d'una forma directa per part de les
administracions públiques als autònoms. De fet, amb el seu
grup parlamentari hem pactat diverses iniciatives durant tota
aquesta legislatura que s'estan aplicant en bona sintonia per part
del Govern, en tema de segona oportunitat i d’altres qüestions
que hem anat comentant i que aviat posarem en marxa la
darrera pactada en el pressupost de l'any 2023.

Quant al plantejament de la reforma del règim especial dels
autònoms que s’ha fet en l’àmbit estatal, vostè sap que ve de
l’acord social, per tant, ve d'un compromís del Govern
d'Espanya des de la negociació social arran de l'acord de les
pensions de l'any 2021, i és arreglar un tema que era una mica
complicat dins l'entorn europeu, que és els autònoms que hagin
de cotitzar segons els rendiments nets que tenen i que, per tant,
el sistema que estaven mantenint a Espanya, Sra. Guasp, i això
crec que ho podem compartir les dues, estava perjudicant d'una
forma notable els autònoms amb menys rendiments nets envers
els altres autònoms i els altres empresaris i ciutadans del nostre
país. 

Per tant, crec que amb aquest sistema s'avança en aquest
sentit de justícia i d’entorn a la regulació europea, també
convindrà amb jo -crec- que com mai en aquesta legislatura s'ha
protegit d’una forma tan clara, tant per part del Govern
d'Espanya com per part del Govern de les Illes Balears, el
sistema d'autònoms a la nostra comunitat autònoma, 30 milions
d'euros d'inversió directa als autònoms durant aquesta
legislatura, quan en temps del Partit Popular -com vostè
recorda molt bé-, només es va arribar als 3,6 milions d'euros.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, presidenta, este nuevo atraco histórico a los
autónomos, a los emprendedores, a los profesionales liberales
y a aquellos que generan riqueza en nuestro país, no se puede
permitir. Y desde Ciudadanos no nos quedaremos callados.
Quiero ser muy clara, este sablazo del Gobierno socialista y de
Podemos, ha tenido un cómplice, el cómplice es el de siempre,
el mismo cómplice que junto al Partido Socialista y a Podemos
se han repartido a los jueces, el mismo con quien se reparte el
Estado, el mismo con el que hunde la sanidad pública de
nuestro país, el mismo que lleva 40 años poniéndose banderas,
poniéndonos barreras a los españoles, para progresar y tener el
país que nos merecemos. Ese cómplice es, como siempre, el
Partido Popular.

(Remor de veus)

Insisto, el sablazo a los autónomos ha sido posible gracias
al Partido Socialista, a Podemos y a su inseparable...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... Partido Popular.

No se juntan para arreglar la sanidad, ni mejorar la
educación, ni para atajar el problema del paro. No se juntan ni
para solucionar el problema de la vivienda ni para aumentar el
poder adquisitivo de los españoles. No se juntan para invertir
los recursos públicos en lo verdaderamente importante. No, se
juntan para hundir a los autónomos. Y si en Baleares se va a
empezar a bonificar el cien por cien de las cuotas de autónomos
a los jóvenes y también a las mujeres, es gracias a
Ciudadanos...

(Remor de veus)

... gracias a las enmiendas de Ciudadanos, por supuesto. Los
que no saben hacer oposición propositiva, no saben de qué les
hablo. 

(Remor de veus)

Vamos a revertir esta reforma, para que las cuotas...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... de la Seguridad Social sean en función de los beneficios
reales, porque a los autónomos, a los emprendedores y a los
trabajadores liberales de esta comunidad y de España, siempre
les quedará ciudadanos.

Gracias.

(Algun aplaudiment i remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp. A veure, el nou
sistema es basa en els rendiments nets anuals, Sra. Guasp.
Aquesta és la realitat, garanteix la progressivitat impositiva que
marca la Constitució Espanyola. Jo li vull fer esment d'una
qüestió que em pareix important, els autònoms amb rendiments
nets més baixos experimentaran una reducció del 30%, que
crec que és important posar-ho, de la seva quota respecte al
sistema anterior. Hem de veure què succeïa, el 84% dels afiliats
al règim d'autònoms cotitzaven per la base mínima. 
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Aquesta és la realitat, Sra. Guasp, el que provocava que la
seva pensió mitjana de jubilació d’aquest sistema fos un 43%
inferior al règim general, el que suposava una mitjana de més
de 600 euros. Aquesta és la realitat del que succeïa. El 60%
tenia una pensió inferior a 800 euros. Aquesta és la realitat.
Una major contribució, Sra. Guasp, també és una major
protecció social, una defensa davant el futur, que és el que es
garanteix amb aquest sistema. 

I quant a la deducció que vostè explicava, efectivament,
afectarà 6.000 dones i joves, que és el que tenim calculat per
part de la conselleria.

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

La divuitena pregunta, RGE núm. 850/22, que havia de
formular el Sr. Costa, del Grup Parlamentari Popular, els
record que ha estat ajornada per a la propera sessió plenària.

II. Interpel·lació RGE núm. 429/23, presentada pel
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del
Govern en matèria d'habitatge.

Així doncs passam al segon punt de l’ordre del dia, que
correspon a la interpel·lació RGE núm. 429/23, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern en
matèria d'habitatge.

Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Una bona política d'habitatge hauria de
donar resposta a les necessitats d'habitatge digne de la població
resident i preveure necessitats de futur. Amb la política
Armengol d'habitatge ni es dóna resposta a les necessitats
actuals de la població, ni es fa cap mesura preveient les futures
necessitats dels nostres ciutadans. Per tant, podem dir que la
política Armengol d'habitatge és un autèntic fracàs. 

És tal el fracàs, que en aquest tema el mateix Govern fa
oposició. Un dia d'aquests veurem membres del Govern a
manifestacions, darrere d'una pancarta, exigint polítiques
d'habitatge digne. Després de vuit anys de pacte de retrocés,
amb una situació molt precària amb habitatge, podem dir que
estam pitjor que fa deu anys. En atracció i retenció de talent
jove que, evidentment està relacionat amb l'habitatge, i aquesta
minva d'atracció i retenció de talent jove compromet la nostra
prosperitat. 

Sr. Marí, vostè lidera una Conselleria d'Habitatge que no
només no dóna resposta a les necessitats, sinó que, a més a
més, va a remolc de les ocurrències dels seus socis de pacte,
amb més de deu lleis que afecten l'urbanisme en aquesta
legislatura, que han generat gran inseguretat jurídica. 

Amb el pacte i les seves ocurrències, el futur de l’habitatge
es pot resumir amb viure en caravanes i contenidors, com a
proposta habitacional, amb urbanisme electoralista i amb una
política urbanística, sense comptar amb els urbanistes. 

Vostè, a la interpel·lació sobre habitatge de la setmana
passada, i avui ho ha tornat dir, però llegiré literalment el que
va dir a la interpel·lació de la setmana passada, va dir: “si la
política de construcció d'habitatge que hem dut aquests vuit
anys, la desenvolupàssim durant els pròxims quinze anys,
tendríem 20.000 habitatges públics en aquesta comunitat”.
Avui ha dit 15.000. 

Però bé, les preguntes són: on?, on i com? Perquè és que no
hi ha solars, no hi ha solars, a no ser que construeixin en sòl
rústic, amb urbanisme a la carta. I és això el que el que pretén?
Perquè el seu conseller urbanístic, que ara no hi és en aquest
moment, el Sr. Mir, ja ha iniciat l’urbanisme a la carta, perquè
ho podem veure en el decret llei que permetia la construcció de
blocs de pisos socials en sòl rústic per als veïns dels
apartaments Don Pepe, que, a més a més, és curiós, perquè
seran habitatges socials per a aquests veïns, i el decret llei no
el va firmar el conseller d’Habitatge, el va signar el conseller
d’Urbanisme, el Sr. Miquel Mir. Serà que no li interessa
l'habitatge. 

El problema també és com. Com pensen fer aquests 20.000
habitatges que va dir la setmana passada i 15.000 avui. Amb
construcció d’aquesta que fan, de postureo, per guanyar premis
d'arquitectura, que als quatre dies ja els veïnats es queixen que
no funciona res? O ho faran, com ara han anunciat amb una
ocurrència, amb contenidors marítims arreglats, perquè es
pugui donar resposta a l'emergència habitacional que tenim?
Així faran aquests 20.000 habitatges? 

Sr. Marí, si això és així, li recomano que demani al Sr.
March -que avui tampoc no hi és- assessors, els assessors que
li varen dir que els barracons a partir d'ara s'havien de dir
“aules modulars”, perquè li cerquin un nom atractiu als
habitatges que es facin a contenidors, perquè ja sabem que això
del màrqueting vostès ho duen molt bé. 

Tornem a la seva intervenció de 15.000, 20.000 habitatges.
D'on han tret aquesta dada de 15.000, 20.000 habitatges públics
en quinze anys, si governen vostès?. perquè matemàticament no
dóna. En vuit anys, vostès han entregat 400 habitatges de
l'IBAVI, la proporció no dóna. I, a més a més, això també dóna
una altra derivada. 

Tots coneixem les previsions d'increment de població que
fa l’INE, que serien de 300.000 persones més en quinze anys,
precisament el període que vostè ha dit. Per tant, si diu que
d'aquí a quinze anys hi haurà 20.000 habitatges socials més,
que és que dóna per bones aquestes previsions?, perquè el
portaveu del Govern -que tampoc no hi és avui, aquí ara- no
donava per bona aquesta previsió. Deia que no creixeria la
població de les Illes Balears i que, per tant, una altra derivada,
no importa fer habitatge social, perquè, tanmateix, no creixerà
la població de les Illes Balears. Per cert, està vostè d'acord amb
aquesta opinió del portaveu? 
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I ara donarem dades, dades actuals. Actualment l'IBAVI
disposa de 2.105 habitatges. Hi ha 4.638 -segons vostè-
famílies a la llista d'espera, 4.000. El 2022, l'any passat -i això
ho va dir vostè-, es van rebre 11.000 sol·licituds d'ajudes de
lloguer, més Bo Jove. De les 11.000 sol·licituds se’n varen
acceptar 4.000.

Sr. Conseller, no el sorprèn que hi hagi més demandes
d'ajudes de lloguer que d'habitatge públic de lloguer?, perquè
és un debat interessant. No fora bo que, si realment aquestes
4.638 persones que ara són a la llista d'espera de l'IBAVI ja
disposessin d'habitatge social i vostès haguessin fet la seva
feina, ja no necessitarien ajudes de lloguer i el Govern podria
destinar aquesta partida a altres mesures, per exemple, a
incrementar les ajudes als habitatges assequibles?

Perquè és que insistim també en aquesta afirmació que ha
fet dels 20.000 habitatges o 15.000 habitatges, el mateix sector
diu que avui en dia són necessaris 20.000 habitatges
assequibles, que hi ha una mancança a les Illes d'aquests 20.000
habitatges, ara, no d'aquí a quinze anys. I també una dada per
evitar el populisme: segons un registre oficial de la conselleria,
a les Illes Balears hi ha 685 habitatges buits de 500 grans
tenidors, segurament aquesta xifra ara és inferior. Per això
sorprèn que hi hagi determinats partits polítics que parlin
d'aquests habitatges buits, quan realment la quantitat és molt,
molt petita.

I a tot això, què fa el Govern? Què fa? Perquè, bé, la
situació és greu. El Govern, en aquests moments, encara cerca
culpables: que si l’herència rebuda, que si els grans tenidors,
que si els estrangers... -per cert, ahir, el Govern del país, ja ha
dit que no pot limitar la compra a estrangers-, també parlen de
la limitació del preu de lloguer, que no té nom... I, ara, la
darrera excusa, que ja l’estan dient -avui no ho ha dit, però en
altres ocasions sí que ho ha dit-, li he sentit dir que la culpa és
que els ajuntaments no entreguen solars a l'IBAVI. Bona
aquesta, aquesta sí que és bona. I, molt més quan ens varen
votar en contra de l'esmena que presentava el Grup
Parlamentari Ciutadans, perquè es destinés una partida
econòmica als ajuntaments per poder adquirir solars. Perquè,
què es pensen, que els ajuntaments no cedeixen solars perquè
no volen? Els ajuntaments no cedeixen solars perquè no tenen
solars, si no, els cedirien i es podria construir habitatge social
en els seus municipis i ben content que estaria el batle, sigui del
partit que sigui. 

I ara parlem també d'altres coses que fa el Govern. Va
presentar ajudes a joves per compres de menys de 270.000
euros d'habitatge. Curiosament, en determinades reunions, ja
els assessors fiscals estan dient que a aquesta mesura no la
recomanen perquè té tanta contraprestació que si, per exemple,
en quatre anys rep una participació d'un habitatge en herència
-per una herència o per qualsevol altre motiu-, aquesta ajuda la
perden i l’haurien de tornar.

Què demana el sector? El sector el que demana és
estabilitat, seguretat jurídica i consens perquè les lleis siguin
duradores. El sector demana col·laboració públicoprivada per
a la construcció d'habitatge assequible. El sector demana una
mesa d'habitatge on tothom pugui formar part de les decisions
que es prenguin en matèria urbanística. El sector demana

modificar el Decret d'habitabilitat, que curiosament està dintre
de la memòria d'actuacions de la conselleria en aquest 2023,
però encara no en sabem res. El sector demana índexs
d'intensitat d'ús residencial, millorar-lo; possibilitat de dividir
habitatges grans; agilitat administrativa; desenvolupar la Llei
d'habitatge, principalment el projecte de decret pel qual es
regulen els requisits per exercir l'activitat d’agent immobiliari,
i que es creï el registre d'agents immobiliaris de les Illes
Balears.

I aprofito per felicitar el Sr. José Miguel Artieda, pel seu
recent nomenament com a president de l'Associació API
Balears. I, com que ja no em queda temps, no li plantejaré les
propostes que feim des del Grup Parlamentari Ciutadans, que
les faré en la propera intervenció.

Gràcies, Sr. President.

(Algun aplaudiment) 

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Diputats i diputades, una
vegada més intervenc aquí, comparesc, per donar resposta a
una interpel·lació que tractaré que sigui dinàmica en el diàleg
i en els plantejaments que m’ha fet. Jo duc escrit aquí un bon
seguit de coses, però em sembla més interessant, a aquesta
interpel·lació, fer-la com una pregunta llarga, o com un diàleg
amb tot això, i tractaré de parlar del que vostè ha dit en relació
també amb la postura que té el Govern davant de totes aquestes
qüestions.

Jo sé que el Partit Ciutadans interpel·la i està preocupat pel
tema d'habitatge, però en cap cas no crec que es pugui afirmar
que nosaltres hem fet una mala política d'habitatge o hem
fracassat en la política d'habitatge. Li he de dir que tant de bo
haguéssim pogut fer més, tant de bo haguéssim estat capaços
d'aconseguir més objectius, dels que perseguíem, però ningú no
negarà que s'han fet coses. No crec que es pugui dir en cap cas
que hi ha un fracàs de la política d'habitatge després de vuit
anys de governar. 

Aquest govern es va trobar amb un parc públic de 1.300 i
escaig d’habitatges fets en els darrers trenta anys, i en aquest
temps haurà augmentat un 70 i escaig per cent, aquest
percentatge. Per això, la primera fase -que vostè s'hi ha referit
un parell de vegades- d'on treim els càlculs que en faríem
20.000 si seguim governant, en un període de quinze anys; jo
avui he dit quinze, perquè he dit tres legislatures, també, tres
legislatures no són quinze anys, són menys. Però, bé, en
qualsevol cas són números rodons, i el que venc a dir és que, si
seguim amb aquest ritme, sí que és possible augmentar el parc
públic amb aquests 20.000 habitatges. 
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Perquè, com vostè comprendrà molt bé, això no es fa en un
tres i no-res, no és com anar a un lloc i comprar un producte
determinat que tenen per vendre, això no es fa així, i requereix
de molta planificació. I requereix també d'una cosa que vostè
m’ha dit aquí i que jo li he de..., a una part final que ha fet del
seu discurs, sobre la col·laboració de les altres administracions,
en concret, dels ajuntaments.

Hi ha ajuntaments que es preocupen moltíssim pel tema de
l'habitatge i proposen la cessió de solars perquè hi ha un
compromís d’aquells llocs, aquells municipis, on es fan
habitatges públics, l’IBAVI a l’hora de distribuir els habitatges
que donam a la gent, té preferència la gent d’aquell municipi,
i a les altres bandes, no. I, per tant, quan anam a les llistes de
l'IBAVI, quan anam a les llistes de sol·licitants, tenen
preferència, i així ho feim, jo que sé... a Santa Eugènia, a Sant
Llorenç des Cardassar, a Inca, a Es Castell, a Sant Lluís, a
Eivissa ciutat, a Maó, a Palma -per suposat-, i a altres bandes,
que segur que me n'oblit, perquè ara no duc el llistat aquí,
però... I tot això són ajuntaments que creuen en la política
d'habitatge, i per això ho fem.

També em diu que hi ha ajuntaments que no en cedeixen, i
tenen terrenys, i tenen terrenys! L'ajuntament de Campos
mateix, és així!, té un terreny gros, comprat pel Govern, i que
ens posava dificultats perquè no volia que hi hagués habitatge
social. Per tant, bé, és la seva política, és la seva qüestió. Per
tant, no em digui que no hi ha també gent... És veritat, Sr.
Sagreras, sí senyor!, és així, és així, per tant no em digui que no
i no em podrà desmentir.

Llavors, vostè em parla que anam a remolc dels socis i lleis
que han creat inseguretat jurídica. Miri, nosaltres hem fet lleis
que van endavant en la política d'habitatge, la Llei 5/2018, que
s'ha de desenvolupar, efectivament, crec que dona una passa
important, i hem marcat, d'alguna manera, tendència també a
nivell nacional: avui es parla de grans tenidors perquè aquesta
llei d'habitatge ho marcava; avui es parla de registre
d'habitatges buits, que són aquells que tenen més de dos anys;
i avui es parla d’iniciatives d'aquest parlament en el control, per
exemple, del preu del lloguer, que està en discussió també a
nivell nacional. Per tant, crec que són..., i per què ho feim aquí?
Ho feim aquí perquè tenim un problema d'habitatge que s'ha
d'abordar des de distintes perspectives; i en parlarem una mica
més endavant. 

Em diu, on construirem habitatge? On es construirà
l’habitatge? Sr. Pérez-Ribas, al sòl classificat com a urbà, que
n’hi ha, i que està com a sòl vacant. Hi ha alguns planejaments
urbanístics o molts planejaments urbanístics que marcaven ja
des de fa molt de temps que un tant per cent han de ser per a
habitatge de protecció oficial, privada si tant vol, però
protecció oficial, perquè ja fa temps que un 30% dels
desenvolupaments urbanístics s'han de dedicar a habitatge
social, i que moltes vegades no s'havia fet perquè era més
rendible per a molts constructors fer habitatge privat i vendre’l
a preu lliure. I aquí hi ha una borsa, tal com ens han dit els
mateixos constructors, i sap per què no construïen els
constructors? Perquè els preus des de l'any 2008 no s'havien
revisat. I nosaltres, des que jo som conseller almenys, vàrem
tenir aquesta discussió, vàrem parlar amb els constructors,
vàrem pactar els preus adequats al mercat i avui tenim uns

preus, segons la categoria energètica que poden posar als
habitatges d’HPO, que poden construir sense perdre sous, que
passava abans. 

Per això, hi ha un anunci de construir 14.000 habitatges a
aquesta comunitat en els pròxims anys, que depèn de la
iniciativa privada, aquesta iniciativa privada que vostès sempre
em posen per davant aquesta col·laboració publicoprivada que
tan necessària és, però també requerirà que els privats també
inverteixin en això, que no només pensin a fer habitatge per
lliure mercat, perquè és el que passa moltes vegades perquè jo
entenc que és més rendible, per tant, m'ha d'entendre en això.
Nosaltres facilitarem aquestes coses, però des de la cosa
pública no serem capaços, probablement, de fer-ne prou al
ritme que hi ha això.

Em parlava dels problemes de solució del Don Pepe que el
decret l’havia firmat el conseller d’Urbanisme. Bé, i qui vol que
el firmi? El conseller de Territori és el Sr. Mir i per això firma
el decret que parla de moltes coses, entre d’altres de la
classificació d'uns terrenys que fan falta per arreglar els
problemes dels apartaments Don Pepe. Quantes vegades ho
havien reclamat des d'aquesta bancada de la dreta, aquests
senyors que ara m'escolten, aquí, al principi, que jo era aquí,
quan es va determinar el problema dels apartaments Don Pepe
que féssim alguna cosa, que féssim un decret per fer això? Sap
per què no l’havíem fet abans? Perquè no teníem un terreny
proposat per l'ajuntament. És l'Ajuntament de Sant Josep que
ha de proposar l’operació urbanística i el terreny. Per això
aquest terreny s’ha classificat per poder-hi donar aquesta
solució. 

Llavors, vostè minimitza també aquest tema, com que
volem treure premis d'arquitectura, m'ha dit vostè, amb això. Jo
la veritat, Sr. Pérez-Ribas, jo no li..., no sé, no sé per què treu
aquestes qüestions. Vol dir que està malament que els dissenys
arquitectònics que fan els arquitectes que fan habitatge públic,
està malament que siguin innovadors, que es donin els
concursos a arquitectes -amb concurs, eh?-, a arquitectes joves
que innoven, que fan servir productes -hi ha un parell de
criteris establerts-, productes de proximitat, amb productes de
quilòmetre zero, amb una eficiència energètica importantíssima
per a aquests projectes perquè puguin ser energèticament més
eficients, que no faci tant de fred a l’hivern, que no faci tanta
calor a l'estiu amb ventilació creuada, amb productes que
guarden aquesta temperatura, aquesta eficiència tèrmica, perquè
siguin això, i que llavors, a més a més, tenguem premis per a
aquesta innovació des de la cosa pública? És que aquesta..., jo
crec que està bé defensar que des de la cosa pública també es
poden fer coses bones i coses interessants. Tant de bo en
poguéssim fer més i poguéssim fer més via.

Parlava també dels sol·licitants de les ajudes o dels
sol·licitants d’habitatge públic i del nivell que hi ha entre les
ajudes. Efectivament, hi ha moltes més peticions d'ajudes que
quan governava la dreta en aquesta comunitat. Quan governava
la dreta en aquesta comunitat repartíem 1,5 milions d’ajudes al
lloguer i hi havia com 700 o 8000 sol·licitants. Ara són ja quasi
10 milions en ajudes i hi ha moltes més sol·licituds, 8, 9, 10 o
11.000 sol·licituds que es tramiten. 
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Per cert, sap que enguany vàrem posar ja tot el tema
informàtic en marxa per poder fer possible pagar amb més
rapidesa les ajudes? Sap que dins el primer trimestre d'enguany
començarem a pagar part de les ajudes que es varen sol·licitar
a finals de l'any passat en relació amb l'any 2022? Per tant, tot
això són feines bones que es fan des del Govern. 

El tema de la compra dels estrangers, em parla d'aquesta
contradicció que hi ha. Nosaltres mai no hem dit aquí, en
aquest parlament, que es pogués limitar directament la compra
dels estrangers. Ho diré una altra vegada més concretament. Sí
que hem acceptat una proposta que es va fer i es va aprovar en
aquest parlament d'estudiar què passava amb aquesta qüestió,
estudiar com està la legislació i plantejar possiblement
alternatives, mesures. Per això hem creat un grup de feina, per
fer possible aquest avanç cap a aquesta qüestió, que sí que ens
preocupa, perquè hi ha un nivell important d’especulació que
fa també que s’encareixin els preus d'aquests habitatges. Per
tant, li he de dir que això és el que seguirem fent.

M’ha dit una cosa sobre el tema de les ajudes també, he
entès que era sobre la garantia de la possibilitat de comprar,
que també ho ha posat en marxa aquest govern i firmarem ben
aviat amb les entitats bancàries els convenis per fer-ho possible,
aquesta garantia del 20%. Li repetesc una vegada més, el que
està aprovat és que aquelles operacions que tenen el 80% de
finançament i que no tenen el 20% el Govern li donarà suport
i ho garantirà perquè puguin tenir el finançament complet. 

M’ha parlat d'una banda que hi havia un problema, si hi
havia un que gravava un pis. Aquí, la veritat és que, en tot cas,
ja m'ho explicarà llavors en la segona intervenció...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d’acabar.

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

... perquè no ho he entès. 

Amb les peticions del sector -acab, tot d’una, Sr. President-,
amb les possibilitats de fer amb el sector privat tot el tema de
parlar de solucions amb la Mesa d'habitatge o amb el
desplegament administratiu, desplegament reglamentari de la
Llei d'habitatge, estarem totalment d'acord, índexs d'intensitat
i el que faci falta, perquè crec que es pot construir als solars
vacants -com li he dit- però també es pot incidir en l’augment
de densitat a algunes bandes, perquè hi ha zones urbanes que
tenen una densitat molt baixa, i aquí es podria fer feina. Són
idees que crec que s'han de desenvolupar en el futur i que és
voluntat del Govern fer-ho.

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica pel grup autor de
la interpel·lació té la paraula el Sr. Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, vicepresident. Hi ha una cosa que no m'ha quedat
clara, en aquests 20.000 o 15.000 habitatges que han de fer en
els propers anys suma també l’HPO privat o només és el
públic? Perquè, clar, tal com m'ha contestat vostè també
pareixia que incorporava a aquesta xifra l’HPO privat. Parlem
només de publica. Bé.

Sobre l’HPO privat, és ver que s'han modificat els mòduls
i és ver que són superiors als que hi havia el 2008, però encara
així segurament s'haurien d'arribar a convenis per intentar
millorar les ràtios perquè realment amb l'increment que hi ha
hagut als preus dels materials de la construcció es fa difícil
aconseguir rendibilitat en aquests mòduls. Però bé, això ja és
un debat i ja en parlarem. 

Sobre les propostes que el Grup Parlamentari Ciutadans
planteja en matèria d'habitatge. El primer, és el que ja hem
parlat moltes vegades i també hem parlat a la intervenció
anterior, són cercar mecanismes de col·laboració entre
l'administració i el sector privat per construir habitatge social
assequible, que no de protecció oficial, habitatge social
assequible per a lloguer, per a compra, de la finalitat que sigui,
però que sigui assequible. 

Vostè ha dit que els promotors s'estimen més vendre
producte de luxe que producte a classes mitjanes. És ver, és ver
perquè té més rendibilitat, evidentment, perquè tothom mira la
rendibilitat en les seves inversions. Per revertir això ja fa des
del principi de legislatura deim al Govern que el que ha de fer
és buscar les fórmules perquè a un promotor li sigui més
rendible edificar i construir per a habitatge assequible que per
a habitatge de luxe. I això només es pot aconseguir amb
convenis de col·laboració amb els promotors, mitjançant
millores urbanístiques en aquesta obra, mitjançant beneficis
fiscals, mitjançant beneficis en la tramitació de la gestió de la
llicència d'obres, mitjançant diverses fórmules que facin que
aquesta obra sigui més rendible per a un promotor fer-la com
a habitatge assequible, que com a habitatges de luxe.

I, si no és així, serà dificilíssim, dificilíssim, aconseguir que
el parc d'habitatge assequible, que és el que realment fa que els
ciutadans de les Illes Balears no puguin accedir a l'habitatge,
puguin accedir a l’habitatge i no tenir problemes com els que
tenen ara d'accés a un habitatge digne.

Altres propostes que fem, perquè evidentment nosaltres, si
es construeixen 20.000 habitatges socials, estarem encantats,
eh?, no, no, ja ho sap, Sr. Conseller, que tot el suport per part
del Grup Parlamentari Ciutadans, el que passa és que aquests
habitatges consideram que, en ser públics i en tenir una finalitat
social i en tenir una finalitat que formen part d'un parc
d'habitatge públic per a ús de lloguer temporal o a llarg termini,
convé que siguin habitatges ja plantejats d'una forma que sigui
duradora en el temps i que tinguin el mínim de reformes durant
la seva vida útil.

I això és complex, però també s'hauria de tenir en compte
a l'hora de fer els plecs de condicions. De res no serveix
guanyar determinats premis si en tres anys s'ha de fer una
reforma integral de l'edifici.
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També demanam reservar als joves el 60% de l'habitatge
social, impulsar canvis normatius per elevar la densitat permesa
als habitatges. Això vostè ho ha dit, segurament ho tenien
dintre de la memòria de les actuacions a fer per la conselleria
en aquesta legislatura, i esperem, encara queden dos mesos, no
sé si tendrà temps, però que això sigui una realitat el més prest
possible, perquè si no serà molt difícil que tota la gent que
demana habitatge digne pugui incorporar-se a un habitatge
digne.

També demanem l'agilitació de la tramitació de les
llicències, això és clau, i simplificar tot el tema del canvi d'ús,
d’ús turístic a habitatge el més possible, perquè s'hi incorporin
el màxim possible de promotors.

Impulsar el préstec jove. I reduir l'impost de transmissions
patrimonials més del que s’ha fet en aquests pressuposts,
sobretot per als joves que compren el primer habitatge, i sense
contraprestacions, perquè sempre la lletra petita en molts casos
impedeix que la l'ajuda sigui realment útil, que és el que hem
comentat de l’ajuda dels 270.000 euros, que dintre de la lletra
petita hi diu que si en quatre anys es rep, aquesta persona no
pot comprar habitatge, i si rep per herència una participació
indivisa, encara que sigui un 1% d'un pis d’un familiar, això ja
contraresta aquesta lletra petita, i, en teoria, ja hauria de tornar
tots els beneficis dels quals s’hagi pogut beneficiar.

També demanem augmentar les garanties, incentius fiscals
perquè els propietaris puguin posar els seus lloguers, les seves
propietats en lloguer sense inseguretat jurídica.

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d’anar acabant, Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, gràcies, president, acab ja. Sí que li reconec que vostès
el màrqueting el fan molt bé, però que el màrqueting no taparà
el seu fracàs i no taparà haver perdut quasi una dècada en
matèria d'habitatge.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. En torn de contrarèplica del
Govern té la paraula el conseller de Mobilitat i Habitatge. 

