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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, començam
la sessió d’avui.

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en
la designació d’un senador que ha de representar la comunitat
autònoma de les Illes Balears al Senat.

Silenci, per favor.

Procedirem a la designació  per part del Ple..., Sra.
Prohens, sí.

III. Interpel·lació RGE núm. 11135/18, presentada pel
Grup Parlamentari  Popular, relativa a política del
Govern en relació amb l’habitatge.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President. Volia demanar una alteració de
l’ordre del dia per ajornar la interpel·lació, he parlat amb el
conseller Sr. Pons i amb algun portaveu que he tengut temps,
i em sembla que no hi ha cap problema perquè la Sra.
Fernández està malalta, per ajornar la interpel·lació
d’habitatge, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Hi estau totes i tots d’acord, que
s’ajorni la interpel·lació a la setmana que ve? Sí?

Idò queda ajornada per la setmana que ve.

I. Designació de senador que ha de representar l a
comunitat autònoma de les Illes Balears al Senat.

Bé, continuam amb l’ordre del dia. Procedim a la
designació per part del Ple del senador que ha de representar
la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la renúncia
al càrrec del Sr. José Ramón Bauzá i Díaz. 

El Grup Parlamentari Popular ha proposat el Sr. Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera qui ha presentat una declaració
per la qual manifesta que no incorre en cap causa
d’inelegibilitat ni d’incompatibilitat per ostentar el càrrec de
senador.

Per tal de facilitar la votació disposen al seu escó de la
papereta amb el nom i també de paperetes en blanc.

La secretària primera Sra. Joana Aina Campomar
anomenarà els diputats i les diputades per tal de disposar la
papereta a l’urna.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Salvador Aguilera i Carrillo.
Andreu Alcover i Ordinas.
Olga Ballester i Nebot.

Maria Elena Baquero i González.
Gabriel Barceló i Milta.
Damià Borràs i Barber.
Margalida Cabrer i González.
Laura Camargo i Fernández.
Antoni Camps i Casasnovas.
María José Camps i Orfila.
Silvia Cano i Juan.
Enric Casanova i Peiro.
Josep Castells i Baró.
Gabriel Company i Bauzá.
Juli Dalmau i de Mata.
Sandra Fernández i Herranz, absent.
Josep Ferrà i Terrasa.
Jaume Font i Barceló, absent.
Patricia Font i Marbán.
Miquel Gallardo i Esgleas.
Jaume Garau i Salas.
Álvaro Gijón i Carrasco, absent.
Antonio Gómez i Pérez.
Consuelo Huertas i Calatayud.
Alberto Jarabo i Vicente.
Juan Manuel Lafuente i Mir.
Sílvia Limones i Costa.
Marta Maicas i Ortiz.
Maria Tania Marí i Marí.
Nel Martí i Llufriu, absent.
David Martínez i Pablo.
Josep Melià i Ques.
Margaret Mercadal i Camps.
Aitor Morràs i Alzugaray, absent.
Rafael Nadal i Homar.
Conxa Obrador i Guzman.
Antònia Perelló i Jorquera.
Xavier Pericay i Hosta.
Margarita Prohens i Rigo.
Sara Ramón i Roselló.
Antoni Reus i Darder.
María José Ribas i Ribas.
María Núria Riera i Martos.
Carlos Saura i León.
María Montserrat Seijas i Patiño.
Vicent Serra i Ferrer.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
Maria Antònia Sureda i Martí. 
Santiago Tadeo i Florit.
Xico Tarrés i Marí.
Silvia Tur i Ribas, absent.

(Se sent de fons el Sr. President que diu: “no, no, no, vot
telemàtic”)

Ai!, vot telemàtic.
Agustina Vilaret i González.
Francina Armengol i Socías.
Pilar Costa i Serra.
Baltasar Picornell i Lladó.
Vicenç Thomàs i Mulet, absent.
Miquel Vidal i Vidal.
Joana Aina Campomar i Orell.
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Miguel Àngel Jerez i Juan, absent.

(Algunes rialles i se senten veus de fons que diuen:
“absent, no”)

Perdó. Miguel Àngel Jerez i Juan, perdó. Perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, un cop fet el recompte de vots: vots emesos 53, vots
vàlids 19, volts nuls 7 i vots en blanc 27.

Doncs, havent ratificat per part del Ple com a senador que
ha de representar la comunitat autònoma de les Illes Balears
al Senat el Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, la Mesa
es reunirà, un cop finalitzada la sessió plenària, i n’expedirà la
credencial corresponent.

(Alguns aplaudiments)

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant
el ple. 

II. 1) Pregunta RGE núm. 1333/19, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a la situació del
transport aeri sanitari a partir de la nova adjudicació.

Passam a la primera pregunta, RGE núm. 1333/19, relativa
a la situació del transport aeri sanitari a partir de la nova
adjudicació, que formula la diputada Sra. Patricia Font i
Marbán, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca. Té la
paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bon dia, i disculpi, gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra.
Consellera, a inicis d’any començava a funcionar una nova
empresa per cobrir el servei de transport aeri sanitari; el plec
de condicions, el qual ha estat molt ben valorat des de diversos
sectors, estableix per a Menorca unes condicions concretes,
com per exemple un avió model B2-250, com a aeronau
principal, i un helicòpter, com a aeronau de substitució. La
realitat és, emperò, que la nova adjudicatària Eliance va iniciar
la feina entre Menorca i Mallorca amb un avió que no era el
previst al plec de condicions i que, a més, no acomplia les
condicions per poder traslladar alguns pacients, com aquells
que pateixen obesitat mòrbida; aquesta situació  de fet ja ha
passat i  ha sortit publicat, i podria quedar en una situació
anecdòtica si no fos perquè aquest tipus de trasllats són
urgents i, per tant, el paràmetre temps és fonamental. 

Ara fa pocs dies es va substituir aquest avió per un altre de
millor, que és el que es va emprar durant tot el 2018, però així
i tot segueix sent un avió que no és l’especificat en el plec de
condicions. 

Per altra banda, no es disposa de l’helicòpter, com a
aeronau de substitució, i en canvi es recorre a una avioneta.

Nosaltres no entram a valorar si ha de ser una avioneta o un
helicòpter, però ja que el Mateu Orfila disposa d’una
helisuperfície ens agradaria que tècnicament, no políticament,
es pogués valorar a partir de l’experiència els pros i contres
d’emprar un helicòpter, com té Eivissa per exemple.

El nostre interès, i entenem que el compartim amb vostè,
és que els pacients rebin la millor atenció possible. Sra.
Consellera, quan es preveu que el servei es presti d’acord amb
el que posa el plec de condicions? És a dir, l’avioneta B2-250
i l’aeronau, la que sigui, de substitució i de forma justificada
si és una avioneta o un helicòpter. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula la Sra. Consellera Patricia
Gómez.

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

Gràcies, president, bon dia a tothom, bon dia, diputada. És
cert que la nova adjudicació ha suposat millores importants
per a la seguretat dels pacients, de les tripulacions i també
dels mateixos professionals que fan els trasllats.
S’incorporaran tant a Menorca com a..., a Mallorca com a
Menorca dos avions, o sigui un avió a cada illa, que són el B-
250. 

En aquests moments és cert que hi ha un retard, aquest
retard s’ha produït perquè inicialment la gerència del 061 va
considerar que l’avió podia transportar dos pacients, i va fer
una planificació interna d’equipament amb dos pacients, amb
dos pacients i tot el material que suposa per a dos pacients.

Com que s’han produït diferents trasllats, que li puc donar
qualque detall, les setmanes passades, que requereixen de cada
vegada aparellatge més gran i més lloc dins l’avió, idò al final
s’ha decidit canviar per a una sola persona. Llavors aquest
canvi de decisió és el que ha retardat la incorporació dels nous
avions, que en aquests moments s’estan pintant, s’estan
retolant, s’estan equipant, i es preveu que en breu entri en
funcionament el B-250. En aquests moments hi ha un B-200;
el B-200 té la mateixa amplària, però el B-250 és un poc més
modern i tendrà millors condicions. Bé, al final el que volem
és millorar la seguretat, sobretot, i la qualitat en els trasllats. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Font, té vostè la paraula.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies. Gràcies, Sra. Consellera, per la seva resposta. Bé,
entenem que ha de ser el B-250, perquè, a més, em sembla que
és l’especificat al plec de condicions. De tota manera
nosaltres el que sí demanam és celeritat, Sra. Consellera, que
el Govern exigeixi celeritat a aquesta empresa per complir les
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noves condicions del contracte i perquè en cap cas no pugui
repercutir en la qualitat i l’eficàcia del servei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

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

Gràcies. Sra. Diputada, totalment d’acord amb vostè, amb
aquestes condicions. Miri, la setmana passada es varen fer dos
trasllats extremadament complicats. El primer trasllat, amb
circulació extracorpòria, es va fer des d’Eivissa a la Vall
d’Hebron, a Barcelona; es va desplaçar un equip des de la Vall
d’Hebron i amb el nostre avió es va traslladar el pacient que
estava en fallada multiorgànica. Dos dies després una jove
també d’Eivissa; va succeir el mateix però no varen poder
venir els de Vall d’Hebron i llavors es van desplaçar els
professionals de Son Espases a l’illa d’Eivissa, en unes
condicions de vol dubtoses, però varen decidir agafar l’avió.
És a dir, tothom crec que en un moment de necessitat es posen
en marxa tots els mecanismes. De fet finalment aquesta jove
es va traslladar a la península amb un avió del SAR pel volum
del material, i és el primer trasllat que s’ha fet, el primer
trasllat amb circulació extracorpòria que s’ha fet al país d’un
adult, i d’un nin pediàtric també es va fer en aquesta comunitat
autònoma.

Jo crec que estam en aquest sentit en molt bones mans.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

II. 2) Pregunta RG E núm. 1336/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Davi d Martínez i Pablo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a la reserva
marina de l’illa de l’Aire de Menorca.

Doncs passam a la segona pregunta, la RGE núm. 1336/19,
relativa a la reserva marina de l’illa de l’Aire de Menorca, que
formula el diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Sr. Martínez, té vostè la
paraula.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats, diputades,
treballadors i treballadores de la cambra, públic present i
telespectadors d’IB3; molt bon dia a tots i a totes.

El Ple del Consell Insular de Menorca va demanar per
unanimitat política que el Govern balear declarés o fes la
declaració de reserva marina de l’illa de l’Aire a Menorca.
Aquesta petició venia acompanyada dels corresponents
informes tècnics i justificatius que ho avalaven. Aquesta
petició no és nova, ja que la societat menorquina, la comunitat

científica i entitats ecologistes ho demanaven des de fa ja
trenta anys, des de l’any 1989. 

En aquesta legislatura s’ha creat una altre reserva marina,
la del freu de Sa Dragonera, i també s’han modificat
normatives de les reserves marines del Llevant de Mallorca i
dels freus d’Eivissa i Formentera, però no sabem res sobre la
reserva marina de l’illa de l’Aire a Menorca. La darrera notícia
que tenim es del 29 de setembre de l’any passat, que sortia
l’esborrany del decret a exposició pública per un termini de
quinze dies. Superat àmpliament el termini i davant del poc
temps efectiu que queda de legislatura, voldríem saber en quin
punt es troba l’expedient i quines previsions té el Govern per
fer realitat la declaració de la reserva marina de l’illa de l’Aire
a Menorca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Té la paraula el Sr. Conseller Vicenç
Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies, Sr. Diputat, per la
seva pregunta. En aquesta legislatura hem fet molta feina i hem
recuperat la política en reserves marines. El mes d’octubre,
com vostè deia, va sortir a exposició pública l’illa de l’Aire, la
creació de la reserva de l’illa de l’Aire, i ara mateix ja està
tramitant-se cap al Consell Consultiu, que ha de fer l’informe
vinculant preceptiu per dur-ho a Consell de Govern.

Però li diré més. En aquesta legislatura n’hem aprovades
tres, de reserves marines: l’illa de Sa Dragonera, vàrem fer
(...); l’illa de Tagomago a Eivissa, i  la Punta de sa Creu a
Formentera, tres noves reserves marines que ens fan ser
capdavanters en la protecció del nostre mar, amb la protecció
i amb una pesca sostenible. A més a més hem recuperat la part
de reserva integral de S’Espardell, a la reserva dels freus
d’Eivissa i Formentera, una zona que va ser exclosa
políticament per fer favoritisme a segons quins determinats
col·lectius, que s’ha tornat a recuperar. A més a més hem
modificat, com vostè bé deia, la normativa de la reserva
marina Nord de Menorca i la reserva marina de Llevant; hem
recuperat el seguiment, que alguns ens feien glosses o es
reien de nosaltres quan dèiem que era necessari recuperar el
seguiment de les reserves marines. A més a més hem
recuperat la vigilància, peça clau, dotant les embarcacions
necessàries, i això ens ha permès a dia d’avui poder dir uns
resultats molts positius. Per exemple a la reserva de Llevant
en aquests darrers dos anys hem incrementat el doble la
densitat de peixos vulnerables a la pesca.

Per tant en reserves marines hem estat compromesos, en
reserves marines hem fet un bot qualitatiu que esper que es
mantengui en el temps.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Martínez, té vostè la paraula.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva resposta, i estem
d’acord en el que vostè diu: és necessari ampliar i crear noves
reserves marines, i per la seva resposta entenem que en
aquesta legislatura sí que s’aprovarà la reserva marina de l’illa
de l’Aire, està en procés de Consell Consultiu, i  que
s’aprovarà supòs que durant el mes que ve aquest decret per
declarar la reserva marina de l’illa de l’Aire.

(...), moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sr. Martínez, li he dit que està en el Consultiu i
evidentment quan el Consultiu faci un informe favorable el
durem a Consell de Govern i serà aprovat. Així donarem
compliment a una frase que vàrem dir a principi de legislatura:
que era la legislatura de la mar. Hem creat aquestes tres
reserves noves, ja, i una quarta que es farà. A més a més avui
surt publicada una ampliació del Parc Nacional de Cabrera al
Butlletí Oficial de l’Estat; hem declarat el parc natural d’Es
Trenc, el corredor de cetacis, el Decret de posidònia; la Llei
de residus, que lluita contra els plàstics a la mar... Per tant
podem afirmar amb majúscules que ha estat la legislatura de
la mar, i amb majúscules que hem protegit més de 100.000
hectàrees de la nostra terra.

Per tant, un gran avanç per a la conservació davant d’aquells
que demanen la desprotecció, davant d’aquells que volen anar
a Europa a fer el r idícul a demanar la desprotecció de les
ZEPA. Aquí hi ha la gran diferència.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II. 3) Pregunta RGE núm. 1342/19, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Isabel Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la
connectivitat de les Illes Balears.

Passam a la tercera pregunta, la RGE núm. 1342/19,
relativa a la connectivitat de les Illes Balears, que formula la
diputada Sr. Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular. Sra. Cabrer, té vostè la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, que la temporada turística per a la propera
temporada alta de 2019 no es preveu bona és una cosa que ve
reafirmant cada mes des del passat mes de novembre, amb
perspectives pitjors que les de l’any passat. Turquia, Egipte,
crear una ecotaxa i duplicar-la en la mateixa legislatura amb
l’encariment del producte turístic o la situació del Brexit són
causes directes d’aquesta incertesa de fins on arribarà el
descens del turisme britànic i alemany. 

Per si això no fos suficient, darrerament es produeixen
fets que afecten el transport aeri del mercat alemany, com és
la fallida de Germania, principal companyia responsable del
transport aeri a Balears, o la situació de crisi dels majoristes
de viatges en transport aeri, uns fets que afecten la
connectivitat aèria i que generen preocupació en el sector, i
per això, Sr. Conseller, volem conèixer la seva valoració.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Té la paraula el Sr. Conseller Marc
Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. És cert que el sector
aeronàutic a l’àmbit europeu viu moments de turbulències, i
açò és una realitat que hi és a tot Europa. 

Jo crec que en qualsevol cas les dades el que sí ens estan
dient és que Balears té una capacitat de resistència que no
veim a altres indrets, i em remetré a xifres que són públiques.
Les primeres es veure aquest mes de gener com ha funcionat,
perquè l’Aeroport de Palma ha crescut un 19% en passatgers,
Menorca ha crescut un 11% i Eivissa ha crescut un 5,6%, i les
previsions d’aquest mes de febrer, que s’estan ja operant, és
que tindrem creixements similars a aquests. Creixem, per tant,
entre un 5 i un 20%.

Vegem vols, quina és l’operativitat? Els slots encara no
estan tancats definitivament i per tant el nombre absolut
encara no el podem saber definitivament, però ja li puc dir que
el 2018 es van gestionar en els tres aeroports de Balears
323.167 vols, i la previsió en aquests moments d’ENAIRE és
créixer un 4,2%, i per tant arribar a més de 336.000 vols amb
la suma dels tres aeroports. Creixerem, per tant, un 4,2%. Tant
convençuda està ENAIRE que serà així que incrementa la seva
plantilla de controladors aeris en set persones més en els tres
aeroports. I si vol també el que podem fer és fer la
comparativa d’aeroports connectats, e ls  tres aeroports, de
Palma, Menorca i Eivissa, amb aeroports de l’exterior.
Veurem que el 2018 hi vam estat connectats amb 355
aeroports, i aquest 2019 estarem connectats  amb 358
aeroports.  
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Per tant dins aquestes turbulències a l’àmbit d’Europa jo
crec que s’està demostrant amb xifres reals, absolutes,
d’ENAIRE, d’AENA, dels directors dels aeroports, que no són
nostres, que tenim capacitat de resistència i que la nostra
connectivitat -la nostra connectivitat- al 2019 fins i tot serà
millor que la del 2018.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Cabrer, té vostè la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, com és evident la
nostra connectivitat és una qüestió d’Estat per al turisme i per
als residents i efectivament l’aeroport de Palma té una
situació física privilegiada i de fet, cada any -com vostè ha dit-
trobam augment o millores en el nombre de vols, un augment
que no significa que davant la pujada turística de les
destinacions competidores..., idò, aquesta connectivitat amb
determinats mercats pateixin i més si s’aprofita una fallida
d’una companyia aèria. Són aquests mercats els que ens
preocupen en aquest moment, encara que valoram l’augment
de vols que tenen les Illes Balears en general.

Aquí, a Balears hem viscut greus crisis aèries com vàrem
viure amb Spanair i Air Berlin i en aquell moment, quan també
governaven vostès, varen faltar molts reflexes, cosa que
esperam que no torni passar. Però, ja dic, la realitat és que les
conseqüències de mesures com duplicar l’ecotaxa, la manca
de contundència amb els actes dels antituristes o
plantejaments de vegades del tancament de l’aeroport els
vespres són qüestions delicades, qüestions que afecten les
dades turístiques i que fan que la temporada que vàrem tenir al
2015-2016 no serà la del 2019 ni molt manco.

Per això, almanco, hem de garantir que la connectivitat
està garantida, una altra cosa serà la resposta del món turístic.
Per això, li demanam que agafi aquest tema, aquests
problemes d’aquestes fallides europees o el tractament que es
farà al mercat britànic  als aeroports de Palma després del
Brexit, perquè són qüestions molt importants de primer ordre
on ens jugam molt i esperar evidentment encara que es
demostra que el turisme una vegada més quan governen vostès
empitjora. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. No saben on agafar-se per
intentar trobar un argument per demostrar que les coses van
malament.

M’ha demanat vostè per connectivitat -per connectivitat-
i li he dit que hi hauria, estaríem connectats amb més
aeroports, que hi hauria... que venien en aquests moments més
passatgers, d’acord?, i que, per tant, estava... i que, a més a
més, hi havia més vols, i davant d’açò vostè ara se’n va a la part
de l’ocupació, que aquesta encara ha d’arribar, però la
connectivitat hauria de reconèixer que està millor. 

Per tant, deixi de generar aquí alarmes que no estan
fonamentades perquè a partir d’un discurs ambigu pretenen
generar pessimisme. Açò no és propi del que ha de ser... s’ha
d’afrontar el futur, de...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

... gràcies, Sr. President. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II. 4) Pregunta RGE núm. 1450/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura i León, del  G rup
Parlamentari Podem Ill es Bal ears, relativa al
nomenament del nou cap del Servei de Nefrologia de Son
Espases.

Quarta pregunta, la RGE núm. 1450/19, presentada en
substitució de la RGE núm. 1335/19, relativa al nomenament
del nou cap del Servei de Nefrologia de Son Espases, que
formula el diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President, diputats, diputades,
membres del Govern, públic avui assistent, bon dia a tothom.
Sra. Consellera, aquesta pregunta la faig amb l’ànim de saber
per què s’ha pres una decisió  que encara aquest grup
parlamentari no entén, ja que el Servei de Nefrologia de
l’Hospital de Son Espases és ara mateix un servei de màxim
nivell en què destaca l’activitat de trasplantament renal.

Aquest servei ha realitzat 80 trasplantaments de ronyó a
l’any 2018 amb uns resultats que es poden qualificar
d’excel·lents, amb un 97% de supervivència de (...) renal a 12
mesos i és el servei de referència de nefrologia a les Illes
Balears. Crec que es tracta d’un servei cohesionat i que ha
millorat molt durant els darrers anys en  què ha tingut com a
coordinador el Sr. Gonzalo Gómez.

Des del nostre grup parlamentari creiem que aquesta
trajectòria parla per si mateixa, però hem sabut que avui
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mateix s’ha nomenat a dit un altre cap de Nefrologia que ni la
prefectura ni els facultatius del servei ni el comitè assessor no
han acceptat; en canvi el coordinador actual té el suport d’11
dels 12 nefròlegs de Son Espases.

Pensam per això que s’ha pogut prendre una decisió poc
transparent i poc justificada i per això, Sra. Consellera, li
demanam què és el que justifica aquest nomenament del nou
cap del Servei de Nefrologia de Son Espases?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Té la paraula la Sra. Consellera Patricia
Gómez.

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat, per la seva
pregunta. La prefectura del Servei de Nefrologia de Son
Espases estava vacant des de fa quatre anys. Per tant, era... és
una raó més que evident per poder-la convocar perquè una
situació de provisionalitat no dóna... no és el més desitjable,
i tot el procediment és transparent i s’ha fet conforme amb el
Decret 87/2006, estam parlant del 2006, que diu el següent:
“Els llocs de cap de servei i de secció  s’han de proveir
mitjançant convocatòria pública pel sistema de lliure
designació”.

Aquest decret, aquesta legislatura precisament s’ha
completat amb la presentació  d’un currículum per part de
cadascun dels aspirants, la presentació d’un projecte a quatre
anys per al servei al qual es presenta i, efectivament, una
comissió assessora que escolta i que valora la idoneïtat dels
participants. Després, es fa la publicació al BOIB. Tot això són
novetats d’aquesta legislatura i ho dic per la part de la
transparència.

Hem de recordar que els caps de servei formen part dels
equips directius dels hospitals i, a més de la seva trajectòria
clínicoassistencial, és molt important la trajectòria i
l’experiència que tenen en gestió, formació en gestió clínica,
projectes desenvolupats i els seus resultats, pertànyer a
comissions nacionals i internacionals, coneixement de noves
tecnologies, etc.

Per tant, amb totes aquestes qualitats i situació, la
Gerència de l’Hospital de Son Espases, en aquest cas, pren la
que pensa que és la millor decisió, sempre, la millor decisió
per als pacients i per al servei. No hi ha absolutament cap altra
raó, Sr. Diputat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Saura, té vostè la paraula.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. No dubtam que hi ha hagut
transparència en el sentit que ens hem assabentat que 4 dels 5
membres del consell... del comitè assessor no estaven a favor
d’aquest nomenament.

En tot cas, el que sí volem remarcar i el que li demanam és
que pensi en la idoneïtat dels càrrecs que s’elegeixen, però
també en el consens necessari per coordinar equips que han
d’estar molt cohesionats.

Jo crec que aquesta majoria i tota la ciutadania el que es
mereixen és que no hi hagi cap dubte sobre un procés..., que
no hi hagi processos legals que puguin recórrer aquest procés.
I em parlava vostè d’historial i crec que el nou cap, home, té
un historial d’externalització de serveis importants i nosaltres
el que hem demanat sempre és una sanitat pública de qualitat,
i crec que això forma part dels acords pel canvi.

Per tant, Sra. Consellera, li  deman que reflexioni sobre
aquests nomenaments i que d’una vegada per totes apostem per
la sanitat pública.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

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

Gràcies, president. Li he dit en altres ocasions, Sr. Diputat,
que fa trenta anys que defens la sanitat pública i ho continuaré
fent.

Vostè em parla de part del suport, jo li puc parlar de la
resta de nefròlegs, de tots els hospitals de l’illa de Mallorca,
tenim una carta que així ho valida d’Inca, de Manacor i dels
mateixos nefròlegs de Son Llàtzer.

Com li deia, la direcció de l’hospital ha escollit un dels
dos candidats. Els dos candidats tenen un currículum brillant
i excel·lent, és clar que sí, és clar que sí, Sr. Diputat. És molt
difícil prendre aquestes decisions en moltes ocasions perquè
és cert, són bons professionals tots dos i és cert que estan
avalats en aquest cas pels companys... el Dr. Gómez pels
companys del seu hospital, però l’elegit, el cap de servei del
segon hospital més important des de fa molts d’anys té aquesta
trajectòria en gestió, té una àmplia experiència en gestió i en
tasques...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

... demostrades al llarg de...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, se li ha acabat el temps, moltes gràcies.

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

... dels anys a les nostres illes.

II. 5) Pregunta RGE núm. 1339/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa als generadors a l’illa de
Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la cinquena pregunta, la RGE núm. 1339/19,
relativa als generadors a l’illa de Menorca, que formula el
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir del Grup Parlamentari
Popular. Sr. Lafuente, té vostè la paraula.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputats, bon dia a tothom. Tothom sap el que va passar el mes
d’octubre a Menorca, que durant 58... 56 hores més de 38.000
persones es van quedar sense llum, en ple segle XXI. Abans
del mes d’octubre es va dir que hi havia un pla de contingència,
es va demostrar que o no n’hi havia o no va funcionar
correctament.

Tant el consell insular..., ahir mateix el plenari del consell
insular per unanimitat  va demanar que s’instal·lassin
generadors, s’ha acordat en aquest plenari al Parlament, s’ha
acordat al Senat i evidentment la gent de Menorca està
preocupada, s’atraca la temporada d’estiu i si arriba a haver
qualque tall de subministrament seria una catàstrofe.

Per això li demanam, Sr. Conseller, com a responsable en
matèria d’energia: quines accions concretes ha fet aquest
govern?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el Sr. Conseller Marc
Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Durant tota la legislatura Sr.
Lafuente, governàs qui governàs a Madrid, hem demanat,
plantejat i exigit exactament el mateix. Allò que demanàvem

al Govern de Pedro Sánchez és el mateix que demanàvem al
Govern del Sr. Rajoy, amb una diferència, i és que el Sr. Rajoy
no ens feia cas i  va decidir durant set anys no fer una sola
inversió en matèria energètica en aquestes illes, i en l’actual
Govern de Pedro Sánchez en aquests darrers set mesos hem
pogut veure accions concretes de millora. 

I en podrien fer repàs si volen vostès, hem vist acords dels
consells de ministres que permeten que en aquests moments
s’inverteixin 84 milions d’euros en la construcció de l’enllaç
entre Mallorca i Menorca, que si s’hagués executat fa cinc, sis
anys, no hauríem arribat als problemes a què vam arribar en el
moment que va passar el cap de fibló. S’ha incorporat a la
planificació estatal el segon enllaç. Hi ha hagut ordres
ministerials que ja s’estan construint en aquests moments els
18,5 milions d’euros a la central del port de Maó. Hem vist un
concurs específic per a renovables de 40 milions d’euros a les
Illes Balears i podríem seguir amb altres exemples, però hem
anat fent camí, i hem reclamat allò que ja hem aconseguit i
hem reclamat altres coses que ens han dit que sí, que encara a
dia d’avui no veiem, i ho seguim reclamant, i ho hem fet en
reunions a Madrid, en reunions aquí a Palma, fins i tot amb la
mateixa ministra, venint a l’illa de Menorca i explicant-li de
primera mà el que açò suposa pel que fa al seu compromís.

Per tant, anam fent passes, que n’hi ha que encara no són
una realitat, nosaltres, en qualsevol cas les seguim reclamant.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Lafuente, té vostè la paraula.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Li demanava qüestions concretes,
no que em contestés el mateix que va contestar a la mateixa
pregunta fa dues setmanes, que no va contestar res concret.
Més aviat, la Sra. Armengol va venir a Menorca i va dir que tot
era culpa del Partit Popular i que ho arrenjarien. És ver, la Sra.
Ministra va venir a Menorca i va dir que tot era culpa del Partit
Popular, que ho arrenjarien. També és ver que fins llavors no
han fet absolutament res.

Miri, Sr. Pons, tothom sap i no fa falta saber molt de la
qüestió de contractació i com funciona l’administració
pública, que per fer una declaració d’utilitat pública primer hi
ha d’haver un projecte, primer ha d’estar a exposició pública,
perquè, si no, no es pot fer la declaració d’utilitat pública.
Miri, li mostraré el butlletí oficial del dia 6 de juliol de 2017,
governava el Partit Popular i surt a exposició pública la
declaració d’utilitat pública del cable Mallorca-Menorca. Per
tant, no em digui que l’anterior Govern no havia fet res, açò és
mentida, i queda demostrat amb el Butlletí Oficial de l’Estat.
Per tant, el Govern anterior feia feina concreta i el Sr. Sánchez
es va apuntar al carro i va fer la declaració d’utilitat pública en
base al projecte que havia fet el Govern anterior.
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Però és que vostè és el conseller anunci, és el conseller
anunci, nosaltres li demanam fets concrets, què farà amb els
generadors? Miri, a l’any 2011 aquesta nota de premsa, el Sr.
Luís Atienza diu que faria una inversió en torres i subestacions
a Menorca. Sap qui és el senyor que està al costat del Sr. Luís
Atienza? És vostè, sí, es vostè, Sr. Pons. Vostè és el conseller
anunci i li demanam que..., en lloc d’anuncis, no ens en podem
fiar dels seus anuncis perquè ja sabem com acaben, li
demanam fets concrets, generadors a Menorca.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies. I on era vostè quan resulta que demanàvem
que havien passat 40 anys de vida útil a l’enllaç entre Mallorca
i Menorca i demanàvem a Madrid que ho canviés? 40 anys,
demanàvem a Madrid que ho canviés i deien que no. On era
vostè Sr. Lafuente? Com és que es desperten en el moment
que vénen els problemes i no quan nosaltres de manera
preventiva ja avisàvem? Com és possible que el Govern del Sr.
Rajoy decidís a esquenes d’aquest Govern retirar l’enllaç
sense dir-ho a ningú? Com pot ser que el ministre Nadal
decidís deixar aïllada Menorca sense comunicar-ho al Govern
de les Illes Balears? Com és possible açò? I ara demanen
generadors.

És que si ho haguessin fet quan tocava, no haurien fet falta,
Sr. Lafuente. I crec que en açò han de ser un poc responsables,
que haguessin mogut un paper no és garantia de fer una
inversió, ni de 84 milions d’euros, ni de 18 milions d’euros en
el port de Maó, ni de cercar un camí que fes possible
precisament un canvi en el model energètic, que açò és el que
veníem reclamant des del seu moment.

Hem arribat a acords amb el tancament d’Es Murterar, hem
posat en funcionament la connexió entre Mallorca i Eivissa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

... amb l’enllaç. Tot açò farà possible...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gràcies, Sr. Conseller.

II. 6) Pregunta RGE núm. 1340/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la condonació del deute
a la nostra comunitat autònoma.

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 1340/19, relativa a
la condonació del deute a la nostra comunitat autònoma que
formula el diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas del Grup
Parlamentari Popular. Sr. Camps té la paraula.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President i perdonin la veu...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

El temps ja s’ha acabat, aquests quatre anys de promeses,
d’anuncis, de reivindicacions, de parafernàlia, en definitiva, ja
ha acabat, i ara tocaria veure, tocaria tocar els resultats
d’aquests quatre anys de feina. Però la realitat és ben distinta,
allò que havia de ser substancial en aquests moments no tenim
cap resultat palpable, no tenim ni un sol avanç, no tenim un
nou model de finançament, no tenim un REB, tot i que vostès
van renunciar a un règim fiscal que hauria suposat 190 milions
per als nostres empresaris, autònoms, amb bonificacions
fiscals, 760 milions d’euros perduts per culpa seva. 

Tampoc no hem recuperat ni un sol euro de les inversions
estatutàries i vostès van dir que durien als tribunals al Govern
de l’Estat per recuperar aquestes inversions i tampoc han anat
als tribunals. Ni rastre tampoc dels 240 milions d’euros del
conveni de carreteres. I des que hi ha en Pedro Sánchez ja mai
més no hem sentit parlar de la condonació del deute, que
també s’havia de reclamar i que també s’havia d’aprovar. I
tampoc no ho han aconseguit.

Sra. Cladera, quantes vegades han proposat al Govern de
Pedro Sánchez la condonació del deute de la nostra
comunitat? I m’agradaria que fos concreta, si una vegada, o
dues, o tres. Sra. Cladera moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la Sra. Consellera
Catalina Cladera.

LA SRA.  CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sr. Camps, si vol
un caramel n’hi faig arribar, veig que passa pena avui.
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Miri sobre la condonació del deute és clar que sí que hem
reclamat la condonació del deute i ho hem sempre, ho hem fet
amb el Govern del Sr. Rajoy i amb el Govern actual, perquè
forma part de la proposta que fan les Illes Balears quan té
ocasió de parlar del sistema de finançament, quan parlam de la
reforma del sistema de finançament i fem una proposta, hem
fet arribar una proposta en diferents ocasions de com ha de ser
aquesta reforma del sistema de finançament, incloent un
apartat important que és la condonació del deute, perquè he de
recordar que una important part del deute que té aquesta
comunitat autònoma és per mor de l’infrafinançament històric
que ha tengut.

Però bé, a m’agradaria també haver sentit de vostès, Sr.
Camps, quan va governava, els set anys del Sr. Rajoy, el Partit
Popular que diguessin alguna cosa en relació al sistema de
finançament, que precisament el Sr. Rajoy va tenir set anys per
fer i  no va fer. Però mentrestant Sr. Camps no hem estat
aturats, i hem fet una millora de la gestió de les finances
d’aquesta comunitat autònoma, hem reduït el deute en termes
absoluts, en termes relatius, hem complit els  objectius de
dèficit, fins i tot hem fet superàvit, hem millorat el rating de
la comunitat autònoma i també hem fet, hem sortit al mercat
la setmana passada, 400 milions d’emissió de deute que els
mercats han apostat a les Illes Balears, mostra de la
credibilitat i la solvència que demostren aquestes finances i
aquesta comunitat autònoma i la gestió econòmica dels
comptes públics.

Ja li hauria agradat al Partit Popular poder signar aquestes
dades de gestió pública d’aquest Govern.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Camps té vostè la paraula.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Ja li he dit altres vegades,
aquestes dades que vostè diu i que tant d’orgull li donen, són
fruit d’unes normatives que venien de Madrid, de’n Montoro.
Per tant, vostès es queixaven d’aquesta normativa de Madrid i
ara se n’orgulleixen dels resultats d’aquesta normativa. Fins i
tot la presidenta va dir que tot aquest esforç que feien aquí a
Balears, ho feien en contra dels seus principis. Sra. Cladera,
no tregui pit d’una cosa en la qual vostès no creuen.

Però en qualsevol cas, l’altre  dia va venir aquí la
vicepresidenta Carmen Calvo, recordin, aquella que va dir que
“els doblers públics no eren de ningú”, idò, a aquesta senyora,
vostè sé que li va demanar algunes coses, va tenir temps de
demanar-li per la condonació del deute? Va tenir temps de
demanar-li del REB, del model de finançament, etc.? Perquè,
Sra. Cladera, vostè encara, tot i que fa campanya per al consell
insular, encara és la consellera d’Hisenda, per tant, hauria
d’aprofitar aquestes situacions per demanar a la vicepresidenta
aquestes qüestions.

Però bé, jo crec que aquests quatre anys han demostrat que
vostès no han sabut negociar, que vostès no han sabut arribar
a acords, que vostès han acotat el cap...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... davant (...).

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sra. Consellera té vostè la paraula.

LA SRA.  CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Sr. Camps, qui cala el cap quan governa el Partit Popular a
Madrid són vostès. Nosaltres som coherents, sempre tenim el
mateix discurs i sempre defensarem els interessos de les Illes
Balears reclamant el que pertoca i això és el que hem fet tota
la legislatura, governi qui governi o qui hagi governat a
Madrid. En canvi, vostès són els incoherents, perquè segons
qui governi canvien els discurs, de fet, ara encara
aconseguiríem menys coses si governés el Partit Popular, amb
el trifàsic,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... perquè estan apostant per recentralitzar, tornar
competències...disminuir l’autonomia.

Sr. Camps, vostès què faran d’aquí uns mesos o què fan ara
amb el programa electoral, reclamaran la millora del sistema
de finançament?, la condonació del deute?, la millora de la
inversió?, el règim especial, etc.?, que faran vostès per
Balears?, què defensen vostès realment?

Miri, Sr. Camps, a mi no em trobarà en la demagògia ni en
el catastrofisme ni en el discurs radical ni enfrontaments que
fan vostès...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... perquè els primers que no defensen els interessos de les
Illes Balears són vostès, canviant el discurs segons qui
governi.

Nosaltres aquesta legislatura, clar que sí, hem defensat la
millora del sistema de finançament, la condonació del deute,
la millora de les inversions de l’Estat i evidentment també un
règim especial, i encara el seguim treballant. On són vostès?
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On és la seva lleialtat i la seva responsabilitat com a partit de
l’oposició?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

II. 7) Pregunta RG E núm. 1341/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la dinamització del
sector turístic.

Passam a la setena pregunta, RGE núm. 1341/19, relativa
a la dinamització del sector turístic, que formula el diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular. Sr.
Jerez, té vostè la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, des que va començar la legislatura la Conselleria
de Turisme s’ha dedicat a neutralitzar les xifres històriques
d’ocupació en temporada alta que han registrat les Illes
Balears i , per contra, s’ha dedicat només a fomentar el
creixement en temporada baixa, és a dir, s’ha renunciat a
promoure el nostre principal actiu, el sol i la platja, i s’ha
centrat únicament i exclusivament a potenciar els nostres
hiverns.

Res no hauríem de dir si fossin les dues coses a la vegada,
res a dir si del que es tracta és de promoure tots els nostres
atractius per igual i, a més, tots i cada un dels dies de l’any,
però això no succeeix, passa absolutament el contrari. 

Balears a les fires ja no existeix l’estiu, l’estiu els donen
vostès per descomptat, vostès pensen que sense potenciar
l’estiu quan obrin els establiments s’ompliran per si sols. Fals.
No diem que no estigui bé la campanya Better in winter, sí,
però no només és necessari potenciar l’hivern a les Illes
Balears.

En segon lloc, hi ha determinades illes que aquesta política
no els hi va precisament bé; hi ha illes que no els hi sobra res
a l’estiu, no els hi sobra res a Menorca a l’estiu, no li sobra res
a Formentera a l’estiu i no li sobra res a Eivissa a l’estiu. Per
tant, competeixen amb l’hivern en condicions de desigualtat en
relació amb la seva campanya, perquè sí que és cert que
Mallorca té moltes millors connexions que la resta de les Illes
a l’hora de potenciar el turisme d’hivern.

Sra. Busquets, quines mesures o ha posat vostè alguna
mesura en pràctica per tal de potenciar la temporada alta a les
Illes Balears? Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta Bel
Busquets.

LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Maria
Busquets i Hidalgo):

Gràcies, Sr. President. Sr. Jerez, nosaltres hem vengut aquí
a fer política econòmica, nosaltres no deixam l’economia als
designis del lliure  mercat, com farien vostès, perquè els
designis del lliure mercat ens condueixen a massificació a
l’estiu, a males condicions de feina per a treballadors i
treballadores i a uns sous precaris. La nostra aposta ha estat
l’allargament de la temporada, com bé sap, per garantir una
experiència amable al turista, per millorar les experiències de
convivència entre residents i turistes i per millorar les
condicions de feina de treballadors i treballadores, i els
resultats ens avalen.

Créixer un 50% un mes de desembre és un èxit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sr. Jerez, té vostè la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, vostè no
enganya ja ningú, encara que s’ho proposi vostè . Els
establiments turístics pronostiquen ja un retard d’un mes i mig
de l’inici de la temporada, això no és un allargament que vostè
pronostica, això és un, un..., un escurçament de la temporada,
i això no ho dic jo, això ho diuen els hotelers.

En segon lloc, si continuam perdent turistes en temporada
alta algú vendrà i ens els fotran: Tunísia, Grècia, Turquia,
Egipte... estan desitjant que perdem turistes en temporada per
emportar-se’ls ells, i vostè els ho posa massa fàcil als nostres
competidors directes.

I en tercer lloc, em dirà vostè que amb les seves polítiques
l’ocupació a l’hivern creix i que la despesa per turista també
creix, però vostè no em diu una cosa, no em diu vostè  què
perdem a l’estiu com a conseqüència de només potenciar
l’hivern a les Illes Balears; si no m’ho diu vostè, jo li diré, ho
diuen els hotelers, un 20%.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Sra. Vicepresidenta, té vostè la paraula.

LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Maria
Busquets i Hidalgo):

Aprofitaré un regal que m’ha fet el conseller Vidal, el Sr.
Camps ha quedat sense Vox i vostè continua parlant en boca
dels hotelers, però nosaltres, ja li dic, tenim una política i
tenim una política d’allargament de temporada i tenim una
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estratègia que és Better in winter, i ho sap, una estratègia de
promoció que funciona. I, a més a més, tenim un treball per
diversificar el producte a través de segments estratègics de
turisme on ens veiem sector privat, sector públic, col·laboram
el Govern, col·laboram els consells, col·laboren més de 120
empreses per treballar en diversificar aquest producte turístic;
un turisme actiu, un turisme de cultura, d’esport, de luxe,
gastronòmic, de benestar, MICE, que és de grans
esdeveniments i congressos, i ecoturisme.

Tot això és feina per allargar la temporada, per què?
Perquè volem millors condicions de feina per als treballadors
i treballadores, perquè volem repartir la riquesa al llarg de tot
l’any; això és fer política econòmica.

I els resultats no són previsions, són resultats, Sr. Jerez,
ens avalen, mal que li pesi. A més a més, vostè pensa que tot
això són casualitats, però les coses no passen, hi ha homes i
dones que treballen perquè passi. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

II. 8) Pregunta RGE núm. 1347/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a la seu de l’orquestra simfònica.

Passam a la vuitena pregunta, la RGE núm. 1347/19,
relativa a la seu de l’orquestra simfònica, que formula el
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Sr. Melià, té vostè
la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, president, bon dia a tothom. A la barriada
palmesana de Son Dameto hi ha el local d’assaig de l’orquestra
simfònica, està previst el trasllat d’aquest local, que ha de
passar a un altre edifici, per tant, aquest local de Son Dameto
quedarà buit perquè l’orquestra simfònica l’abandonarà.

Dia 12 d’abril de 2017 el Grup Parlamentari El Pi va
presentar una proposició no de llei en aquest parlament on
instàvem el Govern que l’actual seu de l’orquestra simfònica,
un pic es produeixi el trasllat, continuï essent un equipament
públic per a la barriada i a aquest efectes s’estableixin els
acords corresponents amb l’Ajuntament de Palma.