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

Sí, moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Efectivament, un
aclariment, primer, Sr. Pérez-Ribas, efectivament, quan jo li
parlava de les xifres de 15, 20.000 habitatges, eren els
habitatges que construïm des del Govern, des de la cosa
pública, amb un augment important del pressupost, com vostè
mateix ha pogut comprovar en aquests darrers anys, hem posat
més recursos que mai a la construcció d'habitatge, tant de fons
propis, com de la línia 6 de fons europeus, que també
subvenciona aquells habitatges que són amb una categoria
energètica suficient, amb 50.000 euros per a cada un dels

habitatges i, per tant, ens paguen no la meitat, però quasi, de
cadascun dels habitatges nous que construïm, i també d'altres
línies de finançament que tenim. Per tant, aquí ho fem.

Tant de bo! poguéssim seguir, puguem seguir fent possible
per distintes vies, que algunes les he comentades, que també els
habitatges privats, els que construeixen els privats, però amb la
categoria d’HPO, amb la llicència de classificació d’HPO,
perquè això significa que tenen un preu taxat, tant si van a la
fórmula de venda, que seran a un preu assequible, perquè al
final són preus molt més raonables que al mercat lliure i, per
tant, tenen uns topalls importants, i també ara tenen un control
de qualitat, per tant, no es poden fer coses malament, sinó que
tenen una correlació molt important amb el preu que tenen i
amb la qualitat que se'ls ofereix, i tant de bo! puguem seguir
amb aquestes xifres de construcció d'habitatge, també des del
privat. Per tant, això és molt important, habitatges a preu
assequible.

I llavors, entrant a les propostes que em fa, que supòs que
pròximament vendrà la seva moció, per veure tot això, doncs,
home!, amb algunes coses podríem estar d'acord, el que passa
és que jo també he d’avançar-me al que li podem dir
pròximament, quan vostè em planteja qüestions que
corresponen a altres administracions, jo li he de dir: escolti, jo
li puc demanar, però que un ajuntament, que és, al final, mentre
no canviem moltes normes, qui dóna la llicència final de
construcció, home, jo... els ho podem demanar, podem fer
reunions amb els ajuntaments, però mentre no canviam algunes
coses, les llicències de construcció, les llicències d'obra,
finalment, les donen els ajuntaments. Què podem mirar que
s'agiliti això? A mi m'agradaria que les llicències que
corresponen a HP es donassin immediatament, sense haver
d'esperar tràmits que de vegades han d'esperar altres coses. Per
tant, perquè la gent necessitam d'aquesta col·laboració
publicoprivada, públicoprivada en aquest sentit que vostè deia.

Llavors em parla de beneficis fiscals, i els tenim, en
habitatges per sota d'un preu determinat, a la darrera Llei de
pressuposts que aprovàrem vàrem abaixar el tipus impositiu de
l'impost de transmissions patrimonials en aquests pisos per sota
d'un determinat valor. I, per cert, el vàrem apujar als que tenen
molt més valor, amb un criteri de justícia fiscal o de justícia
distributiva de la gent que més té i de la gent que menys té, la
gent que ha d'adquirir un habitatge d’aquest tipus crec que està
bé que tengui beneficis fiscals.

Em parlava de destinar un 60% als joves. Home!, tal vegada
ens podem posar d'acord amb alguna xifra, no sé si ara mateix
ja tenim determinades quotes directament per a joves, tant en
el tempteig i retracte, com en els habitatges nous, etc.,
destinar-hi un 60% potser, mentre tenguem encara molta
demanda per part de gent que no és tan jove, tal vegada hem de
modular una mica aquest percentatge, però ens sembla
important pensar en els joves com a element a tenir en compte.

I jo li puc assegurar que els joves, una part important del
que necessiten per poder comprar habitatge és un nivell
d’ocupabilitat eficient. Així es fa amb les reformes laborals que
han fet també governs del nostre color, que han fet possible que
hi hagi més contractes fixos, i això és una part important que a
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l’hora de finançar els préstecs bancaris té molt a veure amb les
possibilitats de finançar això.

Per tant, reduir els imposts als pisos de preu més baix,
facilitar aquesta hipoteca que també ha posat el Govern en
marxa, facilitar el 20% complementari del 80% que solen donar
els bancs, garantir-lo, i destinar una part important de tot el que
fem als joves, seran, com dic, línies amb les quals ens podem
posar d'acord.

En altres qüestions, doncs veurem les seves propostes,
finalment, com es concreten, perquè una cosa és el que
m'explica aquí, una mica amb aquest to amigable, i que li he
d'agrair, i una altra cosa és llavors el que ens proposen per
escrit, que vigilarem a veure què és el que podem acceptar en
tot això.

En fi, interessat, com sempre, a ajudar a solucionar el
problema d'habitatge, estic segur que aquí estaríem d'acord,
vostès més amb una col·laboració més cap al privat, nosaltres
fem més incidència des de la cosa pública, però combinant
aquestes dues coses hem d’intentar resoldre un problema que
en aquesta comunitat és molt greu, per la grandíssima demanda
que tenim, i una oferta que està limitada per moltes qüestions,
entre les quals qüestions d'espai, qüestions mediambientals
importantíssimes. 

Per tant, seguirem fent feina des d'aquest govern, des
d'aquestes idees per intentar solucionar aquest problema.

Gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

III. Moció RGE núm. 651/23, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a habitatge, derivada del debat
de la Interpel·lació RGE núm. 228/23. 

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, que consisteix en la
moció RGE núm. 651/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a habitatge, derivada del debat de la interpel·lació RGE núm.
228/23.

Començam, en primer lloc, amb la intervenció del Grup
Parlamentari Mixt. I té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. I bon dia a tothom. La moció que
avui els presentam consta de 6 punts, dels quals es repeteix un
punt de l'anterior moció, el quart, que fa referència a l'atenció
presencial a les oficines de l'IBAVI de Ciutadella. La resta de
punts nous, o bé una ampliació d'alguna qüestió. Però anem a
pams. 

En el primer punt, què demanam? Demanam la participació
dels consells insulars en el grup de treball sobre la possible
limitació de compra d'habitatges per part dels no residents.

Pensam que és fonamental que les institucions, els consells hi
formin part, ja que la seva visió és fonamental i és determinant
que participin en el debat i en la presa de decisions. S’ha de dir
que durant la interpel·lació el Sr. Conseller ja es va mostrar
receptiu amb aquesta qüestió. 

En el segon punt demanam un calendari del grup de treball,
un pla de feina. Tenint en compte que aquest grup de treball es
va aprovar el mes de març de l'any 2022 i que aquest parlament
es tancarà el dia 3 d'abril, el termini d'un mes consideram que
és adequat. I, a més, insistim parlam d'un pla de feina, no
parlam de conclusions, i no parlam d'un grup acabat de crear,
sinó que en principi ja fa mesos que funciona. Trenta dies vol
dir que ens plantam a la meitat de març. 

En el tercer punt, insistim en la necessitat de l'atenció
presencial a l'IBAVI per tramitar els ajuts a lloguer. I no és
perquè pensem que el tràmit electrònic no és l'ideal, sinó
perquè necessitam facilitar al màxim la petició d’aquest tipus
d'ajudes. 

En el quart punt instam a reforçar l'atenció també presencial
de les oficines de l'IBAVI durant els períodes de sol·licituds
d'ajuts al lloguer de l'habitatge principal. Tota ajuda és poca
quan hi ha una necessitat, com és la de poder rebre una ajuda
per pagar el lloguer, i parlam de reforços puntuals. L'obligació
de l'administració és vetllar per la bona atenció i facilitar al
màxim els seus tràmits.

En el cinquè punt, seguint amb les oficines de l'IBAVI, en
concret la de Ciutadella, que ofereixi atenció presencial tots els
dies de la setmana. Fa un any demanàvem que es restablís de
forma immediata l'atenció presencial de l'IBAVI a Ciutadella,
d’almanco un dia a la setmana, mentre no es dotés l'oficina de
l'IBAVI de Menorca d'una persona més. La crua realitat actual
fa que es faci més necessari que mai oferir la millor atenció a
una ciutadania sacsejada per la crisi. 

I ja entram en el sisè i darrer punt, en el qual instam a
aprovar el Pla de rehabilitació d'habitatges previst a l'article 23,
de la Llei 5/2018, d'habitatge de les Illes Balears. Davant la
manca de sòl d'alguns municipis d'aquesta comunitat -ja s'ha
comentat més d'una vegada- pensam que és una solució
possible, a banda que rehabilitar habitatges, és també el motor
econòmic, dinamitzar els barris i evita que tots aquells edificis
caiguin en mans d'inversors, amb el risc de gentrificació que té
i que vivim massa sovint en aquesta comunitat. 

Consideram, sincerament, que totes les propostes d'aquesta
moció són del tot assumibles pel Govern, més tenint en compte
que ja ens trobam en temps de descompte de la legislatura.
Vostès saben, coneixen quin és el nostre posicionament davant
les polítiques d'habitatge, sempre defensarem abans el dret de
l'habitatge que qualsevol altra cosa. I sí que valoram
positivament accions dutes pel Govern, però la problemàtica és
enorme i desbordant, i no només a les nostres illes. Açò vol dir
haver de prendre decisions diferents, haver de prioritzar el dret
a l'habitatge per sobre de qualsevol altra cosa. 

Esperam que venguin a bé a donar el seu suport a les
nostres propostes, que -insistim- són totalment viables per part
del Govern. Gràcies. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300651
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300228
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(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Començam les intervencions dels grups
parlamentaris que han presentat esmenes. En primer lloc, té la
paraula el Grup Parlamentari Popular, que ha presentat les
esmenes RGE núm. 979 a 984/23. Té la paraula el Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Aprofitant que hem presentat
una bateria d'esmenes des del Partit Popular en temes
relacionats en habitatge, l'altre dia el Sr. Conseller -a qui
agraesc que sigui present- em va dir que jo no hi era present i
per tant, no vaig poder fer cap ús de la paraula per al·lusions,
i sí que li vull dir que el seu meravellós projecte d’habitatges
dotacionals d’Es Castell, de 35 habitatges públics, que nosaltres
com a Partit Popular hi venim a bé, hi estam d'acord, en allò
que no estam d'acord és en aquesta falta de planificació i
aquesta falta de diàleg que vostès hagin tingut amb l'ajuntament
o l'ajuntament no ha tengut amb vostès, que crearà un problema
al teixit comercial d’Es Castell, que crearà un problema als
nous usuaris quan estiguin edificant aquesta promoció, perquè
és una promoció trampa, Sr. Conseller, vostès han fet una
promoció d'habitatges dotacionals, 35 habitatges, i només
pensen destinar 7 places de pàrking per a aquestes 35 persones
o famílies, que aniran a viure allà. Per tant, aquesta és la
preocupació que té l’aspirant a la batlia d’Es Castell, que vostè
em va mencionar l’altre dia, perquè vostès no preveuen ni
planifiquen les coses dimensionadament, no és res més que açò,
Sr. Conseller. 

Quant a la moció de què ens toca parlar en aquest moment,
volem anunciar al Grup de MÉS per Menorca, que sí que hi ha
punts que hi estam d'acord, com no pot ser d'una altra manera.
Reforçar, perquè el Partit Popular ve insistint des del principi
de legislatura que quan surten les convocatòries és una llàstima
que només es reforcin aquests serveis puntualment fa dos anys,
perquè en aquesta darrera convocatòria només va ser d'un mes
i és completament injust per a aquestes persones que tenen
dificultats de poder fer aquesta tramitació administrativa, que
quasi tres setmanes abans d'acabar el període de convocatòria,
ja no hi hagi la possibilitat de poder fer aquest tipus de
tramitació presencialment, perquè ja no hi ha cites per poder
donar. 

Per tant, ja reiter que votarem una sèrie de punts a favor, i
nosaltres hem presentat una bateria d'esmenes, en línia del que
estam fent aquesta legislatura, impulsar i reconèixer els locals
comercials, Sr. Conseller, com hi ha municipis i illes que estan
fent aquest tipus de reconeixement d'ús en els locals
comercials, sempre i quan tenguin les dimensions mínimes per
poder-se considerar com habitatge. Vostès prefereixen, o els
seus socis de govern prefereixen més apostar per contenidors,
que no reconèixer un local comercial, que bé aniria poder
destinar-los a les persones. 

Compartir el registre de pisos desocupats amb els
ajuntaments i consells, també és una reivindicació que està fent
el Partit Popular. Em sembla que és completament coherent i

lògica. Vostès, la transparència no és el seu fort, i aquí ho
demostren, perquè sempre ens voten que no.

Ocupació il·legal i màfies, 24 hores al carrer. Faltaria més!
El Partit Socialista s’ha de posar ja d’una vegada contundent i
defensar la propietat privada i no donar aquest tipus de
subterfugis a aquestes màfies, que desgraciadament també han
arribat a Balears i ja és una de les coses que més preocupen als
ciutadans de les Illes Balears. 

Augmentar l'índex d'intensitat d'ús residencial, també és una
proposta que fa el Partit Popular des de fa estona. Sembla que
no va amb vostès, en canvi, segons quin tipus de conselleries sí
que fa aquest tipus d’intervencions. Nosaltres no acabam
d'entendre com és que vostès no són capaços, perquè el Partit
Popular l'únic que demana és construir habitatge en els
territoris, en el sòl considerat urbanitzable i per evitar haver de
construir més a l’ample, demanam que es revisin aquest tipus
de creixement amb intensitat. 

Finalitzar tots els locals, per poder-los posar a disposició,
acabarà la legislatura que més milions d'euros han gestionat i
seran incapaços de gestionar aquest locals. 

Lamentar i rebutjar ja la darrera ocurrència de l'esquerra
amb el tema dels contenidors, també és una de les nostres
propostes.

I, per acabar, Sr. Conseller, aprofitant que encara és aquí,
ahir ens alegram que anàs a inaugurar aquesta nova promoció,
però veu aquesta diferència?, aquí sí que van fer pàrquings,
aquí hem fet pàrquings per a cadascun dels pisos; en canvi a Es
Castell, a un solar que té dues plantes per avall, no han estat
capaços de veure, d'anticipar-se a una necessitat real que a una
urbanització residencial com és Santa Anna, tindrà una
massificació de persones per a un bon ús, que és l’ús públic
d'habitatge, però que no hi ha hagut una planificació per part de
l'ajuntament ni per part de la conselleria.

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Socialista, que
ha presentat les esmenes, de la RGE núm. 1047 a 1050/23, té
la paraula el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Gràcies també al
grup proposant per dur-nos a debat qüestions que ens interessen
i intentaré contestar una per una les que exposava. Nosaltres
veim bé, en termes generals, tot el que es proposa en aquesta
moció. 

Pel que fa al punt número 1, nosaltres hem incorporat una
esmena, perquè pensam que d'aqueixa manera es recull millor
l'esperit del que es tracta en aquesta moció. Vull recordar que,
tot i el que ha sortit -ahir- als mitjans de comunicació, nosaltres
seguim apostant, precisament, per aquesta negociació política
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contínua. El que nosaltres volem, i coincidim amb l'aspiració
que plantejava MÉS per Menorca, és canviar les normatives, és
a dir, per poder donar cabuda a aquest plantejament de poder
fer una limitació als processos especulatius, per part de
determinades persones físiques o jurídiques no residents, el que
cal és modificar la normativa i, en aquest sentit, nosaltres
entenem que hem de fer valer el paper d’illes, un paper d’illes
que tenen, es veuen sotmeses, a una pressió demogràfica, també
especulativa, i per tant hem de fer valer aquest paper, no només
davant del Govern de l'Estat, sinó -més important- davant el
marc europeu, que és el que determina les normatives de lliure
circulació de capitals. L’habitatge nosaltres consideram que no
ha de ser un bé d'especulació i que tampoc no ha de
condicionar la vida dels residents. Per això nosaltres estam
d'acord en continuar amb aquesta línia exposada i, per tant,
només hem presentat aquesta petita modificació, en format
d'esmena, per millorar el redactat.

Pel que fa al segon punt, nosaltres demanam una mica més
de temps. Ja va poder explicar una mica el conseller quines
tasques s'estaven fent i, per tant, nosaltres el que plantegem és
que sigui un termini de dos mesos, en comptes d'un mes que és
el que es proposa en l’original de la moció.

En el tercer punt, nosaltres estam molt d'acord, primer de
tot, que el tràmit per a les sol·licituds d'ajudes s'ha de seguir
fent de manera telemàtica; els que varen escoltar -els que varen
voler escoltar- fa dues setmanes el conseller, quan ens
explicava que dins l'any 2022 s'havien rebut gairebé unes
11.000 sol·licituds i que, a més, el Govern estarà en disposició
de començar a pagar les sol·licituds de l'any 2022 dintre del
primer semestre d'enguany. Això és un avanç i és un avanç que
ve, precisament, per aquest nou canvi de metodologia de
tractament de dades, de tractament de les sol·licituds que,
precisament per aquest motiu, que s'han començat a fer de
manera telemàtica, es poden tramitar de manera molt més àgil.
Per tant, nosaltres estam d'acord amb seguir amb aqueixa
tramitació telemàtica, però -però- que a la vegada hi pugui
haver aquest suport presencial per a aquelles persones que
tinguin algun tipus de dificultat, de tal manera que el canal
d'entrada sigui sempre telemàtic, però que hi hagi aqueixa
assistència presencial en els casos concrets de persones que...,
hi ha mil circumstàncies que no m'entretindré a relatar, que
necessiten aqueixa tasca d'auxili determinat. 

Al punt quart, nosaltres votam a favor, no presentam cap
tipus d'esmena.

Al punt cinquè, volem reconèixer aqueixa tasca feta d’inici
de prestació presencial a l'oficina de Ciutadella, i el que volem
és coincidir amb el que plantejava el grup proposant però que,
a més, es reconegui el que ja s'ha fet, però sobretot que se
segueixi reforçant; precisament, la nostra esmena va en aquest
sentit de reforçar.

I, finalment, el punt sisè, que tampoc no presentam cap
tipus d'esmena, nosaltres el votarem a favor.

Ens alegram de poder tenir aquests debats serens,
bàsicament fonamentats en necessitats de la ciutadania i
esperam, Sra. Font, que en nom del seu grup no accepti cap de
les esmenes del Partit Popular, perquè ja no és que siguin les

repetitives, les reiterades, que ens explicava aquí
l’autodenominat aspirant, sinó que ja, clar, ara ja veim un
univers desbocat de fantasia que, començant per la vila
d'Eivissa, on el Partit Popular es nega precisament que hi pugui
haver solars a disposició de l'IBAVI per construir HPO, i ens
n’anam a la banda més oriental de les nostres illes, on tenim un
aspirant que no vol pisos de protecció oficial, sinó que vol
aparcaments; vull dir, la màxima preocupació són els
aparcaments.

Jo li diré a l'aspirant -parlant d'aspirar, que és un verb
relacionat amb bufar i amb xuclar- que, quan jo feia feina a
Mobilitat, quan era regidor, el cap de departament sempre em
deia: “el que no es pot fer és bufar i xuclar al mateix temps”.
Per tant, jo em deman: què vol el Partit Popular: aparcaments
o habitatges dignes per a persones perquè hi puguin viure? Ho
sabrem, segurament, d'aquí a uns dies. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. Començam el torn de fixació de
posicions i, en primer lloc, donam la paraula al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula el Sr. Jiménez. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President, bon dia a tothom. El problema de la vivienda
se debate de forma recurrente en este parlamento a través de las
iniciativas de todos los grupos parlamentarios, prueba evidente
de la preocupación que existe sobre este problema. Otra cosa
son las soluciones que se aportan, diferentes, obviamente,
según la visión que se tenga al respecto, básicamente
favoreciendo al mercado y al negocio -unos-, favoreciendo a la
población -otros.

En espera de que nuestra propia opinión como grupo, en
forma de PNL ya presentada para pleno, se debata la semana
que viene, vamos a comentar nuestro parecer sobre los puntos
presentados en esta iniciativa por MÉS per Menorca.

El punto número 1, lo apoyamos. La participación de los
consejos insulares, en los grupos de trabajo para limitar la
compra de vivienda por parte de extranjeros, contemplada en
la moción anterior presentada por ellos, independientemente de
las competencias existentes, puede aportar una visión más
cercana de cada realidad isleña y, por tanto, mejorar las
conclusiones o los resultados finales de los análisis que se
realicen.

En el punto 2, que también apoyamos en consecuencia con
el punto anterior comentado, en la moción presentada el año
anterior presentada per MÉS per Menorca, se aprobó que se
remitiese al Parlamento en el plazo de un año un informe con
las conclusiones del trabajo realizado por dicho grupo. En esta
ocasión, lo que se pide es que el Govern informe ya en el plazo
de un mes. 
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En el punto 3, nosotros no vemos -una vez concluida la
pandemia-, no vemos motivo alguno para que no haya
asistencia presencial en las oficinas del IBAVI, y hemos de
recordar que este parlamento aprobó el año pasado una PNL de
Unidas Podemos, firmada también por el Partido Socialista y
por MÉS per Mallorca, que indicaba el derecho a ser
atendida/atendido o atendidos de manera efectiva.
Concretamente, esa iniciativa en el punto 2 decía que había que
estudiar e impulsar en coordinación y previo acuerdo con las
comunidades autónomas -se le pedía al Estado- las reformas de
la legislación básica oportunas a fin de conseguir que el
conjunto de las administraciones públicas garantizaran a todos
los ciudadanos y las ciudadanas esta posibilidad. U en su punto
4 también se decía que el Parlamento de las Illes Balears
instaba al Gobierno de las islas Baleares a adoptar las medidas
que fueran necesarias para que la administración autonómica y
sus organismos dependientes garantizaran la atención
presencial y efectiva a la ciudadanía en sus dependencias. Por
lo tanto, creemos que hay que ser consecuente con lo que se
aprueba y, por lo tanto, efectuar o hacer lo que ahí se indica.

En los puntos 4 y 5 entendemos que se insiste en la misma
idea en relación con los periodos de solicitud de ayuda al
alquiler, por una parte, y, por otra, con respecto a la Oficina de
Ciutadella, es decir, algo que también nos parece correcto y que
votaremos también, por lo tanto, a favor. 

En el punto 6, en el tema de rehabilitación, estamos de
acuerdo con lo que ahí se expone, solo apuntamos que hay
medidas por parte del Govern en este sentido, ya que se han
puesto en marcha seis líneas de ayuda de fondos europeos Next
Generation por un importe de más de 40 millones de euros para
rehabilitación de viviendas y mejora de eficiencia energética;
además de que existe un programa también en los presupuestos
generales de las Illes Balears que también contemplan esta
rehabilitación de edificios en entornos residenciales.

Y... bueno, en relación con las enmiendas presentadas por
el Partido Socialista las apoyaremos ya que creemos que no
afectan al sentido...., bueno, si la aprueba MÉS per Menorca,
entendemos, ¿no?, que..., creemos que no afectan al sentido de
la iniciativa, sino que aportan alguna matización que nos parece
oportuna. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr.  Jiménez. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, després d'una interpel·lació on
també s'han tractat temes que hi ha en aquests punts em cenyiré
ja únicament a aquests punts, però sí que també m'agradaria fer,
com ja he fet..., però, bé, per... per posar en context dades que
considero importants en aquests punts i que també... n'he parlat
en la intervenció anterior.

La dada important és que actualment hi ha 2.000 habitatges
de l'IBAVI, això és el que tenim clar, i que tenim 11.000
sol·licituds d'ajudes a lloguer i tenim 4.600 famílies en llista
d'espera d'habitatge de l'IBAVI. Per tant, la major part dels
nostres ciutadans, 11.000, s'estimen més demanar ajudes a
lloguer que no sol·licitar habitatge de l'IBAVI. 

Això és important perquè és estrany -és estrany-, hi hauria
d'haver molta més gent que demanàs habitatge de l'IBAVI que
ajudes a lloguer, però bé, d'aquestes 11.000 ajudes de lloguer
finalment se n'accepten 4.000, que aquestes 4.000 segurament
podrien ser més si s'haguessin aplicat els punts que el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca dins el Grup Mixt ha posat en
aquesta moció, que hi hagués presencial física per tractar
aquests temes i ajudar la població sobretot la que té problemes
per accedir-hi telemàticament. 

Per tant, ja anunciam que votarem afirmativament els punts
3, 4, 5 i 6. 

Els que no votarem afirmativament, com poden suposar, són
els punts 1 i 2. Considerem que culpar els estrangers, encara
que sigui mitjançant una mesa d'estudi..., és igual, ja s'està
posant sobre el paper que els estrangers són determinats
culpables de la situació precària que tenen els nostres joves per
accedir a un habitatge digne, i això..., i es pot parlar i demostrar
de moltes maneres, no és cert. Si el Govern de les Illes Balears,
el Govern Armengol hagués fet una política eficaç en matèria
d'habitatge social segurament els nostres joves no tindrien els
problemes que tenen ara per accedir a un habitatge digne, i
segurament no haurien de cercar excuses per justificar aquesta
situació, excuses que ja he dit abans, que si l'herència rebuda,
que si els grans tenidors... -quan ja he dit anteriorment que els
grans tenidors només tenen 680 habitatges buits a les Illes
Balears, segons el Registre d'habitatges buits de grans tenidors-
, que si els estrangers, com a aquest punt, que si topant els
preus dels lloguers els joves podrien accedir a un habitatge
digne... Bé, tots sabem que topant els lloguers l'únic que
s'aconsegueix -i així ho demostra la realitat- és disminuir
l'oferta de lloguers als joves.

I, finalment, insistim que el sector el que demana és... el
sector, diguéssim, vinculat a l'habitatge d'aquestes illes el que
demana és una mesa d’habitatge, de poder entre tots, la societat
civil, poder formular propostes per millorar la desastrosa
situació d'habitatge que tenim en aquestes illes, perquè som
conscients, tenim la ràtio de més anys de treball per accedir a
un habitatge, tenim el preu de l'habitatge més car de tot
Espanya, tenim un problema gravíssim d'emancipació de joves
perquè no poden accedir a un habitatge digne, i tenim el
problema de l'atracció del talent que ens costa perquè, a part de
barreres lingüístiques, tenim un problema gravíssim d'habitatge
per a les persones que vénen a fer feina aquí.

I això no es pot solucionar amb ocurrències tipus
contenidors o ocurrències tipus bloquegem tots els
planejaments urbanístics perquè no es pugui construir i
ocurrències com les que estem vivint en aquesta legislatura.

Esperem, de totes maneres, que si aquests punts als quals
votarem a favor tiren endavant realment es puguin acomplir i
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que els nostres ciutadans puguin tenir atenció presencial en les
seves gestions.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades, si
m’ho permeten, i abans d'entrar en matèria, vull fer constar que
des de fa ja un parell de setmanes tenim la traducció a la
llengua de signes, no només al torn de preguntes, sinó durant
tot el ple d’aquest parlament, la qual cosa, evidentment, fa que
siguem més accessibles i precisament a gent que pel seu... per
la seva manera de ser i per les seves circumstàncies
generalment sol tenir més dificultats per accedir-hi, no?, i això
va sortir a principi de legislatura per unanimitat de tots els
grups polítics i a proposta d’El Pi, que va presentar una
proposició no de llei a una de les comissions. Per tant, ja ho
tenim i crec que és una de les coses que hem d'agrair i que
formen part d'aquest esforç que sempre intentam fer
d’unanimitat, a més, en determinades qüestions que, com no
pot ser d'una altra manera, han de disposar d'aquesta total i
absoluta unanimitat. Per tant, vagi per endavant l’agraïment al
personal d'aquesta cambra que ens fa més accessibles també a
una comunitat que realment ho havia de menester.

Sra. Font, jo li vull agrair, sincerament, aquesta possibilitat
de tenir un diàleg serè i... amb les dificultats perquè,
evidentment, dins una interpel·lació on hi ha deu minuts per un
vent i cinc minuts per l'altre, un pot treure el suc de les coses
que pot treure en deu minuts i molt més nosaltres que aquí ens
toca en cinc minuts parlar d'una qüestió que és d'una enorme
complexitat, tot i que, evidentment, ha estat un tema recurrent
dins aquesta legislatura, fins i tot hem arribat a sentir-ne de
molt grosses, eh?, i molt especialment que ho podem envestir
des de moltes perspectives, des d'una perspectiva social, des
d’una perspectiva política, des d’una perspectiva jurídica o
normativa.

Veim, per exemple, la negació per part de l'Estat de regular
tot el que seria el lloguer o el preu del lloguer, fins i tot el preu
d’habitatge quan realment tenim una situació dramàtica dins
totes les illes.

Veim com pobles, com per exemple Pollença mateix, on la
gent jove no pot accedir a un habitatge i se n'ha d'anar,
senzillament, se’n van a altres pobles, i qui diu Pollença podria
dir dels 53 municipis restants de les Illes Balears on sí que hi
ha unes dificultats importants com un dels factors.

O fer-ho també fins i tot des d’una perspectiva sociològica.
És a dir, per exemple, el Partit Popular sempre que parlam
d'habitatge hem de parlar dels “okupes”, i jo no sé exactament
què té a veure una cosa amb l'altra, però bé, supòs que des
d’una perspectiva sociològica això es pot interpretar de qualque
manera. No ho sé, per això hi ha els sociòlegs que s'hi dediquen
i ja faran la seva feina. 

O fins i tot arquitectònica. Una vegada vaig dir que per fer
una casa de protecció oficial, sigui de lloguer o sigui de venda,
necessites un solar; pareix com una qüestió molt, molt òbvia
que no podem fer una casa suspesa a l'aire. Per tant, la recerca
de solars, i molt especialment quan a determinades ciutats, com
a la capital, la majoria de solars urbans que quedaven estaven
en mans de multinacionals que senzillament es dedicaven a
esperar que el mercat pujàs i per tant fer especulació pura i
dura, que això pareix que a aquestes illes fa molts d'anys que es
fa, ja ho feia March amb els alls, quan n’hi havia, comprava
tota la producció d'alls, esperava que pujàs i que després els
venia. És a dir, hi ha qüestions que des del punt de vista
normatiu no puguem ser més intervencionistes per una qüestió
que, com bé deia vostè abans, és un dret fonamental,
fonamental, evidentment crec que és una qüestió que des d'un
parlament almanco, almanco ens ha de dur a una reflexió. 

En tot cas, li vull agrair aquest diàleg serè o aquesta
possibilitat de diàleg serè i profitós en qüestions molt, molt
concretes que afecten l'àmbit territorial, l'àmbit competencial
i, per tant, també a l'àmbit territorial com a configuració que
tenim nosaltres, que és pròpia d’unes illes, i que cada illa té la
seva la seva realitat, i que des de les institucions, evidentment,
s’ha de ser immensament respectuós amb cada una d'elles. Per
tant, per part nostra, té el suport del nostre grup polític. 