Sorprenentment, la majoria d’esquerres i els partits que
donen suport al Govern varen votar en contra d’aquesta
proposició no de llei d’El Pi, el dia 8 de juny del 2017.

Resulta, però, que al cap d’un mes i mig es reuneixen amb
la consellera i s’anuncia a un diari de Palma, al Diario de
Mallorca, que Son Dameto tendrà un casal de barri al local on
assaja la simfònica i diu que la responsable de Cultura ha

acceptat la proposta de convertir les actuals oficines de la
fundació en un espai sociocultural i que els partits d’esquerres
desisteixen de vendre el local, que era la seva pretensió i per
això varen votar en contra de la proposició no de llei d’El Pi.

Perquè consti en seu parlamentària volem saber si
efectivament es pot acreditar, si existeix realment aquesta
voluntat, si s’han fet acords perquè aquest local realment sigui
de la barriada i sigui un equipament públic.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la Sra. Consellera Fanny
Tur.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ
I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies, Sr. President. El compro..., disculpes, el
compromís hi és des del principi; precisament supòs que es va
votar en aquell moment en contra perquè el compromís estava
adquirit i exactament la proposició no de llei no anava en
aquest sentit estricte, però sí li puc dir que ens vàrem reunir
amb els vesins, que els vàrem confirmar la nostra voluntat que
una vegada que estigui construïda la nova seu, fins aquell
moment no ho poden abandonar. L’orquestra simfònica quan
abandoni Son Dameto quedarà com un equipament cultural i
social del barri, fins i tot aquest objectiu es troba incorporat
i inclòs en el Pla de cultura, per tant, hi ha compromís de
reunió, compromís de paraula i compromís per escrit perquè
aquest equipament continuï sent dels vesins de Son Dameto
una vegada que l’orquestra simfònica tengui la seu que espera
fa tants d’anys i que es mereix fa tants d’anys.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Melià, té vostè la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, diferències, poques
diferències no; vostès, repassi el Diari de Sessions, els grups
que donen suport al seu govern varen dir que volien vendre el
local, no hi ha una petita diferència, la seva intenció inicial era
vendre el local i que no fos un equipament públic.

Ara han canviat d’opinió? Els ho vull aplaudir, em sembla
molt bé que hagin canviat d’opinió.

Li deman, a part que aquesta previsió estigui en el Pla de
cultura, han firmat algun tipus de conveni amb l’Ajuntament de
Palma perquè es procedeixi a la cessió d’aquest local una
vegada finalitzades les obres del nou edifici de l’orquestra
simfònica? 

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ
I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies. Jo no he dit mai ni en seu parlamentària ni a fora
que volguéssim vendre aquest local, de fet, no es vol vendre,
i aquest és el compromís i per escrit està; és a un escrit a
l’ajuntament i, com ja dic, és al document del Pla de cultura i
així s’ha dit als vesins. 

Una altra cosa, que és per on vostès demanaven, és que
aquest local s’hagi de cedir a l’Ajuntament de Palma, és que
pel fet de ser un equipament cultural entenc que la conselleria,
el Govern no s’ha de desfer de la titularitat d’aquest local.
Aquest local està escripturat a nom del Patronat de l’Orquestra
Simfònica, és a dir, de la consellera, el patronat depèn de la
conselleria, és un local de titularitat pública.

L’important és que segueixi essent un local de titularitat
pública, que no es vengui i que segueixi essent un espai per als
vesins. No és necessari, ni necessàriament s’ha de cedir a
l’Ajuntament de Palma, el que ha de ser és un espai per a la
ciutadania i aquest és el nostre compromís i així és com ho
hem adquirit fins al principi.

És un casal de barri... en aquests moments són unes
oficines, escripturades, a nom del Patronat de l’Orquestra
Simfònica, patronat adscrit a la Conselleria de Cultura. És un
local públic i seguirà essent un local de barri per als vesins de
Son Dameto. Aquest és el compromís polític, aquest és el
compromís i l’acord que hi ha al Pla de cultura i així s’ha
traslladat tant a l’ajuntament com als vesins, i així seguirà
essent, una vegada -com ja dic- que la seu de l’Orquestra
Simfònica tengui els locals, la seu que es mereixi i sigui una
realitat, que ho serà ben aviat perquè està absolutament
encarrilat i ja tenim projecte.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

II. 9) Pregunta RGE núm. 1349/19, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. María Montserrat Seijas i  Patiño,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa als incompliments
en matèria de residus a Menorca.

Doncs, passam a la novena pregunta, la RGE núm.
1349/19, relativa als incompliments en matèria de residus a
Menorca, que formula la diputada Sra. Montserrat Seijas i
Patiño del Grup Parlamentari Mixt. Sra. Seijas, té vostè la
paraula.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia a tothom. ¿Podría el Sr.
Conseller valorar la situación de los residuos, vertederos y
vertederos incontrolados en Menorca?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Té la paraula el Sr. Conseller Vicenç
Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Bon dia a tothom. Vostè em demana que faci una valoració
sobre la gestió de residus de Menorca, intentaré respondre en
breu, primer de tot, valorar la singularitat de Menorca en la
gestió de residus, normalment a l’esquema els ajuntaments
s’encarreguen de la recollida, els consells del tractament i el
Govern dels residus perillosos. A Menorca hi ha una figura
singular que és el Consorci de Gestió i Residus on consell i
ajuntaments planifiquen i fan política junts, cosa que és
envejable i cosa model que m’agradaria que s’estengués a
altres illes i que hem de valorar molt positivament.

En aquesta legislatura també m’agradaria destacar,
moltíssim, la feina que ha fet el consell per l’abocador de
l’illa de Menorca, per Es Milà, hi ha un abans i un després
d’aquesta legislatura en la gestió d’aquest abocador, on han
aconseguit la seva adequació i la seva transformació i
adaptació a la directiva de residus; han aconseguit l’inici de les
obres d’una planta de triatge i de compostatge i han aconseguit
l’autorització de totes les cel·les d’abocament. Per tant,
acomplim tota la normativa d’abocaments en aquell indret.

A més a més, també la coordinació ens ha permès avançar
tot el que és la inspecció d’abocaments incontrolats que es
poden haver donat, s’han aixecat 58 expedients, 58 actes, dels
quals 14 eren d’abocaments domiciliaris, s’ha comunicat amb
els ajuntaments perquè fessin les passes corresponents; uns
37 s’estan tramitant des de la conselleria, i uns 7... ja s’han fet
els expedients sancionadors per un valor de més de 44.000
euros.

Evidentment, en la política de residus la nova llei ens
marca uns horitzons, uns objectius que marca reptes a totes
les administracions i a tota la ciutadania.

Esperem que el Consell de Menorca, conjuntament amb
els ajuntaments ho afronti de forma satisfactòria. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Seijas, té vostè la paraula.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Le agradezco la respuesta, Sr.
Conseller, pero comprenderán que las cosas se ven venir, que
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las políticas tienen su tendencia, su compromiso que se ve o
no refrendado con los hechos, inercias que dan luego
credibilidad o no a los anuncios del ejecutivo y a lo que
también promulga esta cámara, ¿verdad, Sra. Campomar?

Por ello, cuando lanzamos la Ley de residuos y también la
de cambio climático y estamos tan lejos de tener las
dinámicas y tendencias en las políticas que nos hagan pensar
que lo que se legisla es alcanzable por el ejecutivo. Ojo, no
quiero tacharlos de incompetentes, no voy a caer en el error
repetido de los argumentarios de gestión, le digo que no son
sinceros.

¿Qué está sucediendo con los retrasos de la empresa
Datambient Assessors, SL? Le digo que el volumen de los
problemas que han de manejar nos sobrepasan como mucho
como sociedad y que lejos de tratar a la ciudadanía con el
respeto intelectual que se merece intentan vendernos humo.

La paradoja es obscena, mientras tenemos el título de
Reserva de la Biosfera, Sr. Conseller, el lunes 11 se podía leer
en Es Diari: “Menorca continua señalada en rojo en el mapa
europeo de infracciones medioambientales por culpa de la
gestión de los residuos, una de las grandes asignaturas
pendientes de la Reserva de la Biosfera”, y es que las
competencias serán del consejo, pero el aviso de sanción es
a la comunidad autónoma y la multa la van a pagar todos los
ciudadanos de las Baleares.

También es cierto que es un problema heredado, pero por
eso le digo que las cosas se ven venir, y por eso, y en otras
tantas cosas, cierto pretendido ecologismo me parece una
posa publicitaria, pero se ve venir que lamentablemente no se
avanza para nada mientras emitimos papel mojado.

Por más que se parapete en el tema competencial, según el
Estatuto de Autonomía ante  la dejación de funciones la
responsabilidad compete al Govern y, por lo tanto, a la
conselleria pertinente sin olvidar el color político compartido
de las administraciones, lo cual es un agravante, Sr. Conseller.

En 2011 se aprobó una ley nacional que obliga a las
comunidades autónomas a presentar una revisión de sus planes
de residuos en un plazo de seis años, se cumplieron a final de
2017 y en Baleares los planes siguen sin aprobarse, de ahí la
sanción que nos va a caer de la Unión Europea ante su
pasividad evidente, Sr. Conseller.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sra. Seijas, entenc pel seu to i per la seva actitud envers
aquest conseller que em vol passar factures internes del seu
expartit, entengui que jo no entraré en aquest joc de vostè

d’intentar desacreditar la feina feta pels seus anteriors
companys.

M’agradaria destacar la feina del Consell de Menorca, el
gir que ha fet a Es Milà, d’una gestió pèssima han aconseguit
un nou contractista, han aconseguit adaptar-se a la normativa,
han aconseguit donar un salt qualitatiu i acomplir la normativa.
Això és importantíssim.

Hi ha un nit i dia a la gestió d’un abocador que ens hagués
dut una sanció.

(Remor de veus)

Vostè  fa referència a la directiva, a la planificació, el
Consell de Menorca ha preparat tota una documentació, ha fet
un procés participatiu i ha elaborat un esborrany del pla
director sectorial, que esperem que sigui una realitat el més
ràpidament possible, i amb la Llei de residus fem tots els
esforços per facilitar aquesta tasca.

Però m’agradaria que vostè aquí avui ha dut una passa més
endavant que no es mereixen els ciutadans de les Illes Balears,
un respecte a tota aquella gent que fa uns esforços, un
respecte a tota aquella gent que ens du a primera línia en
polítiques ambientals i que aconsegueix uns millors resultats
en reciclatge.

Està parlant vostè d’un polític de gestió local...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

... que ha aconseguit el 75%...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.

(Se sent en timbre del tall del micròfon)

Gràcies, Sr. Conseller.

II. 10) Pregunta RGE núm. 1338/19 , presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa al procés de selecció de
cap del Servei de Nefrologia de Son Espases.

Passam a la desena pregunta, la RGE núm. 1338/19,
relativa al procés de selecció del cap del Servei de Nefrologia
de Son Espases, que formula el diputat Sr. Vicent Serra i
Ferrer, del Grup Parlamentari Popular. Sr. Serra, té vostè la
paraula.
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EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostè seguit
presumeix d’experiència en aquest ple, però les denúncies per
la seva falta de transparència han estat contínues a tota la
legislatura.

La darrera ve del procés de selecció i nomenament del cap
de servei de Nefrologia de l’Hospital de Son Espases que fins
i tot pot acabar impugnat perquè avui es publica al BOIB.

Tots sabem que la darrera paraula d’un nomenament
d’aquestes característiques la té el gerent de l’hospital, però
hi ha un procés que ha de vetllar per aquesta elecció i pel
nomenament va en contra no només del criteri de la majoria
del servei, sinó de la majoria de la comissió que avalua els
mèrits dels aspirants, encara que no sigui vinculant.

Per això, considera que ha estat transparent el procés de
selecció del cap del Servei de Nefrologia de l’Hospital de Son
Espases? Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Senyora..., perdó, té la paraula la Sra.
Consellera Patricia Gómez.

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Serra, començaré aquesta
segona pregunta amb un escrit de l’Associació de Malalts, que
ens acompanya, a més, la presidenta d’ALCER, que ha tramès
als mitjans de comunicació: “Ib-salut en su afán de velar por
nuestra salud ha realizado todos los procedimientos
legales para encontrar al mejor candidato para la plaza de
jefe de servicio de Nefrología entre todos los aspirantes,
mediante un proceso de selección abierto, público,
transparente y con absolutas garantías. No entendemos la
desconfianza y las dudas sobre el resultado final de este
proceso de selección público. Deseamos que no se ponga en
duda el funcionamiento del sistema de salud balear ni a
ninguno de sus profesionales mediante in formaciones
veladas y parciales que no reflejan la profesionalidad y el
buen hacer de todos los funcionarios del ib-salut”.

Ja ho veu, Sr. diputat, no ho dic jo, ho diu la presidenta i
l’Associació de Pacients Renals d’aquesta comunitat
autònoma. Una vegada més el seu partit, un partit caracteritzat
per l’eliminació de drets, la nul·la transparència i la
manipulació de la realitat s’atreveix a qüestionar la
transparència d’aquest govern.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Serra, té vostè la paraula.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, una vegada més ens
demostra que vostè viu al país de les meravelles. 

Sra. Consellera, aquestes paraules, aquest escrit de
l’Associació de Malalts Renals, també l’he llegit, han sortit
per tranquil·litzar els pacients, cosa que vostè no ha fet.

Sra. Consellera, ara li diré a vostè què és per a vostè
transparència; transparència per a vostè és intentar fer un
nomenament fa un any d’un cap de servei que té 11 dels 12
nefròlegs en contra i que per això ell mateix es va retirar.

Transparència per a vostè és tornar-ho a intentar i fer-ho
ara, a tres mesos d’eleccions, no només amb els nefròlegs en
contra, sinó amb quatre dels cinc membres de la comissió que
ha d’avaluar els aspirants també en contra, com mai no havia
passat, Sra. Consellera, com mai no havia passat. És amagar
l’acta d’aquesta comissió i és pressionar els membres
d’aquesta comissió perquè es retiri la possible impugnació.

Miri, vostè ha abusat d’un procés com el de la lliure
designació, que ha de garantir el nomenament de caps de
servei per donar agilitat i renovació dins un hospital, i vostè ha
crebantat la lliure concurrència en la selecció de personal
basada en els principis de capacitat, mèrit i igualtat, i ha tornat
a fer una política bananera, perquè no ha respectat el criteri
d’una comissió creada per garantir aquests principis, amb una
forma clara d’abús de poder que podria anomenar-se
prevaricació administrativa. Vostè aquí no pot tornar a dir que
la seva gestió ha estat transparent, Sra. Consellera; vostè ha
suspès la seva gestió.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

(Continuen els aplaudiments)

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

Gràcies, Sr. President. Ja poden aplaudir, que supòs...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... que ningú no els creu.

Miri, Sr. Serra, la resta de nefròlegs d’aquesta comunitat
autònoma donen suport al procés, al candidat i a la forma de
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fer-ho. Aquesta manera, aquest decret, està en vigor des de fa
quatre legislatures, quatre, i la diferència de quan vostès
governen és que nosaltres sí posam una comissió assessora,
assessora, que no sé d’on treuen..., perquè les seves
deliberacions són secretes, són reservades, com a mínim.
Nosaltres ho hem posat, això. I es presenta un currículum, i es
presenta un projecte, i el que a mi i als nefròlegs d’aquesta
comunitat autònoma, la resta de nefròlegs de la comunitat
autònoma, i a l’Associació de pacients ens sembla demencial
és la pressió mediàtica, que l’únic que fa és deteriorar la
imatge dels nefròlegs, de la nefrologia balear i del sistema
sanitari públic. Això és el que ens sembla a tots.

Ja li dic, nosaltres hem fet molts de canvis perquè sigui
molt més transparent. La presentació del projectes és pública,
absolutament pública. Qualsevol persona pot anar a veure com
es presenta qualsevol projecte, i s’han anomenat 18 caps de
servei abans d’aquest, i sempre s’ha fet amb aquest mateix
procediment, sempre. Per tant jo el que veig, Sr. Serra, és
que..., la diferència amb la legislatura anterior és que la
legislatura anterior es demanava el carnet...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera..., Sra. Consellera, se li ha acabat el temps.
Moltes gràcies.

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

... del Partit Popular...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

II. 11) Pregunta RGE núm. 1343/19, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del
Grup Parlamentari Popular, relativa als assessors del
Govern.

Passam a l’onzena pregunta, la RGE núm. 1343/19, relativa
als assessors del Govern, que formula la diputada Sra.
Margalida Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular. Sra.
Prohens, té vostè la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Senyora consellera, del Govern de
la transparència a una consellera imputada i la prevaricació que
acabam d’escoltar a Salut, i una oficina anticorrupció que s’ha
convertir en un òrgan unipersonal que ens costa 1 milió
d’euros cada any. Del Govern de la gent al Govern de la seva
gent, amb més de 5 milions d’euros més de despesa en alts
càrrecs, 5 milions d’euros més.

Considera que tots aquests alts càrrecs i to ts  aquests
assessors estan fent la funció per a la qual van ser designats?
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Té la paraula la Sra. Consellera Pilar
Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Gràcies, Sr. President. Sí, Sra. Diputada, s’ajusten tots els
alts càrrecs a la seva funció . I, per cert, parli vostè de
transparència, de bona gestió i d’honestedat quan hagin
reconegut ja, com els tribunals han fet, que han hagut de tornar
222.000 euros per finançament il·legal del Partit Popular a les
Illes Balears. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Prohens, té vostè la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Consellera. Ni to tes les oficines de
propaganda personal de la Sra. Armengol, ni tots els
“francinos” del món units no podran maquillar ni podran
publicitar un govern de pega, un govern de publicitat, que fins
i tot ha anunciat més de cinc vegades la reforma de Son Dureta
o ha anat a anunciar HPO que encara no han començat.

I jo li vull parlar dels assessors. Secretària del gabinet de
la presidenta, 56.000 euros per dur la campanya del Partit
Socialista; director del gabinet, 56.180 euros per dur la
campanya de comunicació del Partit Socialista; director
general de Comunicació, 56.000 euros per dur la campanya
del Partit Socialista. Em pot explicar si aquests assessors
tenen dedicació exclusiva o no?, a quines hores estan cobrant
i fent una feina que pagam tots de les nostres butxaques i
quines hores estan a l’organigrama, tal com varen publicar
vostès mateixos, de la campanya del Partit Socialista? Qui
paga la campanya del Partit Socialista de la Sra. Armengol,
Sra. Costa?

I li diré més: no m’estranya que si és així confonguin,
confonguin les institucions, confonguin les xarxes públiques,
i utilitzen el Twitter del Govern de les Illes Balears per entrar
en confrontació directa fins i tot amb el Sr. Albert Rivera, i fer
política del Partit Socialista des del Twitter del Govern de les
Illes Balears; o que aquests assessors tan ben pagats i que no
sabem què fan ni a quines hores ho fan entrin també en atacs
personals al cap de l’oposició.

Vostès es creuen que les institucions són seves, Sra.
Costa, i per això fan mítings des de La Moncloa o convoquen
eleccions quan a vostès els vénen bé, encara que ens costi...
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(Cridòria)

... 200 milions d’euros aquest capritx del Sr. Sánchez.

(Remor de veus)

Miri, li llegiré un article que va sortir en premsa arrel de
la contractació...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens...

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... de 150.000 periodistes...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Silenci, per favor.

Sra. Consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Gràcies..., gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Gràcies, Sra. Diputada. Miri, la veig una mica crispada,
molta teatralitat, com diuen les enquestes, per tant calmi’ns
una mica. Ara ja fan de portaveus també de Ciutadans, ja
només li falta fer de portaveu de la tercera pota.

(Alguns aplaudiments i més remor de veus)

Sra. Prohens, em seria molt fàcil fer una mirada enrere si
parlam d’assessors. Jo la veritat és que encara no he entès del
que vostè s’estranya; el que seria estrany és que membres
d’aquest govern assessoràssim o participàssim en actes del
Partit Popular. I ja l’advertesc i l’avís: jo mateixa som
consellera d’aquest govern i sí, particip en actes del meu
partit, com supòs que vostès participen en els actes del seu
partit.

(Més aplaudiments i remor de veus)

No sé on veu les coses rares. Però miri, miri, el que sí que
va ser estrany i sobretot tenen vostès també una altra
condemna, que en són experts, del Tribunal Superior de
Justícia perquè varen pujar un 25% de forma il·legal als sis
assessors de l’expresident Bauzá.

(Més aplaudiments)

Sra. Prohens, això era malbaratar els diners públics dit ja
per una sentència ferma. Quan vostè tengui una sentència
ferma, després agafa el micròfon i m’ho diu amb la mateixa
contundència. El que és malbaratar diners públics...

(Continua la remor de veus i alguns aplaudiments)

... és nomenar un assessor únicament i exclusivament a l’illa
de Formentera la passada legislatura perquè era l’única illa on
no governava el Partit Popular, i ni tots els assessors a
Formentera no els van permetre, a vostès, governar a
Formentera. Per cert, el Sr. Matas ja ho va fer amb el cas
Mapau i tampoc no li va servir per a res.

Per últim, Sra. Prohens, miri, cadascú tria els assessors
que vol. Jo a vostè la veig com una  mica obsessionada,
crispada i fins i tot rabiosa des d’un punt de vista política.
Tranquil·litzi’s. Com dic, cadascú tria els assessors que vol;
per cert, a vostès tampoc no els va anar molt bé amb els seus
assessors, perquè les darreres eleccions van passar de 35
diputats a 20; si segueixen amb aquesta progressió en dues
eleccions acaben vostès al Grup Mixt.

(Més remor de veus)

I, per últim, dels seus darrers tres expresidents, en tenen
un amb una pota a Vox; l’altre, a la presó, que ni amb la
pel·lícula El Reino els han deixat a vostès com a aficionats; i
el tercer se’ls ha fet “indepe”...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera..., Sra. Consellera, se li ha acabat el temps.
Moltes gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera.

II. 12) Pregunta RGE núm. 1334/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrill o , del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a la valoració de les
dades de l’Informe renda municipal disponible a Balears
2012-2015.

Passam..., passam a la dotzena pregunta, la RGE núm.
1334/19, relativa a la valoració de les dades de l’Informe
renda municipal disponible a Balears 2012-2015, que formula
el diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Mixt. Sr. Aguilera, té vostè la paraula.
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, en aquest
sentit serà molt més pausada la meva intervenció, en aquest
sentit.

A principi d’aquest mes, mitjançant una nota del seu
govern, ens assabentàvem d’unes dades econòmiques que, Sra.
Armengol, haurien de preocupar-la. Concretament l’IBESTAT
i el Consell Econòmic i Social van presentar per primera
vegada un indicador econòmic que fins ara no sabíem a les
nostres illes i que per a moltes famílies, especialment les que
tenen menys recursos i són més vulnerables, és molt
important a l’hora de demanar ajudes a les administracions;
aquest indicador és la renda municipal disponible de les llars,
que mesura els ingressos anuals dels residents de qualsevol
municipi, que té com a objectiu tenir més informació sobre el
poder adquisitiu de les famílies. Per primera vegada a les
Balears tenim aquesta informació que pot posar en dubte
determinades veritats que fins ara alguns afirmaven
contundentment. 

El Govern ha pogut facilitar dades fins el període 2012-
2015, i segons aquestes dades aquest indicador per a 2015 ens
donava 14.790 euros que estàvem sobre la mitjana espanyola;
fins aquí molt bé, Sra. Armengol, però si miram amb lupa ens
trobam amb unes dades que a les Pitiüses ens preocupa
moltíssim i ens crida l’atenció. En aquest sentit, Vila amb
15.500 euros aproximadament és la primera i en el rànquing
ocupa el divuitè lloc, i així continuarem passant per Santa
Eulària, Sant Antoni, Sant Josep; però el que ens preocupa més
és que els dos municipis més pobres de tot Balears és (...) i
Formentera, amb 11.537 i 10.661 euros a Formentera.

Per això li faig aquesta pregunta: quina valoració fa el
Govern de les Illes Balears sobre aquestes dades que ara
mateix he comentat?

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern, Francina Armengol.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Aguilera, per aquesta
pregunta que ens permetrà evidentment parlar d’una qüestió
que per a nosaltres és important. Vostè sap que hem explicat
moltes vegades la necessitat de ser molt més transparents i
també d’avaluar molt millor les dades econòmiques, les dades
socials i les dades demogràfiques de la nostra illa. Per això,
com vostè explicava molt bé, a un acord entre el Consell
Econòmic i Social i l’IBESTAT es va posar aquest indicador
en marxa, que és un indicador que ens permet avaluar aquesta
situació social, econòmica i demogràfica a les nostres illes,
no només àmbit Illes Balears, no només àmbit insular sinó
anar a territorialitzar molt més la informació i, per tant, tenir

dades molt més concretes i poder arribar a aquest nivell
municipal, que és el que vostè plantejava a aquesta pregunta.

Les dades, vostè ho explicava, però crec que val la pena
recordar-ho, són del 2012 al 2015, per tant, no és d’aquesta
legislatura sinó de l’anterior que s’han pogut donar a través
d’aquest indicador en aquest moment, la idea és que aquest
indicador enguany ja podrem donar les de 2016 i després que
cada any es pugui avançar un any i, per tant, anar al dia el més
aviat possible. 

Quant als valors obtinguts, i els que a vostè li preocupen
concretament, estan en concordança amb el nostre PIB per
càpita, la renda municipal per càpita està a un 2,4% per sobre
de la mitjana espanyola, i després hi ha diferents oscil·lacions,
com vostè explicava, entre municipis; a nivell d’illes les
oscil·lacions són molt menors. 

Per què pot ser això? Quins factors hi poden influir? Sr.
Aguilera, evidentment, un factor que influeix és segons si són
poblacions més envellides o manco, si són poblacions
dormitori, que n’hi ha moltes a les Illes Balears, solen tenir
una població jove amb rendes més altes i, per tant, també pot
influir a la renda municipal. I en el període aquest,
precisament a vostè li preocupen les dades dolentes o més
baixes quant a Formentera i a algun municipi d’Eivissa, on ha
crescut més la renda municipal és a Formentera, gairebé un
9% i a Eivissa més d’un 8%; això són els indicadors com estan
evolucionant.

A Formentera també hi ha un fet que és real, que el tant per
cent d’autònoms és major que a la resta d’illes i que a la resta
de poblacions, per tant, també això té les seves connotacions
i també les pensions són més baixes i per tant la renda per
càpita municipal també és més baixa.

Vull recordar-li que el 2012-2015, que en aquesta
legislatura s’han fet canvis importants quant a redistribució de
riquesa, que aquí no hi ha contemplat encara què haurà suposat,
per exemple, la pujada del conveni d’hostaleria o del conveni
de comerç, i que les següents xifres estic convençuda que
aniran millorant i així ja ens ho pot certificar l’IBESTAT.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Aguilera, té vostè la paraula.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Amb la seva valoració, Sra.
Armengol, no hi estic d’acord, li he dit que és 2015 i és obvi
que ha pujat, però la seva pròpia vicepresidenta fa un moment
ha comentat que tenim uns sous precaris i un treball dolent,
fent referència completament al model turístic que tenim a les
Illes Balears. Són quatre dels cinc municipis d’Eivissa i l’illa
de Formentera, a les Pitiüses no ha arribat encara el canvi de
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model econòmic que venim demanant, on és el ParcBit
d’Eivissa?, on és la inversió en la formació professional? Unes
dades de renda per càpita que demostren que els més rics són
cada vegada més rics i els pobres o els treballadors són més
pobres. Sra. Armengol, les Pitiüses estan...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

II. 13) Pregunta RGE núm. 1348/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del G rup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a la pressió fiscal a les Illes Balears.

Passam a la tretzena pregunta, la RGE núm. 1348/19,
relativa a la pressió fiscal a les Illes Balears, que formula el
diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Sr. Font, té vostè la
paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyores diputats. Sra.
Presidenta, he vist aquí ara preguntes de passió i aquesta
pregunta que li fa El Pi és una pregunta de dolor, de dolor a les
butxaques del 1.120.000 persones que vivim a les Illes
Balears.

Vostè m’agradaria que em pogués dir: què opina que
tenguem la pressió fiscal més alta de tot l’Estat respecte de la
nostra renda per càpita, del nostre PIB?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font. Una vegada més
tornam a parlar d’imposts en aquesta cambra parlamentària, és
una de les qüestions que a vostès els preocupen i que jo li
repetiré una vegada més, no és cert, no tenim la pressió fiscal
més alta de l’Estat espanyol, ni molt manco. Som la setena
comunitat amb l’impost de successions i donacions més baixa
de tot l’Estat en cas d’una donació, perdó, en cas d’una
herència, i la vuitena en cas d’una donació; en impost de
patrimoni som l’onzena comunitat autònoma més barata; som

la catorzena comunitat quan el patrimoni que es grava puja als
4 milions d’euros a una renda alta.

La reforma fiscal que férem el 2016 es basa que
contribueix més qui més té i només l’hem aplicada en el
segment de les rendes altes, només ha incidit en un 3 o un 4%
de la població de les Illes Balears; hem millorat les
condicions fiscals per a la classe treballadora i la classe
mitjana amb moltíssimes deduccions fiscals, que li tornaré a
explicar si vostè vol, però crec que és prou conegut en aquesta
comunitat autònoma.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Font, té vostè la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Ara que vénen eleccions la clau és saber explicar les
coses. Miri, el CES, que depèn de tots, però depèn del Govern,
el CES va fer la seva memòria i El Económico de l’Última
Hora va treure d’aquesta memòria aquesta informació, que és
aquesta informació que diu que som els primers en pressió
fiscal de tot l’Estat. 

Li diré que la pressió fiscal per cada ciutadà de les Illes
Balears parlam de 7.064 euros per persona, 7.064 euros per
persona, i quan comparam això amb Múrcia, parlam que ells
són 4.500; amb Galícia són 5.000; amb Andalusia 4.400; amb
València, que ens podríem comparar, 2.269, és a dir, 1.700
euros menys per persona i any; a Extremadura són 2.800 euros
menys per persona i any, això ho ha de multiplicar pel
1.120.000; o si ho mira amb una comunitat com Canàries la
pressió d’ells és 3.700 euros per persona/any, la qual cosa vol
dir que té una pressió inferior de 3.275 euros per persona/any.

És a dir, els canaris, els canaris el que tenen és que, així
com el Govern balear té una pressió sobre cada ciutadà i
ciutadana de les Illes Balears de 2.296 euros del Govern
balear, dels ajuntaments en tenim..., perdó, del Govern balear
és 3.018 euros, 3.018 euros, dels ajuntaments és 896; els
ajuntaments cobren menys que la mitjana de l’Estat als
ciutadans de les Illes Balears, però en canvi la comunitat
autònoma 3.018 i el Govern central 3.150, per sobre de la
mitjana, quan la mitjana està en 2.296 per a les comunitats
autònomes i 2.500 pels imposts de l’Estat.

Presidenta, això representa que respecte , per exemple,
dels canaris, perquè, és clar, tenen les seves compensacions,
són 3.700 milions d’euros menys cada any que tenim aquí,
menys, 3.700 milions d’euros menys, que ells tenen més per
gastar, cobriríem sanitat i educació només amb aquesta
diferència. 

Presidenta, en no tenir un REB, en no tenir un REB, en no
tenir la influència fa que altres cada any estalviïn més de 3.700
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euros per cada persona a la seva petita comunitat, com es diu
Canàries. 

Moltes gràcies. A veure si espavilam. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Espavilats hi estam, Sr. Font, no en
tengui cap dubte.

A veure, sobre aquest informe que vostè explicava del
Consell Econòmic i Social, que depèn del Parlament, no del
Govern de les Illes Balears, l’informe calcula la càrrega fiscal
per habitant a les comunitats , però com vostè explicava no
només inclou els imposts del Govern sinó que inclou tot tipus
d’imposts, la càrrega fiscal per habitant a Balears el major pes
correspon als imposts estatals, Sr. Font, un 44,59%, després
nosaltres la comunitat autònoma i després els ajuntaments que
efectivament és només el 12,68%. És a dir, però un 60% no
correspon als imposts del mateix Govern de les Illes Balears.
I no hem d’oblidar una cosa que és molt important, que a la
càrrega fiscal s’hi ajunta l’impost de turisme sostenible que no
paguen els residents en aquesta comunitat autònoma, sinó que
paguen els turistes a les Illes Balears, per tant, no ens facem
trampes al solitari.

Nosaltres, amb els imposts autonòmics, li he explicat els
llocs on som, amb els imposts de successions, de donacions
i amb l’impost de patrimoni, i no som la que té la càrrega
fiscal més alta de tot l’Estat ni molt manco. En aquesta
legislatura no hem augmentat per a res els imposts a la classe
mitjana i a la classe treballadora, a l’inrevés, hem aconseguit
millorar totes les deduccions que havia eliminat la dreta en
aquesta comunitat autònoma, fins a 11 deduccions fiscals
havia eliminat el Govern del Sr. Bauzá a la passada legislatura,
s’han posat totes en funcionament i s’han millorat, i n’hem de
creades de noves, entre les quals en el darrer pressupost la de
0 a 6 anys, per valor de 600 euros; la rebaixa de l’impost de
transmissions patrimonials; hem tirat endavant també altres
deduccions fiscals, com li deia, dels  llibres de text, de les
inversions en innovació, de les rebaixes per compra
d’habitatge, i tantes i tantes altres.

I Sr. Font, sobretot amb els recursos hem prioritzat la
millora dels serveis públics per a tothom, per això tenim més
escoles, tenim una millor sanitat, tenim uns millors serveis,
tenim millors serveis públics, en general, que això també es fa
gràcies a la redistribució de la riquesa, que només ha afectat...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta...

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

... el 3 o 4% de la població. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II. 14) Pregunta RGE núm. 1337/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, rel ativa al Pla de
ciència.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la catorzena pregunta, la RGE núm 1337/19,
relativa al Pla de ciència, que formula el diputat Sr. Alberto
Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
Té la paraula el Sr. Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, president, bon dia a tothom. Sra. Presidenta, la
setmana passada doncs va ser convulsa, una vegada més, una
setmana més de convulsió, no es van aprovar els pressuposts
generals de l’Estat, es van convocar eleccions generals, però
també va passar una qüestió important dilluns passat i és que
es va celebrar el Dia de la dona i de la nina a la ciència. I un
grup de dones científiques d’aquesta comunitat es va
autoorganitzar en una plataforma independent de dones
investigadores, i allà es reclamaven diverses qüestions, no
només la visibilització de la dona, fonamental, tant a la ciència
com a tants sectors, a tots, diria jo, sinó també més inversió,
més ciència per a un món millor.

I nosaltres estam d’acord amb elles i també amb
l’estratègia que ha tengut el Govern durant tots aquests anys
quant a la millora de la ciència i de la recerca, però ens
preocupa que ens pugui passar doncs com passa amb el REB,
que sempre és imminent però que no acaba d’arribar; com ens
va passar també amb la regulació del tot inclòs, que sembla
que no s’aprovarà en aquesta legislatura; i la ciència la qual
requeria ser una llei de ciència, tal i com van acordar al
principi de la legislatura, sembla que tampoc no arribarà, però
sí seria important que pogués arribar un Pla de ciència també
per ordenar els reptes de futur d’aquesta comunitat.

Ho deia, confiam que l’estratègia és correcta, hem crescut
en investigadors, hem crescut en projectes, hem crescut en
inversions, però, Sra. Armengol, hauria de fer feliç aquesta
comunitat científica nostra tan bona que tenim i hágame feliz
también a mí, Sra. Armengol: quan s’aprovarà aquest Pla de
ciència?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Té la paraula la Sra. 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, Sr. Jarabo, ens farem
feliços conjuntament.

(Rialles de la intervinent i remor de veus)

A veure, vostè sap que aquesta legislatura ha estat una
legislatura important amb el canvi en com havíem d’ajudar a
diversificar el model econòmic i l’aposta molt forta per tot el
que fa referència a l’educació, a la formació, a la innovació, i
sens dubte tot el que fa referència a la ciència i al suport a la
investigació, que hi ha hagut un abans i un després respecte de
la passada legislatura.

Vostè hi feia referència, i així és, hem pogut crear la
Facultat de Medicina, l’IDISBA ha estat acreditat pel Carles
III; s’ha produït un increment del pressupost d’investigació que
el 2019 preveu una inversió de 27 milions d’euros; som la
comunitat autònoma que més hem crescut en inversió
empresarial en R+D+I; som la comunitat autònoma de l’Estat
que més hem crescut en nombre d’investigadors; hem
incrementat per 10 les desgravacions fiscals, i en alguns casos
per 20 en projectes d’empreses innovadores; el Centre Bit de
Menorca és una realitat; aprovarem aviat el decret de carrera
investigadora; hem reforça les beques destinades a formació
de personal investigador, també a través del pressupost de
l’impost de turisme sostenible; hem fet un canvi a la RISS 3
per posar sectors emergents, com els sectors culturals, la
bioeconomia i les tecnologies marines; i hem definit i
impulsat la política de clústers.

Per tant, efectivament, hi ha hagut un abans i un després en
tot el que fa referència a la política d’innovació i a la política
de ciència, i en el Pla de ciència al qual vostè es referia, des
del passat 28 de novembre del 2018, disposam de les dades
dels indicadors d’R+D publicats per l’Institut Nacional
d’Estadística, que són els que avaluen, ens permeten avaluar el
darrer Pla de la ciència el qual acabava el 2013-2017.

El Pla de la ciència ja està preparat per anar al Consell
Assessor del comitè interdepartamental, que hi anirà a finals
de febrer, i està previst que durant el mes de març el puguem
aprovar per Consell de Govern.

Esper haver-lo fet feliç. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jarabo, té vostè la paraula.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, president. Seria més feliç si la concreció fos
encara major, el mes de març és imminent, evidentment, com
també és imminent doncs la qualificació que s’ha dit quant a
l’aprovació del REB, com dèiem abans.

Crec que seria important que posassin la data concreta, ha
dit que és el mes de març, esperem que sigui el més aviat
possible per Consell de Govern, sabem que estan pendents
d’aquest consell perquè es pugui aprovar; sembla que serà un
tràmit que es passarà amb facilitat, per tant li reclamaria que
accelerés al màxim després d’aquesta aprovació per part del
Consell de Govern l’aprovació d’aquest Pla de ciència el qual,
evidentment, ha d’anar vinculat a superar de manera, des de la
perspectiva de la ciència, els reptes que tenim com a societat.

Hem aprovat una llei de canvi climàtic, hem aprovat una
llei de residus, tot això s’ha de vincular també, evidentment,
amb una ciència, també des de la nostra Universitat, per
superar aquests reptes de futur. I mentrestant, doncs sí, mentre
miram com dormen aquests, no ens quedem dormits nosaltres
i ells, amb Vox o sense Vox, com el Sr. Camps, estan ancorats
en el passat; crec que nosaltres hem de pensar en el futur de
totes aquestes lleis que aprovam...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo...

EL SR. JARABO I VICENTE:

... i en aquest Pla de ciència. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Jarabo, nosaltres som coherents
i solem acomplir les promeses i els compromisos que
efectuam, i així ho fem una vegada més en cambra
parlamentària. El Pla de la ciència ha d’acomplir  els seus
terminis, li he dit: ha d’anar al consell assessor del Comitè
Interdepartamental a finals de febrer, després ha d’anar al
plenari del Comitè Interdepartamental i després anirà a
Consell de Govern. Nosaltres preveiem que durant el mes de
març, a finals de març serà aprovat per Consell de Govern,
això és el que nosaltres preveiem, i estic convençuda que ho
aconseguirem. I quan sàpiga la data li diré la data, no passi
pena.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.
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II. 15) Pregunta RGE núm. 1344/19, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la les Illes Balears i el
Govern de Pedro Sánchez.

Passam, doncs, a la quinzena pregunta, la RGE núm.
1344/19, relativa a les Illes Balears i el Govern de Pedro
Sánchez, que formula el diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular. Sr. Company, té vostè la
paraula.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, en el maig
del 2018, quan va fructificar aquella vergonyosa moció de
censura del PSOE, amb el suport de l’extrema esquerra
populista,...

(Remor de veus)

... i amb els separatistes...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

..., aquells mateixos que a vostès no els han aprovat els
pressuposts a Madrid, vostè va dir a tots els ciutadans de les
Illes Balears que, després de tres anys consecutius de
maltractament, de robo, de traïció a Balears i de Madrid ens
mata, després de tot això venia un salvador, anomenat Pedro
Sánchez, i que tot ens aniria infinitament millor.

Sra. Armengol, ens pot concretar què ha aconseguit vostè
per als ciutadans de Balears en aquests vuit mesos que Sánchez
ha estat a la Moncloa?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Company, tenim
criteris diferents, com passa habitualment, el vergonyós és
tenir una sentència per corrupció, com la de la Gürtel, girar-se
a un altre costat i  no prendre cap decisió, això és el
vergonyós...

(Alguns aplaudiments)

... democràticament parlant.

La moció de censura dóna dignitat a la democràcia i això
és molt important en política, és molt important, Sr. Company.

I em permetrà que li digui, jo no entenc molt bé el seu
paper, Sr. Company, vostè aprofita el torn de control al
Govern, al Govern que jo presidesc, i no em demana mai per
cap acció que pren aquest govern, ho fem tot bé deu trobar. No
ho sé, vostè és tan sumís que ara li diuen: no, ara, a campanya
estatal, ara a fer el que li diu el PP estatal, ara ha de demanar
per això, bé, demani per això.

Molt bé, escolti, sap quina diferència hi ha hagut entre els
set mesos de Govern de Pedro Sánchez a Espanya i els set
anys de Govern de Mariano Rajoy? Miri, doncs, en lloc de
retalls inversió; en lloc de destruir  construir; en lloc de
beneficiar uns pocs repartir el creixement, en lloc d’eliminar
serveis i drets  millorar-los i crear-ne de nous; en lloc de
dividir unir; en lloc de crispar dialogar; en lloc d’insultar
respectar; i en lloc de menysprear les Illes Balears mirar per
elles i mirar pels ciutadans d’aquesta terra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Company, té vostè la paraula.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sra. Armengol, la realitat és que mentre vostè parlava o es
reunia amb el Sr. Torra, el que ens ha passat és que els doblers
dels pressuposts generals de l’Estat, que havien de venir aquí,
a Balears, se n’han anat a Catalunya. Han estat vuit mesos de
menyspreu i d’acotar el cap, i vostè era molt valenta demanant
la reforma del sistema de finançament autonòmic fins que va
arribar el Sr. Sánchez; sap què ha fet després vostè? Acotar el
cap.

Vostè, quan parlàvem del REB era molt valenta abans, però
quan va arribar el Sr. Sánchez, sap què ha fet vostè? Acotar el
cap i no tenim el REB.

Una pluja de milions en forma d’inversions que havien de
venir a les Illes Balears? Un 12% menys en els pressuposts
generals de l’Estat. I què ha fet vostè? Acotar el cap.

Ens va dir  que havia firmat un conveni de 240 milions
d’euros en carreteres, que vostès ens robaren als ciutadans de
les Illes Balears, el PSOE; no n’ha dut ni un, ni un cèntim
d’euro. I què ha fet vostè? Acotar el cap.