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Hace casi un año que debatimos en
este mismo pleno una moción de MÉS per Menorca que
proponía falsas soluciones al problema de acceso a la vivienda
que sufrimos en Baleares. En aquella ocasión los
independentistas de Menorca planteaban limitar los precios de
los alquileres mediante una ley propia, una medida que ya
fracasó en Cataluña, donde se llegó a aprobar una ley en 2020,
que fue declarada inconstitucional y que ahora se prevé
implantar en toda España en el proyecto de ley de vivienda del
presidente Sánchez, que también presenta serias dudas de su
constitucionalidad, tanto por invadir competencias autonómicas
como por alterar gravemente el contenido del derecho de
propiedad, recogido en el artículo 33.1 de la Constitución;
además de prever medidas que ya se han demostrado ineficaces
anteriormente.

También proponía el diputado de MÉS per Menorca en
aquella ocasión limitar la compra de vivienda a los extranjeros,
y para ello había que crear un grupo de trabajo. Ahora nos
viene con que en ese grupo de trabajo tienen que participar
también los consejos insulares, como si fuese esa la solución a
que, tras un año de aprobarse las fabulosa medidas del Sr.
Castells, el precio de la vivienda no haya dejado de aumentar.
Ahora suponemos que incorporando a los consejos insulares al
grupo de sabios ya estará todo arreglado. 
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Mire, tal y como le manifestamos en aquella ocasión, le
volvemos a decir que en VOX somos muy conscientes del
problema de acceso a la vivienda que sufren los habitantes de
estas islas por el precio desorbitado que hay que pagar tanto
para comprar como para alquilar, pero ya va siendo hora de que
el gobierno de la Sra. Armengol, que ustedes apoyan, se ponga
a trabajar de verdad y se deje de brindis al sol, de grupos de
trabajo que no sirven para nada y de propuestas inútiles con las
que no engañan a nadie.

El problema de la vivienda no se va a arreglar ni con
sanciones, ni con recargos tributarios, ni con expropiaciones de
viviendas, ni amparando la ocupación ilegal, ni limitando por
ley los precios de los alquileres. Todo eso ya lo han probado y
no funciona. Tampoco van a conseguir arreglar el problema
estudiando cómo impedir que los extranjeros compren en
Baleares, porque los ciudadanos de otros países de la Unión
tienen derecho a comprar viviendas en idénticas condiciones a
los españoles. 

Lo que hay que hacer es un estudio más riguroso y en
profundidad en vez de dedicarse a estudiar cómo vulnerar la
Constitución y la normativa de la Unión Europea para limitar
el derecho de propiedad de los españoles y el derecho de
comprar a los extranjeros. Lo que deberían hacer es estudiar
cómo satisfacer las necesidades de los arrendadores, que solo
pretenden seguridad en el cobro de la renda y poder recuperar
sus viviendas de forma ágil y rápida en caso de impago. Podían
también estudiar las causas de la concentración poblacional en
los lugares donde hay mayor desarrollo económico y por qué
otros lugares de España se han vaciado mientras que en
Baleares hemos aumentado un 33% en los últimos veinte años. 

Y si se ponen a estudiar las causas del problema se darán
cuenta de que la regulación española no incentiva a los
propietarios de viviendas vacías para que las pongan en alquiler
y que la desindustrialización y el abandono del mundo rural por
las políticas económicas erróneas  impuestas desde Bruselas
han convertido a nuestro país en una economía de servicios que
acumula población donde el sector turístico ofrece puestos de
trabajo mientras se vacía el resto de España por la
desindustrialización y por haber hecho inviable el desarrollo
del sector primario.

Y en cuanto su estupendo y audaz grupo de trabajo haya
terminado ya por fin de deliberar, con los representantes de los
consejos insulares incluidos, y sean capaces de llegar a las
conclusiones que el resto de los mortales ya conocemos,
entonces pónganse a trabajar de una vez y promuevan una
reforma de la Ley de arrendamientos urbanos para otorgar
mayores garantías jurídicas a los propietarios, planten cara a las
políticas erróneas de Bruselas para que en España pueda existir
una diversificación económica que no concentre la población
en los mismos sitios, en vez de hacer seguidismo de los
disparates que les cuelan con la excusa de los objetivos de la
Agenda 2030, y construyan de una vez viviendas de protección
oficial para quienes no cuenten con suficientes recursos
económicos y no puedan acceder a una vivienda a precio de
mercado. 

Les recuerdo que el gobierno de Armengol, apoyado por
ustedes, lleva una década sin apenas inversión en vivienda

social, mientras derrochan los presupuestos más altos de la
historia en satisfacer sus desvaríos ideológicos. Les recuerdo
también que hace tres años desde VOX, en el 2019, instamos
en este mismo pleno a revisar la Ley de arrendamientos
urbanos para que los propietarios tuviesen mayores garantías y
protección ante los incumplimientos de los contratos de
alquiler. Por supuesto, nuestra iniciativa no prosperó y más de
tres años después la situación sigue empeorando, a pesar de
todos los teatrillos que nos han ido montando, como la
expropiación de viviendas de fondos buitre que protagonizó la
Sra. Armengol y que no sirvió para nada. 

Votaremos a favor de los apartados 3, 4 y 5 de su iniciativa,
porque defendemos que los poderes públicos deben respaldar
mediante ayudas directas a las personas más vulnerables para
poder acceder a una vivienda digna, y sus propuestas van en
ese sentido; pero votaremos en contra de los dos primeros
puntos sobre la limitación de comprar por extranjeros, por lo
que ya hemos comentado anteriormente. En cuanto al último
punto nos abstendremos ante la indefinición del contenido de
este futuro plan de rehabilitación de viviendas que, viniendo de
este gobierno fracasado en la materia, no ofrece garantías de
poder arreglar el problema. 

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputades. Com s'ha
dit, una problemàtica de la qual n’hem parlat molt durant
aquesta legislatura i també a les passades. Ho ha dit qualque
portaveu, hi ha diferents iniciatives per diferents grups
parlamentaris i moltes vegades no només hi ha una solució,
igual que no només hi ha una problemàtica. S'ha dit que no es
pot culpar només els estrangers de poder limitar la compra
d'habitatges. Tampoc no podem culpar només els estrangers
que vénen a cercar una millor vida a la nostra comunitat.
Tampoc no podem culpar només els “okupes” que hi ha a
segons quins habitatges. Tampoc no podem culpar només el fet
de no tenir prou habitatge públic. Però aquests i altres factors
fan que tots facin que tenguem un gran problema d'habitatge a
la nostra comunitat. 

Per tant, les solucions tampoc no són solucions fàcils i no
hi ha una única solució.

Nosaltres, des del nostre grup parlamentari, així com altres
grups parlamentaris, hem posat diferents possibilitats damunt
la taula per intentar donar solució a l'habitatge de la nostra
comunitat, com poden ser les modificacions normatives i
acceptar que es facin tributacions mínimes a l’hora de pagar pel
primer habitatge i eliminar l’impost de transmissions
patrimonials; també agilitar els tràmits, si el Govern agilités els
tràmits de Son Busquets, tendríem més habitatge social, perquè
fa molts d'anys que parlam de Son Busquets, i és una tramitació
que es podria simplificar; si l’IVA es reduís per al primer
habitatge al 4%, també ajudaria a aquesta adquisició de primers
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habitatges; canvis normatius per poder fer que els promotors
posassin preu màxim o preu taxat; modificacions fiscals per a
taxes municipals; canvi d'ús d'establiments turístics obsolets.
Això, entre d'altres, són propostes que hem fet des del Grup
Parlamentari d'El Pi per intentar donar solució a l'habitatge de
les nostres illes.

I en aquesta iniciativa vostè, Sra. Font, també ens posa una
sèrie de punts damunt la taula amb els quals nosaltres estam
d'acord. Nosaltres ja vàrem dir que és bo, malgrat ara el Govern
de l'Estat ens digui que no podem limitar la compra de
propietaris, hi ha altres llocs a la comunitat autònoma, a
Europa, que estan limitats, i es varen fer els estudis previs. És
igual, que facin els estudis i que Espanya insti Europa que
també es pugui limitar aquesta compra, si veiem que és
necessari. Per tant, nosaltres, que s'estudiï la possibilitat, ja li
vàrem dir quan es va aprovar la moció que ho trobàvem bé i
que s'havien de fer els estudis perquè sabéssim quina era la
realitat en aquest sentit.

El tema de donar facilitats, bé, que hi entrin els consells
insulars no hi tenim cap problema i, per tant, nosaltres donarem
suport a aquests dos punts.

Pel que fa a permetre que es puguin sol·licitar de manera
presencial a l’IBAVI, l’altre dia a Institucionals vàrem debatre
una proposició no de llei, de fet d’El Pi, perquè tota la
burocràcia administrativa no només s'hagués de fer online, que
molt bé que hem d'avançar, però que hi ha gent que no la pot
fer online i ha de tenir la possibilitat de fer-la presencial, per
tant, nosaltres en aquest sentit també hi estam totalment a favor.
I que s'hagi de reforçar, si és si és pertinent, l'atenció en els
períodes de sol·licituds d'ajuts.

Pel que fa Ciutadella, no hi tenim res a dir. Amb l'esmena
que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista, sembla que la
presencialitat ja hi és tots els dies i que el que s'ha de fer és
incrementar, no l'entenc massa bé. Nosaltres, si no hi són,
pensam que, si és necessari hi han de ser tots els dies hàbils de
la setmana.

I pel que fa al Pla de rehabilitació d'habitatges, ho diu la llei
i les lleis són per complir-se, per tant, s'ha de fer feina perquè
aquest pla sigui una realitat.

I nosaltres, en aquest sentit, donarem suport a tota la
iniciativa.

Pel que fa a les esmenes, segons vostè la majoria les
haguessin votades a favor, però vostè serà la que decidirà si les
accepta o no i, en conseqüència, votarem nosaltres.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Ara donam la paraula al grup
proposant, té la paraula la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. I, bé, gràcies a tots els grups que heu
mostrat el vostre suport a la nostra iniciativa, també gràcies pel
to que heu emprat, és d'agrair.

Aniré per parts, per parlar de cada grup. Sr. Camps, jo li he
d'agrair que dediqui un minut i mig a parlar amb el Sr.
Conseller quan defensa una moció d’aquest grup, bàsicament
li suggeresc que li demani una altra interpel·lació, que és el que
li ha fet.

Respecte de les seves esmenes, tot i agrair i reconèixer la
seva constància i la seva persistència en presentar contínuament
les mateixes esmenes, jo li ho tornaré dir: no, no les acceptam,
perquè són models contraposats, i ja està.

Sr. Ferrer, sí que acceptam les seves esmenes, totes, però sí
que li propòs una transacció al punt segon, en lloc de “dos
mesos” rebaixar-ho a “40 dies”, torn insistir en la qüestió del
temps, i tant de bo! que els tècnics puguin fer un esforç, un
darrer esforç i que no siguin 40 i que siguin 32, per exemple.

Sr. Jiménez, també gràcies per les seves argumentacions i
també per la defensa de l'atenció presencial i personal. Per què
hem inclòs el tema de la rehabilitació, Sr. Jiménez? Doncs,
perquè continuam insistint en el necessari desenvolupament de
la Llei d'habitatge, que encara ens queda camí per recórrer.

Sr. Pérez-Ribas, és que no es tracta de culpar ningú, aquí no
culpem els no residents, el que nosaltres lluitem és contra una
especulació. I vostè, em perdonarà, però és evident que un no
resident aquí no es compra la seva residència habitual, aquí no
es compra la seva residència habitual, i nosaltres defensam,
davant aquesta problemàtica, el dret a la residència habitual...
-bé, és el meu temps, Sr. Pérez-Ribas, gràcies.

A més a més, hi ha una cosa que és molt curiosa, vostès
estan en contra, sempre ens diuen: estam en contra de limitar el
preu; però no estan en contra mai de la vida de rebaixar imposts
i de deixar que entrin els doblers dins la tresoreria de l'Estat. és
que és una cosa que jo no entenc; és a dir, és intervencionista
limitar els preus, però no..., és a dir, però no passa res perquè
contínuament s'hagin de donar que si rebaixes d'imposts, o
directament eliminar imposts, o continuar donant més ajudes,
en lloc d'anar a atacar el problema real, preus elevats i salaris
que són baixos, ja està.

I és evident, no coincidim tampoc ideològicament amb la
solució dels problemes.

Gràcies, Sr. Ensenyat per la seva dissertació sobre els
múltiples vessants per tractar aquest tema de l'habitatge, és cert
que es pot tractar des de molts vessants.

I, Sra. Sureda, té raó, és cert, no hi ha només una única
solució a aquesta problemàtica i que són complicades, i, a més
a més, jo crec que és que hem de ser valents per començar a
proposar solucions que siguin valentes i que siguin reals.

És evident que cada grup, com ja he dit a la resta de grups,
presentam, sota la nostra ideologia, en algunes qüestions
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coincidim més i en altres coincidim manco, però, bé, els vull
agrair a tots i a totes, sincerament, el seu to, bé, manco a un
grup en concret, que mai és massa respectuós amb la resta, tot
i que aquesta diputada sí que ho sigui habitualment amb ells.

Continuarem debatent sobre habitatge en aquest parlament,
la setmana que ve, amb el Sr. Jiménez, i la propera legislatura
també continuarem debatent, tant de bo! algun dia puguem
arribar al punt intermedi de trobar la solució i que cada persona
i cada família pugui tenir dret, no és que tingui, que tingui una
casa on viure i un sostre que li permeti tenir una vida digna, que
és el que necessitam.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Font, podem fer votació separada dels sis punts?
Doncs, començam la votació.

En primer lloc, votam el punt número 1, amb l’esmena RGE
núm. 1047/23 incorporada. Votam. 

31 sí, 17 no, cap abstenció.

A l'esmena RGE núm. 1048/23 s’ha presentat una
transacció, que deman si qualque grup s'hi oposa. No.

Idò passam a votar el punt número 2, amb l'esmena RGE
núm. 1048/23 i la transacció incorporada. Passam a votar.
Votam.

33 sí, 16 no i cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 3, amb l'esmena RGE
núm. 1049/23 incorporada. Votam.

49 sí, cap no, cap abstenció.

Votació del punt número 4. Votam.

49 sí, cap no, cap abstenció.

Votació del punt número 5, amb l’esmena RGE núm.
1050/23 incorporada. Votam.

49 sí, cap no, cap abstenció.

Votació del punt número 6. Votam.

48 sí, cap no i 1 abstenció.

IV. Debat i votació del Projecte de llei RGE núm.
13455/22, de societats cooperatives de les Illes Balears, a
tramitar pel procediment simplificat previst a l’article 154
del Reglament del Parlament. 

Passam al quart punt de l’ordre del dia, que consisteix en el
debat i votació del Projecte de llei RGE núm. 13455/22, de
societats cooperatives de les Illes Balears, tramitant pel

procediment simplificat previst a l’article 154 del Reglament
del Parlament.

Una vegada finalitzat el termini de presentació d’esmenes
al Projecte de llei de societats cooperatives de les Illes Balears,
a proposta de la Mesa i amb l’acord unànime de la Junta de
Portaveus, adoptat en sessió del proppassat dia 8 de febrer de
2023, es decidí tramitar l’esmentat projecte de llei, mitjançant
el procediment simplificat, és a dir, sense constituir la ponència
ni fer el debat en comissió. 

En conseqüència, en primer lloc es debatran i votaran les
esmenes presentades. Per començar el debat, donam la paraula
per fer la presentació del projecte de llei per part del Govern,
al conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

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

Moltes gràcies, president, diputats i diputades. En aquestes
intervencions, és especialment agradable quan un exposa una
actualització de la normativa existent, que després també és un
gran consens, tant entre la societat, com entre els distints grups
parlamentaris d'aquesta cambra i,  a més de vegades és poc
comú trobar aquest consens entorn a les polítiques i iniciatives
que es tracten des d'aquesta tribuna. No obstant això, jo crec
que no pot ser d'altra manera, celebro el consens, agraeixo
també la bona voluntat de les parts involucrades i espero que
aquesta sigui la tònica general dels debats parlamentaris d'aquí
endavant. 

Abans de seguir, a més, m'agradaria deixar patent, la
col·laboració estreta que sempre hem pogut gaudir del sector
del cooperativisme, un sector sempre fidel als seus principis
socials, democràtics i dialogants. I vull deixar patent el meu
agraïment al paper desenvolupat per les federacions i
agrupacions de cooperatives en la redacció d'aquest projecte de
llei. És pràcticament el seu projecte de llei. Per tant, estam molt
contents i molt agraïts de la feina que han fet les federacions i
agrupacions de cooperatives, tot l'entramat social que regeix tot
aquest sector. També vull agrair la feina feta des de la direcció
general, de Manel Porras, del seu director general, per fer
aquesta feina de manera conjunta, dialogada i consensuada amb
el sector. El treball constructiu ha estat cabdal, assenyalant les
principals incoherències de l’envellit marc normatiu que les
regulava i proporcionant exemples de les normatives sectorials
més punteres a nivell nacional. Vàrem tenir una llei puntera fa
vint anys i ara era el moment també de fer aquesta adaptació. 

Si em permetem, en particular, vull agrair la seva
participació, a la presidenta i a la vicepresidenta de la
Federació de Cooperatives de les nostres illes, tant a Jerònima
Bonafé com a Malena Riudavets, així com a tot el seu equip, ja
són pràcticament vuit anys fent feina de manera conjunta, que
es diu aviat, per tant, si em permeten, la resta dels equips que
avui són aquí, els vull singularitzar en elles dues, tota aquesta
feina de manera conjunta. 

Si s’ha aconseguit el consens necessari per accelerar la seva
tramitació i aprovació parlamentària, mitjançant el procediment
simplificat, ha estat, sens dubte, gràcies a la col·laboració de
les entitats, tant en la redacció dels seus continguts, com a la
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negociació amb la resta de partits polítics, i, per tant, a totes les
reunions que s'han fet. M'agradaria aquí aturar-me i agrair als
partits polítics que han aportat una visió constructiva al text
d'aquesta llei, amb les seves esmenes, especialment a tots els
grups que les han fet en aquest sentit, per millorar i contribuir
a millorar aquest text, a l’oposició per haver facilitat el tràmit
simplificat, i al president del Parlament, perquè és la primera
vegada que s'utilitza aquest procediment i, per tant, també vull
posar en valor aquesta feina que fa el nostre parlament per a
aquests tipus de lleis i tota la feina que s’ha fet en la
modificació del Reglament i que avui estrenam. Així que
gràcies, president, per aquesta feina. 

L'ampli consens entorn a la normativa que està a punt de
sotmetre’s a debat i esper a la seva aprovació, s'explica en gran
part gràcies al treball incansable que desenvolupen aquestes
entitats, dia a dia, per aconseguir no sols un rendiment
econòmic, sinó també una contribució a la col·lectivitat i a la
comunitat local on es desenvolupa. Abans, durant i després de
la pandèmia, les federacions de cooperatives i la resta de les
entitats de l'economia social sempre han estat allà per donar la
seva visió i treballar de forma conjunta en la recerca de
solucions. L'evolució de les entitats de l'economia social, des
de l’existència de registre estadístic, il·lustra la resiliència
d’aquests models de negoci, alhora que refuta alguns dels
milers que sovint se’ls adjudica. 

Des de la creació del registre ara fa dotze anys, les entitats
d'economia social han passat de les 214 el 2010 a les 283
actuals. Malgrat aquest increment de més del 30%, el més
destacable és que no hi ha hagut ni un sol any en tota la seva
història en què l'evolució hagi estat negativa, ni tan sols durant
la pandèmia que va paralitzar el 2020 la nostra economia, una
dada que és bona mostra de la fortalesa d'aquestes entitats i de
l'esforç que fan sempre per al manteniment dels seus llocs de
feina. 

Des de la nostra arribada al Govern, ja fa pràcticament vuit
anys, els partits que conformen el pacte hem estat sempre
conscients de la importància d'aquestes entitats dins de la nostra
economia, amb un pes especial en determinats sectors, com
l’agroalimentari, el tercer sector i el món de l'educació; i més
enllà del seu pes, però preval la importància estratègica d’unes
empreses i entitats, que entenen el valor afegit per sobre de les
fredes mètriques econòmiques, posant per sobre d'aquesta, la
importància del valor social, de la connectivitat i del seu
impacte positiu en la societat on es desenvolupen. 

En aquest sentit, la seva existència i resistència ens
demostren que no és necessari tenir una conducta maximalista
del benefici, posant el càlcul cost-benefici econòmic per sobre
de qualsevol consideració social ambiental, per tal que una
empresa sigui alhora competitiva i resilient. 

Conscients d’aquest valor social, des del Govern hem
apostat en la promoció i la millora d'aquests valors en forma de
suport directe, tant econòmic com normatiu, per tal de fomentar
aquestes fórmules alternatives d'emprenedoria, sempre des del
diàleg, la proximitat amb les federacions i entitats responsables,
per conèixer bé les seves necessitats i potencialitats. Hem
cercat espais de col·laboració per aprofitar les sinergies de
l'economia social amb la resta de la nostra economia i des de

2015 fins a l'actualitat, des del Govern s'han desplegat any rere
any, una sèrie d'ajudes ordinàries, per promoure la pràctica
totalitat de les tipologies d'entitats d'economia social. En
conjunt, s'han desplegat més de 5 milions d'euros en la
promoció i modernització d'aquestes entitats. L'any passat es
varen incrementar substancialment les convocatòries ordinàries
que es varen destinar al manteniment de llocs de treball,
incorporació de nous socis, subvencionar costs de creació de
noves microcooperatives i ajuda a inversions en noves
tecnologies. I, d'altra banda, el 2019 vàrem articular, també de
la mà de les representants de l'economia social, una llei de
microcooperatives que creava aquesta nova figura, que era una
necessitat del sector per tal de potenciar noves formes
d'emprenedoria d'una forma més senzilla, per tal de què
poguessin emprendre la seva idea a una més petita escala. Ja el
primer any d'entrada en vigor, es van crear quatre
microcooperatives, el 2020 ja n’hi havia quinze, malgrat la
pandèmia, el 2021, divuit i des de la seva aprovació s’han creat
a Balears més de cinquanta microcooperatives, moltes d’elles
de treball associat, fet que demostra la necessitat que existia
d’aquesta nova figura jurídica.

L’any passat durant la tramitació parlamentària de la nova
Llei de sostenibilitat i circularitat turística, també hi varen
col·laborar, les entitats de economia social en el text sectorial,
en particular les cooperatives agroalimentàries, de la mà de la
Conselleria d’Agricultura, per la determinació dels percentatges
obligatoris de compra de producte local als establiments
turístics, atenent la capacitat real que existeix d’abatiment en
l’actualitat. Per tant, també feim aquesta feina conjunta amb
altres conselleries importants d’aquest govern, amb el sector
precisament, per donar-li un major al nostre producte local.

Després d’aquesta trajectòria de col·laboració i diàleg amb
el sector, avui acualitzam la nostra Llei de cooperatives que
datava de fa pràcticament, exactament vint anys. Gairebé dues
dècades després de l’aprovació de la Llei 3/2003, i jo crec que
també hem de donar les gràcies a les persones que varen
participar en aquesta llei de cooperatives, molt innovadora fa
vint anys, precisament en un altre pacte de progrés, era
conseller Miquel Rosselló i el president Xisco Antich, quan es
va fer aquesta primera Llei de cooperatives, i també, per tant,
vull agrair tota la feina que varen fer els nostres predecessors,
gràcies a aquesta feina avui podem fer una reforma d'aquesta
llei. Per tant, jo crec que també és important agrair tota la feina
que es va fer des del primer pacte de progrés en aquestes noves
fórmules d'economia social, quan a la nostra comunitat
autònoma no existien.

A més, el que hem fet és tenir en compte el profunds canvis
tecnològics i socials viscuts a les nostres illes, i era, per tant,
absolutament necessària una revisió de la norma que regula les
empreses cooperatives; una revisió que esperem que doni una
nova força a l’economia social balear. I per fer-ho hem recollit
les principals demandes de les federacions afectades: hem
incorporat la perspectiva de gènere a tota la normativa i, molt
especialment, la relativa als òrgans de governança i direcció
d’aquestes entitats, és necessària aquesta incorporació del paper
de la dona en els òrgans de governança de les nostres entitats.

En general, es tractava de modernitzar la norma i
d’actualitzar-la en el context social actual. Per fer-ho ens hem
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ajudat amb la guia de les comunitats autònomes amb major
desplegament de l’economia social, com pot ser Catalunya, la
Comunitat Valenciana o Euskadi, i la nova llei pretén facilitar
l’estructura i el funcionament empresarial de les cooperatives,
mitjançant la millora dels seus òrgans de governança i direcció
gràcies a l’experiència acumulada en els darrers vint anys.

De la mateixa manera millorarà la gestió empresarial
d’aquestes entitats alhora que preveu l’encaix de la
incorporació de noves tecnologies a la seva administració i a
les relacions entre els socis, en afavorir l’agilitat i decisió i
restar importància a la presencialitat.

D’altra banda, preveu la creació de delegacions insulars del
Registre de cooperatives, amb la intenció d'estendre aquesta
possibilitat d'emprenedoria per totes i cadascuna de les illes del
nostre arxipèlag, i s'incorpora, via esmena, la possibilitat de
deducció autonòmica de les aportacions de les persones sòcies
de les cooperatives, en equiparar aquestes participacions a
l'adquisició d'accions d'empreses radicades al nostre arxipèlag.

De la mateixa manera, se simplifiquen càrregues i tràmits
administratius al temps que s'hi introdueixen aspectes per
afavorir la intercooperació de les entitats i reforçar les seves
vies de finançament, amb l’objectiu clar, tot plegat, d’enfortir
aquestes fórmules d'emprenedoria col·laborativa.

En conjunt, després d'aquests mesos de treball amb les
federacions i la breu discussió parlamentària, tinc la certesa que
la nova normativa que surti avui de la tramitació tendrà un
efecte indubtable positiu, tant per a les cooperatives com per al
conjunt de la nostra economia. La seva forma d'entendre la
societat i l'economia, en tot cas, sempre serà positiu per a la
nostra societat.

Ara, en aquest nou marc, hem de seguir treballant des de
totes les institucions i òrgans de govern en la promoció del
cooperativisme, especialment cal seguir avançant en la
divulgació d'aquestes formes d’emprenedoria, especialment en
el sector on tengui especial potencial, com en aquells sectors
que siguin especialment intensius en treball; tenim reptes per
aconseguir més cooperatives a més àmbits dels que tenim fins
ara i, per tant, estendre’l a altres sectors importants.

I, personalment, també desig que aquest clima d'entesa
d’aquesta tramitació s'estengui a la resta de lleis quan es puguin
dur aquest parlament.

En tot cas, tenim molt a aprendre dels principis orientadors
del cooperativisme, jo crec que avui, gràcies també a aquest
clima i a aquesta aprovació, podríem parlar també de com són
aquests principis que avui tenim en aquesta cambra, on, en tot
cas, sempre la primacia de les persones i de la finalitat social
sobre el capital, la gestió autònoma transparent, democràtica i
participativa real del teixit cooperativista, l'aplicació dels
resultats obtinguts de l'activitat econòmica en funció del treball
aportat i el servei o l'activitat realitzada pels socis i sòcies o
pels seus membres, la promoció de la solidaritat interna i en la
societat, el compromís amb el desenvolupament local, la
igualtat entre homes i dones real, també en la governança, la
cohesió social, la inserció de persones en risc d'exclusió social,
la generació d'ocupació estable i de qualitat, la conciliació de

la vida personal, familiar i laboral, el compromís amb el
territori, la sostenibilitat i la independència dels poders públics,
són els valors de la nostra economia social.

I des del Govern seguirem treballant per difondre els
principis orientadors del cooperativisme, tant a l'economia com
al conjunt de la societat, conscients que la seva promoció són
un bé públic per si mateix.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per defensar l'esmena RGE núm.
545/23, presentada pel diputat no adscrit, té la paraula el Sr.
Benalal, per un temps de deu minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. La enmienda es muy simple, porque
lo que hace simplemente es corregir un problema de
entendimiento que hay en el documento de ley, que habla de
que se instalaran sedes de registro en todas las Islas Baleares,
y se menciona, pues, Mallorca, Menorca, Eivissa, y lo que he
hecho ha sido, simplemente, añadir “Formentera”. Creo que los
otros grupos van a votar a favor, el Partido Socialista me lo ha
confirmado, y, bueno, hay un grupo que no va a votar a favor
porque dice que Eivissa es demasiado pequeña, y, bueno,
pienso que en materia de democracia e igualdad el tamaño no
importa.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Per defensar les esmenes presentades
conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas,
Podemos i MÉS per Mallorca, les RGE núm. 591, 593 i
594/23, i posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de
grups parlamentaris, començam, en primer lloc, pel Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, president, bon dia, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, vull donar la benvinguda al públic assistent i si hi
ha gent que ens segueix pel canal You Tube del Parlament
també, però també crec que és de rigor donar les gràcies a la
Federació de Cooperatives i a les seves representants que són
avui aquí, per la seva col·laboració en l'elaboració i en
l'aprovació d'aquesta llei.

L’objectiu primordial per poder assolir un model de societat
just i equitatiu és aconseguir justícia social, una justícia que
faciliti els recursos i les possibilitats per a aquelles persones
que tenen necessitats particulars i que necessiten de tota la
societat per poder sortir endavant. L’economia social és una
crossa i una eina de la societat del benestar i un element de la
justícia social, per tant, tenim l’obligació d’impulsar aquest
tipus d'economia com a motor de la societat justa.
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Les cooperatives són una modalitat empresarial que estan
incloses dintre de l'economia social, perquè són una forma
d'empresa imprescindible en l'emprenedoria i que facilita la
diversificació econòmica per avançar totalment.

Davant dels canvis que s'han generat els darrers anys, els
canvis de models productius, la incorporació del món digital,
els processos productius, la flexibilització imprescindible per
poder adaptar-se a un món canviant molt ràpidament, i davant
tota una sèrie de canvis que s’han generat en el món, es fa
necessària la modificació i l'adaptació de les normes i de les
lleis les quals fins ara ha regien, per incorporar i normalitzar
tots aquests canvis econòmics, productius i d’altres.

A més, tal com es va dir per part dels representants de les
cooperatives a la compareixença que va tenir lloc en aquest
parlament, el dia 3 de novembre, a la Comissió de Turisme, la
crisi sanitària de la COVID va obligar a accelerar tots els
processos a tots, però molt especialment els processos de
resiliència a les cooperatives, i es va dir que les cooperatives
van ser aquelles empreses que no varen fer ERTO perquè sols
podien adaptar-se per poder continuar endavant.