Ens ha venut per premsa que té 100 milions d’euros en
inversions ferroviàries i també 380 en temes d’aigua, no hi ha
ni un cèntim d’euro, ni un cèntim d’euro en els pressuposts
generals, aquells que no s’han aprovat. I què ha fet vostè?
Acotar el cap.
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Per tant, això és el que hi ha. Ara vostè em contesti el que
vulgui, Sra. Armengol, perquè és el que fa. Jo li deman coses
que són d’aquí de Balears i vostè no contesta mai, contesta
coses que no tenen res a veure amb la pregunta. Ho entenc, ho
entenc, Sra. Armengol, perquè a mi també em faria vergonya
haver de contestar el que vostè avui hauria de contestar aquí
com a presidenta del Govern, i no ho farà, no ho farà perquè
vostè continua amb l’ADN d’oposició i du tota una legislatura
fent d’oposició a l’oposició, Sra. Armengol, i és vostè qui ha
de contestar aquí del que ha fet o del que no ha fet, que és
molt més, en aquesta legislatura en benefici dels ciutadans de
les Illes Balears.

I als seus assessors els ha de dir que no van bé, miri que
ens costen doblers a tots, però i què és això que jo no li deman
coses que interessen a Balears! Qui contesta coses que no
interessen a les Illes Balears és vostè i és a vostè a qui li
interessa tirar balons fora perquè no té res positiu per
contestar a aquesta Cambra.

Sra. Armengol, encara que només sigui per a cent dies, faci
de presidenta, es trobi un poc a gust, li queden cent dies...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

..., després farà oposició i es pot comprar un (...)

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Sra. Presidenta té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Company, jo què li he
dit? Que no em demana res de l’acció de govern, d’aquest
govern. I què li he dit? Respecte del que passava a nivell
espanyol han canviat molt coses, sí, set mesos respecte de set
anys, Sr. Company.

I el que li repetesc una vegada més, miri, nosaltres no
miram cap a un altre costat quan tenim problemes, no, els
afrontam, i vostè per ventura no em coneix suficient, però
aquest govern no acota el cap davant ningú, aquest govern
defensa els interessos dels ciutadans de les Illes Balears
governi qui governi a Espanya, i hem anat allà amb les
mateixes reivindicacions.

Durant els set anys de Govern del Partit Popular, que, per
cert, vostè va ser conseller d’un govern del Sr. Bauzá, de qui
després vostè ha abominat, però que vostè va aplaudir amb les
orelles, vostès varen renunciar a totes les inversions

estatutàries, al sistema de finançament autonòmic, a un règim
especial, a qualsevol inversió. Nosaltres no hem fet això amb
cap dels tres governs que hem tengut a nivell espanyol durant
aquesta legislatura, i no ho farem, Sr. Company.

I durant aquests set mesos s’han aclarit coses, sí, en termes
energètics, en temes del segon cable, en temes de la transició
ecològica, l’aposta per les energies renovables, hem fet
possible el 75% de descompte entre els residents entre les
Illes i la península...

(Remor de veus)

..., sí, senyor; hem augmentat el Parc Nacional de Cabrera, s’ha
augmentat el Pla de violències masclistes.

I els  pressuposts generals de l’Estat, evidentment duien
435 milions d’euros per a les Illes Balears, 20 milions d’euros
en convenis molt importants en temes ferroviaris i en temes
turístics, ajudes a la dependència, millora de serveis, millora
de drets.

Què passa, Sr. Company? Que vostè s’ha unit amb els
independentistes per bloquejar els pressuposts generals de
l’Estat, i ara hi haurà eleccions, no per caprici...

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petita cridòria)

..., perquè els ciutadans decideixin.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el tercer punt de l’ordre del
dia, com hem dit abans, la Interpel·lació RGE núm. 11135/18,
ha estat ajornada per a la pròxima sessió plenària.

Per tant, passam al quart punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de les proposicions no de llei.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 1252/19,
presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a jubilacions anticipades.

En primer lloc, debatrem la Proposició no de llei RGE
núm. 1252/19, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a jubilacions anticipades. Per tant, torn
d’intervenció del Grup Parlamentari Podem Illes Balears per
defensar-la, té la paraula el Sr. Alberto Jarabo.

Guardin silenci, per favor, vagin sortint amb silenci.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot, voldríem agrair a les
diferents entitats de jubilats, Confedetel, Asjubi40, la
presentació d’aquesta iniciativa, que ja s’ha presentat també a
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diferents parlaments i que entenem que aquesta iniciativa la
qual sorgeix de la mateixa societat civil, dels mateixos
afectats, és important que arribi als diferents parlaments. I avui
també vull recordar totes les mobilitzacions que hi ha hagut
per tot l’Estat, també aquí, a les quatre Illes Balears, de tots
aquests pensionistes que reclamaven unes pensions dignes, un
sou digne, després de tots els esforços que han realitzat durant
tota la seva activitat laboral i que ara no es veuen
recompensats.

Per tant, amb aquesta iniciativa abordem una més de les
injustícies que patim en matèria de pensions, en aquest cas ens
referim a les pensions derivades de les jubilacions
anticipades.

Les diferents instàncies europees ens recorden
constantment que cal introduir requisits que endureixin i que
restringeixin l’accés a les jubilacions anticipades, evidentment
nosaltres no estam d’acord amb aquesta lògica. I així ve
passant a l’ordenament espanyol des de l’any 2001, quan ja hi
va haver una reforma, quan es va crear una nova modalitat
diferent de l’històrica del mutualisme laboral, que va elevar
els  requisits de cotització i els coeficients reductors
aplicables.

La qüestió és que l’actual edat mitjana de jubilació en el
règim general és de 63,4 anys per als homes i 64,4 per a les
dones, i en el règim d’autònoms, abans de la possibilitat de
jubilació anticipada voluntària, era de 65,38 anys. I, malgrat tot
això, el Ministeri de Treball continua considerant la jubilació
anticipada com a una càrrega insuportable, i quan proporciona
dades estadístiques no distingeix la que es du a terme per
treballs penosos, la parcial i l’anticipada, pròpiament dita, per
creació voluntària.

I així procedeix quan afirma que un quart de milió de
pensionistes de jubilació  es troba entre els 60 i 64 anys,
perquè tal xifra surt de sumar totes les modalitats esmentades.

En qualsevol cas, la jubilació anticipada pròpiament dita es
troba subjecta a l’aplicació de coeficients reductors, tal i com
explicam a la nostra proposició, que resulten molt
penalitzadors per a la quantia de la pensió resultant, en no tenir
en compte que el seu impacte afecta de manera ja definitiva i
permanent la pensió per a tota la vida.

Tampoc no valora en la seva justa mesura l’esforç
contributiu dut a terme pel treballador al llarg de la seva
carrera laboral. I, malgrat haver cotitzat, per exemple, més
anys dels requerits per aconseguir el cent per cent de la base
reguladora el pensionista sofreix l’aplicació d’aquests
coeficients.

És cert que en el sistema de repartiment els jubilats
anticipats ja increment el nombre de passius i que gaudeixen
de la pensió, en principi, més anys, però a llarg termini,
després de l’aplicació dels coeficients actuals, les jubilacions
anticipades resulten favorables per a la despesa de la Seguretat
Social. És més, malgrat la crítica permanent d’aquesta
modalitat de jubilació, la veritat és que fins i tot en plena crisi

s’han introduït noves modalitats, a les reformes recents, com
la jubilació anticipada voluntària la qual, a més, s’ha estès a
nous col·lectius com el dels treballadors autònoms.

Si tenim en compte que en el règim d’autònoms no es
contempla una jubilació a una edat anterior per als treballs
penosos, una jubilació anticipada per crisi, malgrat
l’existència de prestació de cessament d’activitat, ni subsidis
per a majors de 52 anys.

Per tant, aquesta proposició no de llei planteja regular de
nou alguns d’aquests requisits exigits actualment per a la
jubilació anticipada i entenem fonamental revisar els
coeficients reductors. Els treballadors i les treballadores no
accedeixen a la jubilació anticipada amb goig, sinó com a
única alternativa a l’atur, a la precarietat en el millor dels
casos, o a uns subsidis de desocupació per quantitats molt,
molt baixes, que ni tan sols s’abonen quan és possible accedir
ja a la pròpia jubilació anticipada, fins i tot, voluntària, per la
qual cosa es tracta més aviat de l’única mesura per poder
sobreviure, en el que nosaltres consideram un mercat de
treball hostil i excloent dels treballadors d’edat avançada.

I mentrestant, les empreses, a través dels expedients de
regulació d’ocupació, substitueixen mà d’obra d’edat avançada
per joves en precari i això en el millor dels casos. Ja hem vist
l’abandonament de diferents empreses en aquesta comunitat
i després els esforços que s’han hagut de fer també des de la
nostra Conselleria de Treball, per intentar resoldre o pal·liar
aquests problemes. Per tant, la jubilació anticipada s’ha
convertit bàsicament en una fórmula de regulació d’ocupació,
que serveix per facilitar el redimensionament no traumàtic de
les plantilles de les empreses.

Aquesta proposició no de llei, per tant, pretén també
d’intervenir en aquest punt introduint certs canvis en les
obligacions de les empreses, que acomiadin mitjançant
expedients de regulació d’ocupació a treballadors també de 55
o més anys. I d’aquí demanam la modificació d’alguns dels
requisits, com dèiem, per a l’accés a la jubilació anticipada,
també per motius d’involuntarietat, de manera que aquesta
modalitat es pugui estendre a tots els supòsits d’extinció de
contracte, previstes a la Llei de Seguretat Social.

Entenem que la regulació actual, en limitar la jubilació de
vegades per crisi, a supòsits de reestructuracions empresarials
fonamentalment suposen una clara discriminació  per als
treballadors i treballadores, que veuen extingir-se els seus
contractes de treball per altres causes igualment involuntàries,
no trobin ocupació i potser tampoc no percebin subsidi de
desocupació.

També volem destacar des d’aquí el nostre reconeixement
als treballadors autònoms, al seu dret a la jubilació anticipada
per crisi també, quan reunint els mateixos requisits que els
treballadors del règim general, es trobin en situació legal de
cessament d’activitat. I també s’hauria de procedir a revisar
aquests coeficients reductors de penalització per considerar-
los, jo crec que des d’un punt de vista (...), excessius, perquè
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el percentatge reductor aplicable després de les reformes de
2011 i 2013 és el més onerós dels països del nostre entorn. 

Nosaltres proposam aquí que els coeficients reductors
siguin d’un màxim d’un 0,5 mensual. No em sembla just que
per anticipar uns anys per cessament involuntari, es retalli per
a tota la vida la pensió en la proporció que actualment es fa,
tenint en compte que els anys de cobrament de la pensió
també han augmentat.

Malgrat que la fórmula trimestral de còmput en impedir
computar la fracció d’any com any sencer, determina una
reducció addicional de la pensió, nosaltres optam per
mantenir-la perquè es veu compensada amb les altres mesures
que afecten els coeficients reductors. Per tant, entenem que
la seva importància s’afebleix, però aquest és el punt
important també de tota aquesta proposició.

Concretarem després el nostre posicionament respecte les
esmenes presentades pels diferents grups, sí que vull avançar
que agraïm el treball fet des de MÉS per Mallorca per intentar
aclarir una legislació un poc farragosa i una redacció un tant
confusa d’aquesta iniciativa, perquè que es pogués entendre
cada un dels punts i després proposaré una transacció per
intentar que hi hagi un acord. Sí que també avançarem que
acceptarem l’esmena presentada pel Grup Mixt, recordant que
ja es va aprovar fa més d’un any una iniciativa del nostre grup
parlamentari, del que vostè formava part en aquella mateixa
línia. No em surt acceptar-li l’esmena, però entenc que per una
qüestió de coherència, ja que vostè formava part del nostre
grup, ara que la presenta vostè i que la va votar en el seu
moment, també l’hem d’acceptar i en tot cas la votaríem a
favor.

Per tant, en resum crec que hem d’anar i hem de caminar
per protegir aquestes persones, perquè entenem que això
també significa reduir pobresa, perquè entenem que és de
justícia i perquè també hem de reconèixer, crec, l’immens
esforç d’aquests majors també, o simplement perquè les
nostres vides fossin un poc menys dures del que ho són ara
mateix.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Doncs torn d’intervenció del Grup
Parlamentari Mixt per defensar l’esmena RGE núm. 1449/19
té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President i bon dia a tothom. Avui el
Sr. Jarabo ens ha portat una proposta que em sembla que aquí
no seria el millor lloc per debatre, perquè el que demana és
una modificació de la llei i és obvi que des de l’estatal li han
passat aquesta proposició no de llei perquè avui decidirem
votar a favor o en contra d’aquesta qüestió. Per tant, em

sembla que han presentat aquesta iniciativa perquè ens
manifestem davant d’una qüestió molt tècnica i que el Congrés
hauria estat el lloc més adient, perquè a nosaltres és obvi que
des d’aquí qualsevol iniciativa que enviem cap a Madrid ens
ignoren, independentment de qui governi l’esquerra o la dreta.
Per tant, serà un (...), però és obvi Sr. Jarabo que faré  unes
observacions i votaré a favor del que proposa el seu partit i el
meu ex-partit, que no m’ha comentat abans, que no m’ha dit ni
el nom.

Comentar..., respecte...dir-li petits detalls, Sr. Jarabo,
comentar-li que l’esmena que present i hi vaig directament, no
va ser aprovada l’any passat, sinó que el certificat és del 31 de
maig de 2016, és a dir , fa dos anys i mig que, li ho faig a
col·lació, es va presentar el referent i nosaltres vàrem ser els
pioners de la mobilització a nivell parlamentari de la lluita de
les kellys i avui portaré aquesta qüestió entre altres elements,
i, per tant, és obvi que ni el seu partit, ni el Partit Socialista, ni
el Partit Popular, ni cap partit que ha governat aquests anys ha
fet res per aplicar aquesta jubilació anticipada d’aquesta
qüestió. Recordar que no només eren les kellys, sinó tot el
sector d’hoteleria, per tant, aquest element fa molts dels
punts, concretament (...), encara falten per aplicar. Però avui
no és la qüestió que estem debatent, però sí que enllaço amb
aquesta referència.

Sobre la qüestió que avui ens presenten, comentar-li que
fa concretament referència a qüestions tècniques, com ha
comentat vostè Sr. Jarabo, i concretament he cercat l’articulat
i concretament fa referència a l’article 206, que parla sobre la
jubilació anticipada per raó de l’activitat o en cas de
discapacitat, segons el Reial Decret Llei 8/2015.

Importants elements que trec de l’hemeroteca. Per una
banda, he comentat el que ha decidit el Parlament balear sobre
aquesta qüestió fa dos anys i mig i que no s’ha traslladat. En el
seu moment també el Parlament canari, llegeixo textualment
la notícia, “aprueba por unanimidad la petición de
jubilación anticipada para las camareras de piso”. En
aquell moment el Partit Socialista va ser el que ho va presentar
i es va aprovar concretament el setembre del 2017. Una altra
qüestió que ha tengut temps suficient el Partit Socialista, amb
la resta de partits que tenien el seu suport per dur a terme
aquesta qüestió concretament. I per tant, i  llegeixo
textualment també el PSOE deia que “era justo y rentable
porque se trata de uno de los trabajos más castigados y
penosos”.

Per tant, la jubilació anticipada és una qüestió històrica i
que ni aquest Govern ni cap govern està interessat. Per
suposat, faig referència també al Sr. Mariano Rajoy, que
durant aquesta legislatura es va reunir, també es va fer
postureig polític, es va fer la foto corresponent, i amb les
companyes de cambreres de pisos es va reunir i els va
prometre, com tantes vegades, coses que no es fan perquè no
hi ha voluntat política. En aquest sentit es recollia que se ha
mostrado muy receptivo, etc., per la jubilació als 60 anys. Per
tant veiem que ni un ni l’altre, ni cap partit, no ha tingut la
intenció ni té la intenció d’aprovar aquesta mesura.
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Però el més cridaner d’aquestes qüestions, mentre
preparava la meva intervenció, és que des de l’empresa privada,
tant des de Balears com des de Canàries, demanen aquesta
qüestió, i dos exemples són, per una banda, a l’àmbit balear,
com el Grup Barceló planteja la jubilació anticipada com una
exigència per part de les cambreres del pisos o les conegudes
com “kellys”; això és notícia de maig de l’any passat. I també
a l’àmbit canari Ashotel, també l’abril de l’any passat,
defiende la prejubilación a los 58 años para las “kellys”.

Per tant aquesta qüestió, si tant hi ha un consens en aquest
parlament, en el Parlament canari, després tots els partits
diuen que sí, que sí, que sí, i a més a més per part d’alguns
membres de la patronal, per què no es du a terme aquesta
qüestió? A més a més recordo que en el seu moment les
cambreres de pisos aquí a Balears varen fer tota una recollida
de firmes que varen entregar personalment a la Delegada del
Govern en aquesta qüestió.

Entraré molt ràpidament a comentar que, igual que moltes
vegades s’ha comentat i és una exigència per part de les
cambreres de pisos que sigui declarada la seva tasca com a
penosa, idò tendríem treballadors ferroviaris, de la mineria,
del transport aeri, artistes, treballadors taurins, bombers, etc.,
etc., etc. Sí, sí, taurins, sí senyor, sí. Trabajadores taurinos,
segons el cinquè punt, i així ho recull la llei. Però el que més
em crida l’atenció és que recentment, fa uns mesos, llegeixo
textualment: “Los policías y las policías locales que quieran
acogerse a la jubilación anticipada deberán comunicarlo
antes del 31 de enero”; això va ser aprovat a través d’un reial
decret de 4 de desembre de 2018, és a dir, que un professional
que tingués 37 anys cotitzats i un mínim de 15 anys dins el cos
de la Policia Local es podria jubilar; per tant una persona als
55 anys, policia local, amb tots els meus respectes, només un
comentari, ho ha aconseguit. Per què no es fa exactament igual
amb aquest col·lectiu? No hi ha cap interès ni voluntat
política. I és obvi que no hi ha interès tampoc per part dels
diputats pel que avui s’està debatent en aquest moment.

I enllaço, per acabar, com que el Sr. Jarabo ha passat
completament de llarg, amb una qüestió que fa vergonya, i és
com les empreses han donat, donen i continuaran donant,
sobretot les grosses, les famoses prejubilacions d’or, o de
plata, o platí, etc. En aquest sentit ahir mentre cercava, ho
torno a repetir, a part de llegir, de continuar la premsa
econòmica, els mostro uns quants titulars: “El banco
Santander ofrece prejubilaciones a los 50 años y el 80%
del sueldo”, 4 de desembre de 2017; “BBVA reduce las
prejubilaciones a la mitad limitando la edad a 58 años. El
segundo mayor banco español ha pre..., pre..., prejubilado
-vaja, no em surt la paraula- en los últimos seis años a 5.776
empleados en España. El BBVA prevé reducir drásticamente
el pago por prejubilaciones en los próximos años, pasando
de 605 millones en 2017 a 279 millones en 2021". Més
qüestions. “En casa a los 50 sin apuros. Santander y
Telefónica en las prejubilaciones de oro. Los prejubilados
de Santander y Popular cobrarán de media más de 300.000
euros”, 5 de diciembre de 2017. “Iberdrola jubilará a
3.500 empleados para bajar costes y fichar jóvenes
tecnológicos”, 27 de febrero de 2018; estas prejubilaciones

son el 10% de la plantilla actual, és a dir, 2.689 treballadors
que va fer fora. I així podria continuar donant-ne dades.

I per tant las prejubilaciones a medida, que avui es
passarà completament, no tenen cap interès o, en el seu cas, i
ja acabo pràcticament, notícies molt recents: Naturgy, és a dir,
el nom que té Gas Natura Fenosa perquè ha canviat de nom,
prejubila en España a 800 empleados mayores de 57 años,
24 de septiembre; y Vodafone ofrece 32 días por año y
prejubilaciones para mayores de 56 años. En aquests dies
tenim el famós ERE per part d’aquesta companyia
internacional.

Per tant és obvi que avui la voluntat política quedarà en una
voluntat de no fer res, postureig polític, i espero i desitjo que
d’una vegada tinguem presents totes aquelles persones, i
especialment avui faig un pensament concretament no només
a les “kellys” sinó als treballadors i  les treballadores de
l’hostaleria, que en el seu moment es va aprovar aquesta
proposició no de llei, fa dos anys i mig, en aquesta cambra, i
el Govern ni del Partit Popular ni del Partit Socialista no ha
fet ni puto caso al respecto.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Torn d’intervenció del Grup
Parlamentari Popular per defensar l’esmena RGE núm.
1524/19, té la paraula el Sr. Santiago Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
diu a l’exposició de motius aquesta proposició no de llei que
presenta el portaveu Sr. Jarabo: “Ha de considerar-se que no
totes les jubilacions anticipades són de caràcter voluntari; el
major percentatge de les mateixes correspon a l’execució de
plans de reconversió industrial, i es fomenten en l’aplicació de
coeficients reductors als jubilats anticipats. Raons d’equitat
aconsellen modificar normes com la Llei general de la
Seguretat Social, que produeix una notable minoració
d’ingressos a la pensió d’aquests jubilats anticipats”, i a partir
d’aquí, bé, detalla quatre punts la seva proposició no de llei
que ja anticip que hi podem estar d’estar més o manco d’acord.

Diré també que era el 27 de febrer, si no ho vaig mirar
malament, que Podem, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca
també van registrar una proposició no de llei que va ser
debatuda aquí, en aquest plenari, que feia referència al sistema
de pensions, on es demanava des de modificar l’estructura
productiva, llevar el límit de despesa de la vidriola de les
pensions, posar imposts perquè el sistema fos prou eficient,
tornar a l’edat ordinària de jubilació dels 65 anys, revisar el
criteri de llistat de jubilacions anticipades, en aquest cas, com
deim ara, les cambreres de pis, i també establir mecanismes
per igualar les pensions a les distintes comunitats autònomes,
o indexar les pensions a l’IPC.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901524
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901524


9104 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 165 / 19 de febrer de 2019 

En aquell moció vàrem presentar -ho vaig fer jo mateix, ho
vaig defensar jo mateix- una esmena en el sentit, com es
presenta també avui, en el sentit dels acords de la comissió de
seguiment dels acords del Pacte de Toledo, i en aquell
moment dèiem: “El Parlament de les Illes Balears reitera el
seu ferm compromís amb el manteniment i la millora del
sistema públic de pensions i la necessitat d’arribar als acords
necessaris per mantenir i millorar el mateix, com també que
qualsevol canvi en el sistema públic de pensions sigui acordat
en el marc de la comissió del Pacte de Toledo”. Crec que açò
era important i crec que segueix essent important i
precisament perquè no passi el que ha dit el Sr. Aguilera, que
diu que, bé, aprovarem açò i quedarà dins un calaix i no anirem
a res. Idò jo crec que el millor..., no ho sé, jo és el que li
propòs amb la meva esmena, o una adaptació de la meva
esmena a l’esmena que per exemple ha dit que presentaran una
transacció, la de MÉS per Mallorca, que no vagi dirigida a un
govern, que a més sabem que entram en un procés electoral en
aquests moments, sinó que el tir crec que seria més endevinat
si directament dirigim aquesta petició probablement a aquesta
comissió dels acords del Pacte de Toledo, perquè, ja els ho
dic, no estam potser en els punts que estableixen ni l’esmena
ni la seva proposta totalment d’acord, però sí que es produeix,
com vostè bé diu, aquest greuge que hi pot haver en aquestes
circumstàncies.

I, és més, li diré també, i supòs que tots en som
conscients, que , i crec que també ho ha dit o ho ha esmentat
el Sr. Aguilera, que la proposició no de llei que avui presenta
va ser o és gairebé la mateixa que s’ha presentat també al
Congrés dels Diputats a través del Grup Parlamentari Mixt, de
Compromís; com també, una altre també, en el maig de 2017,
presentada pel Grup Socialista, però en aquest cas precisament
el Grup Socialista el que demana és un estudi, que aquest
estudi sigui enviat un cop estigui fet a la Comissió de
seguiment dels acords del Pacte de Toledo. 

Posteriorment, també diré que ja el juliol del 2018, un
senador també de la Coalició Compromís demana a una
pregunta per escrit, més o menys ve a demanar el mateix, i li
contesta ja el Govern socialista, dia 21 de novembre de 2018,
i li diu: “En relación con el asunto interesado se señala que
las iniciativas de referencia -açò és recent, d’ara, del passat
mes de novembre per part de contractació per part del Govern
socialista- en relación con el asunto interesado se señala
que las iniciativas de referencia divergen de los
parámetros fundamentales del Pacto de Toledo, así como la
Comisión parlamentaria de Evaluación y Seguimiento del
Pacto de Toledo. El objetivo que se persigue es el de
aumentar la edad real en la que los trabajadores
abandonan el mercado de trabajo, teniendo en cuenta la
evolución de la expectativa de vida después de los 65
años”. Açò és cert, però crec que en aquest cas estam en un
matís en un tema de jubilacions anticipades que sí que es
produeix aquest fet. “La comisión sostiene que es necesario
incentivar la prolongación voluntaria  de la vida laboral
más allá de la edad ordinaria de jubilación”. Açò també és
cert, també és cert el que diu, dir que també és cert que ho diu
la Comissió dels acords del Pacte de Toledo, però crec que en
aquest cas no és pròpiament aplicable. I acaba la contestació

del Govern, del passat novembre, Govern socialista dient:
“para finalizar conviene advertir  que cualquier
modificación o revisión de los parámetros que afecten al
sistema de la Seguridad Social que impliquen incremento
de gasto, como sucede con la modificación de la regulación
del régimen jurídico de la pensión de jubilación anticipada,
debe ser sometida al estudio y al análisis de la Comisión
del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados,
negociado con los agentes sociales en la Mesa para el
diálogo social y aprobado mediante ley correspondiente en
el marco de la viabilidad y sostenibilidad financiera de
dicho sistema”. Açò és el que defensa el govern actual que hi
ha a Madrid i va contestar, torn a reiterar, dia 21 de novembre
de 2018. La nostra esmena va en aquest sentit.

Continua la contestació: “Así pues compete a dicha
comisión acordar y consensuar las propuestas y
recomendar cuáles son más convenientes para el sistema de
pensiones. Se debe además tener en cuenta que, como ya se
ha indicado, la jubilación anticipada por voluntad del
trabajador se introdujo por ley -etc.- la regulación actual
de ésta última contempla diferentes circunstancias de
manera que la alteración parcial de alguno de sus aspectos
podría romper la coherencia del conjunto”. Açò què vol dir?
Crec que si altres vegades hem debatut aquí aquest tema i s’ha
debatut a altres parlaments i també al Congrés o al Senat, si hi
ha unanimitat en qualque cosa, perquè avui en dia cercar
unanimitats en la situació jurídica que hi ha i en eleccions és
molt complicat, és que qualsevol modificació de qualsevol
tema de pensions sigui acordat a la Comissió de seguiment
dels acords del Pacte de Toledo; això va contestar el Govern
precisament socialista fa escassament dos mesos i és el que
nosaltres proposam amb la nostra proposta d’esmena perquè
amb el fons hi estam d’acord. 

Senzillament el que plantejam és substituir els punts
d’aquesta proposició no de llei dient en el primer punt: “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
estudiar la necessitat d’introduir canvis normatius per evitar
greuges comparatius en el cas de persones que es veuen
obligades, per causes alienes a la seva voluntat, com puguin
ser l’execució de plans de reconversió industrial, a accedir a
la jubilació anticipada amb la consegüent reducció de la
pensió per als  coeficients reductors”. I el punt 2: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
trametre l’anterior estudi a la Comissió de seguiment dels
acords del Pacte de Toledo”.

En definitiva, estam d’acord amb el fons, però creiem que
el marc adequat és la Comissió de seguiment dels acords del
Pacte de Toledo, i més, crec que el fet que s’hagin convocat
o que s’obri un nou període electoral crec que a més avala que
sigui realment dins aquesta comissió i no ara trametre  una
proposició no de llei que vagi a un govern que entrarà prest en
funcions i entrarem en un període electoral i no sabem com
quedarà. Crec que és important que si hi ha aquesta unanimitat
o s’intenta que hi hagi aquesta unanimitat dins la Comissió
dels acords del Pacte de Toledo, doncs, continuï essent-hi, i
en aquest sentit nosaltres presentam aquesta esmena a aquesta
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proposició no de llei que, torn a repetir, amb el fons hi estam
d’acord. 

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca per defensar l’esmena RGE núm. 1535/19, té la
paraula el Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president, senyors i senyores diputats. Bé, Podem
ha presentat aquesta proposició no de llei amb una sèrie de
modificacions puntuals sobre la Llei general de la Seguretat
Social que fan referència a les condicions de jubilació, el Sr.
Jarabo ja ho ha exposat. Sí que és cert que el primer que es
podria retreure és que és un debat parcial, és un debat parcial
sobre un tema que té  molts vessants, com és el sistema de
pensions, la seva sostenibilitat i concretament, també anant al
cas de les Illes Balears, el problema estructural de pensions
baixes que tenim a aquestes illes pel nostre model productiu;
la necessitat de revalorar les pensions més baixes i les no
contributives, per cert, les no contributives complementades
aquí gràcies al projecte de la renda social d’aquest govern; o
també de la penositat de determinats col·lectius, el Sr.
Aguilera n' ha fet referència, com les de cambreres de pis, una
penositat diguem que no es veu reconegut en el tema d’edat de
jubilació.

Però és cert que aquest debat ja es va tenir fa un any, el
febrer de 2018, el Sr. Tadeo també n’ha fet referència, el 27
de febrer de 2018 té una proposició no de llei presentada
conjuntament per Podem, MÉS per Menorca i MÉS per
Mallorca on analitzàvem aquesta problemàtica des de tots
aquests vessants, en el marc d’aquestes onades d’informació
o desinformació que cada cert temps passen a l’Estat espanyol
on es posen en dubte la sostenibilitat de les pensions amb un
objectiu, jo crec que clar, d’afavorir el sector privat. 

Com que tot aquest debat ja l’hem tengut avui a la nostra
esmena no hem plantejat aquest tema sinó que ens hem centrat
a les qüestions puntuals que proposa la proposició no de llei
de Podem, i la veritat és que he de dir que ens va costar
desxifrar exactament la proposició no de llei a què fa
referència, perquè en alguns aspectes està redactada com si
fos una proposició de llei i precisament d’una llei que no, que
no..., és una llei complexa, vull dir, no és una llei qualsevol.
Entenem que això ve derivat d’aquest fet de proposar
modificar aspectes concrets d’una llei que precisament és
complexa, i per això la nostra esmena bàsicament és un intent
d’ordenar, de clarificar, d’eliminar qualque incoherència que
enteníem que tenia la proposició per tal que almanco, o
almanco aquesta era la intenció, sigui més entenedor del que
es demana.

Per una banda, explicar més clarament que el que es
proposa es refereix tant al règim de jubilació voluntària, a
l’article 208, com al de jubilació per causes no imputables al
treballador, 207. La proposició comença fent referència
només al règim de jubilació voluntària per a després, al quart
punt, dir de forma, nosaltres creiem, poc clara que tot
l’anterior és també per a la jubilació per causes no imputables
als treballadors. Crec més adequat començar dient que el que
es demana és per als dos règims. 

També creiem que hi ha una incoherència quan parla de
disminuir de manera progressiva els coeficients que
s’apliquen de reducció de la pensió per a després proposar un
coeficient lineal del 0,5% mensual; crec que això queda poc
clar, pot quedar confús. Si el que es vol són uns coeficient
progressius com és ara, però inferiors o un coeficient lineal.
Si parlam de coeficients progressius no té sentit que després
parlem d’un coeficient lineal, que és el 0,5 per mes. 

D’altra banda, es fa referència a una circumstància, les que
es poden produir a la interrupció a la cotització nou mesos
abans del naixement d’un fill o tres mesos en cas d’adopció i
fins a sis anys després. 

Aquestes circumstàncies... aquí és vera que el redactat no
sé si tampoc a la nostra esmena és prou clar, però és que
aquest redactat ja ve de la llei actual, concretament de l’article
236, on la llei contempla que en aquests casos, a tots aquests
casos es tenguin en compte per la cotització a tots els efectes
excepte un, que és precisament l’aconseguir el període mínim
de cotització, cosa que, d’altra banda, creiem que suposa...,
estam d’acord a introduir aquest concepte perquè creiem que
suposa una injustícia i no afavoreix precisament la paternitat
ni la maternitat.

Al text que fa referència a aquest apartat, a l’apartat 2,
eliminam la referència al servei militar obligatori, a la
prestació social substitutòria precisament perquè això són
circumstàncies que ja estan previstes a la llei actual i, per tant,
com que el canvi és afegir a aquest supòsit “d’abans i després
del naixement d’un fill o de l’acolliment” introduïm només el
que és el canvi que es proposa.

Respecte de les esmenes que s’han presentat, la del Partit
Popular fa referència... nosaltres en el que proposa del Pacte
de Toledo ho veiem bé, vull dir ... en qualsevol cas aquest
govern, el Govern de l’Estat és qui ho ha de presentar o seria
el que ho hauria de negociar dins el Pacte de Toledo, (...)
aquest parlament... ho envií al Pacte de Toledo o ho enviï al
Govern la veritat és que farà el mateix camí, però sí que
formalment creiem que seria millor el que diu el Partit
Popular que s’enviï al Pacte de Toledo.

Ara, amb l’esmena literal que ha presentat el Partit
Popular, no hi estaríem d’acord perquè el primer punt fa
referència només a un subconjunt de les propostes que es fan.
Per tant, amb l’esmena, no hi estaríem d’acord per aquest
motiu, no?, perquè només fa referència a un subconjunt del
que proposa la proposició de llei... la proposició no de llei. La
proposició no de llei proposa tres coses, no?: els coeficients,
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el tema de la maternitat, paternitat i el tema de... l’altres tema
quin era?, el tema de... de... bé, els coeficients i la maternitat,
paternitat... en els dos casos, en els casos d’anticipades
voluntàries i no voluntàries, mentre que la proposició  del
Partit Popular fa només referència a les no voluntàries.

Respecte de l’esmena del Sr. Aguilera, al Parlament, hi
feia referència al principi, ja vàrem aprovar una resolució en
aquest sentit per unanimitat, el redactat era concretament: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal a revisar
amb criteris d’igualtat de gènere al llistat de treballs de
naturalesa penosa que puguin acollir-se a la jubilació
anticipada com és el cas de les cambreres de pis”. Crec que
aquest redactat era més encertat del que ell proposa perquè
amb el redactat que proposa vostè sembla... Sr. Aguilera, amb
el redactat que proposa el Sr. Aguilera, sembla que mescla dos
temes, sembla que mescla, per una banda, la jubilació
anticipada, i, per l’altra banda, el tema de les malalties
professionals.

En qualsevol cas, si s’accepta ens va bé. Jo proposaria,
però, una petita variació que seria llevar la referència a les
malalties i canviar-ho per: “especial penositat”, quedaria més
d’acord amb la llei dir: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern d’Espanya a canviar les condicions de jubilació
anticipada per a aquelles treballadores i aquells treballadors
que no puguin exercir el seu treball a causa de l’especial
penositat derivada d’una excessiva càrrega laboral durant els
anys a l’hostaleria balear”. En tot cas, creiem que és millor el
redactat que es va aprovar al seu moment, però amb aquest
canvi també... també hi estaríem d’acord.

I res més, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus.

(Alguns aplaudiments)

Per fixar posicions, pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr.
Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Per economia d’intervenció, el Sr. Reus crec que ha fet una
anàlisi prou detallada i concreta de... no sé si de les
incoherències, com a mínim de la poca claredat d’algunes de
les propostes que s’inclouen a aquesta iniciativa de Podem.

Nosaltres podem compartir el diagnòstic, podem
compartir que hi ha un problema concret que vostès detecten
adequadament. El problema, entenc, és que, és clar, vostès

proposen solucions molt determinades que o són incoherents,
com ha vengut a demostrar el Sr. Reus, o sobretot, que és el
que a nosaltres ens preocupa, no és el lloc adequat per definir
amb aquest grau de detall aquesta solució perquè efectivament
entenem que això ha de ser objecte, si hi ha un problema, si
s’ha diagnosticat aquest problema, entenem que hi ha un òrgan,
que és la Comissió del Pacte de Toledo, que és qui, diguem,
ha d’intentar analitzar les solucions concretes al problema
detectat. Però no podem acceptar, sense més, que la solució
concreta hagi de ser el 0,5 de coeficient. Per què? Per què
aquest i no un altre? O per què no, com deia el Sr. Reus, de
manera progressiva? Perquè hi ha diferents possibilitats. 

Per tant, nosaltres dins aquest esperit de compartir que,
efectivament, hi ha una situació de greuge comparatiu, hi ha
una situació que s’ha de corregir, entenem que alguna... la
proposta va més enllà del que hauria de ser convidar, instar el
Govern central, el Govern... el Pacte de Toledo, el Parlament
espanyol a aprovar una modificació legislativa que, diguem,
corregís aquesta situació.

Per tant, si no hi ha una acceptació o una transacció de les
esmenes presentades, el nostre sentit de vot serà l’abstenció
perquè compartim la problemàtica, però entenem que la
solució no correspon... així com l’ha plantejada el Grup
Parlamentari Podem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Jarabo, bon dia també,
bon dia a tots, la veritat és que el meu grup parlamentari ha
expressat moltes vegades el seu escepticisme sobre aquestes
proposicions no de llei que versen sobre temes en els quals
aquest Parlament no té competència, la qual cosa..., amb això
no dic que no haguem de parlar de coses de les quals no
tenguem competència, eh?, però, en línies generals, crec que
hauríem de ser prudents i economitzar en temes per als quals
no tenim competència i per als quals tampoc no és que
proposem que aquest parlament en faci un posicionament
singular des del punt de vista de la problemàtica d’aquestes
illes, perquè jo sí que crec que podríem fer, en temes en els
quals no tinguem competència, una crida d’atenció a les
institucions de l’Estat per aportar el tret diferencial, doncs,
que des de les Illes detectem o patim d’un determinat
problema.

Però és clar, una proposició no de llei que es pot presentar
a qualsevol parlament autonòmic d’Espanya, sincerament
nosaltres considerem que és d’alguna manera com a una... una
certa falta de respecte a les competències que té aquest
Parlament i una falta d’atenció als problemes pels quals els
ciutadans ens han posat aquí.
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Si, a més a més, a això hi afegim que el grup parlamentari
que la proposa té un grup parlamentari a Madrid, molt
nombrós, per cert, i que, per tant, pot impulsar-ho des d’allà
que és el lloc adequat, sincerament ja a mi m’agafa una mica
la sensació de perdre el temps discutint aquest tema aquí quan
aquest tema precisament està... de la forma en què està
formulat i per part de qui està formulat el lloc ideal per
debatre’l és a Madrid.

 Si, a més a més, resulta que és una proposició no de llei
que -tal com s’ha assenyalat per altres portaveus- arriba a un
nivell de concreció, a un nivell de solució, fins i tot en alguns
casos de discussió de quins haurien de ser els continguts de la
llei, és quan cada vegada la veig menys pertinent de discutir-la
en aquest parlament. Com deia, si aquí aportéssim un sentir
general, una visió compartida... al final em sembla que tots els
partits hi votaran a favor perquè tots hi estem d’acord, encara
li veig menys el sentit a debatre-la.

També, a més a més, té uns errors importants de
formulació, que crec que han quedat prou ben assenyalats pel
Sr. Reus, no?, fins i tot..., és que fins i tot formalment penso
que no sé si és que vostès això ho han presentat a més
parlaments, però és clar, diu que “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de l’Estat a” i en alguns casos dons diu
concretament què se l’insta, i en altres punts fa simplement
una digressió sense deixar clar què fem, si fem una reflexió
genèrica sobre la problemàtica o si realment instam el Govern
de l’Estat. 

I a més a més, (...) que li he dit, és clar, si a més a més
resulta que instam el Govern de l’Estat a fer una modificació
legislativa amb una legislatura de l’Estat que ja està acabada,
realment em sembla que era el Sr. Tadeo que diu que no sabem
com acabarà; jo sí que sé com acabarà, Sr. Tadeo, i  vostè
també: no anirà aumon. 

Per tant després de tots aquests arguments suposo que
entendran que aturi aquí la meva intervenció. El nostre grup
està a favor, votarà a favor de la proposició; si accepta les
esmenes del Sr. Reus crec que es minorarà tot aquest judici
tan negatiu que faig tal com està formulada la proposició, però
ja li dic que en el contingut estam d’acord i hi votarem a favor
igualment.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo també he de dir que a l’hora
de plantejar aquesta PNL, de plantejar el debat d’aquesta PNL,
clar, aquesta PNL planteja un debat que de fons estem d’acord,
és un debat en el qual es debat la jubilació anticipada i
l’eliminació de les diferències que hi ha entre determinats
aspectes, i l’arribada a la jubilació anticipada no tenim cap

problema a acceptar aquesta proposta, si bé també he de dir,
com ja li vaig fer entendre, que té una redacció -s’ha dit aquí-
una redacció molt embullada, té una redacció bastant
complexa, i crec que necessitava bé simplificar-la, com ha fet
el Sr. Reus, que crec que ha fet una feina de simplificació, de
sintetització; o bé concretar-la en altres aspectes.

Realment aquesta proposició parla de la jubilació, parla de
la importància de la jubilació; creiem que és imprescindible,
i també creiem que és una manera de donar una passa endavant
cap a tenir unes pensions dignes. Perquè realment un altre
aspecte que tracta, perquè ha parlat de jubilacions però també
parla de pensions, són realment les pensions, les pensions si
són dignes o  no són dignes, i en això vull fer referència a
l’esmena que ha presentat el Partit Popular. El Partit Popular
diu que qualsevol modificació s’ha de fer en el si del Pacte de
Toledo; jo, què vol que li digui... Sí, sí; no, no, si ja ho sé, que
s’ha de fer en el si del Pacte de Toledo, però crec que el Partit
Popular aquí... hauria d’haver anat al si del Pacte de Toledo fa
molt de temps, no ara, fa molt de temps, perquè quan es va
passar el Pacte de Toledo per... no sé on, per poder bloquejar
l’augment de les pensions i posar un augment del 0,25 per
poder dir que augmentava les pensions, un augment de
pensions ridícul, perquè el que es feia eren uns augments
ridículs...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Eh? És clar que les van congelar, però precisament es fa o
no, és a dir, si no hi havia possibilitat d’augmentar perquè
estàvem en una situació de crisi es van congelar; però després
voler fer aquesta fal·làcia, aquest intent de mentir a la gent
dient que augmentaven les pensions i el que feien és donar una
almoina en l’augment de les pensions, això no és de rebut.

Per tant crec que ara sí, que s’han augmentat les pensions;
ara sí que s’ha tornat al camí d’augmentar les pensions,
augmentar la pensió mínima, perquè també està clar que hi ha
un desequilibri entre les diferents pensions; hi ha un augment
important de totes les pensions per recuperar aquest poder
adquisitiu que s’ha perdut durant tots aquests anys des de
2013, en què l’augment aquest del 0,25, separat de l’IPC... I és
que em fa gràcia que ara digui aquí que s’ha d’indexar, perquè
això ho ha dit vostè, s’ha d’indexar l’augment de les pensions
a l’IPC, quan venim d’un govern que desindexava l’augment de
les pensions de l’IPC i el deixava en un 0,25 deixant-lo en una
situació ridícula. De tota manera, benvinguts estem. Crec que
és un moment important i per tant crec que -i per resumir
perquè tampoc no és el debat-, tornant al debat de la
proposició no de llei crec que a través de..., si ofereix unes
transaccions en les quals es puguin assimilar totes aquelles
esmenes que s’han fet jo crec que es poden acceptar i poden
millorar i poden tirar endavant.