Jo crec que tots aquests canvis no fan més que justificar la
necessitat de la reforma de la Llei del 2013 per incorporar-hi
tots aquests canvis que afecten les cooperatives i altres
empreses, i que el que fan és facilitar la resolució i l'aprovació
avui, amb la modificació d’aquesta llei.

Cal donar una major competència a les cooperatives, cal
facilitar una autoregulació dels diferents interessos que
conflueixen dintre de la cooperativa. És imprescindible poder
fer que les cooperatives siguin dinàmiques, que siguin flexibles,
siguin clares i, per tant, els canvis que ara es proposen són una
necessitat i una demanda del mateix sector cooperativista. I, per
tant, ara també es proposa la incorporació de noves
perspectives per fer de les cooperatives societats empresarials
més justes, més igualitàries.

També hi ha uns canvis tecnològics i productius i es
produeix en aquesta llei la incorporació de les
microcooperatives, que ja s’ha dit abans. La Llei de
microcooperatives es va aprovar a aquest parlament el 2019
com un model molt específic per impulsar un model molt
específic, molt arrelat al sector agroramader, i crec que ara és
el moment d’incorporar-les com una forma més de
microcooperatives. 

També és clar i evident que les cooperatives són empreses
conciliadores i s'ha d’incorporar tot aquest aspecte conciliador
en l'organització de les mateixes empreses. S'incorpora i
s’actualitza la llei per impulsar una modalitat, que crec que avui
se n'ha parlat molt, que és l'habitatge, s'actualitzen les
cooperatives d'habitatge com una manera..., com una magnífica
eina per poder facilitar l'habitatge a moltes persones. I crec que
al final hem posat fil a l'agulla també per limitar un model
empresarial que podem qualificar d'intrusiu, que és el que s'ha
denominat com a falses cooperatives de serveis, que cal posar
límits per poder evitar que vagi en contra dels principis
mateixos del cooperativisme perquè aquestes no són unes
empreses cooperatives en si mateix ni tenen el funcionament
democràtic que havien de tenir. 

De tot això es va presentar el projecte de llei que recull tots
aquests aspectes i que ha despertat un gran consens, no sols en
el sector sinó també entre els diferents grups parlamentaris.
Vull agrair la bona predisposició de tots els grups per poder
tirar endavant aquesta llei de manera abreujada, de manera
ràpida com ho fem avui. Però, així i tot, nosaltres, des del Grup
Parlamentari Socialista, hem presentat conjuntament amb MÉS
per Mallorca i Unides Podem tres esmenes que són molt
específiques per poder matisar determinades coses.

L’esmena 593 està referida a l'article 97, sobre el fons de
reserva, que és un fons que cada cooperativa decideix
constituir. Aquesta esmena intenta fer un article més favorable,
unes condicions més favorables per a aquelles cooperatives que
opten per fer aquest fons de reserva.

L’esmena 594, que planteja una disposició addicional per
modificar les empreses d'inserció perquè també afecta les
cooperatives de treball social, esmena és una demanda directa
de les empreses del tercer sector que intenta acotar la seva feina
modificant els articles 4 i 6 del Decret de les empreses
d'inserció. 

També hem presentat conjuntament amb Unides Podem una
esmena que proposa una disposició addicional de modificació
del text legislatiu, concretament modifica l'article 7, sobre
mesures fiscals. Des del Grup Parlamentari Socialista
consideram que és una modificació que incentiva directament
la creació de cooperatives, i per això sol·licitam d’aquesta
cambra i de tots els grups la seva aprovació per poder avançar.

Respecte de les esmenes presentades pels altres grups el
nostre posicionament és, com ja ha avançat el Sr. Benalal,
donarem suport a l'esmena 545, sobre l’existència d’una
delegació de registre de cooperatives a Formentera, consideram
que és de justícia i, per tant, li donam suport. 

En relació amb les esmenes 609 i 610, del Grup
Parlamentari Mixt, el Grup Parlamentari Socialista també els
donarà suport perquè consideram que per a nosaltres l'educació
infantil 0-3 és una aposta en la qual es treballa i s'ha apostat de
manera ferma i si volem impulsar el cooperativisme i impulsar
el 0-3, aquesta esmena facilita totes dues coses. 

Finalment, i en relació amb les esmenes del Grup
Parlamentari VOX, dir que no els donam suport. Són totes
referides a un aspecte molt concret que centralitza la llei, que
és la perspectiva de gènere. Si volem una societat justa i
igualitària no podem defugir d’incorporar la perspectiva de
gènere de la llei. La igualtat passa per una paritat en tots els
òrgans de les empreses, especialment les referides a empreses
de cooperatives on hi ha un percentatge alt de dones. Com ja
hem dit, les empreses són empreses conciliadores, flexibles i
igualitàries. Com es va exposar a aquella compareixença el mes
de  novembre, els representants de les cooperatives ja varen dir
que la igualtat, la perspectiva de gènere, els ODS formen part
de l’ADN del cooperativisme i, per tant, és necessari posar
negre sobre blanc aquesta part essencial de les cooperatives.
Per tant, ja els dic que no acceptarem les esmenes perquè
s'intenti esborrar la l'empremta de gènere d’una llei que regula
una activitat on les dones tenen una presència molt alta. 
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Res més, simplement tornar donar les gràcies. Esperem que
d'aquí surti la llei reforçada i amb el major consens possible. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Voldria donar una
especial benvinguda als representants i les representants de les
cooperatives que avui ens acompanyen com també del personal
de la conselleria que ha treballat de valent perquè aquesta llei
avui sigui una realitat; una llei que hem pogut tramitar en temps
rècord perquè les entitats ho necessitaven i  perquè hem estat
a l'alçada els grups parlamentaris -poques vegades ho puc dir
des d'aquest faristol- de les necessitats de la societat; i avui
realment treballaran per un bé comú, per tenir una millor llei,
una millor llei que ve derivada de la petició i de les propostes
del sector i on els diferents grups parlamentaris hem fet
aportacions.

 A la comissió, la Sra. Jerònima Bonafé Ramis, Malena,
Riudavets Suárez y Bella Ángela Ester varen venir a explicar
i a exposar d'una manera molt contundent i molt clara quines
eren les seves necessitats i les seves reivindicacions, i tots els
grups parlamentaris ens varen dur la feina, la feina que havíem
de fer i l’encomana de dur endavant aquesta llei; cosa que avui
farem. 

És evident que la llei respon a les necessitats del sector en
totes les seves variants, en tots els seus àmbits, a més, amb les
diferents esmenes hem pogut fer incorporacions, com puguin
ser, per exemple, adreçades a les cooperatives d'educació
preescolar, de 0-3, que també havien quedat de banda, i
garantim drets, garantim drets d'un sector que històricament ha
estat allunyat de la contractació pública i que no s'ha beneficiat
molt bé d'aquesta col·laboració entre les diferents
administracions. Jo ho vaig poder conèixer des de la
vicepresidència de Mercapalma on vaig poder treballar sobretot
a cooperatives del sector agroalimentari i una vegada rere una
altra aquestes peticions s'han anat fent. Avui es plasmaran
negre sobre blanc. 

He de dir que des d'Unides Podem estam molt orgullosos de
poder aportar el nostre granet d'arena i el nostre vot al dia
d'avui, concretament amb les esmenes presentades. Ja els
portaveus que m'han precedit n’han explicat algunes, però jo
em voldria detenir, sobretot, en la modificació del text refós de
les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, concretament a la
modificació que proposam de l'article 7,  relativa a la deducció
autonòmica en concepte d'inversió en l'adquisició d'accions o
de participacions socials o aportacions socials de noves entitats
o de creació recent. 

Aquesta llei, fins ara, era beneficiosa o útil per a societats
anònimes, per a societats limitades, per a societats anònimes
laborals, societats limitades laborals, però no s'incloïen les
cooperatives; cosa que a partir de dia d'avui es farà. Estem
especialment satisfets d'aquest fet, d'haver-ho pogut firmar
conjuntament amb els partits del pacte, i pensam que és una
passa endavant. És una passa endavant perquè no només hem
de parlar de drets en abstracte sinó també de condicions
econòmiques i les condicions econòmiques al final són les que
faran perdurar o no aquestes cooperatives. Llavors, per a
nosaltres és una passa endavant, és una passa interessant i tant
de bo en venguin moltes altres més.

Vull dir que a aquella comissió, efectivament, vàrem parlar
d'una qüestió important, i és de la presència de les dones, de les
polítiques d'igualtat dins qualsevol empresa, i també dins les
cooperatives. Les dones poden ser, són majoritàriament
presents en determinats sectors, però poques vegades tenen els
càrrecs de gestió o poden arribar a determinats llocs, no?, el
sostre de vidre que deim, etc.

Lamentar -com no pot ser d'una altra manera- que la
ultradreta hagi centrat les seves esmenes, no en qüestions
propositives, sinó a atacar totes aquelles qüestions d'igualtat
que té la llei. No han estat valents i els ho dic. Vostès venen
aquí i diuen que sempre són valents; no han estat valents, no
han tengut coratge de presentar una esmena a la totalitat. Si tant
en desacord estan amb les polítiques d'igualtat, tan poc entenen
que una cosa és tenir uns cromosomes i altra com la societat
ens discrimina, ens margina i ens infravalora per ser dones, ens
sap molt de greu, però aquí no trobaran consens, no en trobaran
amb nosaltres, aquests tipus d'esmenes mai no rebran el suport
del nostre grup parlamentari.

En definitiva, pensam que avui és un dia d'alegria, és una
passa endavant per al sector de les cooperatives i, la veritat, és
que passarem molt de gust de votar a favor d'aquesta llei i que,
endavant, per la nostra part, només els podem dir: coratge,
ànims i moltes gràcies per la feina feta.

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Diputades, diputats, el primer de tot,
donar la benvinguda a la representació del cooperativisme de
les Illes Balears que seu avui aquí, amb nosaltres, cooperatives
de treball, cooperatives agroalimentàries, donar-los la
benvinguda i les gràcies per la feina feta, perquè al cap i a la fi
la llei que avui aprovarem és fruit de la seva feina, entre altres.
Per tant, moltes gràcies, i també moltes gràcies al director
general, el Sr. Borràs, que ha estat capaç de coordinar-ho tot,
que tampoc, a vegades, no és fàcil tant la gent del sector com
els que som avui aquí, per tant, moltes gràcies també per la
feina.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 152 / 14 de febrer de 2023 9539

La veritat és que per a mi és important l'aprovació d'aquesta
llei com antic treballador de cooperativa i soci d'una
cooperativa. Per tant, és un gust i un luxe poder participar en la
tramitació i l'aprovació d'aquesta llei.

Les cooperatives, si anam a la Viquipèdia a cercar la
definició de cooperativisme, ens diu que les cooperatives són
empreses gestionades democràticament pels seus socis, per als
quals l'adhesió voluntària a la cooperativa implica un
compromís de participar-hi activament. Això són les
cooperatives, empreses compromeses: compromeses amb els
seus socis, compromeses amb el territori, compromeses amb
allò que les envolta.

Per tant, és obligació de qualsevol govern ajudar les
cooperatives i ajudar el cooperativisme, i és compromís -i
hauria de ser compromís- de qualsevol govern fer que les lleis
que regulen el món del cooperativisme siguin actuals i
actualitzades.

La primera llei de cooperatives -com ha dit el Sr.
Negueruela, el conseller- la va fer el primer pacte d'esquerres,
va assumir aquelles competències que ja tenia i va fer la
primera llei de cooperatives; en aquell moment, també ja, molt
participada. Jo record que jo en aquell moment estava a Unió
de Pagesos de Mallorca, i en parlàvem amb la gerent d’allò que
en aquell moment era UCABAL, la Sra. Parets, que seu aquí -
que ara és Cooperatives Agroalimentàries-, i també ja va ser
molt participada. Per tant, des d'aquí agrair la feina feta, en
aquell moment el conseller era Miquel Rosselló, i la veritat és
que més que un exconseller és un amic, per tant, se li ha
d'agrair aquesta feina que va fer ja amb el sector en aquell
moment, com ara.

Curiosament, va coincidir amb el primer pacte d'esquerres
que hi va haver i, de llavors ençà, aquests darrers vint anys, el
cooperativisme ha tengut un impuls i un creixement important,
també gràcies a aquella llei i a totes les ajudes -no només
econòmiques- que s'han donat per part dels diferents governs.

El 2019, també coincidint amb un govern d'esquerres, es va
aprovar la Llei de microcooperatives, que també -com ha dit el
conseller Negueruela- és una norma més que necessària que ha
facilitat la creació de microempreses d'economia social. Ha
donat la dada: més de cinquanta microcooperatives, de llavors
ençà, tenint en compte que hem tengut una COVID, és a dir,
que per ventura estaríem parlant de més; i la majoria vinculades
al treball social, al tercer sector, és a dir, al compromís en el
benestar de les persones, allò que parlàvem al principi del
compromís amb el territori, el compromís amb les persones...,
idò aquest compromís, efectivament, l'apliquen les
cooperatives, tant les microcooperatives com les més grosses.

Ara actualitzam la norma i l’ajuntam tota: aquella del 2003
i la del 2019 queden juntes, queden refoses en aquesta nova
llei, actualitzada a les necessitats de dia d'avui. No és el mateix
allò que havien de menester les empreses fa vint anys al que
han de menester ara; i no ho deim nosaltres, ho he dit al
principi: aquesta norma surt bàsicament del sector, i és a ell a
qui li hem d'agrair que surti, que avui discutim aquesta norma.
I és el sector qui, ja el 2003, el 2019, i a dia d'avui, ha plantejat

les novetats, ha plantejat l'actualització de les normes, ha
impulsat aquesta nova norma. 

I entenem que aquesta nova norma ens obri molts de camps.
És a dir, històricament hem vist el cooperativisme vinculat
bàsicament a l'agricultura i a l'educació, bàsicament, eh?, dit en
termes molt generals. Ara hem vist que les microcooperatives
són bàsicament de treball social. Crec que, amb aquest impuls,
amb aquesta nova llei, es poden donar cooperatives a qualsevol
sector econòmic, s'haurien de donar cooperatives a qualsevol
sector econòmic, perquè, com diu la definició, són empreses
que es regeixen bàsicament per la democràcia.

Per tant, veim com podem impulsar cooperatives a
qualsevol sector econòmic i el cooperativisme és un sector
dinàmic i un sector que, dia a dia, va impulsant formació. Per
tant, també és un sector format, punta de llança de la innovació
empresarial a molts de sectors econòmics, l'exemple més clar
és l'agricultura, és a dir, si algú innova en temes d'agricultura
són les cooperatives, si algú ha aguantat el teixit empresarial
dels pobles vinculats a l'agricultura, a la pagesia, són les
cooperatives que hi ha repartides per totes les Illes Balears, per
tots els pobles de les Illes Balears. Per tant, ens hem de sentir
orgullosos i seguir amb les polítiques actives de suport a les
empreses cooperatives. Aquesta llei forma part d'aquestes
polítiques actives i de la col·laboració amb el sector, com he
dit. 

I, ja per acabar, donar l'enhorabona a la Federació de
Cooperatives per haver posat d'acord a la majoria de la cambra
-que no sempre podem dir el mateix-, idò gràcies a vosaltres
ens hem posat d'acord pràcticament tota la cambra per donar
suport a aquesta nova llei.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Per defensar les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, RGE núm. 595 a
608/23, i posicionar-se respecte de la resta d'esmenes
presentades, té la paraula el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Bienvenidos a todos los
representantes de las sociedades cooperativas. 

Nosotros, desde el principio, nos mostramos favorables a
tramitar esta ley por este procedimiento abreviado, lo cual ha
permitido también que sea aprobada dentro de este periodo de
sesiones, porque sabemos perfectamente que el sector era
favorable a la aprobación de esta ley. El hecho de que el sector
fuera favorable es lo que nos ha impulsado en este sentido a
facilitar su tramitación.

Pero hemos oído hoy aquí al representante del Partido
Socialista decirnos que los ODS de la agenda 2030 están en el
ADN del cooperativismo. Bueno, lo que está en el ADN del
cooperativismo en realidad es la iniciativa empresarial, porque
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es cómo nace el movimiento cooperativo. El movimiento
cooperativo no es ajeno al movimiento del capitalismo liberal,
nace con la Revolución Industrial y es un sistema alternativo de
organización de las empresas que forma parte de ese mundo
capitalista y liberal en el que, afortunadamente, nosotros
vivimos. Pero yo le puedo garantizar que si ustedes llegan a
desarrollar en profundidad todos los ODS de su agenda 2030,
por desgracia hay que decir que algunas de las cooperativas
más importantes que forman el sector, que son las cooperativas
agrarias, van camino de la extinción y del cierre. 

Eso es así y todos lo sabemos, porque sabemos que toda la
política agraria que procede de Bruselas, que está imbuida de
esa agenda 2030 globalista va en contra del sector primario.
Tarde o temprano lo veremos, lo comprobaremos y lo
tendremos que lamentar. Esperemos que no haya que
lamentarlo porque teniendo VOX responsabilidades de
gobierno les puedo asegurar que eso no será así. 

Nuestras enmiendas van encaminadas a defender y proteger
lo que dice la Constitución Española, que es exactamente lo
que dice el artículo 14 de la Constitución, que es la igualdad
entre el hombre y la mujer, que no tiene nada que ver con esa
ideología de género que ustedes impregnan en cualquier ley,
sea de lo que sea y hable de lo que hable, les da igual, porque
hoy afortunadamente aquí vemos un montón de mujeres
representando a las cooperativas, de hecho, la máxima
representante es una mujer. 

Yo, de verdad, no creo que ninguna de estas mujeres esté
aquí en base a que son mujeres. Estoy absolutamente seguro de
que están aquí porque son las personas idóneas para ocupar el
cargo que desempeñan y que, como no son discapacitadas, no
necesitan que nosotros con una medida que no es feminista, que
es paternalista les digamos: “Como ustedes no pueden llegar,
nosotros les daremos un empujoncito”, porque eso es en el
fondo -eso es en el fondo- lo que dicen sus leyes de género,
como han hecho, por ejemplo, con la admisión de mujeres en
la Guardia Civil, que han bajado los baremos de las notas para
que puedan entrar y como hacen... Sí..., sí, no me mire, señor,
con esta cara, es lo que ha hecho su ministro, su ministro
Marlaska, de su gobierno socialista. 

Es este constante tratar a las mujeres como si no fueran
válidas por ellas mismas. No necesitamos más leyes que la
Constitución Española que garantiza esa igualdad. No tienen
que imponer cuotas. Las mujeres no las necesitan. El germen
del movimiento cooperativista nace con una cooperativa de
mujeres, una cooperativa de mujeres en Inglaterra en el siglo
XVIII, donde evidentemente los derechos de la mujer debían
brillar por su ausencia, y aun así están en el germen del
cooperativismo.

¿Por qué? Porque, ya digo, no necesitan ninguna medida
paternalista que además suena bastante heteropatriarcal, ¿eh?,
para que nosotros tengamos que venir a decir en todos y cada
uno de los artículos, en todas y cada una de las leyes que
proponemos en esta cámara, que hay que tener una especial
consideración como si fueran necesitadas de nuestra ayuda,
comprensión y apoyo porque no lo necesitan, porque
afortunadamente en este país en la mayoría de carreras
universitarias cada vez hay un mayor porcentaje de mujeres,

cada vez hay mujeres más preparadas, cada vez hay mujeres en
más puestos de responsabilidad y no es gracias a ninguna
necesidad de cuotas, es porque se lo merecen, porque están
donde están porque se lo merecen y no por las cuotas.

¿O me quiere decir que en esta cámara no habría mujeres si
no hubiera las listas cremalleras en las cuotas? A lo mejor no
las habría en el Partido Socialista, le puedo asegurar que en el
nuestro las habría por su mérito y por su capacidad, pero no
porque ninguna ley paternalista nos hubiera impuesto el llevarla
en unas listas.

Ustedes, de verdad, si querían un consenso con esta ley
bastaría que la hubieran expurgado de toda esta ideología que
tienen que impregnar todas y absolutamente cada una de sus
leyes: la ideología de género, la agenda globalista 2030...,
porque ya se lo he dicho en más de una ocasión: como la
historia esta de la dictadura del proletariado ya no vende, ahora
se han inventado unos nuevos mantras y sus nuevos mantras...,
porque, claro, subir a la tribuna a hablar de la dictadura del
proletariado ya no se lo compra nadie, pues ahora nos hablan
de que tenemos que hacer muchas medidas climáticas porque
si no, viene el fin de los tiempos y separa el núcleo de la tierra,
como dicen últimamente, supongo que consecuencia del
cambio climático, y por supuesto la perspectiva de género.

Y nos quieren hacer creer que esta inclusión de la
perspectiva de género en todas las leyes es para proteger a las
mujeres y nos lo quiere hacer creer, por ejemplo, un grupo que
ha subido a la tribuna a decir que por supuestísimo no iba a
apoyar ninguna de nuestras enmiendas, como es el de Unidas
Podemos, que, como se ha visto hoy mismo en esta cámara, sus
grandes medidas de apoyo a la mujer es soltar violadores a la
calle. Estas son las grandes medidas de Unidas Podemos en su
apoyo a las mujeres.

Las mujeres, de verdad, déjenlas ustedes en paz, no
necesitan su ayuda, no necesitan un bastón para caminar, no
necesitan su apoyo magnánimo para salir adelante. Son
perfectamente capaces todas y cada una de las mujeres de salir
adelante por sus propios medios, sin necesidad de que ninguno
de nosotros venga a darle ayuditas por detrás. 

Ustedes lo único que han hecho, que es lo que hacen
siempre, impregnando esta ley de esta ideología es intentar
impedir que nuestro grupo parlamentario vote a favor. 

Nosotros no vamos a votar en contra de esta ley, no vamos
a votar en contra de esta ley porque sabemos que es una ley que
quieren las cooperativas y que es buena para su desarrollo,
manifiestamente mejorable en algunos puntos, pero bueno
eso... nos pondremos manos a la obra dentro de tres meses
cuando participemos en el nuevo gobierno de esta comunidad,
pero bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia
podremos apoyar estos desvaríos ideológicos con los que
ustedes, por desgracia, emponzoñan todas y cada una de las
leyes que emanan de este parlamento. 

Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per defensar les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Mixt, les RGE núm. 609 i
610/23 i posicionar-se respecte de la resta d'esmenes té la
paraula, en primer lloc, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, també,
benvingudes, benvinguts tots els representants del sector de les
cooperatives que, efectivament, vàrem tenir la sort i el goig de
rebre la vostra visita i que ens expliquéssiu que estàveu darrere
aquesta llei, que li donàveu suport i, per tant, per a nosaltres
això, doncs, va ser un element molt important per mirar-la amb
bons ulls, no?, i ja, com us vàrem comentar en la reunió que
vàrem fer, nosaltres no renunciàvem a mirar de solucionar
alguns dels problemes que hem tengut darrerament en el sector
del cooperativisme, sobretot el cooperativisme educatiu, les
cooperatives de mestres que porten les escoletes d'educació
infantil. Darrerament hi ha hagut alguns concursos que han
quedat deserts per la impossibilitat d'aquestes cooperatives, que
fan una feina necessària i en molts casos en exclusiva, doncs
han quedat deserts per les dificultats d'acreditar alguns dels
requisits molt exigents que estan pensats per a les empreses en
general i que... i... i que el tipus de cooperatives, estam parlam
de cooperatives petites que estan creades específicament per
presentar-se a aquests concursos i poder gestionar aquests
serveis públics, doncs, realment tenen dificultats per assolir-ho.

Després m'estendré una mica més a explicar aquestes
aquestes esmenes, que són esmenes presentades per millorar la
llei, Sr. Rodríguez, no cal estar al Govern per millorar les lleis,
eh?, les lleis les fa el Parlament, no les fa el Govern, veig que
vostès están de vacaciones...

(Se sent una veu intel·ligible de fons)

...o sigui, están de vacaciones, i el dia que governin, bé, idò
miri, el dia que governin, tant de bo no governin mai, o sigui
que jo li recomanaria que es posessin mans a l'obra i si volen
millorar les lleis, doncs ho poden fer presentant esmenes, com
hem fet nosaltres.

Tenim... en aquest parlament passen molts problemes per
davant nostre que, evidentment, no admeten una sola solució,
no hi ha pedres filosofals, tots els problemes..., que avui
parlàvem d'habitatge, no?, i hi havia diversos discursos en què
jo estava d'acord. És a dir, es necessiten moltes mesures de
molts de tipus diferents, algunes més actives, altres més
passives per solucionar problemes, i en el nostre cas, en el cas
de les Illes Balears amb una estructura econòmica amb les
debilitats que tots coneixem un dels elements que podem..., un
granet d'arena que hem de posar a la balança que toca és el
d'ajudar les cooperatives que facin la seva feina i que puguin
continuar sent competitives, i, per tant, posar el màxim de
facilitats. 

Per això a mi em sembla molt bona notícia que les
cooperatives, fent ús de la missió social que teniu
encomanada..., hagueu tingut la iniciativa de millorar aquesta
llei i, per tant, avui posam aquest granet d'arena perquè,

evidentment, la feina dura la feis cada dia en les vostres
empreses, doncs, tenir un marc jurídic que sigui més adequat,
més amable, més adaptat als temps i que, per tant, faciliti que
les cooperatives facin la seva feina i ajudin a l'esforç comú de
tot el conjunt de l'economia de les Illes Balears per tirar
aquestes illes endavant.

Dit això, nosaltres hem incidit, com deia, en dos elements
molt concrets, però que em sembla que són molt importants i
que esper que tinguin una incidència important i facilitin que
aquestes cooperatives de mestres, que estan constituïdes per
poder gestionar els serveis de l'educació infantil, tinguin més
facilitat per poder optar als concursos públics. Bàsicament, hem
presentat dues esmenes per donar resposta a dos exemples: un
d'ells és, dintre del capítol del que podríem anomenar la
solvència empresarial, que, malauradament tenim poca
capacitat d'incidir-hi, però hi ha un element en el qual sí podem
incidir, que és en el de la garantia o la fiança. Actualment, la
llei preveia i preveu, en el projecte de llei, que les cooperatives
que participen en contractes de les administracions públiques
només hagin d’aportar el 25% de les garanties exigibles, és a
dir, del 5% que està fixat a la Llei de contractes del sector
públic. Nosaltres hem volgut presentar una esmena i dir que “en
el cas d’aquestes cooperatives de mestres que gestionen aquests
serveis o que es presenten per gestionar aquests serveis
d'educació infantil, aquesta fiança pogués disminuir fins a
només el 10%, de manera que acabaria sent el 0,5% del cost
global del contracte”

En molts casos parlam de contractes que són a diversos
anys vista i, per tant, parlam d’imports de l'ordre del milió
d'euros i, per tant, em semblava que aquesta reducció era molt
important perquè aquestes empreses poguessin optar a rebre
l'adjudicació d'aquests contractes.

Això d’una banda, i després, de l'altra banda, hem proposat
una modificació d'una altra llei, una llei que va passar per
aquest parlament fa relativament pocs anys, la Llei 12/2018, de
serveis a les persones a l'àmbit social de les Illes Balears;
aquesta llei ofereix alguns avantatges a les empreses de serveis
socials, com la concertació dels contractes reservats, amb
l'objecció que, a l'hora de determinar quins codis d'activitat
podien beneficiar-se d'aquests contractes reservats, els de
serveis d’ensenyança preescolar no hi figuraven. I, per tant,
bàsicament el que hem fet és proposar una modificació puntual
de l'annex d'aquesta llei perquè, dintre dels codis CPV, el (...)
de contractació pública, s'hi afegís l'epígraf de les empreses que
es dediquen als serveis d’ensenyança preescolar.

Crec que la major part de grups votaran a favor d'aquestes
esmenes, amb la qual cosa tindrem la satisfacció d'ajudar entre
tots aquestes cooperatives.

Hi ha una transacció presentada pel Grup Popular que, tot
agraint la bona disposició de millorar aquest redactat, a
nosaltres no ens agrada, perquè nosaltres crèiem que la llei ha
d'obligar o ha d’establir per a totes les administracions de les
Illes Balears que els percentatges siguin aquests i no deixar-ho
a l'acció de les administracions, perquè llavors ens podríem
trobar que a alguns ajuntaments es demana un percentatge i a
d’altres un altre, i creiem que això no ha de ser així. I, per tant,
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rebutjarem la transacció, el Partit Popular ja ens ha dit que
igualment votarà a favor de l'esmena, la qual cosa agraïm.

I, per tant, aquesta és la nostra aportació modesta, però
creiem que de vegades aquestes petites aportacions són les que
faciliten que les coses, com deia, que el granet d'arena sigui al
plat que toca i les coses vagin millor.

I això és tot. Moltes gràcies, Sr. President. 

(Algun aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara té la paraula la Sra. Díaz.

LA SRA. DÍAZ I OJEDA:

Moltes vegades es té en ment que les cooperatives són un
fenomen residual, però un 12% de la població mundial és
cooperativista d'alguna de les més de 3 milions d’empreses
cooperatives al planeta. Les cooperatives uneixen les persones
de manera democràtica i igualitària i es gestionen de manera
democràtica, amb la regla d'una persona, un vot. Són empreses
basades en valors i objectius, que no és només crear riquesa,
sinó també satisfer les seves necessitats i aspiracions
econòmiques, socials i culturals comuns.

Els seus principis són l’equitat, la igualtat i la justícia
social; permeten als seus participants treballar plegats per crear
empreses sostenibles que generen prosperitat i llocs de feina a
llarg termini, i promouen el desenvolupament de la comunitat.

Per garantir que les cooperatives de les Illes Balears puguin
adaptar-se als nous temps necessitem d'una regulació adequada
del segle XXI i les noves formes de comunicació, relació i
funcionament que aquest projecte de llei ve a omplir. Tenint en
compte les diferents tipologies de cooperatives, incorporam la
figura de la microcooperativa, que veiem que aquest projecte
de llei compleix les demandes de modernització i
harmonització necessàries realitzades per les mateixes
cooperatives. I per això donem les gràcies a totes les
cooperatives i, especialment, a les aquí presents, per empentar-
nos a portar-la a terme.