I ja per acabar, que tampoc no vull insistir més, crec que
aquests debats està bé fer-los, està bé fer-los perquè no sols
es debat de coses importants a Madrid, aquí també, i crec que
per exemple l’esmena que s’ha presentat per part del Grup
Mixt, malgrat que ja s’havia presentat, crec que és una passa
endavant per reconèixer un fet que tenim aquí i que és
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significatiu d’un grup laboral. Crec que aquí ja s’han donat
passes i ara el que hem de fer és seguir instant el Parlament,
el Congrés dels Diputats perquè es pugui fer.

En definitiva, si ara planteja unes transaccions adients,
votarem a favor d’aquesta iniciativa perquè en el fons és
correcta, i el que passa és que li hem de donar una forma el
més coherent possible.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Idò té la paraula el Sr. Jarabo, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, president. Bé, volem agrair el suport de tots els
grups a la intenció d’aquesta iniciativa. Crec que allò
important és assenyalar d’alguna manera les mancances que ja
va tenir la iniciativa que vam presentar conjuntament els partits
progressistes quant a pensions, perquè és un tema cabdal que
afecta moltíssims extreballadors, ara ja jubilats, d’aquesta
comunitat, i assenyalar també aquesta injustícia que suposen
aquests coeficients reductors de les seves pensions. Crec que
és cert, com deia el Sr. Reus, que més enllà del debat més
ample que suposa el tema de les pensions, la seva
sostenibilitat, etc., aquest és el marc més ample, però era
important assenyalar aquesta injustícia que ens estan
assenyalant extreballadors d’aquí, jubilats d’aquí, jubilats que
de manera anticipada, o persones que de manera anticipada es
van haver de jubilar i que ens comenten quina és la seva
situació des de la perspectiva de les Illes. 

Puc coincidir amb el Sr. Castells sobre la pertinència o no
del debat de moltíssimes d’iniciatives, i probablement aquesta,
que sí que podem tenir una perspectiva dels treballadors d’aquí
o dels extreballadors d’aquí, probablement sigui mínima en
comparació també..., o l’aportació que podem fer aquí seria
mínima a la que es podria fer des d’altres llocs, però sí que és
necessari, crec, tenir aquest debat perquè ens ho han demanat,
ens ho han demanat també des d’aquí. Però puc compartir
aquesta pertinència.

Puc coincidir també amb el Sr. Tadeo quant al fet que sigui
el Pacte de Toledo on s’hauria de debatre aquesta qüestió.
També coincideixo amb el Sr. Reus en el fet que el seu primer
punt és massa parcial; per tant no ho acceptaríem però sí que
li proposaríem poder afegir el punt 2 al final per remetre
aquesta proposició a la comissió del Pacte de Toledo a través
del Govern de l’Estat.

Pensava fer una lleugera modificació, simplement, quant
a la transacció que volia proposar al Sr. Reus, però crec que
finalment, i a causa al consens generat entre els diferents
grups que la claredat de la seva redacció diguéssim que permet

comprendre molt millor, acceptaríem completament la seva
redacció, la seva esmena. Ho ha dit tothom, per tant crec que
s’ha de reconèixer que aquesta claredat s’ha d’agrair i
permetre que sigui més comprensible allà on enviem aquesta
proposició.

Per tant, quant a les transaccions proposades, sí que
modificaríem, primer, a qui hem de remetre aquesta
proposició; Sr. Tadeo, podríem dir que es pot trametre tant al
Govern de l’Estat com al Congrés dels Diputats o,
concretament, a la comissió del Pacte de Toledo; es pot
comentar bé des del principi o bé afegir com un punt més
d’addició la seva remissió a la comissió del Pacte de Toledo. 

Acceptaríem l’esmena de MÉS per Mallorca amb un
afegitó que proposaríem, que era la concreció aquesta que a
nosaltres sí que ens agrada, que teníem al punt 1 quant a la
reducció dels coeficients reductors, però això sí, per donar un
marge més ample, en tot cas, sí que diríem, la darrera frase del
punt 1 la mantendríem, la mantendríem, i quedaria: “la pensió
serà objecte de reducció mitjançant l’aplicació d’un”, i aquí
afegiríem “d’un màxim d’un 0,5%”, com una proposta que
podríem fer, perquè entenem que sí que des d’aquí, almanco,
sigui pertinent o no el debat, crec que és important almanco
llançar una proposta que ja formava part de la nostra redacció.

I també crec que hauríem d’incloure la modificació que
vostè proposava a l’esmena presentada pel Grup Mixt, més que
res per vincular-la o adaptar-la a la legislació que tenim. No sé
si des del Grup Mixt es podria acceptar la proposta de
redacció que feia abans el Sr. Reus, quant a modificar el seu
redactat, substituint la paraula “les malalties” per “l’especial
penositat”-exacte, ara no ho entenia, “l’especial penositat
derivada d’una excessiva càrrega laboral”.

I amb això jo crec que podríem completar les transaccions
de la proposició no de llei i tornar agrair l’esforç dedicat a
MÉS per Mallorca per la clarificació de la redacció.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Sr. Aguilera accepta la transacció
proposada pel Sr. Jarabo?

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, accepto.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tadeo, accepta la transacció proposada pel Sr. Jarabo?
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EL SR. TADEO I FLORIT:

Sr. President, jo crec que en el moment en què afegim una
altra transacció i jo, en tot cas, el que proposaria al Sr. Jarabo
és que al primer punt, a l’inici..., perquè, és clar, al final
agafam la seva proposició no de llei, la decantam, posam la de
MÉS de Mallorca, si al principi diem “El Parlament de les
Illes Balears insta la comissió de seguiment del Pacte de
Toledo a estudiar els canvis necessaris...”, que si hi ha un
estudi que facin l’avaluació que hagin de fer. Si és així, sí, però
també haurien de baratar després l’esmena en el mateix sentit
del Sr. Aguilera. El que corresponguin, si no ho accepten
farem una abstenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Volen un recés? Fem un recés de tres minuts. 

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo, llegirà com queda la transacció? Silenci per
favor, silenci. Reprenem la sessió.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Per aclarir tots els canvis que hem generat ara durant
aquests minuts, procediré a llegir tota la proposició no de llei,
la qual quedaria de la següent manera: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de l’Estat i la Comissió de
seguiment del Pacte de Toledo a estudiar els canvis necessaris
en la Llei General de la Seguretat Social, per tal que en tots
els casos de jubilació anticipada, ja sigui per causa no
imputable al treballador, o per voluntat d’aquest:

a) Es minorin els actuals coeficients reductors de la pensió,
amb un màxim d’un 0,5%, fins a la seva desaparició amb una
cotització de 40 anys.

b) Deixin d’aplicar-se els coeficients reductors des del
moment en el qual el pensionista compleixi l’edat de
jubilació.

c) Els períodes en els que s’hagi interromput la cotització a
causa de l’extinció de la relació laboral o de la finalització del
cobrament de prestacions d’atur, quan aquestes circumstàncies
s’hagin produït entre els nou mesos anteriors al naixement o
als tres mesos anteriors a l’adopció o acolliment permanent
d’un menor i de la finalització del sisè any posterior a aquesta
situació, computin també per al compliment del període
mínim de cotització exigit”.

I després afegiríem un nou punt d), a proposta del Grup
Mixt, que seria:

“d) Canviar les condicions de jubilació  anticipada per a
aquelles treballadores i aquells treballadores que no puguin

exercir el seu treball a causa de l’especial penositat, derivada
d’una excessiva càrrega laboral durant anys a l’hoteleria
balear”.

I crec que amb això queda clarificat. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Doncs entenc que totes i tots els
diputats i diputades hi estan d’acord? La podem votar sencera,
no és cert?, amb les diferents transaccions i esmenes
incorporades.

Doncs passam a la votació. Votam.

51 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

IV. 2) Proposició no de llei RGE núm. 13619/18,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
incorporació d’un segon cable per a la connexió
energètica de Menorca.

Per tant, finalment passam al debat de la proposició no de
llei RGE núm. 13619/18 presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, relativa a incorporació d’un segon cable per a la
connexió energètica a Menorca.

Intervenció del Grup Parlamentari Mixt, per defensar-la té
la paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Sus señorías, el segundo cable ya
lo pedimos y ya se aprobó, lo que sucede, como todos saben,
es que el primer cable se rompió y el cable que se pidió como
segundo pasa a ser el primero, por tanto, nos falta un segundo
cable todavía; un descuido que no podemos dejar así, la
legislatura no se puede cerrar sin que Menorca tenga como
mínimo solicitado su segundo cable. 

Tres elecciones en cuatro años al Gobierno de España, la
crisis de representación ha devenido en crisis de
gobernabilidad y eso nos deja aún en peor lugar, una
legislatura fallida, sus señorías. Y no parece que los sondeos
se decanten por entregar mayorías, estamos ante el día de la
marmota, sus señorías, y aún no hemos aprendido a hacer ni
política diálogo no política gestión; mientras tanto, los
problemas reales que afectan a la ciudadanía se estancan y nos
duran décadas. Es normal que la gente piense que les tomamos
el pelo.

Sus señorías, las deudas con Menorca se acumulan, como
hemos visto con el Plan de residuos, los gases NOX de la
central térmica, el cable roto olvidado, pero amenazante en el
fondo del mar, etc. Sinceramente, es pintoresco y me
pregunto: ¿qué sentido de urgencia tienen ya esta PNL
admitida a trámite ante un escenario de gobernabilidad
absolutamente incierto? 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201813619
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Entiendo que el Gobierno en funciones puede mediante
decreto ley llevar a término final el mandato de un segundo
cable para Menorca, prácticamente podemos olvidarnos del
debate técnico del historial de gestión errático que nos ha
llevado a una situación de aislamiento energético en Menorca,
que es el colmo en la dejación de funciones o si lo prefieren
una gestión errática e ineficaz. Les dejo a ustedes elegir la
opción que mejor les parezca. 

Les decía que es pintoresco ver en el Estado español que
haya un lugar como Menorca que sufrió un apagón energético
y un aislamiento durante 56 horas y que, mientras esto sucede,
poquito después, se nos haya vendido la visita de la ministra de
Transición Ecológica, Teresa Ribera, para vendernos no sé qué
maravilla para el año 2000 no sé cuantos.

Aquí, en esta proposición no de ley, se pide algo más
sencillo, ante la situación de precariedad energética y casi
aislamiento energético al que puede quedar sometida la isla de
Menorca si fallaran las fuentes de alimentación y conexión
eléctrica, la isla de Menorca necesita con urgencia la
instalación de un segundo cable tanto para garantizar el
suministro como para garantizar alternativas en caso de
imprevistos e incidentes, tal y como sucedió en con el
reciente apagón. Por todo ello, el Parlament de las Illes
Balears insta al Gobierno de España a incorporar con urgencia
un segundo cable en la conexión con Menorca. 

Me gustaría dejar constancia que me entrevisté con el Sr.
Eduardo Maynau, el delegado regional de Red Eléctrica de
Baleares, el cual me explicó por qué el cable roto la empresa
fabricante se ve incapaz de arreglarlo y el peligro que acecha
de vertidos de líquido refrigerante del cable submarino
olvidado. Asimismo, el Sr. Maynau reconoció, según nos
informó también el diario El Mundo que el cable eléctrico
con Mallorca, inoperativo desde hace más de un año, habría
minimizado las consecuencias del cap de fibló. Maynau
indicó que la conexión entre Mallorca y Menorca refuerza
sustancialmente el servicio en términos de calidad y
eficiencia. El responsable de la empresa apuntó que el enlace
tiene un tramo aéreo, que también se podría ver visto afectado
por el cap de fibló, però remarcó que es verdad que hubiera
minimizado el impacto de esta eventualidad.

En definitiva, es algo incomprensible para cualquier
menorquín, nos ha llevado toda una legislatura dejar a la isla
casi aislada y sin soluciones que mejoren la situación
pretérita; eso es algo de explicar a la población de la isla.
Entonces, creo que poco más hay que decir, se ha hablado de
esto en varias ocasiones, pero como todos sabemos aquí las
cosas funcionan por ser reiterativo e insistente para conseguir
los objetivos, entonces, no tengo nada más que pedir, nada más
que espero que refrenden esta petición y que apoyen que
Menorca pueda tener un segundo cable de conexión con
Mallorca para prevenir y para paliar el aislamiento energético
que estamos padeciendo. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Passam al torn de fixar posicions.
Torn del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra.
Margaret Mercadal. 

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president, bon dia a tothom. Avui el Grup
Mixt ens presenta una iniciativa que passà d’haver-se presentat
el passat mes de novembre a encara no tenim cap notícia de
com està la situació , només tenim l’acord del Consell de
Ministres, del dia 2 de novembre de 2018, on es va declarar
d’utilitat pública el segon cable. Açò és tot. 

Des del Grup Parlamentari Popular vam interpel·lar al
conseller Sr. Marc Pons sobre la pana elèctrica que va deixar
més de 30.000 persones sense llum durant 56 hores, a aquella
interpel·lació ens vam assabentar que, una vegada més, el Sr.
Pons ens va mentir, va mentir a tothom, a tots els ciutadans de
Menorca, quan va dir que mai no havia demanat que es
millorés el Pla de contingència, perquè no el tenia, ni tan sols
no va demanar cap reunió del Comitè de coordinació, que era
l’organisme encarregat de controlar el Pla de contingència. 

Com deia i reconeixia, i així al Diari de Sessions ho diu,
el Sr. Marc Pons: “aquest comitè de coordinació mai no es
va reunir”, ni el Sr. Marc Pons, ni tampoc la presidenta del
Consell Insular de Menorca, la Sra. Susana Mora, mai no es
van preocupar que aquest comitè de coordinació funcionés.

La moció derivada de la interpel·lació va sortir amb tots
els vots favorables, on un dels punts ja demanava celeritat per
a la construcció d’aquest segon cable, però encara no tenim
cap notícia. El Sr. Conseller de Territori, el Sr. Marc Pons, no
ha fet res de res, només mirar cap a una altra banda; quan hi
havia el Govern del PP tot era reclamar i reclamar, però des
que es va produir la moció de censura i va entrar un govern
dels seus el Sr. Pons es va tornar mut, ja no era un tema
prioritari, ja no reclamava res ni reclama res, ja no envia cartes
ni va expressament a Madrid per reunir-se amb la ministra de
Transició Energètica, perquè ara tot és meravellós. 

Si de debò es preocupés a dia d’avui tendríem generadors
instal·lats per tota l’illa de Menorca, si de ver es preocupés ja
tendríem un pla de contingència o, millor dit, ja tendríem una
alternativa viable. 

Esper que no torni a passar un temporal com el que es va
produir el passat mes de novembre a Menorca perquè estic
segura que si torna a passar Menorca tornarà quedar a les
fosques, perquè aquest govern ni es preocupa ni reclama ni
dóna cap solució a aquesta situació.

I què passarà davant la temporada turística que es presenta,
ens quedarem sense subministrament elèctric? Perquè,
repeteix, no tenim cap pla de contingència i no tenim
generadors. Només dic una cosa, que si per alguna desgràcia
ens tornam a quedar sense llum la culpa serà de vostè, Sr.
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Marc Pons, i d’aquest govern i, a més a més, del Govern de
Pedro Sánchez.

Per tots aquests motius, i tal com vam presentar la moció
que derivava de la interpel·lació, votarem a favor d’aquesta
proposició no de llei.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Torn del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, té la paraula el Sr. David Martínez. 

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tots i a totes. Menorca
està aïllada energèticament des del 27 d’octubre del 2017, un
any i quatre mesos. Aquesta desconnexió ha provocat que la
central tèrmica de Maó hagi augmentat un 15% la seva
activitat, la qual cosa provoca un augment de contaminació
atmosfèrica i majors nivells de diòxid de carboni, d’òxid de
sofre i de nitrogen i de partícules que afecten directament els
veïns i veïnes de Maó.

Des del Grup Parlamentari Podem Illes Balears hem
reivindicat i exigit al Govern d’Espanya dins d’aquesta cambra
amb el nostre posicionament i les preguntes de control fetes
al Govern, la necessitat i urgència de solucionar l’aïllament
energètic que patim els menorquins i les menorquines des que
una àncora va trencar el cable elèctric submarí que connectava
Menorca amb Mallorca i que donava una solució d’abastiment
elèctric en cas que hi hagués algun problema a la central
tèrmica de Maó o que hi hagués algun problema de
subministrament com el cap de fibló, ocorregut a finals de
l’any passat, que ja s’ha comentat, que va deixar sense llum
unes 50.000 persones durant 56 hores.

El Ministeri d’Energia del Govern espanyol s’ha
compromès a incorporar en caràcter urgent la planificació
d’un nou cable elèctric entre Mallorca i Menorca que s’afegirà
al que ja s’executa i  que està previst que es posi en
funcionament a l’any 2020.

El nostre posicionament davant aquest assumpte és clar i
a més de reivindicar la construcció urgent del cable submarí
que torni a connectar elèctricament Menorca amb Mallorca...
i també la connexió amb un segon cable que garanteixi la
seguretat elèctrica.

Això no obstant, volem incidir en el fet que la solució
definitiva per solucionar l’aïllament energètic de Menorca
passa per potenciar la generació distribuïda i convertir cada
centre de consum en un centre de generació. En resumides
paraules, l’autosuficiència i independència energètica de
Menorca.

Ja vàrem denunciar al seu moment -i ho tornem fer avui-
que el Partit Popular quan governava a l’Estat espanyol no va
fer res i va actuar amb notòria irresponsabilitat i
incompetència quan no va preveure que el cable submarí que
es va trencar estava a punt d’arribar al final de la seva vida útil,
i el Partit Popular, quan va poder, no va fer res per canviar el
cable obsolet i per això ens trobem en aquesta situació.

Ja ho vàrem dir -i ho tornen repetir avui- que l’aïllament
energètic de Menorca ens pot servir com a oportunitat i
aquesta passa per potenciar l’autoabastiment i la generació
pròpia d’energies a partir  de renovables i potenciar
l’autoabastiment.

I aquest és el camí que pren a Menorca el Govern del pacte
del qual Podem en forma part, i a través del conseller de Medi
Ambient i Reserva de Biosfera impulsant la posada en marxa
del Pla integral de descarbonització de Menorca i que ha estat
acreditada la seva solvència pels alts funcionaris tècnics de la
Comissió Europea en la transició  energètica per la qual es
convertirà Menorca com a territori pilot de la Unió Europea
en aquesta transició energètica i que implica l’objectiu
d’arribar al 85% de generació d’energies renovables en 2020,
2030 perdó.

I ja per concloure, la solució de l’aïllament energètic de
Menorca hauria de ser reforçar la sobirania energètica i
promoure la generació distribuïda i descentralitzada, un model
que una illa declarada Reserva de la Biosfera com Menorca
hauria de tenir com a referència.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Torn del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Miquel Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyors diputats i
diputades. És una vergonya el que ha passat amb el cable que
connecta elèctricament Menorca amb Mallorca i en certa
manera és un poc una metàfora de com funciona la nostra
comunitat autònoma a dia d’avui.Ara estam demanam el segon
cable, però resulta que en realitat el primer està romput i en
realitat primer hauríem de fer el primer i després el segon. És
una situació totalment surrealista.

En primer lloc, també voldria dir que la dependència de
Menorca respecte a Mallorca en aquest sentit també és un poc
com funciona la nostra comunitat autònoma. Jo no som
menorquí com sabeu, però entenc el menorquinisme, i la
dependència energètica d’una illa respecte a una altra tampoc
no és desitjable, però tot i això és totalment necessari aquest
cable per tal d’evitar situacions com la que varen sofrir els
menorquins fa uns mesos.
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Allò ideal, allò desitjable seria que Menorca fos
autosuficient energèticament i això en certa manera passa per
fomentar les energies netes, les energies renovables i avançar
en la promoció de l’autoconsum, és a dir, aplicar el que la Llei
de canvi climàtic que es va aprovar en aquest parlament la
setmana passada tiri endavant.

En segon lloc, també hi ha un problema, que una
infraestructura com aquesta totalment imprescindible per a
Menorca depengui de l’Estat i no del Govern autonòmic ens
provoca situacions absurdes. És una vergonya, una més, que en
arribar al final de la vida útil del cable, al 2015, perquè el
cable es va construir a l’any 1975, és a dir, a dia d’avui ja fa
quatre anys que la vida útil del primer cable ja està acabada,
des del Govern de les Illes Balears, des del Consell de
Menorca, tots els municipis de Menorca varen demanar que
aquest cable es renovàs i la resposta que hi va haver en aquell
moment per part del Partit Popular del Govern de l’Estat va
ser que per temes d’austeritat això no era possible.

Ara com s’explica que per temes d’austeritat es deixassin
38.000 menorquins sense llum durant gairebé tres dies? És un
problema, un problema greu. Si això fos competència del
Govern autonòmic, aquests problemes no els tendríem així,
però bé, depèn de l’Estat i per això trobam que està molt bé
aquesta iniciativa que exigeix que sigui l’Estat qui construeixi
aquest segon cable.

Però també volem constatar un altre problema, la manca de
capacitat d’influència a Madrid, tant del Consell Insular com
del Govern autonòmic, governi qui governi, governi qui
governi a Madrid i governi qui governi a les Illes Balears, ens
trobam que quan hi ha un problema hem de demanar coses tan
òbvies com que un cable se substitueixi, un cable que ja hauria
d’haver estat substituït fa temps.

Així... i això ens passa tant amb el cable com amb
qualsevol altre tema, ara tenim el cable davant, fa una estona
parlàvem del REB i tants i tants d’altres temes que surten i ens
trobam com a illes que som prou ignorats pel Govern de
l’Estat.

En tot cas i centrant-nos més en aquesta PNL, veim amb
molts bons ulls tal com està plantejada i desitjam que surti
amb el màxim suport possible per part de tots els diputats
d’aquesta cambra. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gallardo. Torn del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr.
Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Aquest tema és un tema que ja hem debatut els darrers mesos
de manera intensa i de manera reiterada, per tant, no

sorprendrem ningú, evidentment el nostre grup parlamentari
donarà suport a aquesta iniciativa, iniciativa que per ventura es
confusa en el sentit que no sabem si el primer cable, el segon
cable, què és el primer cable i què és el segon cable? Perquè,
és clar, el primer cable entenem que és el que està espenyat i
no retirat, ho entenem així, però, com que ja no funciona...
pareix... hi ha hagut alguna intervenció que semblava que no es
referia a aquest primer cable i per tant, el segon cable és el
que diguem està més a prop, la seva execució, que ja estaven
parlant d’un tercer cable per dir-ho d’alguna manera, ja sé que
ha estat un poc embullós, però crec que ens hem entesos, no?

A veure, aquí els portaveus que m’han precedit diuen: “la
prioritat és la interconnexió”. No, la prioritat ha de ser
l’autosuficiència? No. Per a El Pi la prioritat és la garantia del
subministrament, sembla una obvietat, però és important
posar-ho de rellevància perquè l’important, la prioritat
absoluta és la garantia del subministrament de Menorca, i ens
és igual si aquesta garantia del subministrament és
interconnexió, autosuficiència, sigui com sigui.

És una vergonya el que ha passat amb el cable? Sí,
totalment, però és que no s’hauria d’haver permès que aquest
cable no funcionàs, i manco s’hauria d’haver permès... no
s’hauria de poder continuar permetent que Menorca no tengui
aquest auto..., aquests generadors a les subestacions. Això és
una situació dramàtica.

I estic d’acord amb el que deia el Sr. Gallardo, si això fos
competència del Govern autonòmic el conseller hauria hagut
de dimitir, perquè això és insostenible des de qualsevol punt
de vista i no és presentable. I és vera, per tant, que tots aquests
que diuen que el Govern central ha de recuperar
competències, si les ha de gestionar tan bé com l’apagada de
Menorca anam ben arreglats. Ens podem preparar. 

Per tant, efectivament és ben hora d’intentar...

(Alguns aplaudiments)

... augmentar les nostres capacitats, perquè la proximitat
demostra que aquesta competència estaria molt millor
gestionada i segur que els generadors serien a les
subestacions, no en tenc cap dubte, perquè cap conseller no
aguantaria una pressió d’aquest estil. A Madrid tot es viu d’una
altra manera.

Vull fer un matís, això de la vida útil, vostès s’ho agafen
com si fos dogma, com que tenia 40 anys el cable no havia de
funcionar, això no és així; 40 anys de vida útil era més
d’amortització de la inversió que de funcionament de la
instal·lació. Aquest cable podria funcionar molt més temps, hi
ha quantitat d’instal·lacions que funcionen molt més temps en
la seva vida útil, si tot el que té una vida útil  deixés de
funcionar, el país s’aturaria. Per tant, encara que fes 40 anys
de la seva vida útil, més efectes d’amortització que de
funcionament, aquest cable hauria d’haver continuat funcionant
fins que no fos substituït per aquest segon cable que proposa
la Sra. Seijas.
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Nosaltres estam d’acord amb tota aquesta filosofia que
s’ha de dur a la pràctica de l’autoconsum, de les energies
renovables. Però, és clar, jo veig el Sr. Martínez molt
combatiu amb el Govern Rajoy i molt poc combatiu amb el
Govern autonòmic, perquè ha fet un pla i ja pareix que ha fet
un ou de dos vermells, però quin increment de potència en
energia renovable s’ha produït aquesta legislatura a Menorca?
Perquè vostè no m’ho ha explicat, si vostè em digués, no en
quatre anys hem passat d’un 5% a un 15%, bé, hem fet una
passa, però vostès d’això no en diuen ni una paraula, perquè
l’únic que han fet és un paper, un pla, però avanços molt pocs.
I aquesta duresa que veig que tenen d’exigència amb
determinats governs, no la veiem amb el Govern al que vostès
donen suport, que efectivament, a la realitat hem avançat
poquíssim, per no dir gens en energies renovables. Per tant,
moltes paraules i molts pocs fets. 

És imprescindible que es faci el segon cable, és
imprescindible... la política energètica que explica el Sr. Marc
Pons, conseller d’aquest Govern, és la interconnexió de les
Illes Balears, ho dic perquè aquí, quan parlen d’autosuficiència
pareix que no els agrada la política del seu conseller, la
política del seu conseller és la interconnexió de totes les
illes. Jo  els vaig dir en el debat de la setmana passada, o fa
dues setmanes, vostès viuen un poc en la contradicció, ens
parlen de sobirania, per una banda, però aposten contínuament
per la connexió. De fet, l’augment de l’energia renovable, ja
els ho vaig dir, serà per l’energia que durem de la península, i
ja veurem això quan es donen les xifres, com s’explicarà
d’aquesta manera, que hi haurà un augment d’energies
renovables per la connexió que tenim amb la península, no per
la producció a les Illes Balears.

Nosaltres donam suport a aquesta política d’interconnexió,
vull que quedi clar, el que tenc dubte és si els partits que
donen suport al conseller hi estan d’acord o no, per les
afirmacions que diuen. Cable sí, sobretot solucions urgents,
Sra. Seijas, solucions urgents a la situació actual, perquè
mentre no arribi aquest segon cable, que podem estar
totalment d’acord que ha de ser molt ràpida la seva
construcció, mentre no arriba, i aquesta temporada turística no
haurà arribat, en aquests moments no ha arribat, no arribarà en
els pròxims mesos, el que hem de fer és aconseguir d’una
vegada per totes que el Govern central, el ministeri, ordeni a
endesa la instal·lació d’aquests generadors a les sots-
estacions, perquè és l’única manera de fer efectiva la prioritat,
que és la garantia del subministrament de Menorca.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Doncs, torn del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, té la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia de nou a tothom. Des que
el julio l del 2017, l’àncora d’un vaixell va rompre el cable
submarí que connectava Menorca amb Mallorca, vam

començar a viure la crònica d’una mort anunciada, i és que ja
ho diu la llei de Murphy: si una cosa dolenta pot passar,
passarà.

Tothom sabia que era molt factible que es produís una
situació de desconnexió, tal i com va acabar succeint, el passat
mes d’octubre un cap de fibló deixà gairebé tota Menorca
sense llum durant 55 hores. La realitat es va imposar i va
deixar ben palesa la situació de precarietat en la qual vivim. De
la situació viscuda en van sorgir molts dubtes, a banda de la
indignació que tothom va sentir, aquells dies vam viure coses
més pròpies d’altres temps: comerços que es van quedar sense
espelmes, generadors; gent de la zona de ponent que es va
haver de desplaçar cap a Maó per fer coses tan quotidianes
com posar benzina o anar al caixer.

Molt es va parlar del famós Pla de contingència, el qual jo
he de dir que dubtam que existeixi i , per tant, ni tan sols
l’esperam. Nosaltres pensam que un pla de contingència ha de
preveure aquelles situacions de risc per complicades que
siguin.

Red Eléctrica Española ha comès molts d’errors, sota el
nostre punt de vista, el primer no conèixer el nostre territori
i el nostre clima, ho hem repetit moltes vegades, però no
podem entendre de cap manera que les torres d’alta tensió n’hi
ha prou que suportin vents de 120 quilòmetres/hora en una illa
coneguda com l’illa del vent, quan les nostres tramuntanades
normaletes ja suposen els cent quilòmetres/hora.
Desconeixement, poc interès, ho poden descriure com
vulguin.

Els fets són clars, Red Eléctrica Española va decidir no
reparar el primer cable, aquell trencat per l’àncora d’un
vaixell, i va deixar la nostra illa en la situació precària en la
qual ens trobam. Es recorda que aquest cable datava de l’any
1975.

Les Illes Balears estam interconnectades elèctricament
amb la península des de l’any 2012, quan es va inaugurar el
primer cable de 237 quilòmetres de longitud i 1.485 metres
de profunditat màxima entre Sagunt i Santa Ponsa. A més, Red
Eléctrica ha construït un altre cable entre Mallorca i Eivissa
el qual es troba en proves i projecte el segon entre Mallorca
i Menorca. Aquest nou enllaç, el qual figura a l’última
planificació energètica i havia de funcionar des del 2015, no
implicava la desaparició del vell cable que Endesa va construir
i va passar a les mans de Red Eléctrica Española el 2004, quan
el transportista es va quedar, per llei, amb totes les línies
d’alta tensió del país.

Fa quinze anys que hi ha projectada la construcció d’un
segon cable, però aquesta inversió, oh, sorpresa!, s’ha anat
endarrerint. Sí que és cert que ens han donat dates, en principi
s’ha dit que el 2020 tindrem el primer cable i el 2025 el
segon. Hi podem confiar?

Arran de la pana elèctrica, vam demanar que els generadors
que s’havien dut des de la península quedessin a la nostra illa,
mentre no tornem a estar connectats, per evitar situacions
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viscudes per fenòmens meteorològics. La resposta que hem
tingut ha estat una negativa, cosa que no podem entendre, i
que, en tot cas, crispa més perquè tornam tenir la mateixa
sensació de deixadesa.

En aquest sentit, el nostre grup, a través del senador
d’Esquerra Repúblicana, el Sr. Picornell, ha registrat una
bateria de preguntes al Govern de l’Estat espanyol, amb les
quals demanam quines solucions planteja el Govern perquè no
torni passar, com pensa actuar el Govern espanyol en cas que
es torni produir una situació meteorològica similar, o per què
encara no s’han instal·lat els generadors promesos i quin
calendari es pensa seguir.

Tenim clar que la nostra roqueta ha de lluitar fins i tot per
aquelles bàsiques, com pot donar per fet en una situació del
benestar, com és tenir un sistema elèctric fiable. Resulta trist
constatar que ens consideren ciutadanes i ciutadans de tercera.

Per tant, el nostre grup votarà a favor d’aquesta proposició,
tot assumint que haurem d’estar molt vigilants, els fets ens ho
demostren. El nostre camí, sembla que ens obliguen, és la
sobirania.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Doncs, torn del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Menorca necessita, i amb urgència, una
connexió amb el sistema elèctric general, per açò la nostra
ministra Teresa Ribera ha declarat la utilitat pública del nou
cable i ha compromès 84 milions i ha ordenat la seva
fabricació, s’ha d’acabar de fer i s’ha d’instal·lar, és clar, es
fabrica en aquests moments, i es fan feines a la zona terrestre
del cable, s’hi fa feina. Però açò vol temps, en tot cas ha
d’estar en marxa abans que acabi, ha d’estar en funcionament
abans que acabi el 2020.

Parlam d’un cable el qual, segons la programació, havia de
ser el primer; la desídia congènita del Govern Rajoy el va
convertir, perdó, havia de ser el segon, i la desídia congènita
del Govern Rajoy el va convertir en el primer. Tots coneixem
la història, per més que algú la vulgui tergiversar: la connexió
feia més de quaranta anys que estava en funcionament, el cable
estava obsolet, havia patit un munt d’avaries, per açò havia
acabat la vida útil, per les avaries, Sr. Melià, no pels quaranta
anys. Podem repassar l’hemeroteca i veurà la quantitat
d’avaries que havia tengut aquest cable.

El novembre del 2016, arriba un moment que
l’obsolescència no es repara, Sr. Melià, el novembre del 2016
el Govern de les Illes Balears va exigir, per escrit, la seva
substitució, i va demanar la instal·lació d’un segon cable; la

petició va ser reiterada per escrit pel consell insular i per tots
els  ajuntaments de Menorca i el Consell Científic de la
Reserva de la Biosfera. La resposta de Rajoy va ser el silencia.
Davant de la insistència, les excuses de mal pagador del
Govern Rajoy van acabar per arribar, el cable vell i apedaçat
hauria d’aguantar encara uns any més. Quin era l’argument?
Austeritat. I que el cost s’hauria de repartir en tot el sistema,
és a dir que l’hauríem de pagar entre tots.

Saben què haurien hagut de pagar en el rebut de la llum de
tot un any cada espanyol? 21 cèntims. Ho podem comparar
amb l’AVE, si volen, què ens costa a cadascú. Per cert, en set
anys el Govern Rajoy no va destinar ni un sol euro a les
infraestructures elèctriques de les Illes Balears.

A penes un any després de la ruptura del cable, un any
després de tot açò el cable es va rompre; tanta inacció política
i tant de menyspreu institucional per part del PP va acabar per
posar en risc el fràgil equilibri ambiental del medi marí, i
Menorca de rebot va quedar aïllada. Què va fer llavors el PP?
Va improvisar un simulacre de Pla de convergència del tot
insuficient, eren conscients que davant un problema greu el pla
no seria capaç de respondre, per açò el van mantenir amagat en
un calaix. Qui va fer el pla? El Govern PP. Qui hauria d’haver
convocat, Sra. Mercadal, el comitè de coordinació? El Govern
PP.

Juny de 2017, el PP, tenia raó el Sr. Lafuente avui matí, va
posar en exposició pública la utilitat pública del cable; botem
a juny del 2018, un any després, el cable continuava en
exposició pública, seguia existint només al butlletí oficial, per
tant, poc van fer. En un any no varen ser capaços ni tan sols de
modificar la planificació energètica estatal per tal de convertir
el segon cable en el primer ni per aprovar el projecte d’un
altre cable, en un any no van fer res per garantir les inversions
imprescindibles i urgents que necessitava la central del Port
de Maó; no és que estiguem, com diu la proposta, en situación
de precariedad energética y casi a islamiento energético,
estam aïllats del tot, sense “quasi”.

Continuem recapitulant, juny de 2018, moció de censura,
canvi de Govern; juliol, el nou govern va modificar la
planificació energètica estatal, el nou govern fa més en un mes
allò que no va ser capaç de fer -no va voler fer- el PP en any,
va utilitzar una connexió entre Mallorca i Menorca aprofitant
les infraestructures terrestres del cable que havia quedat
inoperatiu; va incorporar un segon nou cable a la planificació
2020-2025; va encarregar formalment la redacció del projecte
executiu del primer cable, el que ara es construeix; va
autoritzar la connexió de Son Salomó a la xarxa; va iniciar els
tràmits per permetre les inversions necessàries a la central de
Maó, 18,5 milions, per continuar funcionant la central es  va
adaptar a les noves exigències de la directiva europea
d’emissions. 

Votarem que sí a la iniciativa, sense entrar en detalls com
la reiteració, hi podríem haver afegit un caramull de propostes
més, però ja està tot més que debatut, com deia el Sr. Melià.
Ja ho vam fer, per exemple, arran de la moció que va defensar,
és un dir, el diputat Antoni Camps, dia 11 de desembre passat,
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necessitam que es posi en marxa de manera immediata i
mentre no hi hagi un doble cable un pla de contingència real
amb suficients recursos tècnics, materials i personals, volem
generadors a Menorca; mentrestant a Menorca hi ha d’haver
prou generadors per garantir el subministrament de manera
permanent. Açò és l’important, garantir el subministrament
sempre, en qualsevol moment, en qualsevol eventualitat. Ja ho
hem votat.

Necessitam que es facin canvis normatius per tal que
Menorca i totes les Illes deixin de dependre de la regulació
establerta amb caràcter general per les institucions
denominades de risc cert. Som illes, no podem dependre de la
situació de risc cert. Necessitam que es facin els canvis
normatius necessaris per tal que Menorca i les Illes Balears
passin a ser considerades un únic sistema dins el mercat
elèctric espanyol, tan prest com ho permetin, és clar, les
inversions i les tramitacions necessàries per fer-ho possible,
les Illes Balears han de ser un sistema elèctric únic a tots els
efectes.

Endemés de la reposició de l’enllaç enter Mallorca i
Menorca i la construcció del segon cable, fan falta altres
inversions també molt importants, un segon enllaç entre
Mallorca i Eivissa, un nou enllaç molt més potent i molt més
segur entre Eivissa i Formentera i un segon enllaç entre
Mallorca i la península.

La ministra Teresa Ribera ha impulsat les inversions
necessàries a la central del Port de Maó per tal de garantir el
seu funcionament de manera segura i eficient a partir de l’any
2020, quan entraran en vigor els nous criteris ambientals de la
directiva d’emissions industrials; 18,5 milions, ja ho he dit, el
Govern del PP tenia totes aquestes inversions aturades.

Hem de defensar la generació d’energia neta, hem de
reduir de manera progressiva la dependència de les energies
fòssils, hem de complir amb els compromisos ambientals i
amb el calendari de tancament progressiu de la central del
Port de Maó. La connexió replicada de Menorca amb el
sistema elèctric general només ha de ser el pla B, ha d’acabar
sent només la xarxa de seguretat; també ho hauria de ser a la
llarga la interconnexió, la xarxa de seguretat.

A la central del Port de Maó li han de baixar els fums i els
ho han de millorar, açò per començar, i després just en poder
l’hem de tancar, no hem de canviar la central de lloc, com
proposava el PP, no es tracta que els fums de la central vagin
empastifant els pulmons dels habitants dels vuit municipis de
Menorca de manera rotatòria, per torns, com proposava el PP,
sinó que hem d’acabar amb els seus mals fums. Totes i tots
hem de poder respirar tranquils, Sra. Mercadal.

Per açò, necessitam que l’estratègia Menorca 2030 vagi
endavant i a tota màquina, que sigui impulsada amb la màxima
energia. Açò fa el govern del Consell amb tot el suport del
Govern d’Espanya i del Govern de les Illes Balears, és un
projecte sensat, quantificat i temporitzat, vinculat a
l’estratègia Clean Energy de la Unió Europea; Europa hi està
d’acord i ajudarà amb importants inversions. Col·laboració

publicoprivada és el camí. Menorca hauria de ser pionera en
el procés de transició energètica, l’objectiu és assolir l’any
2030 la producció a l’illa de suficient energia renovable com
per donar resposta, com a mínim, al 85% de la potència
necessària de manera ordinària. 

Necessitam una llei de transició energètica d’àmbit estatal
com la que vam aprovar aquí fa una setmana, necessitam
governs que creguin en les energies renovables, que hi creguin
de ver, que no hi creguin només de paraula, de manera
contemplativa, o pública i remugant, sinó que hi creguin amb
fets, amb decisions i amb accions, que lluitin amb decisió
contra el canvi climàtic.

Podem esperar res d’açò de qui va deixar Menorca sense
cable? Ni primer ni segon, sense cap, per desídia i menyspreu,
per no voler invertir en qüestions essencials per a la seguretat,
el benestar i la prosperitat i per economia; no era la crisi, era
i és una qüestió d’ideologia, senyors del PP. Van deixar
Menorca sense cable per protegir els “intocables”.

Podem esperar res d’açò, de qui vol deixar la decisió
energètica en mans només de les companyies elèctriques
sense qüestionar el model, tot deixant decisions a la seva
lliure voluntat?

Ho vam poder veure aquí fa una setmana amb les esmenes
del PP i de Ciutadans a la Llei de canvi climàtic, no és només
una obligació moral, sinó també legal, Acords de París.

Mirin, divendres que ve el Consell de Ministres aprovarà
el segon projecte de Pla nacional integrat d’energia i clima, és
una exigència europea; després anirà a exposició pública, el
Congrés de Diputats i si la dreta trilera no ho impedeix es
trametrà a la Unió Europea. Saben quin termini tenia el Govern
d’Espanya per redactar, aprovar i enviar el pla a la Comunitat
Europea? 31 de desembre del 2018. Rajoy no va deixar ni un
sol paper fet ni els estudis previs ni la diagnosi, res de res. No
era la crisi, és ideologia. Tota l’energia se’ls en va per la boca,
senyors del PP.

Podem esperar res de qui vol que el canvi de model de
mobilitat es faci a ritme que més convengui a BMW Grup,
Timeler CCA, Ford, General Motors, Toyota o Volkswagen?
Quantes ressonàncies patriòtiques hi ha darrere tots aquests
noms, senyors del PP? Deuen tenir tots el seu domicili fiscal
a la Plaza Colón.

Podem esperar res de qui va negar el canvi climàtic fins al
ridícul de deixar en ridícul el seu cosí catedràtic?

Podem esperar res de qui vol baixar l’impost als grans
patrimonis i en canvi posa un impost al més gran patrimoni
que tenim, l’energia vital del sol? I vital ve de vida, eh?, no ho
oblidin, vital ve de vida i el sol és el primer patrimoni que
tenim.

Bravegen vostès de ser la dreta difàsica i segueixen
“enxufats” al carbó, al fuel i a la pròrroga sine die de
l’amenaça nuclear. Aquesta és la seva bandera energètica,
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senyors del PP, la lletra del seu himne ambiental, la seva pàtria
moral. Tota l’energia se`ls en va per la boca i és una energia
contaminant, contamina l’ambient, continua... contamina la
societat i contamina la convivència.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Doncs, torn del grup proposant de la
proposició no de llei, té la paraula la Sra. Montserrat Seijas. 

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, si me lo permite, Sr. Presidente, voy a contestar desde
aquí. Bueno, agradecer a todos los grupos el soporte a esta
iniciativa, y lo que sí está claro es que Menorca no puede
esperar para estar conectada con dos cables hasta el 2025.
Estamos hablando de que en el 2020 sería el primer cable y en
el 2025 a lo mejor el segundo, Menorca no puede esperar
esto, y no podemos estar esperando tampoco ni por
generadores ni porque vaya a cumplir la central de Maó la
contención de los gases, porque tampoco va a cumplir en
plazo.

Entonces no hay más espera y lo que necesitamos es que
Menorca tenga garantizado el suministro eléctrico y esto pasa
por tener una conexión doble con Mallorca. Entonces
esperamos que esto se acelere. 

Gracias al soporte de toda la cámara y que el Gobierno
central, sea del color que sea, tome nota de esta petición y que
se ponga esto en marcha.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Passam a la votació de la proposició
no de llei. Votam.

(Remor de veus)

45 vots a favor...

(Continua la remor de veus)

Repetim la votació que hi ha hagut una confusió. Repetim
la votació. Votam.

(Continua la remor de veus)

48 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Per tant, senyores i senyors diputats, com que no tenim
més assumptes a tractar, aixecam la sessió.

Moltes gràcies.
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