Votarem a favor de totes aquelles esmenes que afavoreixen
les millores del projecte de llei i de la representativitat de
Formentera, i en contra de totes aquelles que rebutgen la
igualtat de les dones en les seves funcions.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Díaz. Ara correspon la intervenció de la resta
de grups parlamentaris per posicionar-se respecte de les
esmenes defensades, i, en primer lloc, donam la paraula al Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Cabrera.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, buenas tardes, señoras
y señores diputados. Saludamos muy especialmente a los
representantes de las cooperativas de Baleares que hoy nos
acompañan. El Partido Popular quiere agradecer la
predisposición que han demostrado para hacer llegar a la
sociedad y a los grupos políticos, cuáles son sus necesidades,
pero, además, también aportar soluciones.

Queremos reconocer el trabajo concienzudo realizado por
las cooperativas en la redacción de la propuesta del texto de la
ley que hoy debatimos, por procedimiento simplificado, como
ya se ha dicho, precisamente en atención a que se acaba la
legislatura y que seguro que todos los grupos tenemos clara la
importancia, para el fomento y mejor funcionamiento de las
cooperativas, que salga adelante.

Una norma que se ha mirado en otras comunidades
autónomas, como Cataluña, especialmente, pero también
Valencia o País Vasco, que ha incluido alegaciones al
anteproyecto de ley, tanto del CES, como de diversas
administraciones del REASS, entre otras, para llegar a este
texto actual.

Una normativa cuyo objetivo es el fomento y
dimensionamiento de las cooperativas y adaptar la vigente Ley
de 2003 a una nueva realidad social y económica que ha pasado
por crisis y por recuperaciones, por cambios tecnológicos, por
cambios sociales, por la crisis sanitaria de la COVID, y ahora
por inflación, incremento de costes de energía, carburantes, una
serie de circunstancias.

Y en todo esto, efectivamente, las cooperativas han
demostrado fortaleza en el mantenimiento de la actividad,
como así se reconoce en la exposición de motivos, y queremos
valorar iniciativas que veíamos recientemente, como la
participación, por ejemplo, de las cooperativas
agroalimentarias en la feria HORECA.

De la misma manera que también nos sumamos al
reconocimiento por la valiosa contribución de las cooperativas
a las personas y a su entorno, como empresas sostenibles que
son, basadas en principios y propiedades, sus integrantes que
la gestionan por el beneficio mutuo de sus miembros, de los
usuarios y de su entorno, y que son además empresas
democráticas que promueven la ocupación estable y de calidad,
la responsabilidad social, el arraigo al territorio y la máxima
implicación en el desarrollo económico y social de todas las
personas, incluyendo también los colectivos más
desfavorecidos.

En ese sentido, pues, resulta muy necesario y positivo
incrementar su impulso y, por supuesto, atender sus
necesidades y singularidades.

Una ley que, tal como nos han trasladado, busca el apoyo de
todos los grupos parlamentarios y por parte del Partido Popular
en eso hemos trabajado, de la misma manera que hizo nuestro
grupo en el año 2019, con la Ley de microcooperativas, que fue
aprobada por unanimidad, cuyo texto se incorpora a esta ley y,
como digo, nuestro grupo lo apoyó por el impulso a los
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emprendedores, por facilitar la creación de empleo y de nuevas
cooperativas. 

En la misma línea, nuestro grupo en estos momentos no ha
presentado enmiendas al texto, y lo ha hecho porque
consideramos que es una norma largamente demandada y
trabajada, en la que se regula un amplio abanico de
especificidades y casuísticas técnicas del funcionamiento
interno, que sabemos eran necesarias y que se venían
reclamando. Vemos que es una norma técnica que busca
actualizar y mejorar la gestión empresarial, con la tan necesaria
agilización y simplificación administrativa, que es la base del
impulso al fomento del cooperativismo y a cualquier empresa,
clarificando conceptos y haciéndolos accesibles fuera del
mundo del cooperativismo; por la introducción también de las
nuevas tecnologías y la digitalización que, como decimos,
después de 20 años de vigencia, se hace imprescindible adaptar
su uso y funcionamiento en el seno de la misma; regular por ley
la web del cooperativismo; notificaciones y participación
digital; regular ese uso telemático en los estatutos.

También consideramos positivas las medidas para impulsar
la autoorganización, con flexibilidad, para adaptarse a cada
caso y a sus circunstancias; profesionalizar el consejo rector
para crecer en competitividad o el hecho de reformular la figura
del interventor.

Vemos que es una norma con amplia sensibilidad social,
con el hecho de incorporar, como se decía aquí, políticas de
género, medidas de conciliación o la adaptación de la presencia
de la mujer, de manera proporcionada, en los órganos gestores
y a la realidad de cada cooperativa. Decir que, como
menorquina, he de reivindicar el ejemplo de la Cooperativa San
Crispín, que se trata de un 70% de mujeres y que,
efectivamente, en este caso el consell rector ya cuenta con una
amplia participación de mujeres, lo cual hay que perseguir.

También, en cuanto a aprovechar los principios sociales que
fundamentan las cooperativas, que coinciden en gran medida
con las demandas y necesidades de las comunidades
energéticas, para poder incardinarlas e impulsar la implantación
social hacia un cambio de modelo energético responsable. La
inclusión, a través de alegaciones al proyecto de ley de las
cooperativas, de la cesión de uso de viviendas, también un
elemento novedoso. O la consideración como entidades del
tercer sector, siempre que se cumplan con las normativas que
se especifican. 

En cuanto a las enmiendas que se han presentado por parte
de los grupos que me han precedido, quisiera explicar nuestro
sentido de voto. A la enmienda 545, del Sr. Benalal, nosotros
votaremos a favor, por incluir la delegación de Formentera,
también como no puede ser de otra manera. 

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario VOX,
que presenta 14 enmiendas referidas a lo que ya ha expuesto,
nosotros no las podemos apoyar por todo, precisamente, lo que
acabamos de explicar. 

Las enmiendas 593, al artículo 97, formulada por PSOE,
Podemos y MÉS, con petición directa d’Es Liceu, cooperativa
de enseñanza, que da respuesta a las cooperativas que disponen

precisamente de un fondo de reserva para reembolso, que es
cierto que quizás no son las que más, pero nosotros
consideramos que si es una necesidad, lo vamos a apoyar. 

La número 594, con una nueva disposición adicional,
también del PSOE, Podemos y MÉS, que en este caso lo que
hace es introducir la modificación del Decreto 60/2003, que
regula la calificación de las iniciativas empresariales de
inserción, vemos que se elimina como entidad promotora a las
entidades privadas sin ánimo de lucro y se prohíbe a las
entidades participadas por entidades mercantiles también con
ánimo de lucro. Lo que sí que es cierto es que a nosotros esto
nos hubiera gustado debatirlo aparte y de una manera más
detenida. Aunque, por otro lado, en esta misma enmienda,
creemos correcto incluir las actualizaciones referidas al tercer
sector y las medidas para intentar garantizar la calidad del
servicio en cuanto a las ratios. Por tanto, en este caso nosotros
haremos una abstención. 

La enmienda 591, de Unidas Podemos, PSOE y MÉS, de
modificación del artículo 7 del texto refundido de las
disposiciones legales en materia tributaria, pues, como no
puede ser de otra manera, donde se incluyen las cooperativas
en esa posibilidad de deducciones fiscales, pues también
haremos un voto favorable.

La enmienda 609 y la 610, que son las del Grupo Mixto,
que acaban de exponer. La 609, al artículo 169.4, incide en
mejorar esa situación de inferioridad de condiciones que
pueden sufrir las cooperativas en procedimientos de
contratación pública y, por tanto, creemos que hay que trabajar
en igualar las condiciones al resto. Un caso que, como ya se ha
dicho, en Menorca sufren cooperativas de educación infantil,
un modelo que nosotros consideramos desde nuestra isla de
éxito y que desde el Partido Popular valoramos y que creemos
necesario buscar soluciones, tal como demanda la Asamblea 0-
3 y tal como ya se nos ha comunicado. 

En cualquier caso hemos propuesto una transacción a este
redactado, como ha dicho ya el Sr. Castells, que no tiene la
intención de modificar el sentido de la enmienda, sino el tipo
de redacción. Nuestra propuesta de transacción dice así: “Les
societats corporatives de les Illes Balears que participin en els
procediments de contractació o contractin amb les
administracions públiques ubicades a les Illes Balears, a la
base de contractació que treguin en concursos públics, podran
consignar, en el cas de les cooperatives, que es podrà reduir
la garantia que hagin de constituir fins a un màxim del 75%,
a les cooperatives en general, i fins a un màxim d’un 90% a les
cooperatives d’educació infantil”. De tal manera que lo que
pretendemos es continuar y apoyar esa iniciativa. Sin embargo,
lo que decimos es que quizás se puede establecer en las bases
de cada una de las administraciones públicas que vayan a hacer
esa contratación.

Como ha dicho el Sr. Castells, también, nosotros, si esta
transacción no se acepta, como ya he dicho que no nos la van
a aceptar, nosotros igualmente votaríamos a favor de la
enmienda que ha presentado el Sr. Castells. De la misma
manera que también votaríamos a favor de la enmienda 610,
que modifica el texto de la Ley 12/2018 del servicio de
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personas en el ámbito social y que se añade al código CPV,
específico de enseñanza preescolar.

En cualquier caso, en definitiva, en resumen, nuestro apoyo
a esta ley de modificación de cooperativas.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Benvingudes i benvinguts tots els
representants del sector de les cooperatives de les Illes Balears,
especialment la seva presidenta, que és cert, i ja ho han
comentat altres portaveus, han insistit en això, i nosaltres
també, perquè som conscients de la feina que han fet perquè
aquesta llei es pugui debatre avui i que es pugui aprovar amb
un tràmit tan ràpid. Han fet feina, s'han reunit amb els grups
parlamentaris, varen venir a una comissió per explicar els punts
principals d'aquesta normativa i ens varen convèncer a tots,
sobretot ens van convèncer per la seva voluntat de millorar i de
crear un ambient propici perquè les cooperatives puguin
funcionar amb el millor rendiment possible. Per tant, el nostre
agraïment.

Les cooperatives que, a nivell internacional, van néixer amb
el moviment lliberal en el segle XIX, per tant, el nostre grup
parlamentari se sent molt alineat amb tot el que significa el
moviment de les cooperatives durant tota aquesta història. I ja
que abans han donat la definició amb la Wikipèdia, a mi
m’agradaria donar el final de la definició de la RAE, en un
tema important per a nosaltres i per a les cooperatives, i és que
atenen a la comunitat del seu entorn. I això per a les Illes
Balears és bàsic, que les cooperatives aglutinin el sector del seu
entorn, perquè, a més a més, considerem importantíssima la
política de productes quilòmetre zero a la nostra illa. 

Una llei que debatem ara, que ja va presentar el sector, que
va negociar amb el Govern, que ha superat diferents... el
Consell Consultiu, o sigui que realment ha estat revisada pels
òrgans de supervisió. I nosaltres, evidentment, després
d’analitzar-la, considerem que és una llei tècnica, que no té
component ideològic, per tant, no hem presentat cap esmena
que nosaltres considerem que pugui millorar el redactat
d'aquesta llei. Una llei que, al final, el que pretén és, i també es
va dir en la comissió, millorar els canals d'emprenedoria de la
nostra societat i enfortir el cooperativisme a les Illes Balears. 

Evidentment, vam votar a favor que pogués tenir una
tramitació simplificada, i votarem a favor de pràcticament totes
les esmenes que s'han presentat, excepte les que ha presentat el
Grup Parlamentari VOX, que hi votarem en contra. 

Vull agrair al Sr. Casanova la seva informació a totes les
esmenes que s'han plantejat de millora del text, que no hem
signat nosaltres, però sí que estàvem informats, i sap que jo el

primer que demanava era si el sector estava d'acord amb
aquestes esmenes que es presentaven. I votarem a favor també
de l'esmena del Sr. Benalal i de l'esmena que ha presentat el
Grup Mixt, amb la transacció que ha presentat el Grup
Parlamentari Popular. 

I, finalment, si em permet el president, m'agradaria fer un
reconeixement, aprofitant que hi ha el seu president, a la
cooperativa més antiga d'Espanya, la Cooperativa Agrícola de
Sant Bartomeu de Sóller, que té el seu origen a l'any 1899, i
que en l'actualitat compta amb 350 socis, els quals treballen
amb objectius fundacionals que es duguin a terme, aquests
objectius fundacionals que encara es mantenen són aconseguir
un bon preu per als productors locals, perquè puguin tenir cura
de les seves explotacions i conservar el paisatge d’horts i
olivars, potenciar la comercialització dels productes frescs i de
temporada i ajudar a conservar el paisatge de la tan estimada
Serra de Tramuntana i les seves tradicions, declarada Patrimoni
de la Humanitat per la UNESCO l'any 2011.

Moltes gràcies, president.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades.
També em sum a la benvinguda i a la salutació cordial i
afectuosa a tots els representants de les cooperatives de les Illes
Balears. 

El debat està bàsicament substanciat, per tant, intentaré ser
breu i intentaré no caure en les repeticions, un poc inevitables
quan parles en aquest ordre i, per tant, ets el darrer que
intervens, però, bé, en tot cas, explicar que des d'El Pi, des del
minut zero, hem estat a favor de donar suport a la iniciativa de
les cooperatives i la nostra actitud ha estat col·laborativa i ha
estat intentar no posar cap tipus d'entrebanc que pogués, no
dificultar, però sí endarrerir la tramitació i que aquesta llei sigui
una realitat. Vàrem tenir una conversa a FITUR i hi havia algun
dubte de si arribaríem al final de legislatura amb la normativa
aprovada, i hem fet un esforç tots, no només El Pi, però El Pi
també, tots hem fet un esforç perquè això sigui una realitat, i
crec que des d'aquest punt de vista, i com s’ha dit, estam
d'enhorabona.

És evident que era una reclamació l'actualització d'aquesta
normativa, que és bo, i això malauradament es dóna poc a
aquest parlament, que es faci un poc un refós i que passem  de
dues lleis a una, això ja és un gran avanç, almanco per a
l’operador que ha d'aplicar i s’ha de guiar per aquesta norma.
És evident que en vint anys s'han produït canvis, s'han dit aquí,
els canvis tecnològics, l’entrada d'internet, els tràmits
telemàtics, etc. Evidentment, necessitàvem facilitar el
funcionament de les cooperatives i que tenguin una estructura
més flexible.
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Compartim plenament els valors de la cooperativa i la
necessitat de la seva potenciació. Representen en gran part, no
únicament, i evidentment hem d'aspirar que vagin a més, però
representen elements bàsics i necessaris a aquest país insular,
com és la diversificació econòmica, com és la defensa del
producte local, com és el dinamisme per al compromís amb les
persones, etc., coses que ja s'han dit i que no m'hi estendré
perquè crec que altres portaveus ja ho han comentat
suficientment. 

Sí que he de dir que, en relació amb les esmenes, i ja entraré
en la qüestió més concreta, en relació amb les esmenes de
VOX, al contrari de tota la resta de grups, nosaltres n’hi haurà
tres que votarem favorablement, perquè són tres, diguem, més
innòcues, en el sentit que diuen “les persones sòcies”, lleven el
gènere a l'expressió. A aquests tres esmenes que lleven el
gènere a l’expressió, com que no tenen cap conseqüència en
relació amb la igualtat i amb la paritat homes/dones i és una
utilització d'un terme, diguem-ho així, més neutre, li podem
donar suport, no ens crea cap dificultat. A la resta hi votarem
en contra com la resta de grups parlamentaris que han
intervengut.

A les dues esmenes de MÉS per Menorca també les
donarem suport perquè hi estam plenament d'acord i, a més, ens
sembla un gran repte simplificar la contractació administrativa
i aconseguir que les cooperatives, evidentment, hi participin
d'una manera molt més àmplia i molt més gran en totes aquests
processos de contractació. 

A les esmenes dels grups que donen suport o dels grups del
Govern, diguem-ho així, ens crea un dubte important el tema de
l'esmena 591. La 591, en principi, així com s’ha explicat,
evidentment estaríem d'acord que les cooperatives poguessin
també ser beneficiàries  de la deducció autonòmica en matèria
tributària, evidentment hi estam d'acord; què passa? Que en el
segon paràgraf del punt 1 han canviat la quantia de l’import
màxim, aquest paràgraf, que no està referit a les cooperatives,
però diu: “Quan les inversions es duguin a terme en societats
participades, en centres de recerca o universitats, la deducció
és del 50% amb un import màxim... -i aquí ve el canvi-, amb un
import màxim de la deducció de 12.000 euros”, i el text vigent
és de 13.200, si no ho he mirat malament al butlletí. Amb la
qual cosa crec que restringim la deducció, i nosaltres no som
favorables que la deducció baixi. Per tant, des d'aquest punt de
vista ens hi abstendrem, perquè estam d'acord amb la inclusió
a les cooperatives, que no ens tenguin en compte les
cooperatives aquesta abstenció, perquè no va per a elles, sinó
que hi veiem aquest petit handicap a aquesta esmena. 

Per tant, només a títol de comentari i per clarificar bé la
nostra posició, evidentment aquesta és l'esmena a la qual ens
abstendrem per les raons exposades.

A la resta de la llei, i donam l'enhorabona a tot el sector
cooperatiu, el que fem és donar suport absolut a aquesta norma,
a aquesta actualització normativa, i pensam que estam
d'enhorabona pel consens assolit en aquesta cambra.

 Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara començam el torn de rèpliques i
contrarèpliques. En primer lloc donam la paraula al diputat no
adscrit, el Sr. Benalal. 

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente, no usaré el turno de réplica.
Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies. Si em permet faré la meva intervenció aquí,
des de l'escó, perquè simplement volia contestar dues coses al
Sr. Rodríguez.

Crec que aquí s'ha parlat de les cooperatives com a
empreses molt arrelades a la realitat, molt properes, molt de
quilòmetre zero i, per tant, crec que parlar dels ODS que
intenten aconseguir una sostenibilitat mediambiental, però
també una sostenibilitat social i econòmica, crec que formen
part de l’ADN. De tota manera, li he de dir que la Sra. Bonafé
a la seva intervenció ja ho va dir, va dir ben clar que en aquest
aspecte a les cooperatives no les han d'imposar cap ODS, ja els
compleixen perquè formen part de la seva realitat. Per tant, era
una cosa.

I després, respecte de l'altra disquisició sobre la igualtat i
les dones i d’altres, jo sols li faig una reflexió, Sr. Rodríguez:
tots estam d'acord que aquesta norma ha sortit, és una demanda
del sector, vostè mateix ha dit que el sector està representat per
dones, si les dones demanen que es posi això a la llei és perquè
consideren oportú que es faci. Per tant, no és cap intent de
tractar aquesta dèria, que ha dit, aquests qualificatius -que li
agrada molt posar qualificatius i epítets sobre les coses-, he de
dir-li que nosaltres consideram que la perspectiva de gènere no
és que l'haguem demanada, és que és necessària. Per tant,
nosaltres consideram que és imprescindible i és una passa
endavant per aconseguir aquesta igualtat, però també aquesta
equitat que tots demanem.

Res més. Simplement donar les gràcies als representants de
les cooperatives. Esperem que d'aquí surti la llei, ja ho veurem,
amb el major consens possible i que consideram i esperam que
les aspiracions que tenien les mateixes cooperatives es vegin
satisfetes amb el que aquí aprovarem i serveixi per tirar
endavant aquest model d'empresa, que és tot un model a
consolidar i a reforçar. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Martín. 
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LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president, intervindré també des de l'escó. Avui
donam una passa endavant en bé de les cooperatives de les
nostres illes. Evidentment, agraïm el consens de tots els grups
parlamentaris i la feina feta al llarg d'aquestes setmanes. Vull
agrair la tramitació exprés que hem pogut aconseguir gràcies a
la unanimitat dels portaveus. 

I en relació amb la igualtat he de dir, o agafaria les paraules,
o parafrasejaria una mica les paraules que ens va dir la Sra.
Riudavets a la comissió, el dia que varen venir a defensar
aquesta iniciativa: “les cooperatives no deixaran de creure en
el que fan ni de fer el que creuen”; llavors la qüestió de l'impuls
a les dones és evident que és necessari, no només en aquest
sector, sinó a tota la resta.

Vull convidar la ultradreta que votin realment el que
defensen i que no ens venguin amb coverbos, si no ho creuen
i no hi estan d'acord, idò hi votin en contra i siguin coherents. 

Nosaltres, Unidas Podemos, serem coherents i votarem a
favor d'aquesta llei.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Jo, Sra. Martín, a l'extrema dreta no la
convid ni al bon dia. 

(Remor de veus)

Parlam de l'extrema dreta i amb l’obsessió aquesta
malaltissa contra l'evolució de la societat i contra les dones...

(Remor de veus)

..., per exemple, han presentat 7 esmenes, posaré dos exemples,
7 esmenes -7 esmenes- a un article que és voluntari de cada una
de les cooperatives, a l'article 81, del Comitè d'Igualtat; és
voluntari, si les cooperatives el volen posar en marxa el posen
en marxa i si no el varen posar en marxa no el posen en marxa,
però és un comitè que és absolutament transparent, és per a la
igualtat de les dones i dels homes. Per tant, ha de dir “igualtat
entre dones i homes”, això no li podem llevar, però és
voluntari, l'empresa cooperativa el pot posar en marxa o no. el
comitè. 

El convid, Sr. Melià, que es repensi el vot.

Perquè és que és estratosfèric, estan en contra i desvirtuen
amb 7 esmenes un article de la llei que parla d'un comitè
d'igualtat, que és voluntari de cadascuna de les empreses. És
clar, la veritat, vull dir, això és obsessiu per part seva, contra la

igualtat entre dones i homes precisament. Cosa per la qual la
resta de grups, pel que veiem, lluitam, lluitam entre d'altres
coses perquè ens ho demana el sector, però és que també el
lluitam perquè forma part de la necessitat que té la societat de
la igualtat entre dones i homes, perquè no hi és, no és real
aquesta igualtat. Si vostès creuen que és real, des del seu
paternalisme, perquè vostès sí que practiquen el paternalisme,
si vostès creuen que és real des del seu paternalisme, tenen un
bon problema perquè no viuen en el món real, perquè en el món
real sí que hi ha desigualtat i per això és necessari l'article 81,
tal com està escrit, no així com el plantegen vostès, perquè es
desvirtuen totalment.

I després, i amb aquest exemple acabaré, demanen que es
tregui l'article 163, que diu una cosa tan revolucionària com:
“Cal fomentar una presència equilibrada de dones i homes”,
“cal fomentar una presència equilibrada de dones i homes”, i
això ho volen llevar. I després diuen que no són paternalistes i
que no... i que..., per l’amor de Déu! Sr. Rodríguez, són
extremistes, són gent molt radical i molt extremista, i van en
contra de l'evolució de la societat i van en contra de la igualtat
entre les dones i homes, perquè si no aquests articles són
innocus, parlen de coses voluntàries, parlen de què “cal
fomentar”, i així i tot hi estan en contra. Per què? Perquè vostès
realment estan en contra, com he dit, de la igualtat entre les
dones i els homes, estan en contra de l'evolució de la societat
i són uns extremistes. 

Gràcies. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, todo el contubernio de la
izquierda, ¡reúnanse, reúnanse ustedes un ratito y pónganse de
acuerdo! Si presentamos enmiendas, porque las presentamos,
y si no las presentamos, porque no las presentamos. A ver,
empiezo a pensar que el único problema aquí es que las
enmiendas que nosotros presentamos a ustedes no les gustan,
lo que significa exactamente que nuestras enmiendas están muy
bien hechas, porque si a ustedes no les gustan es que van en la
dirección correcta. Pero, ya digo, pónganse de acuerdo: si no
presentamos enmiendas es que ustedes no quieren trabajar, no
quieren mejorar las leyes, etc.; les presentamos enmiendas: y
¿por qué presentan ustedes enmiendas?

Ya digo, tienen ustedes un problema de bipolaridad, falto
de diagnóstico.

Luego las lecciones de feminismo de Unidas Podemos, es
que yo, de verdad, de Unidas Podemos lecciones de feminismo
ninguna, los que sueltan violadores a la calle, pero no solo esta,
los que se van a cargar el deporte femenino con la ley trans, las
que no han protegido a las menores tuteladas de esta isla que
eran su competencia. ¿Ustedes van a venir a nosotros, las que
no quieren aumentar las penas de los violadores y de los
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asesinos, las que no quieren llevar adelante la prisión
permanente revisable precisamente para estos depredadores
sexuales, ustedes me van a venir a mí a dar lecciones de
feminismo? Mire, ¡lecciones de feminismo ninguna!

Y me han dicho: “Es que si usted está en contra, vote en
contra”. Es que nosotros no estamos en contra de esta ley,
nosotros, si hubiéramos estado en contra de esta ley no
hubiéramos aprobado, por unanimidad, el hecho de que se
pudiera tramitar de esta manera exprés; o sea, nosotros no
estamos en contra de la ley, lo que pasa es que ustedes hacen
todo lo posible para que nosotros no podamos votar a favor,
que es lo que va a suceder hoy, que nos vamos a abstener. 

¿Por qué? Porque estamos a favor de la mayoría de
artículos de la ley y del fondo de la ley, pero no estamos de
acuerdo, tal y como he dicho, en que ustedes la emponzoñen,
como siempre, con su ideología de género.

Porque, además, aunque lo dijera el doctor Goebbels, una
mentira repetida mil veces no se convierte en una verdad, y
ustedes pueden subir a esta tribuna una y otra vez, una y otra
vez a decir que nosotros estamos en contra de la igualdad entre
el hombre y la mujer, y no van a convencer a nadie. Y ahí están
los datos y ahí están las encuestas, cada vez convencen ustedes
a menos gente, porque VOX no está en contra de la igualdad,
todo lo contrario, estamos a favor de la igualdad del hombre y
de la mujer, que eso lo recoge nuestra Constitución y nuestro
ordenamiento jurídico. 

Ustedes están a favor de una especie de dopaje a la mujer
que no necesita, afortunadamente, porque nuestra sociedad ha
evolucionado. Los que viven en mundos paralelos son, por
ejemplo, el Sr. Mas de MÉS, usted sí vive en un mundo
paralelo, usted sale a la calle y ve las profundas desigualdades
entre el hombre y la mujer, -no existen, no existen, no existen
esas desigualdades, no existen.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Porque, afortunadamente, nuestro ordenamiento jurídico las
prohíbe, por ley, las prohíbe, por ley, ¡pero si esta comunidad
tiene de presidenta a una mujer! ¿Es presidenta porque merece
ser presidenta y porque la han elegido los ciudadanos o es
presidenta porque es una mujer? Y porque vamos a tener que
poner un artículo que unos años sea presidente un hombre y
otros una mujer. Es absurdo y ridículo, intentan ustedes
engañar haciendo ejercicios de “trilerismo” político.

Nosotros no estamos en contra de la igualdad de la mujer,
estamos absolutamente a favor y, como creemos que,
afortunadamente, en este país se ha alcanzado plenamente esa
igualdad, es por lo que votamos en contra de sus desvaríos de
género.

(Remor de veus)

Y eso -y eso- a la larga les va a acabar pasando factura,
porque leyes como la ley famosa de..., -no voy a hablar de la
del “sí es sí”, no se preocupe-, la de violencia de género que
hace al hombre presunto culpable y crea desigualdades ante la
ley, esas sí son las que nosotros combatimos. Nosotros

estaremos siempre en contra de la desigualdad, lo que hace
diferente a los españoles por razón de la provincia en la que
residen, por razón del sexo que tienen. Eso es lo que nosotros
defendemos, la igualdad completa en todo el territorio nacional
en derechos y obligaciones de todos los ciudadanos españoles,
y eso es lo que a ustedes no les cabe en la cabeza, porque
ustedes lo único que quieren defender son privilegios
autonómicos, lanzar mensajes falsarios a la sociedad sobre lo
que es o deja de ser VOX.

VOX es un partido que defiende ahora y siempre la
igualdad y la libertad, si a ustedes no les gusta, yo lo siento
mucho, no nos voten en las próximas elecciones,...

(Algunes rialles i remor de veus)

... decenas de miles de ciudadanos sin duda lo harán y darán un
cambio radical a la deriva totalitaria, absurda, radical de este
gobierno.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Hem assistit un cop més a
l'espectacle de l'absoluta inanitat de la feina que fa VOX en
aquest parlament, la buidor absoluta, la lleugeresa. Jo em neg
a convertir el debat sobre la Llei de les cooperatives en un
aspecte que és important, però, evidentment dins el règim
jurídic de les cooperatives és absolutament accessori, i convid
la resta de portaveus que no caiguin en aquesta trampa.

Gràcies, Sr. President.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sr. Presidente, intervendré desde el escaño.
Simplemente agradecer el trabajo de las cooperativas una vez
más, celebrar la casi unanimidad de esta ley y, simplemente,
que sea útil y que les sirva para todas sus necesidades. Muchas
gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Pérez-Ribas. 
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. També intervindré des de l'escó. Bé, vull
agrair la feina que han fet totes les cooperatives de les Illes
Balears i, en particular la federació i la seva presidenta i la seva
junta directiva.

I vull recordar que en el projecte de llei de pressuposts,
gràcies a una esmena de Ciutadans, es va aprovar que el
Govern bonificarà les quotes de les dones emprenedores i que
també bonificarà les quotes d'autònoms dels joves que també
comencin una activitat econòmica. Per tant, ajudarà a molts
cooperativistes i a moltes persones de la vostra comunitat.

Gràcies, president.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo, com bé ha dit el Sr.
Castells, no vull entrar en aquests debats estèrils que s'han
produït aquí, simplement vull donar l'enhorabona a les
cooperatives i endavant!

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Idò, un cop acabat el debat, passarem a
les votacions.

Permeti’m la necessitat de recordar-los l’article 91 del
Reglament, que ve a dir que les votacions es desenvolupen en
un sol acte i que cap diputat o diputada no podrà entrar a la sala
ni sortir-ne, qüestió que també afecta el públic que es troba
present.

Un cop acabat el debat passam a les votacions, que, si cap
portaveu o diputat no indica el contrari, es duran a terme
d'acord amb les següents votacions.

Votació de les esmenes i, en primer lloc, votació de
l'esmena del diputat no adscrit, la RGE núm. 545/23. Passam
a votar. Votam.

48 sí, cap no i 2 abstencions.

Votació de les esmenes...

EL SR. MELIÀ I QUES:

President, demanam votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

De quina? De les tres. Doncs, en primer lloc, votació de les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca.

En primer lloc, la RGE núm. 591/23. Passam a votar.
Votam.

46 sí, cap no, 4 abstencions.

Ara passam a votar la RGE núm. 593/23. Votam.

50 sí, cap no, cap abstenció.

I finalment, votam la RGE núm. 594/23. Votam.

33 sí, cap no i 17 abstencions.

Ara passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, de la RGE núm. 595...

EL SR. MELIÀ I QUES:

President, demanam la votació separada, en un bloc les
RGE núm. 600, 601 i 605/23, i la resta.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més peticions? Idò passam a votar, en primer lloc,
les del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares RGE núm.
600, 601 i 605/23. Passam a votar. Votam.

4 sí, 46 no i cap abstenció.

A continuació, votarem les esmenes de la RGE núm. 595 a
la 599, 602, 603, 604, 606 607 i 608/23. Passam a votar.
Votam. 

2 sí, 48 no, cap abstenció.

Ara, votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, les
RGE núm. 609 i 610/23. Votam.

50 sí, cap no, cap abstenció.

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

En primer lloc, votam els articles 11, 23, 62, 81, 149, 163
i l’exposició de motius. Passam a votar. Votam.

48 sí, cap no i 1 abstenció.

Ara passam a votar l'article 97. Votam. 

48 sí, cap no, 2 abstencions.

Votació de l'article 169. Votam.

48 sí, cap no, 2 abstencions.

Correspon ara la votació de la resta del projecte de llei, és
a dir, la denominació del projecte de llei, les denominacions
dels títols, capítols i seccions i dels articles i disposicions als
quals no s'hi mantenen esmenes.
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Denominació del projecte de llei, denominació del títol I i
dels seus capítols del 1r al 13è, així com les seccions dels
capítol 5è, 6è, 9è, 10è i 12è, denominació del títol II i dels seus
capítols 1r i 2n, dels articles de l’1 al 10, del 12 al 22, del 24 al
61, del 63 al 80, del 82 al 96, del 98 al 148, del 150 al 162, del
164 al 168 i del 170 al 173, de les disposicions addicionals
primera a la desena, de les disposicions transitòries primera,
segona i tercera, de la disposició derogatòria i de les
disposicions finals única i tercera. Passam a votar. Votam. 

48 sí, cap no i 2 abstencions.

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

I, una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de societats cooperatives
de les Illes Balears.

(Aplaudiments)

Gràcies. 

V. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Projecte
de llei RGE núm. 5691/22, dimanant del Decret Llei 7/2022,
d’11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
de les Illes Balears.

Passam al cinquè punt de l'ordre del dia que consisteix en
el debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Socials, Drets Humans i Esports del Projecte de llei RGE núm.
5691/22, dimanant del Decret Llei 7/2022, d’11 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears.

Començam el debat amb la presentació del projecte de llei
per part del Govern, i donam la paraula a la consellera d’Afers
Socials i Esports. 

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

Bé, bon dia a tots i a totes, gràcies, president. Avui som
aquí per aprovar una segona llei, aquesta que ha estat tan
important, de les cooperatives, que pens que serà molt
important per a l'estructura dels serveis socials de la nostra
comunitat autònoma. Un decret llei el qual esperem que avui es
converteixi en llei de les prestacions socials de caràcter
econòmic. 

Com sol ser costum, sempre, la primera part de la defensa
d'aquesta llei és una part d'agraïments: al director general de la
Conselleria de Serveis Socials, Teresa Vallespir, la directora de
Serveis Socials i Juan Manuel Rosa, que és el director de
Planificació, també ha tengut una cabdal importància en
l'elaboració d'aquesta llei el secretari general, Xavier
Bacigalupe, i també vull donar les gràcies als tècnics de la
Direcció de Serveis Socials, especialment als de serveis de
prestacions econòmiques, que diria que han patit els canvis
realitzats durant aquesta legislatura de la renda social de l'any
2016 que, per mor d’una crisi econòmica i després per

l'aparició de l'Ingrés Mínim Vital, aquesta llei del 2016 ha
tengut diferents transformacions. I com no pot ser d'una altra
manera, també a tots els grups polítics, als grups parlamentaris
i sobretot als parlamentaris que han intervengut a la ponència
i a la comissió, per la millora del que hagin pogut incorporar a
aquesta llei, i també pel nombre reduït d'esmenes que es varen
presentar.

També crec que és un moment propici per recordar o per
agrair a totes les entitats que lluiten contra la pobresa, que
sempre havien reclamat una llei que tengués en compte uns
ingressos mínims, una renda mínima garantida a la nostra
comunitat autònoma, que a l'any 2016 varen donar suport
massiu a la renda social, i hem millorat aquesta gestió, per tant,
vull agrair-los la seva constància, la seva feina i el seu
compromís per la igualtat. 

Amb aquesta llei, jo crec que des de la Conselleria d’Afers
Socials i des del Govern continuam estructurant el model de
Serveis Socials que, des de la passada legislatura i en aquesta
legislatura, crec que s’ha fet una feina intensa de caràcter
legislatiu, tant el Govern com el conjunt del Parlament; d'una
Llei de serveis socials que és de l'any 2009, en aquest moment
ja tenim una estructura de lleis sectorials que són importants,
algunes són de caràcter transversal, però en moltes la
implicació dels serveis socials resulta fonamental, em referesc
a la Llei de famílies, a la Llei d'infància i de l'adolescència, a la
Llei de joventut, a la Llei del tercer sector, a la Llei de serveis
a les persones, i avui, finalment, aquesta llei de prestacions
econòmiques, que feia falta perquè els serveis socials una de les
principals valoracions que fan és en relació amb les necessitats
econòmiques que tenen les famílies. I, per tant, no teníem a la
nostra comunitat autònoma una llei de prestacions
econòmiques, quan és un dels principals eixos de la política
dels serveis socials o de les intervencions dels serveis socials
de la nostra comunitat autònoma.

Jo diria que el resultat d'aquesta futura llei que esperem que
avui s'aprovi, és el producte de diverses coses: primer, de la
pràctica administrativa de la Llei de renda social de l'any 2016;
després, també de la renda d'emancipació, que no era a través
d'una llei, va ser a través d'un decret, però aquesta renda
d'emancipació la qual vull recordar que es va derogar a la
nostra comunitat autònoma amb els pressuposts de l'any 2012,
i que s’ha recuperat i que ja té una vida amb molt de vigor,
l'aprovació de l'Ingrés Mínim Vital a nivell estatal, que va
trastocar totes les lleis de prestacions econòmiques de les
comunitats autònomes, i especialment la nostra, que era la Llei
de renda social, i també el resultat de l'experiència d’intervenir
en la crisi de la COVID, que ens vàrem adonar que no teníem
un instrument que permetés donar una sortida massiva i ràpida
a una situació de vulnerabilitat, molt important a la nostra
comunitat autònoma. I també situacions d'emergències que hem
viscut a la nostra comunitat autònoma i que hem hagut de
resoldre a través d’instruments que no eren de serveis socials.

També la demanda dels ajuntaments -hi insistia al principi-,
els ajuntaments no tenen una legislació potent que els empari
en les prestacions econòmiques per urgència, per exemple, per
donar sortida a una petició de lloguer o de pagament de
l'electricitat, o de pagament de llum i, per tant, l’objectiu jo
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diria que resumeix tota la llei és facilitar la gestió econòmica
dels serveis socials. 

L'estructura d'aquesta llei -com vostès saben-, té, jo diria,
quatre estructures: una de reconeixement de drets subjectius,
per tant, no subjecta a pressuposts, sinó que s'han de donar
sempre que els requisits siguin complerts, i en aquest apartat,
els drets subjectius a la nostra comunitat autònoma són la renda
social, el complement de pensions no contributives i la renda
d'emancipació, per primera vegada, fins ara la renda
d'emancipació no era un dret subjectiu, amb aquesta llei es
converteix en un dret subjectiu, és de concurrència, que és un
altre apartat d'aquesta llei.

Una altra, que jo crec que és una innovació, que és, per a
mi, la més facilitadora de la gestió administrativa dels serveis
socials, que és aquella que es caracteritza o s’anomena
d'urgència social, que són les bàsiques i les d'intervenció social
immediata.

Després, una altra que són les prestacions de suport a
famílies i processos d'inserció social, que jo crec que amb
aquesta llei facilitam, amb aquest apartat, que totes aquelles
administracions públiques, siguin ajuntaments, siguin consells
o sigui Govern, tenguin la voluntat i pressuposts per
complementar o ajudar amb ajudes econòmiques a famílies en
concret o per a processos d'inserció social, aquest apartat
d’aquesta llei ho facilita de forma absolutament notable.

Per tant, de les de drets subjectius de què parlàvem: la renda
social. La renda social neix a l'any 2016, neix amb una voluntat
molt clara de garantir ingressos mínims de subsistència i amb
la voluntat, també, de separar el dret a una renda mínima de
processos d'inserció laboral, que són dos temes diferents, la
renda mínima d'inserció anterior els lligava, i són processos
diferents i, a més, Serveis Socials es dedica als temes de serveis
socials, la competència en inserció laboral era o és de la
Conselleria de Treball, mesclar aquestes dues coses era
confondre la població i condicionar un ciutadà en aquest sentit. 

I sempre hem de pensar que Serveis Socials, quan una
persona arriba a Serveis Socials per demanar una renda social,
és que l'economia de la nostra comunitat autònoma no respon
a totes les demandes que tenim i, per tant, van als Serveis
Socials, que és quan els Serveis Socials actuen, quan es parla
de situacions de vulnerabilitat econòmica. 

La renda social va néixer amb una voluntat molt clara, per
una banda, d’arribar a la pobresa crònica i, per una altra banda,
arribar a situacions de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda.
Amb l’Ingrés Mínim Vital això es trastoca, perquè l’Ingrés
Mínim Vital, a la llarga -a la llarga-, i jo crec que ja es troba en
aquest procés, atendrà les persones en situació de pobresa
crònica o les situacions més cròniques de pobresa i, en canvi,
la nostra renda social ha de donar resposta a aquesta situació de
vulnerabilitat econòmica sobrevinguda. Per tant, hem de fer una
llei, i això és la voluntat de tota la modificació d’aquest decret
llei que està en vigor, que sigui molt més àgil la seva gestió.

I totes les modificacions que hi ha hagut en relació amb
aquesta renda social vénen motivades per l'aparició de l'Ingrés
Mínim Vital, recordin la Llei del 2016, de Renda Social

Garantida, després tenim dos decrets llei, el 4/2020 i el 6/2020,
que són per donar sortida a una situació de COVID, on es
paralitza l'economia mundial i els ajuntaments no tenen
capacitat de poder pagar ajudes durant uns mesos al col·lectiu
de ciutadans, i mitjançant aquesta modificació, a través d'aquest
decret llei, es modifica la Llei de renda social per donar aquesta
renda social extraordinària.

Després apareix el decret llei que estableix l'Ingrés Mínim
Vital i, fruit d'aquesta aparició, es fan dos decrets llei per donar
un altre decret llei, que és de prestacions de caràcter social i
econòmic, per adaptar-nos a l’Ingrés Mínim Vital; el reial
decret llei d’Ingrés Mínim Vidal es converteixi en llei i,
finalment apareix aquesta llei, aquest decret llei, que avui serà
llei, de les prestacions econòmiques de la nostra comunitat
autònoma.

Per tant, les modificacions que hem fet han estat subjectes
a una pandèmia que no esperava ningú, i després a l'aparició de
l'Ingrés Mínim Vital al conjunt de l'Estat espanyol.

Després, com a altre dret subjectiu, tenim les pensions no
contributives que s’independitzen de la renda social, recordin
que la renda social del 2016 era una part, era un sector dels
ciutadans que cobraven aquesta renda social; amb aquesta llei
de prestacions econòmiques s’independitzen, vull dir, no tens
perquè passar pel tràmit de renda social, si no que és molt més
ràpid: una persona que té la pensió no contributiva, de forma
immediata se li reconeix el 24% de la seva prestació, que és el
que ens deixa el Tribunal Constitucional. 

Pensam que les persones que cobren la pensió no
contributiva són les persones que es troben en una alta
vulnerabilitat social i econòmica, més d'un 65% de discapacitat
i més de 65 anys, per tant, de difícil inserció laboral.

Després hi ha un altre dret subjectiu, la d'emancipació la
qual, per primera vegada, a través d'aquesta llei, es reconeix
com a un dret subjectiu: emancipació dels joves extutelats, als
18 anys els consells insulars deixen de protegir aquests menors,
per tant, els serveis socials, amb 18 anys, han de continuar
substituint la llar que no tenen en aquesta família i, per tant,
havíem de crear aquesta xarxa de d'atenció a l'emancipació de
joves extutelats, que no només és la renda d'emancipació, sinó
també és habitatge i també és acompanyament.

I després hi ha el bloc que jo crec que és un bloc de
prestacions suficientment garantista, però també molt flexible,
per facilitar la gestió administrativa dels consells, dels
ajuntaments i també del Govern; és de concurrència, que sabem
que funciona com una subvenció, i jo puc posar un exemple
que podríem fer nosaltres, per exemple, subvencionar totes
aquelles famílies que tenen persones majors amb dependència
de segon grau, doncs transformar els banys de banyeres en
dutxes, això és de concurrència, i podria ser.

Les de dret (...) social, que són les bàsiques i les
d’intervenció social immediata. Les bàsiques és la típica ajuda
econòmica que generen els ajuntaments, que han de ser
puntuals i temporals, és una ajuda perquè un treballador social
valora que aquella família es troba en una situació de necessitat
i necessita el pagament del lloguer durant tres mesos, això és
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aquesta bàsica. I no la teníem regulada, una gestió que es fa
molt no la teníem regulada.

I les d’intervenció social immediata, que són aquelles que
es fan davant una catàstrofe, podem dir, i en aquesta llei es
regula com es declara aquesta situació d’intervenció immediata.
Un exemple són les ajudes que en 15 dies varen rebre les
famílies de Sant Llorenç, quan es va inundar Sant Llorenç, que
varen rebre una ajuda econòmica de 6.000 euros, i que no
teníem aquest instrument, vàrem haver de ser molt creatius per
facilitar aquesta instrument; o per al Don Pepe d’Eivissa, que
tampoc no teníem aquest instrument i, a través d'aquesta llei, ho
hem pogut facilitar.

Per tant, -veig que el temps s’acaba- jo crec que aquesta llei
millora la gestió administrativa de la renda social; independitza
la pensió no contributiva de la renda social; dóna instruments
suficients als ajuntaments, als consells i al Govern perquè
tenguem aquesta facilitat per donar ajudes econòmiques en
situacions valorades sempre per professionals i que consideren
que és necessari; i facilita, per primera vegada la nostra
comunitat autònoma, l’actuació davant emergències de serveis
socials.

Record que l'oposició ens criticava al Govern que havíem
fet massa decrets llei en el tema de la renda social. Jo els vull
recordar, el que els he recordat, que vàrem modificar la Llei de
l'any 2016 davant una situació de pandèmia, i després totes les
modificacions que hem fet posteriors han estat per adaptar-nos
a l'Ingrés Mínim vital, que la renda social sempre és subsidiària
d’aquest Ingrés Mínim Vital, no podien tenir-lo al marge.

Finalment, pensam que l'Ingrés Mínim Vital, a través
d'aquesta llei, ja s'ha consolidat i, per tant, ja podem tenir una
llei de prestacions a la nostra comunitat autònoma, que si es
necessita modificar no hem de tenir por de modificar. De fet,
m'agradaria moltíssim que la llei, la part de drets subjectius, es
modificàs d'aquí a uns anys, perquè entre tots acordàssim que
també hi ha un altre subjectiu diferent i, per tant, hi podríem
actuar. No ens ha de fer por, vull dir, som a un parlament que
ha de ser àgil en relació amb els canvis socials i els canvis
econòmics que de cada vegada són més ràpids i més accelerats.

Nosaltres, des de la conselleria, estam molt contents que
avui aquest decret llei ja es converteixi en llei, així tenim ja una
estructura legislativa a la nostra comunitat autònoma en relació
amb els serveis socials prou important, amb una llei de serveis
socials generals, que necessiten modificacions de cara al futur
moment legislatiu, però que ja tenim lleis sectorials que ja
permetien tenir una visió molt més ampla i molt més
reglamentada dels serveis socials de la nostra comunitat
autònoma.

Acab com he començat, agraesc a totes les persones que han
intervingut en l'elaboració d'aquesta llei. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears RGE
núm. 9575 a 9577/22 i posicionar-se respecte de les de la resta
de grups parlamentaris, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Breument, perquè no em corresponia a mi fer aquesta
intervenció, ja que la diputada del nostre grup que ha dut
aquesta tramitació d'aquest projecte de llei avui no ha pogut
assistir, i, per tant, jo seré telegràfic.

Primer de tot, vull constatar que el nostre grup parlamentari,
en el debat de convalidació del decret llei del qual prové aquest
projecte de llei, vàrem dir que la nostra crítica era sobretot a la
forma, perquè pensàvem i continuam pensant que això no
s'hauria d'haver produït via decret llei, sinó que el Govern
hauria d'haver fet un projecte de llei, amb tota la tramitació i
participació dels projectes de llei, després trametre-ho al
Parlament i acabar amb l'aprovació definitiva que es produirà
avui. Això pensam que hagués estat el camí normal, desitjable,
d'aquesta norma. No ha estat així.

També en el debat del decret llei vàrem constatar que aquí,
i la consellera ho ha dit, es produeix una duplicitat que a
nosaltres ens preocupa, ja sé que això no és objecte del decret
llei, ni tan sols es troba a les capacitats del Govern de les Illes
Balears, però és evident que aquest Ingrés Mínim Vital ha
vengut a impactar a tot el sistema que tenia la comunitat
autònoma en relació amb la cobertura de les situacions de
vulnerabilitat i de pobresa, i que ara ens adaptam, però,
pensam, almanco ho pensa El Pi, que no té molta lògica que hi
hagi dues administracions fent bàsicament el mateix; bé,
nosaltres pensam que això ho hauria de fer la comunitat
autònoma i que l'Estat s’ha irrogat un paper i unes capacitats
que realment, atesa la competència en assumptes socials que
tenen les Illes Balears, en tot cas, haurien de correspondre a les
Illes Balears. Volem que això, com a mínim, consti, diguem, 
al Diari de Sessions.

Evidentment que compartim la pretensió d’una gestió més
àgil, més eficaç, més ràpida, de totes les ajudes econòmiques de
caràcter social que es donen a la comunitat autònoma i, per
això, ja dic, a la convalidació li vàrem donar suport.

El nostre grup parlamentari ha presentat tres esmenes, tres
esmenes que l'únic que pretenen és ampliar les exigències de
residència per ser beneficiari de les prestacions. Són tres
esmenes a tres qüestions molt puntuals, diferents, però que els
uneix aquest desig de garantir més temps de residència per ser
beneficiari. Les mantenim i pensam que tenen tot el sentit que
s’incorporin al projecte de llei i, així, evitar un cert efecte crida.

I he de dir, finalment, que a les esmenes de la resta de grups
mantendrem el vot que ja vàrem fer en comissió i, evidentment,
votarem negativament les esmenes que qüestionen el tema de
la llengua catalana, que no és un tema pròpiament de l’objecte
del decret llei, però s’hi va incorporar, i nosaltres, evidentment,
defensam que sigui requisit i, per tant, totes aquelles esmenes
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que, en definitiva, el que intenten és buidar aquest requisit,
evidentment rebran el nostre rebuig.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Popular RGE núm. 9581 a 9588 i 9591 a
9592/22, i posicionar-se respecte de les de la resta de grups
parlamentaris, la Sra. Durán.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Per començar, vull donar les
gràcies avui a la presència que tenim aquí de les entitats que
tanta feina fan per a la inclusió social i en contra de la pobresa,
per la lluita contra la pobresa, entre les quals veig que hi ha
EAPN i d’altres, doncs gràcies per haver vengut.

També vull continuar i agrair la manera que hem tengut de
fer feina dins ponència, a tots els meus companys de tots els
partits polítics i a tots els ponents, no me’n vull deixar cap,
esper que no me’n deixi cap, a la Sra. Bea Gamundí del PSOE,
al Sr. Miquel Ensenyat, a la Sra. Lina Pons, que avui no és
aquí, d’El Pi, a la Sra. Cristina Mayor de Podem, a la Sra.
Patrícia Font, al Sr. Juanma Gómez de Ciutadans, i al Sr.
Sergio Rodríguez de VOX, quan ha vengut.

Hem de dir que nosaltres, des del primer moment, hem
intentat fer feina de manera constructiva i hem estat el partit
polític que hem fet més esmenes a aquesta llei. I hem de dir,
també, i ho vull agrair, que, gràcies a la feina que des del
primer moment ha volgut fer, i supòs que en nom de tots els
partits polítics que donen suport al Govern, la Sra. Beatriu
Gamundí, ens vàrem asseure dies abans i vàrem intentar arribar,
no només a què ens votassin tota una sèrie d'esmenes, sinó
arribar a transaccions, perquè, si la transacció que se’ns
proposava des de la conselleria o des dels grups polítics que
donen suport al Govern ens semblava bé, no hem tengut cap
problema en aprovar-la.

Nosaltres, quan es va aprovar el primer decret llei que ha
donat origen a aquest, que és el Decret 10/2020, vàrem dir dues
coses: una, que ens semblava increïble que en aquell moment
no es tramitàs com a llei; crèiem que el decret que a partir d'ara
havia de regular totes les prestacions econòmiques socials
d'aquesta comunitat autònoma, totes, s'havia de fer durant la
tramitació legislativa i s'havia de tramitar com una llei. I també
nosaltres ens vàrem qüestionar molt tot el tema de la reinserció,
l’he escoltada atentament, Sra. Consellera, i vostè i jo hem
tengut debats moltes vegades en aquesta darrera legislatura
sobre aquest tema, i nosaltres vostè sap que diferenciam molt,
evidentment, el que pugui ser un dret subjectiu del que pugui
ser l'obligació que tenen, no només els consells insulars i que
ho han fet magníficament bé, amb la renda mínima d'inserció,
tot el temps que en varen poder disposar, fins que vostè no se
la va carregar amb aquest Decret 10/2020, i és així, i vostè ho
sap -ho dic de manera col·loquial, però, de fet, no existeix-, ara
amb la possibilitat de tenir-la doncs es va fer una gran feina.

No només em referesc a la inserció laboral a què vostè feia
cas, nosaltres donam moltíssima importància a la inserció social
de totes aquelles persones que són perceptores.

Evidentment, hi haurà un percentatge de persones que serà
impossible que, a través d'un programa d'inserció social,
puguem aconseguir que qualque dia no siguin perceptores, i
potser haurà de ser sempre i haurà de ser sempre un perceptor
subjectiu d’una ajuda d’aquesta comunitat autònoma. De fet,
nosaltres, en el primer Decret, en el 10/2020, i en els
successius, sempre hi hem votat a favor, vostè ho sap, mai no
ens hi vàrem oposar.

Però sí que és vera, i ho vull dir, que creiem que ens trobam
davant d’una oportunitat perduda, de la mateixa manera que ho
vaig dir en aquell moment, a l'any 2020; i una oportunitat
perduda, perquè ara és vera que s'han aprovat, i s'haurà de
tramitar una llei de serveis socials a l'Estat, però aquí, a les Illes
Balears, fa falta una llei de serveis socials. És vera que totes les
entitats que fan feina en aquesta comunitat autònoma, i molt bé,
per cert, en l’exclusió social, demanen unes prestacions socials
que cobreixin totes les necessitats que necessiten; però també
demanen, i a nosaltres moltes vegades ens ho han demanat, una
llei de serveis socials, perquè la que tenim ara és la 4/2019, una
llei de serveis socials que sigui un canvi de model adaptat a la
realitat actual i a les necessitats actuals, que pugui clarificar
competències, que no quedin buits, però que tampoc tripliquin
esforç.

Per tant, nosaltres creiem que era necessari aquest decret
que vostè ens ha presentat aquí i que es convertirà en llei, que
és el Decret 7/2022, però, com vostè deia bé, doncs primer
vàrem tenir un decret, que era el 10/2020, i després vàrem tenir
cinc decrets posteriors que anaven modificant. Per tant, era
necessari fer una compilació. Per tant, quan va arribar aquest
decret, el 7/2022, nosaltres vàrem dir: bienvenido sea perquè
és necessari, compilar tota aquesta legislació que s'havia fet, i,
a més, justament a l'any 2020, el primer decret 10/2020 ja havia
tengut dues modificacions.

És un decret que nosaltres vàrem criticar molt que es fes
amb moltes presses. El primer decret, per exemple, estipulava
que s'havia de presentar la documentació i l'Ingrés Mínim Vital
abans de dia 30 de setembre, quan era pràcticament impossible.
Per tant, es varen modificar obligatòriament els terminis perquè
va ser realment impossible.

I vostès varen decidir, doncs jo deia abans carregar-se la
renda mínima d'inserció dels consells, el desembre del 2020,
primer, i després es va ajornar fins al 2022, -ara no sé si duc un
gir de nombres, perquè vostè em parla, però no podem fer un
diàleg, Sra. Consellera, a part que no la sent.

Per a nosaltres, el més important que va fer aquest Decret
10/2020 i que nosaltres vàrem criticar és que nosaltres
consideram que qualsevol política social, destinada a reduir
l'exclusió social, ha de ser el seu objectiu, la inserció, com deia
abans, la social i la laboral, sempre que sigui possible. I veig
que de qualque manera ho han volgut reconèixer, perquè quan
tots els consells insulars es varen queixar que amb el decret
primer no tenien possibilitat de donar solució a totes aquelles
persones que fins ara cobraven renda mínima d'inserció, que no
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podien accedir a l'Ingrés Mínim Vital de l'Estat, i que tampoc
no podien accedir a la RESOGA, i vostè sap que hi ha una
borsa important de persones que quedaven fora de tot, els
consells insulars es varen haver de cercar la vida.

I amb aquest decret, el 7/2022, el que han fet ha estat que
l'article 3, a part de les prestacions socials de caràcter econòmic
de dret subjectiu, a part de les prestacions de concurrència
competitiva i a part de les prestacions de caràcter econòmic i
social, s’hi inclou un nou punt amb el qual nosaltres estam
totalment d'acord, que és el punt 4, que aquest sí que és nou en
aquest decret que ara, avui, s'aprovarà com a llei, que és el punt
4, que són les prestacions econòmiques de suport familiar i els
processos d'inserció social definits al títol V d’aquest decret
llei.

Nosaltres hi crèiem en això, ha vengut dos anys després?
Però creiem que hi havia de ser en aquest primer decret, que no
era a l’original, al 10/2020, perquè nosaltres sempre vàrem
demanar que la inserció hi fos.

També vostè veurà, amb les diferents esmenes que hem
presentat, que hem demanat que la gestió..., primer de tot, que
aquest punt que vostè diu que s’ha inclòs ara, que són els
processos d'inserció social definits a aquest títol, també puguin
venir finançats pel Govern, que no només hagin de fer-los els
consells insulars, com ho han fet fins ara, sinó que també a
qualque moment hi hagi la possibilitat que la RESOGA, la
renda social garantida, pugui ser gestionada per altres, com, per
exemple, els consells insulars, esmenes que, per exemple,
vostès sempre ens han votat en contra.

En aquest moment ens queden 10 esmenes vives. La
primera és la 9581, que nosaltres consideram que la unitat de
convivència, que haurà de ser constituïda de forma continuada,
en el primer decret posava que seria per a 12 mesos anteriors,
i vostès ho han reduït a 6. Nosaltres consideram que haurien de
continuar estant 12 mesos.

Després hem demanat diverses vegades amb diferents
esmenes la delegació de gestió dels consells insulars, que hi
hagi la possibilitat, no que es delegui, que hi hagi la possibilitat
de possible delegació dels consells insulars, bàsicament també
pel que deia abans d’aquest procés d'inserció social que
nosaltres consideram tan necessari, i hi ha les esmenes 9584 i
9587.

Nosaltres hem presentat també una bateria d'esmenes que
crèiem que era necessari i que, a més, estava contemplat en el
primer decret que es va validar aquí, en aquest parlament, el
10/2020, que era la presentació de la declaració responsable,
com a una obligació del perceptor, però també una obligació de
control per part de l'administració. Nosaltres creiem que és
necessària aquesta presentació de la declaració responsable,
hem presentat l'esmena 9582, com una obligació del perceptor,
que sigui presentar la declaració responsable i que s'hagi de fer
cada any durant uns mesos, de la mateixa manera que estava
reflectit en el Decret 10/2020 i que ara vostès ho han llevat.

Nosaltres creiem que l'administració ha d'estar obligada a
revisar anualment el manteniment de les circumstàncies que
motivaren la concessió, i les persones destinatàries han d'estar

obligades a comunicar qualsevol alteració d’aquestes
circumstàncies, en aquesta nova llei desapareix qualsevol
obligació, tant per al perceptor com de control per part de
l'administració, i la veritat és que no ho entenen, no ho
entenem; vull dir, estava reflectit en el primer decret, en el
10/2020, potser que fos una càrrega administrativa, m'imagín
que fos una càrrega administrativa, però a partir d'ara no hi ha
cap tipus de control, ni obligació ni tan sols de presentar una
declaració responsable, ni cada dos anys per part del perceptor,
ni un control per part de l'administració.

Després, el tema de les infraccions greus, nosaltres crèiem
que si es fan tres infraccions greus en un període de dos anys,
ha de ser suficient per a la retirada, i vostès ho han ampliat a
quatre anys; és a dir, tres infraccions greus en quatre anys per
retirar, nosaltres creiem que no podem donar aquest missatge
des de l'administració.

I després, i acab, vull defensar les esmenes que hem
presentat a la disposició final sisena, hem presentat dues
esmenes, la 9591 i la 9592, perquè, darrerament, i ho hem vist
en aquesta legislatura, cada vegada que vostès han presentat un
decret, han modificat, via decret, el decret anterior, i és el que
fan aquí, aquí, via aquesta disposició final sisena, vostès
modifiquen el Decret de funció pública 6/2022. Nosaltres
creiem que no s'ha de fer d’aquesta manera, ho hem criticat
moltes vegades i hem presentat dues esmenes en aquest sentit.

Creiem que cap de les esmenes que nosaltres hem presentat
no són impossibles que arribem a un acord, i hem intentat
defensar-les fins al final.

Així i tot, Sra. Consellera, li he de dir que, com que creiem
que és necessària aquesta compilació que es fa...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, acabi, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -sí, acab-, nosaltres ho votarem pràcticament tot a favor,
llevat, com he dit abans, a aquesta disposició final sisena, que
hi votarem en contra.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos RGE núm. 9595 i 9596/22, i
posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies president. Vostè sap, consellera, que nosaltres, en
el debat de validació, de presa en consideració d'aquest decret,
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el juliol de l'any passat, li vàrem manifestar, a grans trets, que
li donàvem suport perquè trobàvem necessari en el context, no
tan sols la modificació que vostès varen presentar aquí, que
afectava diferents prestacions, per tant, per aquella banda, sí
que li vàrem exigir nosaltres i li vàrem criticar que no es
dugués, no perquè es duguessin molts decrets contínuament,
sinó perquè enteníem que es podia preveure perfectament que
es dugués en aspectes més orgànics, més definició de les
prestacions i de canvis que s'han produït, es fes com a projecte
de llei, que haurien d'haver dut vostès.

Però a la part on vostès duien tot el tema d'actualització de
prestacions, d'agilitat en la tramitació, nosaltres vàrem entendre
que, per les circumstàncies evidents, circumstàncies de
necessitat, de vulnerabilitat encara sostinguda de molts
col·lectius, de la situació, a més de la crisi, en la situació de la
crisi de la inflació elevada i, sobretot, pel que es veia que duia
la guerra d'Ucraïna, que anava a continuar, hi havia una
conjuntura que necessitava mesures urgents i excepcionals per
a les quals el decret era una eina. I nosaltres, en aquest sentit li
vàrem donar suport.

I també li vàrem manifestar a l'equip de govern i a vostè que
no renunciàvem al que venim dient des de l'inici de la
legislatura, i és que s'ha de treballar amb més profunditat,
atenent la diversitat de perfils i de rols les polítiques actives de
d'inserció laboral en aquests perfils, a molts dels quals tal volta
s’ha de posar fil a l'agulla i focalitzar aquest perfil de perquè no
surten d’aquesta situació continua de vulnerabilitat. I per això
seguim aprofitant aquest faristol i aquest moment per insistir en
aquestes polítiques transversals del Govern, però
específicament de la Conselleria de Treball, Model Econòmic,
i de la Conselleria d’Afers Socials de les quals vostès són
titulars.

Aleshores, nosaltres vàrem presentar tres esmenes per
aquest motiu que li he dit, perquè trobàvem que era on
nosaltres consideràvem que en aquesta norma que es duia eren
objecte d’incidència, i així eren dos blocs: una ens l'han
acceptada, em vull fer ressò que el concepte que té la
conselleria envers les comissions interdepartamentals, aquí els
grups hagin entès una inquietud que tenia el nostre grup, que no
fossin simplement espais de trobada, espai de reflexió, d'anàlisi
i de posada en comú, sinó que tengués aquesta capacitat, fruit
dels tècnics que se solen enviar i dels experts i dels gestors a
aquesta comissió interdepartamental, que du la transversalitat
de les polítiques que afecten l’objecte d’aquest decret, tengués
la capacitat no tan sols de valorar la implementació de les
mesures, sinó de proposar l'actualització de les mesures i amb
els seus informes dur a terme les possibles modificacions, entre
les quals la taula de prestacions de caire econòmic que
contempla les diferents prestacions socials.

Per altra banda, i abans de passar a l'altre bloc, li vull fer
una reflexió que ens traslladen a les entitats que treballen en la
concertació de serveis a l'àmbit de la tutela de menors, en
l'aspecte de l’emancipació, i vostè hi ha fet una referència
important. Jo crec que haurem de debatre a la següent
legislatura el model de l’actuació de les diferents
administracions, consells insulars que tenen les competències
en el tema de tutela i protecció d’aquests menors, i el moment
de la transitorietat d'aquests joves, aquests nins i nines, aquests

adolescents, cap al que suposa llavor per al Govern, és a dir,
aquest expedient administratiu, on es crea una incertesa i una
inquietud i una angoixa fins i tot a molts d'aquests menors saber
on aniran quan hagin complert la majoria d'edat.

I això és una qüestió que crec que haurem d'arribar a
analitzar a la següent legislatura, totes les administracions, i tal
volta aquí sí que sigui necessària una modificació normativa,
perquè a altres models d'altres comunitats autònomes, que sí
tenen aquests projectes, el Projecte mentors, el projecte també
de joves emancipats, que tal volta seria un reflex per incorporar
a aquesta comunitat autònoma.

Miri, l'altre aspecte del bloc que nosaltres hem fet, i s’ha
debatut aquí el tema..., el Partit Popular també hi ha presentat
unes esmenes, al tema del que regula l'accés a la funció pública
de treballadors i treballadores que són de l'àmbit de la
competència, de la responsabilitat d’aquesta conselleria.
Nosaltres entenem que..., i és un debat que vostè coneix,
consellera, que coneixen vostès, hem treballat quan hem parlat
dels treballadors, dels processos d'estabilització dels empleats
públics que afecta la Conselleria de Salut, essencialment, els
Serveis de Salut, però és que no és aliè a la situació de
mancança que tenim de tota la part de valoració sociosanitària
a l’hora de les prestacions, que no és aliena només en tema de
professionals sanitaris i sociosanitaris, sinó que és una
estructura també d’altres treballadors i treballadores a l'àmbit
de l'actuació social.

I, per tant, nosaltres li hem fet una modificació en la línia
que li hem presentat altres altres esmenes, que és ver que vostès
aquí la duien... un tema que afecta la funció pública la fiquen
a un decret en tema de prestacions econòmiques. Però, bé, ja
que hi són, nosaltres reiteram esmenes que no la sorprendran a
vostè, per una qüestió de prioritat que entenem que s’ha de
produir, que és una resposta immediata els recursos mínims
imprescindibles que evitin una dilació en la resposta cap a
l'usuari i sobretot que, evidentment, tenguin la ràtio de la
demora i de la llista d'espera que no sigui la que tenim ara
mateix a la nostra comunitat autònoma.

Però insistesc que nosaltres li donarem suport a l'essència
del decret, salvat d’aquestes esmenes que li he plantejat, que les
seguirem defensant, i, per tant, votarem en contra de les que no
duen la línia que nosaltres duem, i ho he debatut amb els
companys i companyes de la ponència i de la comissió, però sí
que hem de tenir en compte que no donar suport a un decret
amb la situació de vulnerabilitat que tenim, amb els índexs de
pobresa que tenim, diferents perfils, jo consider que seria una
irresponsabilitat per part d'alguns grups i alienar del debat que
s’ha produït durant aquesta legislatura en aquesta comissió i en
aquest plenari.

I referent a les esmenes de la resta de grups, jo crec que és
el moment de posicionar-nos, jo crec que coneixen la nostra
postura. Sí em vull fer ressò del tema, i diran vostès, per què no
donen suport a la reducció, però a l’ampliació del període, el
Sr. Melià hi ha fet una referència abans, jo vaig parlar d'aquest
tema a la Sra. Pons, del per què no donen suport que s'ampliï el
període mínim de residència dels usuaris, fins i tot dels usuaris
menors, amb una prestació, beneficiaris d'aquesta prestació. Per
una qüestió, i és que vostès no especifiquen, és a dir, o no
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contempla rols i situacions específiques d'aquests beneficiaris,
i, és clar, nosaltres entenem que es presumeix aquesta
vulnerabilitat, que està valorada aquesta vulnerabilitat, per part
dels professionals, i que les entitats que realment detecten en
aquests serveis comunitaris i en aquesta atenció a cada un dels
diferents perfils, si ells detecten necessitats es presumeix que és
urgent que els arribin aquestes prestacions, tant de caire
econòmic, són les complementàries que es puguin dur. Per tant,
per això nosaltres ens abstendrem a l'ampliació de terminis,
perquè no especifiquen ni la persona concreta que sigui motiu
tal volta que no necessiti entrar en aquesta necessitat que
qüestionam, però sobretot el rol de la situació d'aquesta
persona, no tan sols el perfil, sinó el rol en el qual es
desenvolupi. I per això nosaltres ens hi abstendrem.

Quant a les esmenes presentades..., en el tema competencial
li diré que nosaltres ens abstendrem per una qüestió clara i és
que crec que s'ha de fer un plantejament molt més gros de la
cooperació i col·laboració interinstitucional perquè no siguin
els beneficiaris que pateixin aquest trasllat d'expedient, i per
això deixam aquest tema a una modificació possible del debat
que li deia abans o traslladava a la consellera per a la següent
legislatura, i per la qual cosa, nosaltres, en aquest sentit, no ens
oposam que hi pugui haver, crec que ho planteja el Partit
Popular, i vostès hi estan d'acord, al tema que puguin ser els
consells insulars o altres òrgans en què es pugui derivar,
aquesta col·laboració i valoració.

El que no pot ser és que hi hagi aquest parèntesi, de
vegades, o aquest conflicte competencial per la norma que
tenim a aplicar i que, insistesc, hem de valorar a la següent
legislatura, per una qüestió de temps i per a un marc molt més
ample, que ens han traslladat ja algunes entitats, especialment
les referides al tema de menors.

I nosaltres no li donarem suport, Sra. Durán, li he comentat
abans, a les esmenes en què xoquem, pel model que li he dit,
que vostès tenen unes esmenes plantejades, a una sí que ens hi
abstendrem, però a l’altra no li donarem explícitament suport,
pel que comentava, això, que, per tant, defensam que sigui
vigent. Tot i que entenem que hauria d'estar regulada aquí, en
això coincidim, i que, a més a més, hi haurà d'haver un debat
profund sobre aquesta situació, perquè és un tema palès durant
aquesta legislatura i que ha afectat els serveis públics per a
empleats públics de l'àmbit sanitari, com de l'àmbit
sociosanitari, amb unes mancances detectades de necessitat de
quadres, de manca de professionals, de pèrdua de professionals
i fugida de professionals també i, per tant, qualsevol peatge ara
mateix evidentment entenem que no que no és necessari que el
Govern ja s’hauria d'haver avançat a flexibilitzar això, també
a l'àmbit de la seva conselleria, Sra. Santiago.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, per posicionar-se respecte de les esmenes de la resta
de grups parlamentaris, té la paraula la Sra. Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bé,
començo la meva intervenció i don la benvinguda, tal i com ha
comentat la consellera d'inici, a totes les entitats del tercer
sector que lluiten contra la pobresa aquí, a les Illes Balears. I
també començo, tal i com ha fet també la Sra. Durán, doncs
agrair el to del debat en la tramitació d'aquesta llei de
prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, en
la qual tots els partits polítics, en principi hi donaran suport,
fins i tot VOX, o això esper, ja ho comprovarem en uns minuts,
perquè no han presentat cap esmena i perquè aquesta llei,
acomplim entre altres els articles 31 i 41 de la Constitució
Espanyola, i un partit constitucionalista, com diuen que són,
s'entén que no es poden ni abstenir ni votar en contra que
s’acompleixi la Constitució Espanyola.

Al llarg d'aquesta legislatura hem modificat la Llei 5/2016,
de 13 d'abril, de la Renda Social Garantida per protegir les
persones davant les emergències sobrevingudes, les quals hem
patit per la maleïda COVID 19.

La llei que avui aprovam és la consolidació del marc
legislatiu i normatiu de les prestacions socials de caràcter
econòmic de les nostres illes, respecte de les modificacions
realitzades que hem fet aquests darrers anys. En el tràmit
d'aquestes modificacions, via decret, a causa de l'emergència
que patíem i per donar resposta ràpida a la ciutadania, en els
debats, una de les queixes que tenien tots els partits de
l'oposició i que avui ho han manifestat, era que no es tramitava
per llei, perquè tots els partits poguessin fer les esmenes que
creien oportunes.

Doncs, bé, ja la tenim, el tràmit parlamentari tal i com
també nosaltres dèiem en els debats dels decrets. En total s'han
presentat 30 esmenes, de les quals més de la meitat s'han
aprovat en ponència i comissió i queden més o menys un poc
menys de mitja dotzena d'esmenes vives. Que s'hagin presentat
tan poques esmenes demostra que les coses es van fer bé. I avui
aprovarem una llei amb millores de les prestacions
econòmiques de les nostres illes. 

No repetiré totes les prestacions i totes les mesures que
recull la llei, perquè la consellera ho ha explicat molt bé, però
sí que ens agradaria posar en valor que a cada modificació que
vàrem fer en aquests anys enrere, i ara mateix, també, amb la
tramitació d'aquesta llei, s'han ampliat les cobertures dels
perfils, quanties a les prestacions i, entre d'altres, aquí, a les
nostres illes. Volem ressaltar una de les moltes millores, que
aquesta sí que la trobem molt important: la llei dóna eines i
facilita que les diferents administracions de les Illes Balears,
per donar les línies d'ajudes socials i de caràcter econòmic,
molt més àgil, donant resposta ràpida a la ciutadania. Aquesta
mesura permet complementar el catàleg de prestacions
econòmiques socials a Balears per cobrir les necessitats
bàsiques de les persones quan és una emergència sobrevinguda.

Reforçar el sistema de benestar, avançar en l'ampliació de
la cobertura de l'escut social per al perfil de les persones
potencialment beneficiàries, perquè ningú no quedi enrere és i
ha estat una prioritat des d'Unides Podem. La crisi econòmica
i social que ens ha deixat la COVID 19 ha provocat un retrocés
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en els avanços de la disminució de la pobresa i ha afectat de
manera més notable la població que ja estava en precarietat
abans de la pandèmia. Per a Unides Podem treure les persones
de la pobresa és essencial, i això passa per repensar,
complementar i enfortir les mesures socials, econòmiques i de
protecció que s'han implantat en els darrers anys. Així com
trobam d’imperativa necessitat repensar noves mesures per al
sosteniment de les persones, consolidar les que ja tenim com
ara fem amb l'aprovació d'aquesta llei, però també cal repensar
noves mesures per al sosteniment de les persones. Diferents
organismes internacionals, com el rector de l’ONU, per
l'extrema pobresa, o la Comissió Europea o el Fons Monetari
Internacional ens han alertat des de fa anys que el sistema de
protecció social tenia un important problema perquè no
arribaven a les llars les rendes més baixes i, com a
conseqüència, reduïa molt poc la desigualtat i la pobresa,
especialment la infantil.

Les prestacions de caràcter econòmic, com l'Ingrés Mínim
Vital, la Renda Social Garantida o les pensions no
contributives, entre altres, són la xarxa de seguretat econòmica
per a tots i per a totes, que garanteixen als ciutadans i a les
ciutadanes de les Illes Balears, que tenen una manca d'ingressos
mínima, comptin amb uns ingressos que permetin viure
dignament aquests ciutadans mentre duri la situació de falta
d'ingressos, per tal que no puguin arribar a l'extrema pobresa.

Les Illes Balears és una comunitat que té cura dels seus
ciutadans i ciutadanes, perquè garanteix complement a les
prestacions estatals i amplia la protecció amb l'escut social, i és
un èxit de tots els col·lectius de la societat civil que treballen en
la lluita contra la pobresa dels treballadors i de les treballadores
dels serveis socials públics, els quals durant molts d'anys han
demandat que totes les institucions públiques adoptin mesures
de prestacions socials, econòmiques per tal de garantir uns
ingressos mínims, mínims, a la població.

Així s’ha fet, no només va ser pionera a les Illes Balears en
posar en marxa la RESOGA, sinó que, a diferència d'altres
comunitats, amb l'entrada en vigor de l'Ingrés Mínim Vital s'ha
adaptat i s'ha complementat.

Es diu que la pobresa és una opció política i des d'Unides
Podem tenim clar que la nostra política és de la justícia social.
Les mesures de prestacions socials econòmiques són mesures
que, per una banda, són justícia social, però, per l'altra banda,
d'eficiència econòmica, són mesures de justícia social i de
redistribució de la riquesa, perquè els recursos que aporten
entre tots a les arques públiques serviran en major mesura per
aportar als que menys tenen, i són mesures d'eficiència
econòmica, perquè les prestacions econòmiques que arriben a
les llars no acabaran a països fiscals, sinó que entraran
directament en el consum de la nostra comunitat autònoma per
a les necessitats bàsiques que té cada dia una llar per cobrir
aquestes necessitats.

Per què dic tot això? Perquè, amb referència a les esmenes
que queden vives, mantenim el posicionament que hem tengut
en ponència i comissió, les rebutgem. Algunes esmenes
presentades fan referència a la llengua i la resta proposen més
traves burocràtiques a les sol·licituds o al manteniment de les
prestacions i, sincerament, trobem que no milloren el text

legislatiu, entenem que es presentin com a raó política de les
diferents formacions polítiques que les presenten, però no
milloren el text legislatiu.

Des d’Unides Podem lamentem molt que des de determinats
sectors, no només polítics, com els partits de la dreta o
l'extrema dreta, sinó d'altres sectors, intenten posar a l'imaginari
col·lectiu la idea que les prestacions de caràcter econòmic que
es donen des de les diferents administracions a les persones
més necessitades, són propenses aquestes persones a cometre
fraus, a viure de paguitas amb els diners públics, volen posar
a l'imaginari col·lectiu que tal vegada la persona que cobra
aquesta prestació de caràcter econòmic doncs és una persona
que és al sofà de casa seva, amb una cerveseta  a la mà, que viu
de les arques públiques, i la realitat es troba molt enfora
d’aquest mantra. Tots els indicadors diuen que el frau en
aquests tipus de prestacions és un percentatge molt reduït,
insignificant.

Senyors i senyores diputats, les persones en situació de
vulnerabilitat que cobren una prestació econòmica volen deixar
de ser pobres i sortir del forat de precarietat i vulnerabilitat en
el qual es troben, i aquestes ajudes els serveixen per no caure
més a baix i per poder tenir una vida mínimament digna. Els
fraus a les arques públiques realment el fan altres, els que tenen
els doblers en els paradisos fiscals, els que no paguen els
imposts, no les persones vulnerables que necessiten rebre una
prestació per pagar la seva necessitat. Mostra d'aquesta mirada
de frau per part de les persones vulnerables que reben aquesta
prestació, la gran totalitat d'esmenes que queden vives volen
fiscalitzar més les persones que opten a una prestació de
caràcter econòmic i/o demanar més requisits i dificultar les
sol·licituds a les prestacions.

Rebutgem aquestes esmenes, perquè es troben molt enfora
del model que volem des d'Unides Podem. Tenim un problema
de burocràcia a les administracions que, lamentablement,
paguen els ciutadans i les ciutadanes, que costa molt accedir a
les ajudes i a les prestacions en les diferents administracions,
pel laberint burocràtic que pateixen. I des d’Unides Podem
volem transformar l’arrel del sistema econòmic i social, i que
produeix la pobresa a la nostra comunitat autònoma, però
també al nostre país.

Per això, volem posar en marxa la renta garantida estatal,
fins que no arribi la renda universal. La renta garantida que
proposem serà per a totes les llars que es troben sota el llindar
de la pobresa i l'únic requisit, per rebre automàticament aquesta
prestació -automàticament aquesta prestació- serà tenir una font
d'ingressos inferior a 2.100 euros en els darrers tres mesos.

Simplificació burocràtica i garantir ingressos per a tots els
ciutadans i ciutadanes és el nostre model. És per això que
votarem en contra de les esmenes que queden i votarem a favor
de tots els articles de la llei, perquè una societat amb un escut
garantit és una societat més lliure, més feminista i més
equitativa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, per posicionar-se respecte de les esmenes de la
resta de grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Molt bon dia, senyors diputats i diputades, o bones tardes,
per a mi és bon dia.

Em sum...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques que diu: “tot el dia”)

..., tot el dia, bono, fins que han dinat almanco, però això
tampoc supòs que és un tema que no incumbeix molt.

Sí que em vull sumar al capítol de benvingudes i
d'agraïments i, molt especialment, a EAPN, als gerents, a
l’actual president, a la presidenta emèrita, que sempre és un
honor rebre-la en aquesta casa, la Sra. Jordà, i crec que, en
aquest sentit, també, als directors generals i també a tots els
grups polítics, perquè, certament, és que és una imatge que es
pot comuna moltes vegades, de veure gent que és capaç de
parlar de manera assossegada, amb un debat honest i que hem
pogut parlar molt detingudament de les coses.

I vull explicar, perquè és vera que tenim un format que quan
tot arriba al Ple, només arriben aquelles esmenes que no han
estat aprovades en comissió i, per tant, quan un passa votar
aquí, de les que queden vigents, que moltes ja no s’accepten, és
a dir que arriben aquí perquè ja no s'han acceptades, bono, i
sembla que “i aquells són uns monstres i no n’han acceptada ni
una”; no és així, és una qüestió que des que va començar la
seva tramitació, és a dir, quan vostès ja havien fet i havien
participat de tot un procés participatiu, que em consta que ja va
ser profitós en si mateix, i de quan comença aquí la tramitació
parlamentària és quan també comença aquest debat, que, com
els deia, ha estat intens i ha estat profitós, i serè, sobretot per
part de tots els grups polítics, com no podia ser d'una altra
manera.

Ara que arribarà el final de legislatura, ve un poc l’hora de
passar comptes i passar comptes ens servirà, és a dir, allò que
ens havíem planificat al principi de legislatura i que forma part
dels Acords de Bellver, totes aquelles fites que s'han
aconseguides, però molt especialment si hem tengut la capacitat
de donar resposta als diferents reptes que aquesta legislatura
se’ns han plantejat. I, com tots saben, ha estat una legislatura
mogudeta.

Vàrem començar tot el tema de la COVID, és a dir, si ens
ho haguessin dit a Bellver fa quatre anys no ens ho haguéssim
cregut ni damunt set trones que ens podia passar una cosa com
la pandèmia, amb tot el que això ha suposat. O fins i tot haver
de combinar una normativa que ja teníem amb una altra
d’estatal, mitjançant la implantació de l'Ingrés Mínim Vital, i
darrerament, evidentment, la guerra a Ucraïna, la guerra que va
molt més enllà de la invasió militar de Rússia a Ucraïna, sinó
que ja hem de parlar d'una confrontació entre orient i occident
i, molt especialment, d'Europa i Estats Units contra Rússia.

I això, evidentment, una càrrega que no només es lliura amb
armes, sinó que les armes no només són de foc sinó que poden
ser de moltes castes d'armes, com per exemple l’econòmica,
com la inflació mateixa, que, evidentment, és una arma en mans
de països en guerra.

I per això era necessari fer aquesta adaptació normativa,
perquè també no ens hem d'enganar que un dels grans reptes als
quals ens hem hagut d'afrontar, evidentment, és la part
administrativa, el repte administratiu, de tenir moltes vegades
un tipus de normativa, un tipus de legislació que no permet el
que se’n diu “l'agilitat”, que, evidentment, en el que afecta a
serveis socials és un dels grans fonaments, és a dir, la capacitat
que hem de tenir de poder donar resposta immediata.

La consellera, a la mateixa exposició, parlava de Sant
Llorenç, parlava de donar una ajuda que era del tot necessària,
que era del tot imprescindible i, per tant, aquesta ajuda, que era
necessària i imprescindible, s'havia de fer de manera
immediata. I ens trobàvem ara mateix en aquesta mateixa
circumstància, de poder actuar de manera immediata.

És vera que al principi, i especialment a la presa en
consideració, vàrem parlar de si s'havia d'haver tramitat com a
una llei o si el decret era la millor fórmula, i crec que els
esdeveniments han demostrat que era la millor fórmula; crec
que a dia d'avui, si no, el nivell de les coses i, especialment, la
setmana passada la consellera mateixa ens ho explicava,
evidentment, no hauria estat possible sense aquest decret per
poder tenir tota l'agilitat que, evidentment, s'ha de tenir en unes
circumstàncies com la que ens han tocat viure.

Crec que de la resta d'esmenes ja n'hem pogut parlar durant
tota la seva tramitació. Només vull reiterar l'enhorabona a tots
els agents que hi han participat i, especialment, a tots els partits
polítics, a tots, que, sense cap dubte, han pogut generar aquest
ambient de debat, que és tan necessari, és a dir, tant per al
producte final, com també perquè la ciutadania vegi que els
polítics, a més de barallar-se, també són capaços de parlar i
d'arribar a acords. I això, sense cap dubte, dins un context
bèl·lic, crec que és un dels millors missatges que podem donar
a la ciutadania d'aquestes illes.

Per tant, a tots vostès moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, per posicionar-se respecte de les
esmenes de la resta de grups parlamentaris, té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Hoy no sé qué les han dado de
comer a las miembros de Unidas Podemos que llevan toda la
mañana intentando decirnos qué tenemos que votar. En la ley
anterior, su compañera, diciéndonos que nos atreviésemos a
votar que no, como si en VOX necesitáramos mucho que
atrevernos a algo, y luego, ahora, usted, diciendo que cómo
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podría votar en contra, o la abstención de esta ley. Pues ahora
le explicaré por qué nos vamos a abstener de esta ley, por
mucho que cumpla los preceptos constitucionales.

A ver, no vamos a votar en contra, porque en el fondo esta
ley es una consolidación, unificación de normas, que rigen las
prestaciones sociales; les pone orden, las clarifica y agiliza la
concesión de estas prestaciones, entonces, en contra de esto no
tenemos nada, todo lo que sea dar seguridad jurídica, clarificar,
unificar criterios y hacer, por decir de alguna manera, un
adelgazamiento de normas dispersas y demás, y darles un
cuerpo único, pues es bueno, eso es bueno, por eso no vamos
a votar en contra.

Ahora, el problema es que nosotros somos contrarios a la
filosofía que rige este tipo de prestaciones sociales, contrarios
por muchísimas cosas.

La primera, yo no sé usted en qué mundo vive, y no sé
ustedes, la izquierda, en qué mundo viven, pero el fraude a las
prestaciones sociales existe, y se puede comprobar todos los
días. Le voy a contar un caso del que yo, personalmente, he
sido testigo: una persona que va a un lugar determinado, a ver
cómo está el tema de su prestación; le dice la persona
encargada: es que esto no... me tenía que traer unos papeles tu
mujer; y dice: no, no es mi mujer, no estoy casado, porque, si
no, no le darían la prestación de madre soltera. Y cómo estas
todos los días. 

La picaresca, por desgracia, en este país existe en todos los
estratos. Por eso no podemos entender que ustedes se opongan
a aquellas enmiendas que se han presentado para intentar poner
un poquito de orden y control. No es suficiente que una persona
haga una declaración jurada, de que sigue manteniendo las
mismas circunstancias que dieron origen a esa prestación.
Nosotros, como poderes públicos, también tenemos una
obligación de gestionar con muchísimo rigor ese dinero que es
de todos los ciudadanos, y lo único que se les pedía es aplicar
ese rigor en el gasto de este dinero público que sale de los
impuestos de los ciudadanos.

No nos oponemos, ni muchísimo menos, a que existan
prestaciones sociales, nos oponemos al fraude, por supuesto, y
el fraude existe y se comete. Y si nosotros, encima, queremos
evitar cualquier tipo de control por aquello de que las personas
vulnerables...; las personas vulnerables tienen derecho a esa
prestación, pero tienen que estar sujetas exactamente a las
mismas normas que el resto de la ciudadanía. Es esta insistencia
en crear ustedes grupos con diferentes calificativos que tengan
una serie de derechos o de privilegios, la mayoría de las veces.

Lo hemos discutido antes, el tema de las mujeres, querían
ustedes crear una serie de grupos a los que quieren ustedes
dopar o privilegiar con una serie de ayudas que, a veces, no son
necesarias. El otro día me enteré de que, por ejemplo, el
Ministerio de Cultura da más dinero a una película porque haya
más mujeres en el reparto o en los cargos directivos, que
porque el director haya tenido un Óscar,  y ¡así nos va, y así nos
va en todo!

Evidentemente, las personas vulnerables están obligadas a
cumplir los criterios objetivos que marca el Reglamento para

tener esta prestación, a cumplirlos y es obligación del
prestatario, de aquella persona que da las prestaciones, el saber
si se cumplen con todo rigor las circunstancias que dan origen
a esa prestación, y vigilar y castigar a aquellas personas que
cometen fraude, que las hay y muchas, las hay y muchas.

También somos contrarios a esta filosofía de dar sin
ninguna otra consideración que, por ejemplo, el marco de
ingresos. Nosotros creemos que hay que establecer un principio
de preferencia nacional en las ayudas sociales, lo hemos
defendido siempre y no lo ocultamos, nosotros estamos a favor
de un principio de preferencia nacional en las prestaciones,
porque cualquiera de nosotros entendería que antes se ayuda a
un hijo que tenga una necesidad, que al vecino del quinto,
primero ayudas a tus hijos y luego ayudas al vecino del quinto.
Esto funciona así, no es una cuestión de egoísmo, es una
cuestión de supervivencia, de lógica y de racionalidad. Ustedes
lo ven de otra manera, no hay ningún problema.

Y si hubiera una razón para votar en contra de esta ley,
bastaría la disposición adicional sexta, que reza lo siguiente:
“Si transcurrido el término de dos años, no se acredita el nivel
de conocimientos de la lengua catalana, exigido para el acceso,
estas personas serán removidas de su puesto de trabajo por falta
de adecuación a las funciones de este, mediante un
procedimiento contradictorio y oídos los órganos de
representación del personal correspondientes. La remoción
supone el cese en su puesto de trabajo obtenido en el
correspondiente proceso selectivo, y la pérdida de este puesto.”
¿Ustedes creen que esto es de recibo?

O sea, lo que nos importa es si la persona en cuestión tiene
o no tiene los conocimientos de catalán, teniendo en cuenta,
además, que... -yo sé que la Sra. Santiago no es ajena a la
realidad de las cosas-, que la mayoría de personas que reciben
una prestación no tienen, ni de lejos, ni de lejos, como lengua
materna la lengua catalana, o sea, esta necesidad de que las
personas que trabajan en las prestaciones sociales tengan el
dominio del catalán me parece absurda. Nosotros lo hemos
dicho por activa y por pasiva, lo consideraremos un mérito,
jamás un requisito, porque queremos en la administración
pública trabajando a los mejores, a los mejores.

Y desde luego no estaremos nunca a favor de quitarle a una
persona su puesto de trabajo, simplemente porque no pueda
presentar en el transcurso de dos años el correspondiente
requisito de catalán, y votaremos en contra de esta disposición.

Del resto de la ley nos abstenemos, no votamos en contra.
Consideramos que, por supuesto, hace falta que existan este
tipo de ayudas sociales.

Nos complace que se agilicen los términos y los plazos para
dar estas ayudas sociales, pero no podemos compartir ni la falta
de control absoluto con la que ustedes, de manera... a veces
parece que discrecional, quieren repartir este dinero, ni, por
supuesto, podemos avalar el hecho de que no exista un
principio de preferencia nacional en la concesión de estas
ayudas sociales. Porque el otro día, curiosamente, parece que
lo hacen ustedes a propósito, pudimos ver una entrega de llaves
de pisos de protección oficial, creo que era en Menorca: es que
la Sra. Armengol, cada vez que entrega una llave, nunca, nunca,
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nunca, no sé por qué, sale una foto entregando la llave de esas
viviendas sociales a un ciudadano de origen español. Yo no sé
si es a propósito o es porque no hay ningún ciudadano de
origen español que tenga acceso a estas viviendas de protección
oficial.

Gracias, Sr. Presidente. 

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, per posicionar-se respecte de les esmenes d'altres grups
parlamentaris, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Jo, si m’ho permet, intervindré des
d'aquest escó, que també estic convençuda que aquesta cambra
i la resta de convidats agrairan la meva brevetat.

Des de començament vam donar suport a aquest decret llei
que avui ja serà llei, i, de fet, no vam presentar ni esmenes,
perquè vam considerar que el seu contingut era correcte i
eminentment tècnic. Tot i no haver participat a la ponència de
la llei, perquè en va formar part el Sr. Sanz, tenim entès que hi
va haver ganes d'entesa, la qual cosa s'ha traduït en l'acceptació
d'esmenes que milloren el text de sortida, de la mateixa manera
que s'hagin presentat una trentena d'esmenes vol dir que, en
línies generals, hi havia un consens amb el text.

Nosaltres mantindrem el sentit de vot fet a comissió. I sí
que volem agrair a totes i tots els portaveus de la comissió que
hagueu estat capaços d'entendre-us i aconseguir un millor text
legislatiu, perquè la pobresa i la desigualtat són terrenys massa
fràgils per edificar democràcies fortes.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista, per
posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula la Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

President, bon dia, senyors diputats, senyores diputades,
consellera, representants de les institucions que avui ens
acompanyen i també a totes les entitats amb les quals tenim el
pacte de lluita contra la pobresa, la xarxa EAPN, benvinguts a
la cambra.

Nosaltres, en primer lloc, ens volem referir a quin ha estat
el tarannà de les negociacions, he de dir que, evidentment, ens
trobam davant un decret llei que s'ha intentat consensuar, o
aquesta almanco ha estat la voluntat de tots els partits, al
màxim, malgrat les discrepàncies que puguem tenir amb el
model, amb la dreta i amb l'extrema dreta; sí que he de dir que
he passat molt de gust a títol personal de poder debatre i de
poder confrontar amb la Sra. Durán, moltes de les seves

esmenes i altres esmenes, perquè consider que, veritablement,
han millorat aquest text.

Dit això, evidentment, ens trobam amb una regulació que
pretén, de qualque manera, posar les bases de les prestacions
socials de caràcter econòmic que s'emmarquen dins els serveis
socials de les Illes Balears i que esperam que avui, a la fi, es
pugui convertir en llei.

I permeti’m que, en primer lloc, parli de la nostra
contribució a aquest decret llei; per als i les socialistes, per a
nosaltres era molt important que aquesta llei pogués fer una
menció expressa al compromís per la igualtat d'oportunitats de
les persones, des de la cohesió social, amb una garantia d'uns
ingressos econòmics mínims per a tothom, uns ingressos
mínims que s'han d'adequar al nivell de vida de les Illes
Balears.

Així com, també, que es vegi emmarcat l'objectiu global de
la Unió Europea per aconseguir que, a un moment de canvis
estructurals, els serveis i recursos siguin universals, amb el
repte de garantir, evidentment, els ingressos necessaris i els
recursos adequats per poder viure dignament sota directrius
polítiques que compartim: la universalitat, la igualtat i la
solidaritat.

I pel que fa al tema dels ajuts d'urgència social, hem volgut
elevar a categoria de llei, i no sotmetre a la voluntat política del
moment, el suport i els recursos als consells insulars, a les
mancomunitats i ajuntaments, en el marc del Pla de
finançament que s’acorda a la Conferència Sectorial de Serveis
Socials, per tal de contribuir d'aquesta manera a una major
equitat i a una major qualitat en les prestacions d'urgència
social.

Aquests, entre d'altres, han estat els punts que hem volgut
introduir a la llei i que vull agrair a tots els grups parlamentaris
el seu suport durant la tramitació. Dit això, pel que fa a la
contribució de la resta de partits, vull valorar que coincidim
plenament amb les aportacions que ha fet el Partit Popular
sobre la importància de reflectir aquest cofinançament per part
de les administracions, pel que fa a les ajudes urgents, també
amb el reconeixement de la fragilitat del nostre mercat laboral.

Per a vostè, Sra. Durán, era molt important que es pogués
veure reflectit el que recollia l'informe de FOESSA quant a la
temporalitat del mercat laboral, però deixi’m que li digui que,
precisament per això, hem dit que sí a la reforma laboral que ha
permès consolidar un 80% de la contractació indefinida a les
nostres illes; hem dit que sí a l'increment del salari
interprofessional, que afectarà a un increment d'un 8% a 44.000
treballadors i treballadores de les nostres illes, i hem estat
capaços de participar en la signatura dels convenis en matèria
d'hoteleria, on els salaris hauran augmentat al sector un 25% en
7 anys, i també del conveni de les residències privades i centres
de dia, que pujaran un 41% els salaris en 4 anys.

I crec que en aquest aspecte, les darreres xifres
econòmiques i d'ocupació, malgrat la situació difícil que vivim,
ens avalen.
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Pel que fa a Ciutadans, hem arribat a un acord rellevant i
que jo també vull posar de manifest avui aquí, que és amb el
tema de la Comissió Interdepartamental d'Estudis, dels
complements de rendes diferents que no siguin a les pensions
no contributives. Finalment, la comissió haurà d'emetre aquest
informe, un informe que reculli aquesta anàlisi i aquest estudi
realitzats amb la finalitat, evidentment, de fer propostes de
millora. Per a nosaltres també era molt crucial que es deixàs
constància que aquesta actualització de les quanties aniria
lligada o s’adequaria al cost de la vida de les Illes Balears.

Si bé, però, en política confrontam models, i és cert que en
segons quins aspectes no hem pogut tenir acord: un seria el
tema dels requisits per a la RESOGA, aquí discrepam amb el
Partit Popular i El Pi, amb el PP, respecte de la unitat de
convivència, pensam que aquesta ha d’estar constituïda 6 mesos
abans de la sol·licitud, i no 12; i amb El Pi, respecte de
l'acreditació de la residència, pensam que 12 mesos són adients
i no 24, com proposen vostès.

El mateix, amb els requisits de la renda d'emancipació,
nosaltres pensam que n’hi ha prou amb l'acreditació de la
residència a les Illes Balears i no amb un mínim de 12 mesos.

També, un altre punt discordant el tenim amb el tema de les
obligacions de les persones destinatàries: el tema de la
declaració responsable. Malgrat que a l'anterior decret es
mantenia, com s’ha explicat aquí, hem considerat necessària la
seva eliminació perquè hi haurà mecanismes per poder revisar
aquestes dades i perquè és una gestió que consideram del tot
innecessària, i perquè són els mateixos perceptors els que han
d'avisar a l'administració si la seva situació canvia, i perquè
també, a més, la mateixa administració preveu realitzar-ho
d'ofici.

Un altre punt discrepant és el tema de les delegacions
competencials de la RESOGA o de la renda d'emancipació que
plantejava el Partit Popular. Nosaltres partim de la premissa
que la llei defineix prou bé la naturalesa de les prestacions i que
els consells i ajuntaments s'han d'especialitzar en aquestes
ajudes, des de la complementarietat, insistesc, des de la
complementarietat i, precisament, per la proximitat que tenen
amb la ciutadania pensam que són les més idònies per poder fer
aquesta tasca.

Això no vol dir que les rendes mínimes d'inserció s'hagin
eliminat, perquè vostè ha emprat un terme, que ens havíem
carregat les rendes mínimes d'inserció, -no, no, no- això no vol
dir que vulguem defugir de l'obligació que tenim com a
administracions per atendre aquesta situació, sinó tot el
contrari, no volem fer com va fer -i li he de recordar- el Govern
de Madrid, quan es va posar l’Ingrés Mínim Vital, que llavors,
automàticament, va llevar les rendes mínimes d'inserció, no.
Nosaltres volem que totes les administracions s'impliquin en
totes les prestacions econòmiques i socials i participin, i
precisament el Consell de Mallorca en aquests moments ha
posat en marxa una prestació per a la inserció social i laboral,
des d'aquesta complementarietat de la qual parlava. No sé si
tots els consells poden dir el mateix.

Altrament, també pensam que ens trobam davant una bona
llei i que es complementarà també amb lleis aprovades

recentment dins l'àmbit estatal pel Govern de coalició
progressista: una és la Llei de famílies, que equipararà els drets
de les parelles de fet als matrimonis, ampliar permisos per a les
cures i les prestacions també per a les famílies i estén a més
famílies la protecció que fins ara estava reservada únicament
per a les famílies nombroses, i una altra és la Llei de serveis
socials, que pretén assegurar una protecció i l'autonomia de
totes les persones i promoure la convivència, la primera llei en
democràcia de serveis socials.

Altres aspectes que van lligats a això -s'ha parlat aquí- que
és, evidentment, el projecte d'inclusió de l'Ingrés Mínim Vital
i que, a dia d'avui, és un dret subjectiu i que garanteix aquest
nivell mínim de renda a 1.406.850 persones en situació de
vulnerabilitat.

A tot això, s'han inclòs totes les mesures de l'escut social
que va posar en marxa el Govern de les Illes Balears i s'ha
tengut en compte, també, l’experiència de situacions -com s’ha
explicat aquí- de Sant Llorenç, perquè puguem tenir eines
legislatives per poder fer front a segons quines determinades
urgències socials.

Per tant, els i les socialistes donarem suport a aquesta llei,
perquè pensam que és una bona llei, perquè ordena les
prestacions econòmiques socials de les Illes Balears i s'ajusta
als nostres valors i principis: la universalitat, la igualtat i la
solidaritat. 

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gamundí. Començam el torn de rèpliques i
contrarèpliques i, en primer lloc, pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No hi ha intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Intervendré des d'aquí, intervendré
des de l'escó i esperaré i procuraré que sigui una intervenció
breu.

Primer de tot, he de dir que nosaltres ens reafirmam que
totes i cada una de les esmenes que vàrem presentar només
tenien una funció, un objectiu, que era millorar el Decret
7/2022, llei que es convertirà avui, i que -com he dit abans-
nosaltres li donarem suport a tots els articles, excepte a la
disposició final sisena.
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Per això m'han sorprès una sèrie de qüestions. Ara que he
explicat el per què de totes les nostres esmenes que havíem
presentat i m'ha sorprès la intervenció de la Sra. Cristina
Mayor, quan no ha tengut res a veure amb la intervenció que
havíem tengut i amb el debat que havíem tengut dins ponència,
ja sé que avui té audiència, té públic i potser fins i tot podrà fer
un vídeo per poder penjar a xarxes, però, la veritat, que vostè
em digui a mi que l'esmena 9582 o l’esmena 9583, que l'únic
que feien era recollir, exactament igual, el mateix que es
recollia en el Decret 10/2020, i que ja se sap que el Partit
Popular sempre pensa que hi ha frau darrera de cada perceptor,
això no és vera.

Per tant, com que jo no li toler, Sra. Mayor, i la mir a vostè
directament, no toler que vostè digui que nosaltres pensam que
la gent s'ho gasta en cervesetes, i que estan al sofà de ca seva
sense cercar feina, crec que ha estat totalment desafortunat i li
he de dir. I, a més, això que vostè ha dit aquí avui a la tribuna,
no ho va dir en cap moment, de fet, vàrem parlar prou d’aquest
tema, de fet, vostè em va dir, em va treure fins i tot una
legislació que s'havia de veure a nivell estatal. Per tant, el to del
debat que vàrem tenir en ponència no tenia res a veure amb el
que vostè m’ha dit aquí. No, Sra. Mayor, nosaltres ho hem
reflectit perquè crèiem que estava bé així com estava, repetesc,
en el Decret 10/2020, i per això ho hem defensat. Però no digui
que és que nosaltres pensam que darrere de cada perceptor hi
ha un possible defraudador, no ho hem dit en cap moment. Per
tant, creia que ho havia de dir.

La meva primera intervenció he intentat que no fos gent
política i he intentat no ficar afegitons i és vera que vàrem
parlar del tema de la temporalitat, i crèiem que era important
quan parlàvem de l'informe d’EAPN o de l'informe de
FOESSA o quan parlàvem de l'exposició de motius, que
nosaltres no hem fet cap batalla i cada transacció que vostès ens
han proposat, com que el que volíem era millorar, no hem posat
cap trava ni una. Però és que també a l’informe FOESSA,
també a l’informe EAPN, també a tots els informes que vegem
de pobresa diuen que si aquí, a aquesta comunitat autònoma,
tenim un augment molt gran de pobresa i la pobresa se’ns
cronifica, no només és per la temporalitat, també és per un
problema d'habitatge, que en aquesta comunitat autònoma, des
de fa set anys, des de fa vuit anys que governa l'esquerra, ha
empitjorat i ha empitjorat. 

Hem de recordar, Sra. Gamundí, que a aquesta comunitat
autònoma se’ns ha dit que es recuperarien, amb una Llei
d'habitatge que es va fer a la passada legislatura, se’ns va dir
que es recuperarien mil habitatges que tenien els bancs, que
aquests mil habitatges dels bancs serien per a lloguer. Bé,
doncs de l'expropiació forçosa dels mil habitatges dels bancs se
n’han expropiat 16 i d’aquests 16 habitatges expropiats als
bancs ni tan sols tots s'han llogat.

Tenim un problema greu d'habitatge que fa que cada dia la
pobresa es cronifiqui i es cronifiqui cada dia, gràcies a
polítiques de l'esquerra, que nosaltres consideram equivocades,
Sra. Gamundí, no millori i que tenguem aquests treballadors
pobres, treballadors i autònoms que, malauradament, perquè no
arriben a final de mes, o han de compartir habitatge o han
d'anar a una cua de la fam, que tampoc no hem estat capaços
d’eradicar. 

Per això, nosaltres sempre hem votat a favor de tots els
decrets de serveis socials per millorar aquesta situació, sempre,
i a cada debat hem fugit d'un debat polític que consideràvem
que en això no hi havia de ser, i que tots havíem d'anar a la una,
i hem aplaudit cada subvenció que s’ha donat a les entitats que
han hagut de veure augmentades les seves necessitats, fins i tot
dels bancs d'aliments, quan han disminuït les aportacions de
fora, cada vegada hem estat a favor de totes aquestes
aportacions extraordinàries que una situació provocada per la
pandèmia i a causa d’una dependència del turisme ha fet que
per a Balears fos molt, molt dur.

Fins i tot tenim tota una sèrie de dades de l'Observatori que
ens deien que un 50% d'aquelles 34.000 persones que teníem
aquí, amb pobresa severa, no tenia cap tipus d'ajuda ni cap
tipus de subvenció econòmica; com totes aquelles persones que
a priori damunt el paper podien tenir la RESOGA concedida i,
de fet, la tenen, però que després és impossible que la cobrin
perquè no tenen un compte bancari. I tot això vostès no ho
diuen.

Hi ha moltes coses per arreglar, però intentem almanco que
els discursos polítics que quan ens posam a fer feina i quan no
hi ha focus som capaços d'arribar a acords, després quan hi ha
focus no els traguem per fer mal al contrari. Avui no era un dia
per a això.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Aprofitaré per dir que ni aquest diputat
ni el meu grup a les seves intervencions no s’oblida de saludar
i d’agrair la compareixença de representants d'entitats, no ho he
fet abans, però es presumeix, evidentment, que vostès són ben
acollits pels 59 diputats i diputades de la casa i per tot el seu
personal. Disculpau, de totes maneres, perquè m'ho han
recordat les intervencions d'altres companys i companyes.

I volia només fer aquesta referència, però, és clar, aquí s'han
fet unes al·legacions que explícitament o implícitament han
qüestionat i han estereotipat intervencions i conceptes que
nosaltres no compartim, ni ens donam per al·lusions, però si
aquí s’explica un tarannà que s'ha dut a ponència i s’ha dut a
comissió, llevat de la intervenció de la Sra. Gamundí, de la Sra.
Font i del Sr. Ensenyat, Unidas Podemos avui ha fet, ha emprat
una fal·làcia ecològica per imputar membres de l'oposició,
grups de l'oposició, en la línia que els que hem presentat certes
esmenes, no només de millora del text, sinó de millora de la
gestió, o els qui li hem donat suport, en aquest cas a la
declaració responsable, som uns irresponsables, burocratitzam
i estereotipam l'usuari.

Jo crec que la seva intervenció, li deman, jo sé que vostè du
un discurs preparat, discurs del seu del seu partit, però que faci
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una rectificació, primer, perquè no es corresponen amb l'actitud
ni l'aptitud duta a la ponència ni a la comissió per cap membre
del Govern i, per això, arribam aquí constructivament al debat
que hem fet. I, segon, perquè és fals.

I li diré més, si es demana una declaració de responsabilitat,
que ja hi era, és el mínim nivell, quan un treballador públic que
està a l'administració o les entitats que són les que fan mediació
de la tramitació no ha de caure en la seva responsabilitat. És
presumir coses. I és el  mínim requisit plantejat que es demana,
una declaració de responsabilitat, on permet llavors a
l’administració tenir una actuació objectiva per dur a terme un
procediment administratiu. 

I li puc assegurar que -moltíssimes gràcies, consellera-, li
diré més, que són del seu departament, perquè aquí tots parlam
amb treballadors públics, això és molt petit, els que estan
indignats per detectar que s’eliminen traves... -traves no,
perdona, les traves s’han d'eliminar totes-, però procediments
bàsics per a l’expedient de concessió d’un (...), i en aquest cas
la declaració responsable. Per això, sí, nosaltres també hi
parlam, consellera, i amb molts de treballadors, i vostè i jo hem
estat a l'administració, no només vostè, jo també. 

Per tant, nosaltres per això hem donat suport i vostè ens ha
tractat d’irresponsables i de presumir que aquests són uns...
vaja!, que són uns abusadors de prestacions públiques. Ni molt
manco. Per això li hem donat suport al decret i per això li hem
donat suport a les modificacions que s'han fet del decret.

Però la seva intervenció jo la trob desproporcionada, i li
diré personalment que desafortunada. Per tant, li deman a vostè
que la matisi o que l’especifiqui si realment considera que a
qualsevol de les intervencions o amb aquestes esmenes tal com
estan redactades nosaltres entenem que compartim aquesta
avaluació que s’ha fet. Ja li dic que no, perquè si no els qui
varen fer el decret del 2020 han rectificat perquè s'han donat
per al·ludits que presumim que són uns cerveceros i uns
abusadors i, per tant, l'han eliminada. Jo no crec que quan
vàrem posar això el 2020 al decret això hi era, no, no,
evidentment, consellera, que no hi era, i li dic que no hi era.
Però ara, si no hi és, no se’ns ha de tractar com se’ns ha tractat
als que hem donat suport a aquesta fórmula. 

Crec, consellera, que s’hauria d'escandalitzar més per la
intervenció que ha fet un grup que dóna suport al seu govern i
no tant pel treball que hem fet els que des de l'oposició hem
contribuït també a aquest decret, no per millorar només el text,
sinó l'aplicació d'aquest decret, que és l’important per als
usuaris i per a les entitats que són presents avui. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies, Sr. President. A la meva intervenció,
pràcticament, el que he volgut transmetre és que estam en

contra de tot el laberint burocràtic que hi ha i de poder
justificar d'aquesta manera el que entenem que en aquesta
cambra parlamentària, però sobretot a moltes altres cambres
parlamentàries, on sí que s’han ficat més traves a tots els
avanços en tema de prestacions i avanços socials que s'han fet,
precisament és a tot el tema del frau. És més, o sigui, aquí han
sortit diferents partits justificant que sí que s’ha de fer un frau,
o sigui, que es fa frau en rebre tot el tema de prestacions
econòmiques i que s’ha de controlar més per part de
l'administració, cosa que ja es fa i, a més, es fa anualment.

I sí, Sra. Durán, és més, a ponència ho vam dir, la Llei de
serveis socials, que es troba també al Congrés en tràmit
parlamentari, precisament una de les coses que alleuja és
precisament tot aquest tràmit burocràtic, i és això. Llavors,
nosaltres entenem que no s'han de ficar més traves
burocràtiques perquè les persones que viuen en extrema
pobresa i que poden  ser susceptibles d’adquirir aquesta
prestació, no tenen ànims de frau. Per tant, el que s’ha de fer és
simplificar molt més. 

És més, bé, és curiós que aquí es facin tot de traves per a les
persones perceptores posant més requisits i posant més
impediments per a les sol·licituds, per evitar que sigui així de
forma més àgil, hi ha altres maneres de ficar traves a nivell de
transparència o a nivell de fraus, on sí que ja es fa, com ja ho
he comentat abans amb les persones que tenen als paradisos
fiscals on no paguen els imposts corresponents. 

(Remor de veus)

Tot i així, avui estam d'enhorabona, surt una llei endavant
de prestacions de caràcter social aquí, a les Illes Balears, que,
bé, que és tot un paquet de mesures prou important per a totes
les persones de vulnerabilitat, però també, per altra banda, s'ha
de pal·liar, com aquí també ja s’ha dit, i la Sra. Durán sí que hi
ha fet referència, per pal·liar la pobresa no només és amb
paquets de prestacions, que és el que fem avui, també és tenir
un treball digne, amb un salari mínim i digne, com l'aprovació
d'avui del Salari Mínim Interprofessional de 1.080, cosa que es
vota en contra; tenir un accés a l'habitatge digne, amb uns preus
dignes i no abusius com hi ha ara. En pal·liar tot això farem
front a l'estructura de pobresa severa que tenim aquí a la nostra
comunitat.

Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, president, no en farem ús, gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 152 / 14 de febrer de 2023 9563

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Con permiso, Sr. Presidente, intervendré desde el escaño y
con auténtica verdadera brevedad. Algún día -estoy
convencido- la izquierda entenderá que la mejor manera de
luchar contra la pobreza es que no haya pobres y la manera de
que no haya pobres es que haya las condiciones laborales,
sociales, de estabilidad, garantías jurídicas para que exista el
pleno empleo y no tengamos que recurrir precisamente a este
tipo de ayudas. 

Mientras sigan ustedes pensando en la economía
subvencionada y en las personas subvencionadas, este país, por
desgracia, no avanzará.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President, diputats i diputades. Jo sí que vull
parlar..., així com s'ha desenvolupat una mica el debat, que aquí
hi ha hagut un grup que sí que ha parlat del tema del frau i
aquest ha estat VOX, i, efectivament, crec que no hem de caure
en posar tothom també al mateix sac perquè tampoc no seria
just.

Però sí que... deixi’m que els digui que nosaltres basam el
nostre model des de la confiança en la ciutadania, el frau
suposa un mínim percentatge. Vaig estudiar a veure què
suposava a l'Ajuntament de Vitòria, hi havia... es va fer un
estudi on es deia que el frau d’aquestes ajudes socials va
suposar un 0,38% dels més de 10 milions que es varen concedir
en ajudes socials. Per tant, parlam de què és una dada residual.
Consideram que no podem castigar tota una majoria que ho fa
bé pels que no ho fan. I això no impedeix per a res que s'hagi
de fer feina amb el conjunt d’altres administracions per
combatre aquest aspecte, sols faltaria!, però no volem basar el
nostre model a posar el focus en una majoria que no ho fa bé,
volem basar el nostre model en aquella majoria que sí que ho
fa bé.

Per tant, seguirem defensant que aquests requisits siguin els
mínims cap a la persona, 
perquè entenem que no ha de ser agradable, per a una persona
que es troba en especial vulnerabilitat, haver de recordar
constantment quina és la seva situació, i també, precisament,
pel tema que molts aquí sempre n’hem parlat, que és el tema de
la simplificació administrativa, que de vegades no sabem com

encertar, perquè mal si fem, mal si no fem, la qüestió és que
criticam per criticar.

Això sí, jo sí que vull dir que per a nosaltres era molt
important combinar aquest decret de manera ràpida, de manera
eficient, sense voler defugir del control, perquè la mateixa
administració serà l'encarregada de corroborar aquesta situació
i, a més, així està establert a la llei. Aquesta llei es presenta
com una eina per lluitar contra la pobresa i redistribuir la
riquesa amb estratègies d'inclusió social per a les persones que
més ho necessiten.

I finalment, ja ho vaig dir a la comissió, però també ho vull
reiterar aquí, agrair el bon tarannà i la bona predisposició per
arribar a acords i consensos per part de tots els grups.

També vull agrair la feina feta pel lletrat i els serveis de la
cambra i també per totes les persones que ho han fet possible,
en aquest cas, per part del Govern de les Illes Balears i també,
especialment, per les entitats que dia a dia sempre fan feina per
lluitar per la inclusió social.

Avui, previsiblement, aprovarem una bona llei que
consolidarà drets de ciutadania de manera proactiva i des de la
proximitat en millorar el sistema de gestió de les prestacions
econòmiques socials i en oferir una resposta més àgil a la
nostra ciutadania.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gamundí. Hem finalitzat el debat i, si m’ho
permeten, abans de passar a la votació, els vull comunicar a tots
el que diu l'article 91, que durant la votació, per assegurar la
unitat de l'acta, no es podrà entrar ni sortir de la sala, ni diputats
ni diputades ni públic assistent, per la qual cosa si qualcú té
necessitat de sortir, faci-ho ara. 

Passam idò a les votacions de les esmenes. En primer lloc,
votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears.

Votació de l'esmena RGE núm. 9575/22. Passam a votar.
Votam.

2 sí, 32 no, 16 abstencions.

Votació de l'esmena RGE núm. 9576/22. Votam.

2 sí, 36 no, 12 abstencions.

Votació de l'esmena RGE núm. 9577/22. Votam. 

14 sí, 30 no, 6 abstencions.

A continuació passam a votar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular i, en primer lloc, votam l'esmena RGE
núm. 9581/22. Votam. 
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14 sí, 30 no, 6 abstencions.

Votació conjunta, si cap grup parlamentari o diputat no
demana votació separada, de les esmenes RGE núm. 9582 i
9583/22. Passam a votar. Votam.

20 sí, 30 no, cap abstenció.

Votació conjunta, si cap grup...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

President, demanam votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passam a votar, en primer lloc, la RGE núm. 9584/22.
Votam.

16 sí, 30 no, 4 abstencions. 

A continuació passam a votar l'esmena RGE núm. 9587/22.
Votam.

20 sí, 30 no, cap abstenció.

Ara votació conjunta, si cap grup parlamentari o diputat no
demana votació separada,  votació de les esmenes RGE núm.
9585 i 9586/22. Passam a votar. Votam.

20 sí, 30 no, cap abstenció.

Votació de l'esmena RGE núm. 9588/22. Votam.

18 sí, 30 no, 2 abstencions.

Votació conjun...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

President, demanam votació separada. 

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passam a votar, en primer lloc, la RGE núm. 9591/22.
Votam. 

13 sí, 36 no, 1 abstenció. 

Ara passam a votar l'esmena RGE núm. 9592/22. Votam. 

18 sí, 32 no, cap abstenció. 

Passam ara a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos.

Votació conjunta, si cap grup parlamentari o diputat no
demana votació separada, de les esmenes RGE núm. 9595 i
9596/22. Votam.

4 sí, 32 no, 14 abstencions.

Votació dels articles i disposicions als quals es mantenen
esmenes.

Votació conjunta, si cap grup parlamentari o diputat no
demana votació separada, dels articles 19 i 75. Votam.

32 sí, cap no, 18 abstencions.

Votació conjunta, si cap grup parlamentari o diputat no
demana votació separada, dels articles 20 i 55. Votam.

30 sí, 2 no, 18 abstencions.

Votació conjunta, si cap grup parlamentari o diputat no
demana votació separada, dels articles 22, 25, 26, 32, 34 i 67.
Passam a votar. Votam.

30 sí, cap no, 20 abstencions.

Votació de la disposició final sisena. Votam.

32 sí, 18 no, cap abstenció.

Votació dels articles, disposicions, denominacions, l'annex
i l'exposició de motius als quals no es mantenen esmenes.

En primer lloc, votació conjunta, si cap grup parlamentari
o diputat no demana votació separada, dels articles 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 i 24. Passam
a votar. Votam.

48 sí, cap no, 2 abstencions.

Votació conjunta, si cap grup parlamentari o diputat no
demana votació separada, dels articles 23, 27, 28, 29, 30, 31,
33, de l’article 35 a l’article 54, de l’article 56 a l’article 66, de
l’article 68 a l’article 74, de l’article 76 a l’article 97, la
disposició addicional primera, disposició addicional segona,
disposició addicional quarta, disposició transitòria única,
disposició derogatòria única, disposició final primera,
disposició final segona, disposició final tercera, disposició final
quarta, disposició final cinquena, disposició final setena,
l’annex i l'exposició de motius. Passam a votar. Votam.

44 sí, cap no, 6 abstencions.

Votació de la disposició addicional tercera. Votam.

46 sí, cap no, 4 abstencions.

Votació conjunta, si cap grup parlamentari o diputat no
demana votació separada, de la denominació del títol del
projecte, denominació del títol I, denominació del títol II,
denominació del capítol 1r del títol II, denominació de la secció
primera del capítol 1r del títol II, denominació de la secció
segona del capítol 1rdel títol II, denominació de la secció
tercera del capítol 1r del títol II, denominació del capítol 2n del
títol II, denominació del capítol 3r del títol II, denominació de
la secció primera del capítol 3r del títol II, denominació de la
secció segona del capítol 3r del títol II, denominació de la
secció tercera del capítol 3r del títol II, denominació de la
secció quarta del capítol 3r del títol II, denominació de la
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secció cinquena del capítol 3r del títol II, denominació del títol
III, denominació del títol IV, denominació de la secció primera
del títol IV, denominació de la secció segona del títol IV,
denominació de la secció tercera del títol IV i denominació del
títol V. Passam a votar. Votam.

48 sí, cap no, 2 abstencions.

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

I una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de prestacions socials de
caràcter econòmic de les Illes Balears.

(Aplaudiments)

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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